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“Strategic planning… is based on the premise that leaders and managers of public 

and nonprofit organizations must be effective strategists if their organizations are to 

fulfil their missions, meet their mandates, and satisfy constituents in the years 

ahead”(Bryson, 1995). 
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Δπραξηζηίεο 

 

 
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηελ Δθαξκνζκέλε Λνγηζηηθή θαη Διεγθηηθή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. 

 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θ. Παπαδφπνπιν Γεκήηξην, 

Οκφηηκν Καζεγεηή, γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία θαη ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζε ηνπ 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. 

 

 

Δπραξηζηίεο νθείισ λα εθθξάζσ θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο γηα ηελ 

θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπ ζηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ εξγαζία ζηνηρείσλ.  

 

 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηε ζπκπαξάζηαζε, ππνκνλή 

θαη ζηήξημε πνπ κνπ πξνζέθεξαλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ γηα ηελ θαηαλφεζε, ηε ζπλεξγαζία 

θαη ηελ αιιεινβνήζεηα. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 
 
Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε ρξήζε κνληέισλ ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο 

δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κηαο επηρείξεζεο. Ζ 

εκπεηξία έδεημε φηη ε εθαξκνγή ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε 

ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ηεο. Ωζηφζν, ε θαηάξηηζε 

ζηξαηεγηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ δελ απνηειεί αλαγθαηφηεηα κφλν γηα ηηο 

θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα αιιά θαη γηα ηνπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ κε θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα (non-profit). 

          Ζ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη κέζα απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ηε δηαδηθαζία 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηνπο δεκφζηνπο θαη κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο σο 

απνηέιεζκα ηεο πηνζέηεζεο εξγαιείσλ θαη πξαθηηθψλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

Ηδηαίηεξα επηθεληξψλεηαη ζηνπο πξσηνβάζκηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ζηελ Διιάδα, αλαιχνληαο δηεμνδηθά ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, ηα νπνία απνηεινχλ βαζηθά εξγαιεία ζηξαηεγηθνχ 

θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ κε έληνλν αλαπηπμηαθφ θαη θνηλσληθφ ραξαθηήξα. 

Γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΟΣΑ α’ βαζκνχ κειεηάηαη ε πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ 

ηζσλίαο. 
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                                       ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο απνηειεί θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε 

κειινληηθή πνξεία θαη ηελ επηηπρία ηφζν ησλ επηρεηξήζεσλ/νξγαληζκψλ ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα φζν θαη γηα ην δεκφζην-κε θεξδνζθνπηθφ ηνκέα. Γελ είλαη ηπραίν 

εμάιινπ, φηη πνιινί εηδήκνλεο θαη εξεπλεηέο ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο εμέθξαζαλ 

ηελ άπνςε φηη « ε απνηπρία ζρεδηαζκνχ είλαη ην ζρέδην πνπ νδεγεί ζηελ απνηπρία ».  

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαδείμεη ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ θαη 

πξαθηηθψλ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηνπο δεκφζηνπο θαη κε θεξδνζθνπηθνχο 

νξγαληζκνχο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

κε ηελ δηεμνδηθή αλάιπζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ. 

Οη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο επηιέρζεθαλ σο αληηθείκελν κειέηεο 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαζψο αλήθνπλ ζην δεκφζην ηνκέα, σο Ννκηθά Πξφζσπα 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ελψ παξάιιεια απνιαχνπλ 

νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο απηνηέιεηαο. Ζ απηνδηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

αλζξψπηλσλ πφξσλ ηνπο ζπλεπάγεηαη θαη ηελ ππνρξέσζε θαζνξηζκνχ ζηξαηεγηθψλ 

ζηφρσλ, ηελ πινπνίεζε ζηξαηεγηθψλ αιιά θαη ηελ αμηνιφγεζε θαη παξαθνινχζεζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ  απνηειεζκάησλ ηνπο. Σα Eπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα απνηεινχλ 

αμηφινγα εξγαιεία γηα ηνλ ζηξαηεγηθφ, επηρεηξεζηαθφ θα νηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ 

ζρεδηαζκφ ησλ ΟΣΑ. Ο έιεγρνο πνπ πθίζηαληαη νη ΟΣΑ απφ ην Παξαηεξεηήξην 

Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ζηφρσλ θαζηζηά 

αθφκα πεξηζζφηεξν ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο κηα ππεχζπλε θαη ζεκαληηθή δηαδηθαζία γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

Όζνλ αθνξά ηε δηάξζξσζε ηεο, ε εξγαζία δηαρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε. Σν 

πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη επηζθφπεζε δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά 

κε ηε ζηξαηεγηθή, ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηνπο δεκφζηνπο 

θαη κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο θαη απνηειείηαη απφ ηξία θεθάιαηα. 

ην θεθάιαην 1 αλαιχνληαη ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν, νη δηαζηάζεηο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα επίπεδα θαη ε ζεκαζία ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ 

επηρεηξήζεσλ/νξγαληζκψλ. Tν θεθάιαην 2 αθηεξψλεηαη ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ 
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θαη ζην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη ην νπνίν απνηειεί ηε κεηεμέιημε θαη ηελ πιένλ 

ζχγρξνλε κνξθή ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζηε δηνηθεηηθή επηζηήκε. 

ην θεθάιαην 3 παξνπζηάδεηαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ 

ζηνπο δεκφζηνπο θαη κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο βαζηδφκελε ζηε ρξήζε 

εξγαιείσλ, κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Παξά ηελ πηνζέηεζε θνηλψλ 

δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ, γίλεηαη ζαθήο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ 

ηνκέα φζνλ αθνξά ην ζθνπφ ιεηηνπξγία ηνπο. 

ην δεχηεξν κέξνο αλαιχεηαη ζε δχν θεθάιαηα ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ζηελ Διιάδα. πγθεθξηκέλα, ζην θεθάιαην 4 γίλεηαη 

ηζηνξηθή επηζθφπεζε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ΟΣΑ, θαζψο θαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο ζθνπνχο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ. ην Κεθάιαην 

5 παξνπζηάδεηαη ε δνκή ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ΟΣΑ θαζψο θαη ε 

κεζνδνινγία θαηάξηηζήο ηνπ. 

Σν ηξίην κέξνο απνηειεί κηα κειέηε πεξίπησζεο (case study) επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζην Γήκν ηζσλίαο. πγθεθξηκέλα, ε ελ ιφγσ κειέηε πεξίπησζεο 

απνηειεί κηα πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο απφ ηε ζπγγξαθέα ελφο επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζην Γήκν ηζσλίαο κέζα απφ ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη άιισλ δηαζέζηκσλ πεγψλ ( ΔΛΣΑΣ θ.ι.π.). 

 Ζ case study δηαρσξίδεηαη ζε δχν θεθάιαηα. Σν θεθάιαην 6 αθνξά ην 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο γηα ηε δεκνηηθή πεξίνδν 2011-2014 θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

ζηξαηεγηθήο θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ. ην θεθάιαην 7 παξνπζηάδεηαη ν 

επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο, ν νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη νη δείθηεο 

παξαθνινχζεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο. 

           ην ηέινο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, δηαηππψλνληαη ζπκπεξάζκαηα θαη 

πξνηάζεηο γηα ην ζηξαηεγηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ζηνπο ΟΣΑ θαη 

γεληθφηεξα ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

  

 

  

 

 

 

 



 | 3  

 

 

 

   ΜΔΡΟ Α΄ 

ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΥΔΣΗΚΑ 

ΜΔ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ, ΣΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 

ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ 

ΜΖ ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ 

 

            ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ, ΓΗΑΣΑΔΗ, 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ, ΔΠΗΠΔΓΑ ΚΑΗ ΖΜΑΗΑ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 

 

1.1 Έλλνηα ζηξαηεγηθήο 

 

Ζ ιέμε ζηξαηεγηθή έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα θαη πξνέξρεηαη 

απφ ηε ιέμε ζηξαηεγφο. Αξρηθά, σο έλλνηα ε ζηξαηεγηθή ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο 

ζηξαηησηηθνχο γηα λα δειψζεη ηελ ηέρλε δηεχζπλζεο ησλ ζηξαηεπκάησλ ηεο νπνίαο  ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο: 

 

1) Οηθνλνκία ησλ κέζσλ ή πξνζεθηηθή θαηαλνκή ησλ κέζσλ ζηνλ ηφπν θαη ζηε 

ζηηγκή πνπ απηά ζα είλαη πην απνηειεζκαηηθά. 

 

2) Σαρχηεηα, πνπ επηηξέπεη λα ελεξγήζεηο πξηλ ν ερζξφο βξεη ην ρξφλν λα 

αληηδξάζεη θαη λα θάλεη νηηδήπνηε. 

 

3) Γηαζεζηκφηεηα ησλ κέζσλ θαη ησλ απνζεκαηηθψλ θεθαιαίσλ, πνπ επηηξέπνπλ 

ηελ εθκεηάιιεπζε λέσλ επθαηξηψλ. 
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4) Δλδηαθέξνλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ρσξίο ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ ηίπνηα δελ 

κπνξεί λα γίλεη (Μηραιφπνπινο, Γξεγνξνχδεο, Εαπνπλίδεο ,2007 ζει 23). 

 

Ζ ζηξαηεγηθή σο έλλνηα ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ αλαπηχρζεθε ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. πγθεθξηκέλα, ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ε ιέμε 

ζηξαηεγηθή ζπλαληάηαη γηα πξψηε θνξά ην 1951 ζε έλα βηβιίν ηνπ William H. 

Newman. Ζ ρξήζε ηεο ιέμεο ζηξαηεγηθήο άξρηζε λα γίλεηαη φιν θαη πην επξεία, 

ηδηαίηεξα ζηνλ εξεπλεηηθφ ρψξν, φηαλ δηαπηζηψζεθε φηη επηρεηξήζεηο πνπ 

αληαγσλίδνληαλ ζηνλ ίδην θιάδν θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ ίδηα ηερλνινγία, 

παξνπζίαδαλ δηαθνξεηηθά επίπεδα απφδνζεο. Σα δηαθνξεηηθά επίπεδα απφδνζεο 

εμεγνχληαλ απφ ην γεγνλφο φηη νη επηρεηξήζεηο ηνπ ίδηνπ θιάδνπ, πηνζεηνχζαλ 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο φζνλ αθνξά ηα πξντφληα ηνπο, ηηο αγνξέο ηνπο, ηα θαλάιηα 

δηαλνκήο, αιιά θαη ηηο εζσηεξηθέο ηνπο δνκέο θαη ηα ζπζηήκαηά ηνπο. Οη 

δηαθνξεηηθέο απηέο πξνζεγγίζεηο άξρηζαλ λα γίλνληαη γλσζηέο σο «ζηξαηεγηθέο». 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία έρνπλ αλαπηπρζεί πνιινί νξηζκνί 

ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο ζηξαηεγηθήο. Ο Alfred Chandler νξίδεη ηε ζηξαηεγηθή σο 

«ηνλ θαζνξηζκφ ησλ βαζηθψλ καθξνρξφλησλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ κηαο επηρείξεζεο, 

θαη ηελ πηνζέηεζε κηαο ζεηξάο πξάμεσλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθαίσλ κέζσλ 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ». 

χκθσλα κε ηνλ Andrews «ζηξαηεγηθή είλαη κηα δηακφξθσζε απνζηνιήο, 

ζηφρσλ ή ζθνπψλ θαη πνιηηηθψλ θαη ζρεδίσλ γηα ηελ επίηεπμή ηνπο, πνπ 

δηαηππψλνληαη έηζη ψζηε λα θαζνξίδνπλ ηελ έθηαζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ ηαπηφηεηα ηεο επηρείξεζεο». 

Αθφκα, ζχκθσλα κε ηνπο Hofer θαη Schendel «ζηξαηεγηθή είλαη ε 

αληηζηνίρηζε πνπ θάλεη έλαο νξγαληζκφο κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ ηνπ πφξσλ θαη 

ηθαλνηήησλ θαη ησλ επθαηξηψλ θαη θηλδχλσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην εμσηεξηθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ».   

Καηά ηνλ Guerin, «ζηξαηεγηθή είλαη ε ηέρλε λα ηνπνζεηεζεί ε επηρείξεζε 

κέζα ζην πεξηβάιινλ, ζε ζέζε αξκνληθή κε ηνπο ζηφρνπο ηεο, ηθαλνπνηψληαο ηνπο 

πεξηνξηζκνχο (εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί παξάγνληεο) θαη ελεξγψληαο κε έλα 

δνκεκέλν ηξφπν κέζα ζην ρξφλν». 

Σέινο θαηά ηνλ Porter, «ζηξαηεγηθή είλαη ε αλαδήηεζε ησλ αληαγσληζηψλ 

πιενλεθηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο θαη έρεη σο αληηθείκελν αθελφο λα πξνζδηνξίζεη κηα 
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ζηξαηεγηθή ζέζε γηα ηελ επηρείξεζε ζε καθξνρξφληα βάζε, αθεηέξνπ λα θαλεξψζεη 

ηα κέζα θαη ηηο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο ε επηρείξεζε ζα κπνξεί λα βξίζθεη ην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε καθξνπξφζεζκε βάζε, ζε θαζεκία απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο απνθαζίδεη λα είλαη παξνχζα» (Παπαδάθεο, 2012 θαη  

Μηραιφπνπινο, Γξεγνξνχδεο, Εαπνπλίδεο ,2007 ). 

 

 

1.2 Γηαζηάζεηο ζηξαηεγηθήο: ηα πέληε Ps ηνπ Mintzberg  

 

Όπσο γηα ην Μάξθεηηλγθ γίλεηαη ιφγνο γηα ηα 4 Ps (Product, Price, Place, Promotion), 

έηζη θαη ε ζηξαηεγηθή θαηά ηνλ Mintzberg έρεη ηα δηθά ηεο 5Ps ηα νπνία δηεπξχλνπλ 

ηελ έλλνηά ηεο θαη αλαιχνπλ ην ραξαθηήξα ηεο. πγθεθξηκέλα, ην πεξηερφκελν ηεο 

έλλνηαο ηεο ζηξαηεγηθήο κπνξεί λα αλαιπζεί ζηηο εμήο πέληε δηαζηάζεηο (Παπαδάθεο 

2012 ): 

 

1.Η ζηξαηεγηθή σο ζρέδην(Plan) 

 

Ζ ζηξαηεγηθή κπνξεί λα εθιεθζεί σο έλα πξνκειεηεκέλν ζρέδην ην νπνίν 

θαηαξηίδεηαη πνιχ πξνζεθηηθά κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο πξαγκαηνπνίεζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. Απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε πξφιεςε 

κειινληηθψλ γεγνλφησλ θαη ν επεξεαζκφο ηνπο πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. 

 

2.Η ζηξαηεγηθή σο ηέρλαζκα (Ploy) 

 

 Ζ ζηξαηεγηθή κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ηέρλαζκα, δειαδή σο έλα ζχλνιν 

ελεξγεηψλ πνπ ζρεδηάδεη κηα επηρείξεζε γηα λα αληηκεησπίζεη ηνλ αληίπαιν-

αληαγσληζηή. Πξφθεηηαη δειαδή γηα έλα ζρέδην κε εμεηδηθεπκέλν πεξηερφκελν 

ην νπνίν πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. 

 

3.H ζηξαηεγηθή σο ππφδεηγκα (Pattern) 

 

Δλψ ζηηο δχν πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο ε ζηξαηεγηθή παξνπζηάζηεθε σο κηα 

ζεηξά ζρεδηαζκέλσλ ελεξγεηψλ, ε δηάζηαζε ηεο ζηξαηεγηθήο σο ππνδείγκαηνο 
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έρεη πεξηζζφηεξν πξαθηηθή ζεκαζία θαζψο εμεηάδεηαη απφ ηε ζθνπηά ησλ 

πξαγκαηνπνηεζέλησλ απνηειεζκάησλ. Ζ χπαξμε ελφο θαιά κειεηεκέλνπ 

ζρεδίνπ δελ εγγπάηαη απαξαίηεηα θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ πνπ 

εκπεξηέρεη. Δίλαη δπλαηφλ έλα κέξνο κφλν ηνπ ζρεδίνπ λα πινπνηεζεί θαη ην 

ππφινηπν λα κείλεη απξαγκαηνπνίεην ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο λα πξνθχςεη 

έθηαθηα κηα ζηξαηεγηθή ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί ζρέδην εμαηηίαο ησλ 

πεξηζηάζεσλ ή γεγνλφησλ. Αλεμαξηήησο χπαξμεο ή φρη ζρεδίνπ, ε δηάζηαζε 

ηεο ζηξαηεγηθήο σο ππφδεηγκα αθνξά ζε εθείλεο ηηο ελέξγεηεο πνπ εκθαλίδνπλ 

ζπλέπεηα ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο επηρείξεζεο.     

 

4.H ζηξαηεγηθή σο ηνπνζέηεζε  (Position) 

 

Ο Mintzberg αληηδηέζηεηιε ηελ έλλνηα ηεο ζηξαηεγηθήο κε απηή ηεο 

«ηαθηηθήο» (ή ηαθηηθψλ) ζεσξψληαο φηη νη ηαθηηθέο ηεο επηρεηξεζηαθήο 

δξάζεο θαιχπηνπλ ιεπηνκεξψο ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ κηα επηρείξεζε, 

ζε αληίζεζε κε ηε ζηξαηεγηθή πνπ ηα ζίγεη ζε γεληθέο κφλν γξακκέο. Ζ 

εκπεηξία έδεημε φηη πνιπεζληθέο εηαηξίεο έραζαλ ηε κάρε ζηελ αγνξά 

αληαγσληζηψλ εμαηηίαο ηεο παξάβιεςεο ζην ζρεδηαζκφ ηνπο πνιχ 

ζεκαληηθψλ ιεπηνκεξεηψλ πνπ θαζφξηζαλ ηελ κεηέπεηηα πνξεία ηνπο. 

χκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε, ε ζηξαηεγηθή είλαη ε ηνπνζέηεζε 

(positioning) ηεο επηρείξεζεο ζην πεξηβάιινλ απέλαληη ζηνπο αληαγσληζηέο 

ηεο, ηνπο νπνίνπο πξνζπαζεί λα εθηνπίζεη.            

 

5.H ζηξαηεγηθή σο πξννπηηθή (Perspective) 

 

Ζ παξνχζα δηάζηαζε δίλεη έκθαζε ζηελ ηδενινγία πνπ πηνζεηνχλ ηα άηνκα 

ζην εζσηεξηθφ κηαο επηρείξεζεο, δειαδή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αληηιακβάλνληαη ηα πξάγκαηα ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Αλάινγα κε ηελ 

ηδενινγία ηνπο ηα κέιε ηεο  δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα 

πηνζεηήζνπλ κηα επηζεηηθή ή πην ήπηα ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο 

αληαγσληζηέο ηεο. Ζ ζηξαηεγηθή εδψ, κε βάζε απηή ηε πξνζέγγηζε, απνηειεί 

κηα ηδέα ή κηα επηλφεζε ε νπνία έρεη γίλεη απνδεθηή απφ ην ζχλνιν ησλ 

κειψλ ηεο θαη επεξεάδεη ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

κνλάδαο.   
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        ρήκα 1: Οη πέληε δηαζηάζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο  

 

        

 

                            

1.3 Υαξαθηεξηζηηθά ζηξαηεγηθήο θαη ζηξαηεγηθώλ απνθάζεσλ 

 

Οη φξνη «ζηξαηεγηθή» (strategy) θαη «ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο» (strategic decisions) 

έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηα αθφινπζα δεηήκαηα: 

 

Ο καθξνπξφζεζκνο πξνζαλαηνιηζκφο (long-term direction) θάπνηνπ 

νξγαληζκνχ. 

 

Ζ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο, φπσο απνδείρζεθε απφ ηε δηεζλή εκπεηξία, δελ 

απνηειεί κηα πξφρεηξε θαη γξήγνξε δηαδηθαζία. Αληηζέησο, πεξηιακβάλεη κηα 

θαιά κειεηεκέλε ιήςε καθξνπξφζεζκσλ απνθάζεσλ πνπ ε πινπνίεζή ηνπο 

απαηηεί πνιχ ρξφλν.   

 

Τν εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θάπνηνπ νξγαληζκνχ 

 

Σν εξψηεκα πνπ αλαθχπηεη ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη εάλ 

θάπνηνο νξγαληζκφο πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζε έλα ηνκέα δξάζεο ή ζε 
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πεξηζζφηεξνπο. χκθσλα κε νξηζκέλνπο κάλαηδεξ, έλαο νξγαληζκφο πξέπεη 

λα ελαπνζέηεη ηηο δπλάκεηο ηνπ ζε έλα πεδίν δξάζεο θαη λα κελ επεθηείλεηαη 

ζε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Τν πιενλέθηεκα ηνπ νξγαληζκνχ έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ 

 

Σν πιενλέθηεκα απηφ εμαζθαιίδεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη κπνξεί λα 

«κεηαθξαζηεί» ζε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ζην 

δεκφζην ηνκέα, ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα δχλαηαη λα απνηειεί ε παξνρή 

θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε άιινπο παξνρείο, κε απνηέιεζκα λα 

ππάξρεη θπβεξλεηηθή ππνζηήξημε θαη ρξεκαηνδφηεζε. 

 

Η θαηαιιειφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο (strategic fit) ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ 

  

Οη νξγαληζκνί ρξεηάδνληαη ηελ θαηάιιειε ηνπνζέηεζε ζην πεξηβάιινλ ηνπο, 

σο πξνο ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο θαζνξηζκέλεο αλάγθεο ηεο αγνξάο. Ζ εκπεηξία έδεημε 

φηη κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ επηδίσμαλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε πάξα πνιιά 

πεξηβάιινληα δελ πέηπραλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. 

 

Οη πφξνη θαη νη ηθαλφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ (organization’s resources and 

competences) 

 

χκθσλα κε ηε «ζεσξία ησλ πφξσλ» ηεο ζηξαηεγηθήο, ε ζηξαηεγηθή αθνξά 

ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ δπλαηνηήησλ ελφο νξγαληζκνχ ζηα 

πιαίζηα ησλ πφξσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ πνπ δηαζέηεη, ψζηε λα απνθηήζεη έλα 

πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ θαη λα αδξάμεη λέεο επθαηξίεο.       

 

Οη αμίεο θαη νη πξνζδνθίεο (values and expectations) ηζρπξψλ παξαγφλησλ 

δειαδή αηφκσλ, νκάδσλ ή άιισλ νξγαληζκψλ πνπ αλαπηχζζνπλ δξάζε κέζα 

ή γχξσ απφ ηνλ νξγαληζκφ. Οη ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο ιακβάλνπλ 

ζεκαληηθέο απνθάζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα αλ ζα αθνινπζήζεη ν 

νξγαληζκφο επεθηαηηθή πνιηηηθή, αλ ζα επηθεληξσζεί πεξηζζφηεξν ζηελ 

εδξαίσζε ηεο ζέζεο ηνπ ή ζε πνην ζεκείν ζα ραξαρηνχλ ηα φξηα γηα ηηο 
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δξάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ (Johnson, Scholes ,Whittington, Κσλζηαληφπνπινο, 

2011). 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ θαζψο θαη νξηζκέλεο ζπλέπεηεο πνπ ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 

ζρεηηθά κε απηέο: 

 

        Πίλαθαο 1: ηξαηεγηθέο απνθάζεηο  

     Οη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο αθνξνύλ: 

 

 ηε καθξνπξόζεζκε θαηεχζπλζε ηνπ νξγαληζκνχ 

 ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ 

 ηελ εμαζθάιηζε πιενλεθηήκαηνο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ 

 ην ρεηξηζκφ ησλ κεηαβνιψλ πνπ ζεκεηψλνληαη ζην 

επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ 

 ηελ αμηνπνίεζε πφξσλ θαη δεμηνηήησλ (ηθαλνηήησλ) 

 ηηο αμίεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ νκάδσλ δηαθχβεπζεο 

ζπκθεξφλησλ. 

     πλεπώο ελδέρεηαη: 

 Να είλαη εθ θχζεσο πνιύπινθεο 

 Να ιακβάλνληαη ζε θαηαζηάζεηο αβεβαηόηεηαο 

 Να επεξεάδνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο απνθάζεηο  

 Να απαηηνχλ κία ελνπνηεκέλε ζηάζε (ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο 

ηνπ νξγαληζκνχ) 

 Να πεξηιακβάλνπλ αμηνζεκείσηεο αιιαγέο. 

Πεγή: Johnson, Scholes ,Whittington, Κσλζηαληφπνπινο (2011), Βαζηθέο αξρέο 

ζηξαηεγηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ 

 

1.4 Δπίπεδα ζηξαηεγηθήο 

 

Ζ ζηξαηεγηθή θαηά ηνπο Johnson, Scholes, Whittington (2002) κπνξεί λα αλαπηπρζεί 

ηνπιάρηζηνλ ζε ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα. Σν αλψηεξν επίπεδν είλαη ε ζηξαηεγηθή 

ηνπ εηαηξηθνύ επηπέδνπ, πνπ πξνζδηνξίδεη ην ζπλνιηθφ πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 
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νξγαληζκνχ θαη ηνπο ηξφπνπο πξνζζήθεο αμίαο ζηα δηαθνξεηηθά κέξε 

(επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο ηνπ νξγαληζκνχ). Αληηθείκελα ζηξαηεγηθήο ζε εηαηξηθφ 

επίπεδν κπνξεί λα είλαη δεηήκαηα γεσγξαθηθήο θάιπςεο, δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ θαη ηνπ ηξφπνπ θαηαλνκήο 

ησλ πφξσλ ζηα δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ νξγαληζκνχ. 

Σν δεχηεξν επίπεδν είλαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ επηπέδνπ πνπ 

αθνξά ζην πψο νη επηκέξνπο επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή, νθείινπλ λα είλαη αληαγσληζηηθέο ζηηο επηκέξνπο αγνξέο 

ηνπο. Γη απηφ ην ιφγν ε ζηξαηεγηθή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ επηπέδνπ νλνκάδεηαη θαη 

«αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή». Όζνλ αθνξά ην δεκφζην ηνκέα, ε ζηξαηεγηθή ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ επηπέδνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην πψο νη 

κνλάδεο ζα παξέρνπλ ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θπξίσο γηα 

δεηήκαηα φπσο ε ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο, θαηλνηνκίαο ή δηαθνξνπνίεζεο κέζσ 

θαιχηεξεο πνηφηεηαο ή ελφο μερσξηζηνχ δηθηχνπ δηαλνκήο. Να ζεκεησζεί φηη ζε πνιχ 

απινχο νξγαληζκνχο κε κηα επηρείξεζε, ε ζηξαηεγηθή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ επηπέδνπ 

ηαπηίδεηαη ζρεδφλ κε ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ εηαηξηθνχ επηπέδνπ.  

ην ηξίην επίπεδν εκπίπηνπλ νη ιεηηνπξγηθέο ζηξαηεγηθέο (operational 

strategies) πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν πνπ ηα ζπζηαηηθά κέξε ηνπ νξγαληζκνχ ζα 

πινπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο εηαηξηθέο θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο ζην 

πιαίζην ησλ πφξσλ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

 

 

1.5 εκαζία ζηξαηεγηθήο 

 

Ζ εθαξκνγή ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο απφ ηηο επηρεηξήζεηο/νξγαληζκνχο απνηειεί 

βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηβίσζή ηνπο αιιά θαη γηα ηελ αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηνπο. Μέζα απφ ηε ειιεληθή θαη δηεζλή εκπεηξία έρεη απνδεηρζεί φηη 

ηφζν ζε κηθξννηθνλνκηθφ φζν θαη ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, ε ζηξαηεγηθή 

ζπκβάιιεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ επίηεπμε ηεο επηηπρίαο. Δηδηθφηεξα, ν 

ζεκαληηθφο ξφινο ηεο ζηξαηεγηθήο νθείιεηαη ζηνπο εμήο ιφγνπο (Παπαδάθεο, 2012): 
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Η ζηξαηεγηθή ζέηεη θαηεπζχλζεηο 

 

Κάζε επηρείξεζε νξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέιεη λα  

πξαγκαηνπνηήζεη ζην κέιινλ. Ζ ζηξαηεγηθή απνηειεί ηε θαηεπζπληήξηα 

γξακκή κηαο επηρείξεζεο θαη έλαλ πνιχηηκν νδεγφ πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη 

ηνπο απψηεξνπο ζηφρνπο ηεο θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ απνζηνιή ή ην 

φξακά ηεο. 

 

 

      Υπνζηεξίδεη ηε ιήςε νκνηφκνξθσλ απνθάζεσλ 

 

Όιεο νη επηρεηξήζεηο, θαινχληαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη λα ιάβνπλ 

θαζεκεξηλά πιεζψξα απνθάζεσλ ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

έληνλε αβεβαηφηεηα θαη ειιηπή πιεξνθφξεζε. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε 

εθαξκνγή κηαο θαηαλνεηήο θαη μεθάζαξεο ζηξαηεγηθήο εμαζθαιίδεη ηελ 

νκνηνκνξθία ζηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη έηζη ψζηε απηέο λα θηλνχληαη 

πξνο ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ζηφρσλ.     

 

 

Σπγθεληξψλεη ηελ πξνζπάζεηα θαη ζπληνλίδεη δξαζηεξηφηεηεο 

 

Έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ιφγνπο πνπ θαζηζηά αλαγθαία ηελ χπαξμε ηεο 

ζηξαηεγηθήο είλαη φηη ζπκβάιιεη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ζπιινγηθήο 

πξνζπάζεηαο θαη ζπλεξγαζίαο. Δάλ ζε κηα επηρείξεζε απνπζηάδεη ε 

ζηξαηεγηθή, νπζηαζηηθά  ν θαζέλαο ιακβάλεη απνθάζεηο ζε αηνκηθφ επίπεδν 

αλεμάξηεηα απφ ηνπο άιινπο. Ζ ζηξαηεγηθή ινηπφλ δηαζθαιίδεη ηε ζπιινγηθή 

δξάζε θαη εγγπάηαη ην ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ.     

 

 

Οξίδεη ηελ επηρείξεζε θαη ηε ζέζε ηεο απέλαληη ζηνλ αληαγσληζκφ 

 

Ζ ζηξαηεγηθή απνηειεί ηελ ηαπηφηεηα κηαο επηρείξεζεο θαζψο νξίδεη ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ην είδνο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην 

νπνίν δηεθδηθεί κεξίδην ζηελ αγνξά. Οπζηαζηηθά, ε ζηξαηεγηθή ηνπνζεηεί ηελ 
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επηρείξεζε έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο θαη επηηξέπεη ζε ηξίηνπο εθηφο 

επηρείξεζεο λα ζρεκαηίζνπλ άπνςε ζρεηηθά κε απηή.       

 

 

Μεηψλεη ηελ αβεβαηφηεηα 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη επηρεηξήζεηο/νξγαληζκνί ιεηηνπξγνχλ ζε έλα 

πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε αβεβαηφηεηα. Ζ ζηξαηεγηθή 

απνηειεί ηε βαζηθή γξακκή πιεχζεο πνπ κεηψλεη ηελ αβεβαηφηεηα θαζψο 

επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκφ φρη κφλν ησλ επθαηξηψλ αιιά θαη ησλ απεηιψλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζε κηα επηρεηξεκαηηθή κνλάδα. Ζ κείσζε ηεο αβεβαηφηεηαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο ζπλεπάγεηαη θαη αχμεζε ησλ δεηθηψλ παξαγσγηθφηεηαο 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη πξνθαλέο φηη κηα επηρείξεζε 

ε νπνία δελ εθαξκφδεη ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο, δελ κπνξεί λα ιάβεη ηηο 

ζσζηέο απνθάζεηο κε απνηέιεζκα λα κε κπνξέζεη λα επηβηψζεη κειινληηθά.   

 

 

Μπνξεί λα πξνζδψζεη ζηελ επηρείξεζε έλα δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα 

 

Ο ηειηθφο ζηφρνο θάζε επηρείξεζεο είλαη ε απφθηεζε ελφο αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο έλαληη ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ. Γηα λα ην επηηχρεη απηφ 

θάζε επηρείξεζε πξέπεη λα θαηαλνήζεη πιήξσο ην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ 

ηεο πεξηβάιινλ. Όζνλ αθνξά ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ πξέπεη λα 

εληνπίζεη ηεο ηάζεηο ηεο αγνξάο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληαγσληζηψλ, ηηο 

αδπλακίεο ηνπο θαη ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηέο ηνπο. Όζνλ αθνξά ην εζσηεξηθφ 

ηεο πεξηβάιινλ, πξέπεη λα αλαιχζεη ηηο κνλαδηθέο ηεο ηθαλφηεηεο θαη 

δπλάκεηο θαζψο θαη ηα αδχλαηα ζεκεία ηεο. Με ηε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο 

επηηπγράλεηαη ε αξκνληθή ζχλδεζε αλάκεζα ζην εμσηεξηθφ θαη ην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ. Με άιια ιφγηα ε ζηξαηεγηθή κπνξεί λα πξνζδψζεη έλα 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ 

ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ 

 

2.1 Ζ έλλνηα ηνπ ζηξαηεγηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ 

 

χκθσλα κε ηνλ Καλειιφπνπιν (1990) ν ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο ή 

ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο «πεξηιακβάλεη βήκαηα πνπ νη αλψηαηνη κάλαηδεξ 

πξαγκαηνπνηνχλ γηα λα εγθξίλνπλ πφξνπο γηα δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηε 

ζρέζε ηνπ νξγαληζκνχ κε ην πεξηβάιινλ. Δπίζεο ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ζε νιφθιεξν ηνλ 

νξγαληζκφ. Βαζίδεηαη ζηηο εηζξνέο απφ κηα πνηθηιία ιεηηνπξγηθψλ πεξηνρψλ, θαηεπζχλεη 

ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε φιν ηνλ νξγαληζκφ, θαη ζπκβάιιεη ζηελ απφδνζε 

νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ». 

Ο ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ζπζηεκαηηθή 

δηαδηθαζία ε νπνία αλαιχεη, δηαζπά ην φξακα θαη ηε ζηξαηεγηθή ζε επηκέξνπο ζηφρνπο, 

νη νπνίνη κπνξνχλ λα επηδησρζνχλ άκεζα. Ο βαζηθφο ηνπ ξφινο είλαη λα εθαξκφδεη ηηο 

ζηξαηεγηθέο ελφο νξγαληζκνχ, λα ηηο πξνγξακκαηίδεη θαη λα ηηο θάλεη ιεηηνπξγηθέο 

(Παπαδάθεο 2012). Δλψ δειαδή ε ζηξαηεγηθή δηεξεπλά ην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ηεο επηρείξεζεο, ν ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο αλαθέξεηαη ζηηο 

ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα εθαξκνζηεί ε επηιεγείζα ζηξαηεγηθή. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε δηαηχπσζε ηεο ζηξαηεγηθήο πξνεγείηαη ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ (Μηραιφπνπινο, Γξεγνξνχδεο, Εαπνπλίδεο, 2007) 

O ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο αληηθαηέζηεζε ηνλ καθξνπξφζεζκν 

πξνγξακκαηηζκφ (Long Range Planning), ν νπνίνο αλαπηχρζεθε απφ ην έηνο 1950 

κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60 θαη βαζηδφηαλ ζηε ινγηθή δηαδηθαζία ηεο νπνίαο 

αληηθείκελν ήηαλ ν ζπληνληζκφο ησλ απνθάζεσλ πνπ έπξεπε λα ιάβεη ε επηρείξεζε 

γηα λα αλαπηπρζεί αξκνληθά (Μηραιφπνπινο, Γξεγνξάδεο, Εαπνπλίδεο, 2007). 

Ζ δηαθνξά ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ απφ ηνλ καθξνπξφζεζκν 

πξνγξακκαηηζκφ είλαη ε εμήο: ελψ ν καθξνπξφζεζκνο πξνγξακκαηηζκφο αλαπηχζζεη 

κηα κνλαδηθή ζηξαηεγηθή γηα ηε κειινληηθή πνξεία ηνπ νξγαληζκνχ, ν ζηξαηεγηθφο 

πξνγξακκαηηζκφο αλαπηχζζεη πνιιέο ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, ηηο νπνίεο αμηνινγεί 
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θαη επηιέγεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ). 

  Γχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ηα 

εμήο: 

α)Γηάρπζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζθέςεο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο, δειαδή ζπκκεηνρή φισλ ησλ επηπέδσλ ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζηε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, κε ηελ αλάιεςε 

ζπγθεθξηκέλσλ ξφισλ θαη 

 

β)Γηαζχλδεζε φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ. Ο ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο δηαζπλδέεη φια ηα 

ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ επειημία θαη 

δεκηνπξγηθφηεηα, ρσξίο λα απνηειεί κηα ηππηθή επεμεξγαζία ζηνηρείσλ. 

 

Σέινο λα επηζεκαλζεί φηη ν ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο δελ απνηειεί κηα 

δηαδηθαζία πνπ εθαξκφδεηαη κφλν ζε κεγάινπο νξγαληζκνχο αιιά αμηνπνηείηαη θαη ζε 

κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο ( Κηφρνο, Παπαληθνιάνπ,1988). 

 

 

2.2 Λόγνη εθαξκνγήο ηνπ ζηξαηεγηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ 

 

Οη ζπνπδαηφηεξνη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ απφ έλαλ νξγαληζκφ είλαη νη εμήο: 

 

 Οη ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ζην νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, 

ηερλνινγηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ δεκηνπξγνχλ λέεο επθαηξίεο αιιά θαη 

θηλδχλνπο γηα έλαλ νξγαληζκφ. Ο ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο ζηνρεχεη 

ζηνλ εληνπηζκφ ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ θηλδχλσλ θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε 

θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε απηψλ ησλ επθαηξηψλ θαη ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ. 

 

 Ο ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο παξέρεη ζαθείο ζηφρνπο θαη θαηεπζχλζεηο 

ζρεηηθά κε ηε κειινληηθή πνξεία ηεο επηρείξεζεο ζε δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη 
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εξγαδφκελνπο. Δίλαη γεγνλφο φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη κάλαηδεξ 

θαη νη ππάιιεινη ζε κηα επηρείξεζε απνδίδνπλ πεξηζζφηεξν, φηαλ γλσξίδνπλ 

εθ ησλ πξνηέξσλ ηη αλακέλεηαη απφ απηνχο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θαη ζε πνην 

βαζκφ έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη.  

 

 Σα ηκήκαηα/κνλάδεο κηαο επηρείξεζεο έρνπλ ηελ ηάζε λα νδεγνχληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο κε απνηέιεζκα λα κελ πθίζηαηαη ζπληνληζκφο 

κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο. Ο ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο απνηειεί ηε 

βάζε θαη ην πιαίζην έηζη ψζηε λα ππάξρεη ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ κεξψλ 

κηαο επηρείξεζεο αιιά θαη έλα ηζρπξφ θίλεηξν έηζη ψζηε ηα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε θαη νη εξγαδφκελνη λα αγσλίδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ίδησλ 

ζηφρσλ. 

 

 Ο ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο εγγπάηαη γηα ηε ζσζηή θαηεχζπλζε πνπ 

αθνινπζεί έλαο νξγαληζκφο. Όηαλ ηα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο δελ εθαξκφδνπλ 

ην ζηξαηεγηθφ πξφγξακκα, ηφηε ν νξγαληζκφο απνπξνζαλαηνιίδεηαη απφ ηηο 

βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ θαη αγσλίδεηαη ρσξίο λα επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ. 

 

 Έλα πνιχ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη 

φηη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηα ζηειέρε φισλ ησλ επηπέδσλ ηεο επηρείξεζεο 

λα εκπιέθνληαη θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ζχληαμεο ελφο 

ζηξαηεγηθνχ πξνγξάκκαηνο. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ηα ζηειέρε εθπαηδεχνληαη, πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ηνπο 

απαζρνινχλ, νπφηε είλαη ζε ζέζε λα παίξλνπλ θαιχηεξεο απνθάζεηο γηα ηελ 

πνξεία ηεο επηρείξεζεο. Γεληθά, ν ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο πξνάγεη ηε 

ζηξαηεγηθή ζθέςε θαη ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πλεχκαηνο.  

 

 Δκπεηξηθέο κειέηεο έδεημαλ φηη ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ζηξαηεγηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο. χκθσλα κε ηνλ Clueck νη 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθφ πξνγξακκαηηζκφ, έρνπλ 

κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα επηηπρίαο ζε ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ ηνλ 

εθαξκφδνπλ. Παξφιν πνπ ν ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο δελ απνηειεί 
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«παλάθεηα», σζηφζν ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε βειηίσζε ηεο 

καθξνπξφζεζκεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο (Κηφρνο, Παπαληθνιάνπ, 1988). 

 

 

2.3 Κξηηηθή ζηξαηεγηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ 

 

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 ν ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο, έηζη φπσο είρε 

αλαπηπρζεί έσο ηφηε, άξρηζε λα ακθηζβεηείηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο ζην ρψξν ηεο 

δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ γεληθφηεξε αξλεηηθή θξηηηθή πνπ δέρηεθε νθεηιφηαλ 

ζην γεγνλφο φηη παξνπζίαδε θελά, θαζψο βαζηδφηαλ θπξίσο ζε έλα ζηαζεξφ 

πεξηβάιινλ θαη δελ ήηαλ απφιπηα πξνζαξκνζκέλνο ζηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο 

αιιαγέο θαη δηαθπκάλζεηο. O Mintzberg, ζέινληαο κάιηζηα λα ηνλίζεη ηελ 

αλεπάξθεηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ηνλ φξηζε σο «ηε ιεηηνπξγία πνπ 

επηηξέπεη ην ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο έηζη 

ψζηε νη νξηζκέλνη ζηφρνη λα επηηεπρζνχλ» (Μηραιφπνπινο, Γξεγνξάδεο, Εαπνπλίδεο 

2007). 

Ζ έληνλε ακθηζβήηεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ έζεζε ηηο βάζεηο 

γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ νξηζκνχ ηνπ θαζψο θαη ηελ επαλαηνπνζέηεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηνπ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, δηαπηζηψζεθε φηη ν 

ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο ζα έπξεπε λα πξνζαξκνζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

βνεζά ηελ αλψηαηε δηνίθεζε λα απνθηήζεη κηα παηδεία ζθέςεο ζε καθξνρξφληα βάζε 

(Μηραιφπνπινο, Γξεγνξνχδεο, Εαπνπλίδεο 2007). Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

’80 μεθηλά πιένλ κηα λέα πεξίνδνο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ ελψ 

εηζάγεηαη κηα λέα έλλνηα ζην ρψξν ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο, απηή ηεο  ηξαηεγηθήο 

Γηνίθεζεο ή ηνπ ηξαηεγηθνχ Μάλαηδκελη.   

 

 

2.4 Ζ έλλνηα ηνπ ηξαηεγηθνύ Μάλαηδκελη 

 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξνη νξηζκνί γηα ην ηη είλαη 

ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη θαη ζε ηη ζπλίζηαηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ. Δλδεηθηηθά, φπσο 

αλαθέξεηαη ζην ζχγγξακκα « Δηζαγσγή ζηα ζεκέιηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη » 

ηνπ Υαζηψηε (1998) νη Gluck, Kaufman θαη Walleck νξίδνπλ ην ζηξαηεγηθφ 
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κάλαηδκελη σο « έλα ζχζηεκα επηρεηξεζηαθψλ αμηψλ, ππεπζπλνηήησλ 

πξνγξακκαηηζκνχ ή νξγαλσηηθψλ ππεπζπλνηήησλ νη νπνίεο ζπληαηξηάδνπλ ηε 

ζηξαηεγηθή αληίιεςε κε ηε ιεηηνπξγηθή ιήςε απνθάζεσλ ζ’ φια ηα επίπεδα θαη 

θαηάιεςεο φισλ ησλ γξακκψλ ιεηηνπξγηθψλ εμνπζηψλ ζε κηα επηρείξεζε ». 

χκθσλα κε ηνπο Clueck θαη Jauch ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη είλαη « ε ξνή 

απνθάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε κηαο 

απνηειεζκαηηθήο ζηξαηεγηθήο ή ζηξαηεγηθψλ πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ηελ 

επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηεο επηρείξεζεο ».  

Γηα ηνπο Justis, Judd θαη Stephens ην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη απνηειεί « ηε 

δηαδηθαζία απφθαζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ ελφο νξγαληζκνχ κέζα ζην 

πεξηβάιινλ θαζψο επηδηψθεηαη ε απνζηνιή ηνπ νξγαληζκνχ ». 

Σέινο, ν Υαζηψηεο παξαζέηεη ηνλ δηθφ ηνπ νξηζκφ αλαθέξνληαο φηη ην 

ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη είλαη « ε απνηειεζκαηηθή εγθαζίδξπζε ζε φια ηα κέιε ηνπ 

νξγαληζκνχ, ηεο αλαγθαίαο εθείλεο ζηξαηεγηθήο αληίιεςεο, ζπκπεξηθνξάο θαη 

ζηάζεο, ζηελ πξννπηηθή ηεο επηβίσζεο θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο ηνπ νξγαληζκνχ ». 

 

 

2.5 Οη αξρέο ηνπ ηξαηεγηθνύ κάλαηδκελη  

 

Σν ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη απνηειεί ίζσο ηελ πην δχζθνιε θαη ζεκαληηθή πξφθιεζε 

πνπ έρεη λα αληηκεησπίδεη νπνηνζδήπνηε νξγαληζκφο, φρη κφλν ηνπ ηδησηηθνχ αιιά 

θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ηεζνχλ, ηα ζεκέιηα 

γηα ηελ επηηπρεκέλε πνξεία ζην κέιινλ. Δπίθεληξν ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη 

απνηειεί ε «δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο» δειαδή ηεο αιιαγήο ζην εζσηεξηθφ θαη 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ηεο αιιαγήο ζηνλ ηξφπν δηαζχλδεζεο απηψλ κέζσ 

ηεο εθαξκνγήο θάπνησλ ζηξαηεγηθψλ (Γεσξγφπνπινο 2002).  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη νξηζκέλεο αξρέο ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

κάλαηδκελη κέζα απφ ηηο νπνίεο γίλεηαη εκθαλήο ε δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο: 
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Πίλαθαο 2:Αξρέο ηξαηεγηθνχ Μάλαηδκελη (Strategic Management) 

      Σν ηξαηεγηθό Μάλαηδκελη (Strategic Management): 

 Πεξηιακβάλεη ην κάλαηδκελη ηνπ νξγαληζκνύ, ηε ρξήζε ζηξαηεγηθώλ θαη 

ηελ πθηζηάκελε ζρέζε αλάκεζά ηνπο 

 Έρεη κηα βαζηθή απνζηνιή:ηε δηαρείξηζε ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα 

ζηελ επηρείξεζε θαη ην πεξηβάιινλ. 

 Καζνδεγείηαη από ηε ζπλερή επηδίσμε επθαηξηώλ, νη νπνίεο κπνξνύλ λα 

δεκηνπξγεζνύλ εληόο θαη εθηόο ηεο επηρείξεζεο. 

 Απαηηεί ηελ αλάιεςε θηλδύλνπ. 

 Αθνξά ηελ θαηαλόεζε ηνπ κειινληηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο 

θαη ηελ επηλόεζε θαη δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ κειινληηθώλ 

αληαγσληζηηθώλ ζπλζεθώλ. 

 Απνηειεί αληηθείκελν ηνπ ζπλόινπ ηεο επηρείξεζεο, εθόζνλ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ αιιαγή. Ζ αιιαγή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε ζην εμσηεξηθό 

είηε ζην εζσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαη λα επεξεάζεη 

νπνηαδήπνηε νκάδα ή νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο. 

                      Πεγή: Γεσξγφπνπινο (2006), Σηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη 

 

 

2.6 Ζ ζεκαζία ηνπ ηξαηεγηθνύ Μάλαηδκελη 

 

Σν ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη απνηειεί αλακθηζβήηεηα έλα πνιχ ζεκαληηθφ φπιν κε  ηε 

βνήζεηα ηνπ νπνίνπ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε κπνξνχλ λα επεξεάδνπλ νπνηαδήπνηε 

πεξηβαιινληηθή αιιαγή κέζσ ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ πινπνηνχλ. Παξάιιεια, φζνλ 

αθνξά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ε επηρείξεζε κέζσ ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

κάλαηδκελη, κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο θαη εθηηκήζεηο, θαη 

φρη ζε ζηηγκηαίεο, ζπαζκσδηθέο θαη εθ ησλ πζηέξσλ θηλήζεηο. Γεληθά, κπνξεί λα 

επηζεκαλζεί φηη ην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη ζπλδέεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

απνδνηηθφηεηα θαη φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ αθνινπζνχλ επίζεκν ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα νδεγεζνχλ ζηελ επηηπρία απφ εθείλεο 

πνπ δελ ηνλ εθαξκφδνπλ (Γεσξγφπνπινο 2002).  

   Καηά ηνλ Γεσξγφπνπιν ηξεηο βαζηθνί ιφγνη πνπ εληζρχνπλ ηελ παξαπάλσ 

άπνςε είλαη νη εμήο: 
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 Τν ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη είλαη έλαο ηξφπνο ζπζηεκαηνπνίεζεο ησλ πην 

ζεκαληηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ.  

 

 Τν ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη βνεζά ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ζην λα βειηηψζνπλ ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο ζηε ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ κέζσ ηεο επηθέληξσζεο 

ζηα βαζηθά πξνβιήκαηα ηεο επηρείξεζεο. 

 

 Τν ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη βειηηψλεη ηνπο φξνπο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

επηθνηλσλίαο, ην ζπληνληζκφ αλεμάξηεησλ επελδπηηθψλ έξγσλ, ηελ θαηαλνκή 

ησλ πφξσλ θαζψο θαη ην βξαρππξφζεζκν ζρεδηαζκφ, φπσο είλαη νη 

πξνυπνινγηζκνί. 

 

 Θα πξέπεη βέβαηα λα επηζεκαλζεί φηη ε επηηπρεκέλε πνξεία κηαο επηρείξεζεο 

δελ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη απφ ηα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε αιιά ζε έλα ζπλδπαζκφ πνιιψλ παξαγφλησλ (πνζνηηθψλ ή 

πνηνηηθψλ). Απφ ηελ άιιε, έρεη απνδεηρζεί ζηελ πξάμε φηη πνιιέο επηρεηξήζεηο, 

παξφιν πνπ δελ δηαζέηνπλ ππνδνκέο ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη, θαηαθέξλνπλ λα 

επηβηψλνπλ κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα.  

 

 

2.7 Σν κνληέιν ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο 

 

Οη Wheelen θαη Hunger παξνπζίαζαλ έλα νξζνινγηθφ κνληέιν ζηξαηεγηθήο 

δηνίθεζεο ην νπνίν φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα πεξηιακβάλεη 

ηέζζεξα βαζηθά βήκαηα:  

 

1.Αλάιπζε επηρεηξεζηαθνχ (εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ) πεξηβάιινληνο 

2.Γηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

3.Τινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

4.Αμηνιφγεζε θαη έιεγρνο ησλ απνηειεζκάησλ 
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  ρήκα 2: Μνληέιν ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο 

                    

Πεγή: Παπαδάθεο (2012), Σηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ: ειιεληθή θαη δηεζλήο εκπεηξία 

 

 

Σα ηέζζεξα απηά βαζηθά βήκαηα ηνπ Μνληέινπ ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο αλαιχνληαη 

σο εμήο:  

 

1.Αλάιπζε επηρεηξεζηαθνύ πεξηβάιινληνο 

 

 

α)Αλάιπζε εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

 

Ζ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δχν επηκέξνπο 

θαηεγνξίεο: α) αλάιπζε επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο ή κάθξν-πεξηβάιινληνο θαη β) 

αλάιπζε θιαδηθνχ πεξηβάιινληνο ή κίθξν-πεξηβάιινληνο. χκθσλα κε ηνπο Johnson 

θαη Scholes (2002), ην κάθξν-πεξηβάιινλ κπνξεί λα αλαιπζεί κε ηελ αλάιπζε 

PESTEL, ε νπνία έρεη ηηο εμήο έμη δηαζηάζεηο: 

 

 Η Πολιηική διάζηαζη ε νπνία αλαθέξεηαη ζην πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζε κηα ρψξα φπσο γηα παξάδεηγκα ε χπαξμε θπβεξλεηηθήο 



 | 21  

 

ζηαζεξφηεηαο, νη νπνίεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο κηαο 

επηρείξεζεο. 

 

 Η Οικονομική διάζηαζη ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ,φπσο 

γηα παξάδεηγκα ν ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κηα ρψξαο, ην πνζνζηφ 

αλεξγίαο, πιεζσξηζκφο, ηα επίπεδα ησλ επηηνθίσλ θηι. 

 

 Η Κοινυνική διάζηαζη ε νπνία αθνξά ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

φπσο ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ν κέζνο φξνο δσήο, ηηο αιιαγέο 

ζηνλ ηξφπν δσήο, ηα ήζε, έζηκα θαη ηηο πνιηηηζηηθέο παξαδφζεηο. 

 

 Η Σεσνολογική διάζηαζη ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα, 

ηηο θαηλνηνκίεο, ηηο επξεζηηερλίεο θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα γηα έξεπλα θαη 

αλάπηπμε.  

 

 Η Πεπιβαλλονηική διάζηαζη ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε ηεο επηρείξεζεο 

κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαζψο θαη ζηηο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ε 

αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε απηφ. 

 

 Η Νομική διάζηαζη ε νπνία αθνξά ζην πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην πνπ 

ξπζκίδεη ηηο ζρέζεηο επηρεηξήζεσλ θαη εξγαδνκέλσλ, ηα κνλνπψιηα, 

νιηγνπψιηα, ηε δπλαηφηεηα γηα λέεο επελδχζεηο θηι. 

 

 Ζ αλάιπζε ηνπ κίθξν-πεξηβάιινληνο έρεη εμίζνπ θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηε 

δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο ζε κηα επηρείξεζε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί 

ην ππφδεηγκα αλάιπζεο ηνπ Porter ζχκθσλα κε ην νπνίν ην κίθξν-πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο πξνζδηνξίδεηαη απφ πέληε δπλάκεηο, νη νπνίεο αλαθνξηθά είλαη νη εμήο: 

 

 

  β)Αλάιπζε εζσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο 

 

Σν εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο αθνξά ζε φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά 

είλαη ηα εμήο: 
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 Ζ νξγαλσηηθή δνκή ηεο επηρείξεζεο ε νπνία απνηππψλεηαη ζην 

νξγαλφγξακκά ηεο θαη αλαθέξεηαη ζηελ εμνπζία, ηα ηεξαξρηθά επίπεδα, ηηο 

γξακκέο επηθνηλσλίαο θαη ηε ξνή εξγαζίαο. 

 

 Ζ θνπιηνχξα ε νπνία πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ αμίεο, αληηιήςεηο θαη 

απνδεθηνχο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο θαη είλαη κνλαδηθή γηα θάζε επηρείξεζε. 

 

 Οη πφξνη ηεο επηρείξεζεο ,πιηθνί θαη άπινη, φπσο ην θεθάιαην, ε εξγαζία, νη 

άλζξσπνη, ε ηερλνινγία θηι. 

 

 Ζ ελδειερήο αλάιπζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο επηηπγράλεηαη κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ελφο πνιχ ζεκαληηθνχ εξγαιείνπ, επξχηαηα δηαδεδνκέλνπ ζην ρψξν 

ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηε SWOT αλάιπζε. Σν αξθηηθφιεμν SWOT 

πξνέξρεηαη απφ ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ Strengths (Γπλάκεηο),Weaknesses 

(Αδπλακίεο), Opportunities (Δπθαηξίεο) θαη Threats (Απεηιέο). Ζ ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδνο αθνξά ζηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο δειαδή 

ησλ δπλαηψλ-αδχλαησλ ζεκείσλ ηεο πνπ εληνπίδνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ 

θαζψο θαη ησλ επθαηξηψλ-απεηιψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ ηεο 

πεξηβάιινλ ηηο νπνίεο πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί ή λα απνηξέςεη αληίζηνηρα.    

 

 

2.Γηακόξθσζε ζηξαηεγηθήο 

 

ην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην ε αλψηαηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ραξάζζεη ηε 

ζηξαηεγηθή ζηελ νπνία ζα βαζηζηεί. Ζ ζσζηή ζχιιεςε ηεο ζηξαηεγηθήο παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα απφθηεζεο ζηξαηεγηθνχ πιενλεθηήκαηνο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ 

(Παπαδάθεο 2012). Ζ δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο φπσο θαίλεηαη θαη ζην αθφινπζν 

ζρεδηάγξακκα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα επηκέξνπο ζηάδηα: 

 

α) Πξνζδηνξηζκφο ηεο απνζηνιήο ηεο επηρείξεζεο ε νπνία  απνηειεί ηελ 

έθθξαζε ηνπ νξάκαηνο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θαη ηελ δήισζε ηνπ 

βαζηθνχ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν ε επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη. 
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β) Καζνξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ νη νπνίνη δειψλνπλ ηη 

πξέπεη λα επηηεπρζεί θαη κέρξη πφηε, πεξηγξάθνληαο ηα ηειηθά απνηειέζκαηα 

ηεο επηρείξεζεο .Οη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί πξέπεη λα είλαη ζαθείο, θαηαλνεηνί, 

ξεαιηζηηθνί θαη εχθνια κεηξήζηκνη. 

 

γ)Αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ νη νπνίεο, φπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε 

ελφηεηα, αλάινγα κε ην επίπεδν ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη, δηαθξίλνληαη ζε 

ζηξαηεγηθέο εηαηξηθνχ επηπέδνπ, ζηξαηεγηθέο επηρεηξεκαηηθνχ επηπέδνπ θαη 

ιεηηνπξγηθέο ζηξαηεγηθέο. 

 

δ)Αλάπηπμε πνιηηηθψλ, δειαδή θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ πνπ απνηεινχλ 

ηνπο ζπλδεηηθνχο θξίθνπο κεηαμχ ηεο δηακφξθσζεο θαη ηεο εθαξκνγήο 

ζηξαηεγηθήο. 

 

 

3.Τινπνίεζε ζηξαηεγηθήο 

 

ην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην, ε ζηξαηεγηθή πνπ ζρεδηάζηεθε απφ ηα αλψηαηα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο, εθαξκφδεηαη ζηελ πξάμε θπξίσο απφ ηα κεζαία θαη 

θαηψηαηα ζηειέρε κέζσ ηεο αλάπηπμεο Πξνγξακκάησλ, Πξνϋπνινγηζκώλ θαη 

Γηαδηθαζηώλ.  

Σα Πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ βεκάησλ πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαησζεί 

κε επηηπρία ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ πξνγξακκάησλ είλαη φηη 

ελζσκαηψλνπλ νπνηεζδήπνηε αιιαγέο πξνθχπηνπλ απφ ηα ζηξαηεγηθά ζρέδηα ηεο 

επηρείξεζεο. 

Οη πξνυπνινγηζκνί (budgets) απνηεινχλ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή έθθξαζε 

ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο αλαιχνπλ ην θφζηνο κε ην νπνίν ζα 

επηβαξπλζεί ε επηρείξεζε, εάλ πινπνηήζεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

πξφγξακκα, αιιά θαη ην θέξδνο πνπ αλακέλεη απφ απηέο. Δίλαη αλεθηίκεηα εξγαιεία 

ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηα νπνία θξίλνπλ εάλ ε εθαξκνγή ελφο επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπκθέξεη απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο ηελ επηρείξεζε ή φρη.    

Οη Γηαδηθαζίεο αθνξνχλ ζηηο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο κε ηε ζεηξά 

ηνπο κπνξνχλ λα ππνδηαηξεζνχλ ζε επηκέξνπο απινχζηεξεο θαη επαλαιακβαλφκελεο 
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σο επί ησλ πιείζησλ ελέξγεηεο. Ζ δηαθνξά ηνπο απφ ηα Πξνγξάκκαηα είλαη φηη 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγαιχηεξε ζπλνρή θαη απηνκαηηζκφ ελψ ηα πξνγξάκκαηα 

ππνδηαηξνχληαη ζε κηθξφηεξεο επηκέξνπο δηαδηθαζίεο. 

 

 

4.Απνηίκεζε θαη Έιεγρνο 

 

 Ζ απνηίκεζε θαη ν έιεγρνο απνηεινχλ ην ηειεπηαίν ζηάδην ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

κάλαηδκελη, ην νπνίν είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο/νξγαληζκνχο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε  

ζε απηφ ην ζηάδην θαινχληαη λα απνηηκήζνπλ ηα απνηειέζκαηα  ηεο εθαξκνγήο ηεο 

ζηξαηεγηθήο θαη λα αμηνινγήζνπλ εάλ θαη θαηά πφζν απηά ήηαλ αλακελφκελα ζε 

ζρέζε κε ηνπο θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο. Ζ ρξήζε δεηθηψλ αμηνιφγεζεο ζηελ παξνχζα 

θάζε θαηέρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμαγσγή νπζησδψλ ζπκπεξαζκάησλ φζνλ αθνξά 

ηελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ζρεδίσλ. Σέινο, λα ζεκεησζεί φηη ε αμηνιφγεζε 

ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο δελ απνηειεί απιά κηα 

δηαδηθαζία αλάδξαζεο αιιά έρεη θαη πξνδξαζηηθφ ξφιν, βνεζψληαο ηα ζηειέρε λα 

θάλνπλ ηηο θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο φπνπ ρξεηάδεηαη.             

 

 

2.8 Ο πίλαθαο ηζνξξνπεκέλεο ζηνρνζεζίαο 

 

Ο πίλαθαο ηζνξξνπεκέλεο ζηνρνζεζίαο (BSC-Balanced Scorecard) ή ηζνξξνπεκέλε 

θάξηα επηδφζεσλ αλαπηχρζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 θαη απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ επηρεηξεζηαθφ εξγαιείν γηα επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο. Ζ αμία ηεο 

κεζφδνπ BSC νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη παξέρεη ιχζεηο ζην πξφβιεκα ηεο 

απνηειεζκαηηθήο κέηξεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επηδφζεσλ αιιά θαη ζην θξίζηκν 

δήηεκα επηηπρνχο εθαξκνγήο ζηξαηεγηθήο. 

Οη επηρεηξήζεηο αλέθαζελ αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο σο πξνο ηελ αλάπηπμε 

εχρξεζησλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο επηδφζεσλ ηα νπνία ζα είραλ ηε δπλαηφηεηα 

πξαγκαηηθήο κέηξεζεο ησλ κεγεζψλ. Δμάιινπ, ε εθαξκνγή ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ 

ζηξαηεγηθψλ απαηηνχζε θαη ηελ χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα εμηζνξξνπεί 

ηελ αθξίβεηα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ κε θξίζηκα ζηνηρεία κειινληηθήο 
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απφδνζεο. Σα κεηνλεθηήκαηα ινηπφλ ρξήζεο νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ σο δείθηεο 

επηδφζεσλ θαη ε αλάγθε εκπινπηηζκνχ κε πξφζζεηεο εζσηεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ επηρείξεζε νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο κεζφδνπ BSC (Μηραιφπνπινο, 

Γξεγνξνχδεο, Εαπνπλίδεο, 2007). 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην αθφινπζν ζρήκα ε κέζνδνο ηζνξξνπεκέλεο 

ζηνρνζεζίαο πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο δηαζηάζεηο: 

 

 1.Σε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάζηαζε 

            2.Σε δηάζηαζε ησλ πειαηψλ 

            3.Σε δηάζηαζε ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ 

            4.Σε δηάζηαζε θαηλνηνκίαο θαη κάζεζεο. 

          

Οη παξαπάλσ δηαζηάζεηο δελ είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο αιιά ππάξρεη 

αιιειέλδεηε ζρέζε ε νπνία νδεγεί ζηελ επίηεπμε ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο 

ηεο επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα, ν πίλαθαο ηζνξξνπεκέλεο ζηνρνζεζίαο παξέρεη ηηο 

γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ζην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο (δηάζηαζε θαηλνηνκίαο 

θαη κάζεζεο) γηα λα θαηλνηνκήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο 

(δηάζηαζε εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ) νη νπνίεο ζα πξνζδψζνπλ αμία ζηελ αγνξά 

(δηάζηαζε πειαηψλ) θαη ελ ηέιεη ζα νδεγήζνπλ ζηελ αχμεζε ηεο αμίαο ησλ κεηφρσλ 

(ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάζηαζε). 
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                                                                            ρήκα 3: Σα ζπζηαηηθά ηνπ Balanced Scorecard  

             
                                                                

                                                Πεγή: Μηραιφπνπινο, Γξεγνξνχδεο, Εαπνπλίδεο (2007), ηξαηεγηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

ΣΟΤ  ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΜΖ 

ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ 

 

 

3.1 Έλλνηα θαη πεξηερόκελν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

 

χκθσλα κε ηνπο Emerson, Royce, Van Ness, Streeter (2011) , ε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε  νξίδεηαη σο « ε εθαξκνγή θαη ε αμηνιφγεζε ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο 

αιιά θαη ε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ κε απψηεξν ζηφρν ηελ θάιπςε 

ζπιινγηθψλ αλαγθψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο» .  

Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε απνηειεί ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ θαη 

νξγαληζκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ άκεζε επνπηεία ηνπ θξάηνπο. 

Πεξηιακβάλεη ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο κε ηελ ζηελή έλλνηα, φπσο νη θεληξηθέο 

ππεξεζίεο ησλ ππνπξγείσλ, νη απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ, φπσο 

επίζεο θαη ηα Ννκηθά πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. Τπφ ηελ επξεία έλλνηα ηνπ 

φξνπ είλαη θαη νη πάζεο θχζεσο δεκφζηνη νξγαληζκνί θαη επηρεηξήζεηο νη νπνίνη 

επηδηψθνπλ δεκφζηνπο ζθνπνχο θαη αζθνχλ δεκφζηα εμνπζία θαηά παξαρψξεζε 

φπσο γηα παξάδεηγκα νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νη νξγαληζκνί θνηλήο 

σθέιεηαο, ζηνπο νπνίνπο θχξηνο κέηνρνο είλαη ην δεκφζην θαη θαη΄ αθνινπζία ε 

δηνίθεζε ηνπο δηνξίδεηαη απφ ην θξάηνο. Σν ζχλνιν ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ 

θαη νξγαληζκψλ απνθαιείηαί κε ηνλ φξν δεκφζηνο ηνκέαο (Φαλαξηψηεο 1999). 

ηελ Διιάδα,  ε έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα  νξίζηεθε απφ λνκνζεηηθή 

άπνςε γηα πξψηε θνξά ζην άξζξν 1 παξ .6 ηνπ  Ν.1256/1982, ην νπνίν 

αλαθέξεη φηη ζην δεκφζην ηνκέα εληάζζνληαη φινη νη «θξαηηθνί θνξείο» 

αλεμάξηεηα απφ ην θαζεζηψο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ή κηθηνχ δηθαίνπ πνπ ηνπο 

δηέπεη, δειαδή: 

 

α) νη θξαηηθέο ή δεκφζηεο ππεξεζίεο φπσο εθπξνζσπνχληαη απφ ην 

λνκηθφ πξφζσπν ηνπ δεκνζίνπ. 
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β) νη θξαηηθνί ή δεκφζηνη νξγαληζκνί σο θξαηηθά λνκηθά πξφζσπα 

δεκνζίνπ δηθαίνπ. 

 

γ) νη θξαηηθέο ή δεκφζηεο θαη παξαρσξεζείζεο επηρεηξήζεηο φπσο ε 

Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ, ν Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ 

Διιάδνο, ε Διιεληθή Ραδηνθσληθή ηειεφξαζε θ.η.ι. 

 

δ) Σα θνηλσθειή ηδξχκαηα ηνπ Αζηηθνχ θψδηθα πνπ πεξηήιζαλ ζην 

Γεκφζην θαη ρξεκαηνδνηνχληαη θαη επηρνξεγνχληαη απφ απηφ. 

 

ε) Οη ηξαπεδηθέο θαη άιιεο αλψλπκεο εηαηξίεο ζηηο νπνίεο είηε θαηά ηηο 

πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο λνκηθά πξφζσπα έρνπλ ην ζχλνιν ή ηελ 

πιεηνςεθία ησλ κεηνρψλ ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ είηε έρνπλ θξαηηθφ 

πξνλφκην ή θξαηηθή επηρνξήγεζε ,φπσο ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θηι. 

 

ζη) ηα θξαηηθά λνκηθά πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί απφ ην λφκν ή ηα 

δηθαζηήξηα σο λνκηθά ηδησηηθνχ, φπσο ν Οξγαληζκφο πγθνηλσληψλ 

Διιάδνο, ν Απηφλνκνο ηαθηδηθφο Οξγαληζκφο θηι. πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη ε επηρνξεγνχληαη απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα 

πξναλαθεξφκελα λνκηθά πξφζσπα θαη 

 

δ) νη ζπγαηξηθέο αλψλπκεο εηαηξίεο ησλ πην πάλσ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

ησλ εδαθίσλ α-ζη απηήο ηεο παξαγξάθνπ πνπ ειέγρνληαη άκεζα ε 

έκκεζα απφ απηά. 

 

Ο λφκνο Ν.1892/1990 άξζξν 5 παξ.1 επαλαηνπνζέηεζε θαη δηεχξπλε ηελ έλλνηα 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα νξίδνληαο φηη απνηειείηαη απφ: 

 

α) ηηο θάζε είδνπο δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ ππάγνληαη ζην λνκηθφ 

πξφζσπν ηνπ δεκνζίνπ θαη εθπξνζσπνχληαη απφ απηφ. 

 

             β) ηα θάζε είδνπο λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ. 
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γ) ηηο θάζε είδνπο θξαηηθέο ή δεκφζηεο θαη παξαρσξεζείζεο επηρεηξήζεηο 

θαη νξγαληζκνχο θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

δεκφζηνπ ραξαθηήξα πνπ έρνπλ θνηλσθειείο ή άιινπο δεκφζηνπο 

ζθνπνχο. 

 

δ) ηηο ηξάπεδεο πνπ αλήθνπλ ζην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

ζχλνιν ή θαηά πιεηνςεθία. 

 

ε) ηηο θάζε είδνπο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο β’ θαη γ ΄ηνπ άξζξνπ εθηφο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

 

πλνπηηθά, βάζεη ησλ παξαπάλσ κπνξεί λα εηπσζεί φηη ζηε λνκηθή 

έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πεξηιακβάλνληαη ην Γεκφζην, νη Οξγαληζκνί 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηα δεκφζηα πξφζσπα εηδηθψλ ζθνπψλ πνπ δηέπνληαη 

θαηά θχξην ιφγν απφ ην δηνηθεηηθφ δίθαην θαζψο θαη εθείλα πνπ δηέπνληαη θαη’ 

αξρήλ απφ ην ηδησηηθφ δίθαην ,νη δεκφζηεο ππεξεζίεο, νη ηξάπεδεο πνπ αλήθνπλ 

ζην Γεκφζην είηε ζην ζχλνιφ ηνπο είηε θαηά πιεηνςεθία θαη νη αλάδνρνη 

δεκφζηαο ππεξεζίαο.  

Σέινο, λα αλαθεξζεί φηη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε απνηειεί έλαλ μερσξηζηφ 

επηζηεκνληθφ θιάδν ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο πνπ ελδηαθέξεηαη θαη επηρεηξεί 

λα πεξηγξάςεη θαη λα εξκελεχζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πνιηηηθνί θαη 

δηνηθεηηθνί ζεζκνί θαη ζηειέρε ηνπ Κξάηνπο ζπλεξγάδνληαη γηα ηε ζρεδίαζε 

θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη απνθάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δεκφζησλ πξνβιεκάησλ (Μαθξπδεκήηξεο, Πξαβίηα, 2008 ).  

 

 

3.2 Γηαθνξέο δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα 

 

Οη νξγαληζκνί ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα, δηαθξίλνληαη ζε νξγαληζκνχο ηνπ ζηελνχ δεκφζηνπ ηνκέα (θεληξηθέο 

θαη πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ, Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ) θαη ζε νξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα (ππεξεζίεο θνηλήο 
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σθέιεηαο). Ζ βαζηθή δηαθνξά ησλ δχν είλαη θαηεγνξηψλ είλαη φηη νη ππεξεζίεο 

ηνπ ζηελνχ δεκφζηνπ ηνκέα αζθνχληαη απνθιεηζηηθά απφ δεκφζηνπο θνξείο, ζε 

αληίζεζε κε ηνπο νξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ησλ νπνίσλ νη 

ππεξεζίεο κπνξεί λα αζθεζνχλ θαη απφ ηδησηηθνχο θνξείο. 

Απφ ηελ άιιε, νη νξγαληζκνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα δηαθέξνπλ απφ 

απηνχο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα νη νπνίνη αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζηα πιαίζηα ηεο 

ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο. Ζ βαζηθή δηάθξηζε κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ ηνπ 

δεκνζίνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη πξψηνη 

ιεηηνπξγνχλ ζηα πιαίζηα ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ελψ νη 

δεχηεξνη ζηα πιαίζηα ηεο εμππεξέηεζεο ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ. Οη 

Οξγαληζκνί ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα είλαη νξγαληζκνί κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα (non profit organizations), ππφ ηελ έλλνηα φηη απνζθνπνχλ ζηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν ρσξίο λα αληηκεησπίδνπλ ηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν, ζε αληίζεζε κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ είλαη θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, αθνχ ζηνρεχνπλ 

ζηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ θαη ππφθεηληαη ζε επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν 

(Φαλαξηψηεο 1999). 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 4, ν ηδησηηθφο ηνκέαο πξνζαλαηνιίδεηαη  

ζηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ελψ ν δεκφζηνο ηνκέαο ζηε δεκηνπξγία 

ππνδνκψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο: 
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 ρήκα 4: Κχξηεο θαηεπζχλζεηο ηνπ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ ηνκέα.           

 

Πεγή: Φαλαξηψηεο (1999), Γεκφζηα δηνίθεζε: απνθέληξσζε θαη απηνδηνίθεζε: 

κπξνζηά ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ 21νπ αηψλα 

 

Οη Alan Lawton θαη Aidan Rose (1994) παξέζεζαλ κηα ζεηξά απφ 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία θαζηζηνχλ ην δεκφζην ηνκέα κνλαδηθφ θαη ηνλ 

δηαθνξνπνηνχλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ,ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 

 

 Οη νξγαληζκνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα επηθεληξψλνληαη ζηε κεγηζηνπνίεζε 

ηεο θνηλσληθήο σθέιεηαο θαη φρη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θεξδψλ κε ην 

ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο φπσο νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. 

 Ζ πιεξνθφξεζε ζηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα δελ 

είλαη ζπκκεηξηθή θαη πιήξεο φπσο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.   

 Ο δεκφζηνο ηνκέαο είλαη πεξηζζφηεξν ππφινγνο ζηνπο πνιίηεο νη νπνίνη 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία θαη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ νξζή 

άζθεζε ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο.      

 Οη δηαδηθαζίεο ζην δεκφζηνπ ηνκέα πθίζηαληαη πεξηνξηζκνχο απφ ηε 

λνκνζεζία. 

 Ζ δεκφζηνη νξγαληζκνί εμαζθαιίδνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπο θπξίσο 

κέζσ ηεο επηβνιήο  θνξνινγίαο θαη φρη κέζσ ηεο ρξέσζεο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ. 
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 Παξέρνπλ αγαζά ηα νπνία θαηαλαιψλνληαη ζπιινγηθά απφ ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν, ηα ιεγφκελα «δεκφζηα» αγαζά φπσο ε πεξίζαιςε, ε δηθαηνζχλε 

θαη ε αζθάιεηα. 

  

3.3 Ζ κεηάβαζε από ηε Γεκόζηα Γηνίθεζε ζην Γεκόζην 

management 

  

Ζ έλλνηα ηνπ Γεκφζηνπ management αλαπηχρζεθε ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα 

ζε φια ηα θξάηε δηεζλψο, απνθηψληαο πνιχ κεγάιε ζεκαζία ηφζν απφ 

ζεσξεηηθή φζν θαη απφ πξαθηηθή άπνςε ζηνλ ηνκέα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

Ζ αλάπηπμε ηνπ δεκφζηνπ management βαζίζηεθε ζηελ επξεία αληίιεςε φηη ην 

θξάηνο ρξεηάδεηαη λα δψζεη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ επίηεπμε ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ management κέζσ ηεο πηνζέηεζεο δηαδηθαζηψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηηο ηδησηηθέο, θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα επηρεηξήζεηο (Rainey 

2003). 

Καηά ηνπο Lawton θαη Rose (1994), ε Γεκφζηα Γηνίθεζε πεξηιακβάλεη 

θαλφλεο θαη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ρσξίο ηελ αλάιεςε θηλδχλνπ. 

Αληίζεηα, ην δεκφζην management πηνζεηεί δπλακηθέο, επηρεηξεζηαθέο, 

θαηλνηφκεο θαη επέιηθηεο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο 

ηνπ θάζε δεκφζηνπ νξγαληζκνχ. 

χκθσλα κε ηελ Larence E.Lynn (2003), ε ζσζηή εθαξκνγή ηνπ 

δεκφζηνπ management πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε αμηφινγνπ πξνζσπηθνχ, κε 

ηαιέληα θαη δεμηφηεηεο ηα νπνία ζα είλαη ζε ζέζε λα νξγαλψλνπλ θαη λα 

θαηεπζχλνπλ δξάζεηο εληφο θαη εθηφο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ δεκφζηνπ 

νξγαληζκνχ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πξνο φθεινο ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ.           

 ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε ην 1992 απφ ηνλ Οξγαληζκφ 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο  (ΟΟΑ) γηα 12 ρψξεο, αλάκεζά ηνπο 

ε Φηιαλδία, Διιάδα, Σνπξθία, Ζ.Π.Α., ε Νέα Εειαλδία θαη ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, δηαπηζηψζεθε φηη νη θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ πξέπεη λα αλαπηχμνπλ 

έλα κεγαιχηεξν ζηξαηεγηθφ ξφιν γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε. O Kettl 

(2000) ηφληζε φηη ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ δεκφζηνπ management, ηα 

ζέκαηα πνπ πξνέρνπλ είλαη ε απνθέληξσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ε 
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αλάζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ηνπηθνχο θνξείο θαη κάλαηδεξ νη νπνίνη 

ραξάζζνπλ ζηξαηεγηθέο αληίζηνηρεο κε απηέο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα.  

 

3.4 Ζ αλαγθαηόηεηα ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ ζην δεκόζην θαη 

κε θεξδνζθνπηθό ηνκέα 

 

 Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 άξρηζε λα γίλεηαη επηηαθηηθή ε 

αλάγθε γηα αληηθαηάζηαζε ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ ζρεδηαζκνχ ζηνλ 

δεκφζην θαη κε θεξδνζθνπηθφ ηνκέα κε κηα δηαδηθαζία ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ε νπνία (Kemp 1990) : 

 

α) Θα έρεη καθξνπξφζεζκν πξνζαλαηνιηζκφ, ζε αληίζεζε κε ηνλ 

παξαδνζηαθφ πξνγξακκαηηζκφ πνπ ήηαλ βξαρππξφζεζκνο. 

β) Θα πεξηιακβάλεη πνιιά δεηήκαηα θαη φρη κφλν έλα, φπσο ν 

παξαδνζηαθφο ζρεδηαζκφο. 

γ) Θα έρεη πξνδξαζηηθφ ξφιν.  

δ) Θα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηελ θνηλσλία θαη ζα έρεη σο ζθνπφ 

ηελ επίιπζε θνηλσληθψλ ζεκάησλ. 

ε) Θα βαζίδεηαη ζε θάπνην ζεζκηθφ πιαίζην. 

ζη) Θα είλαη κε-ηεξαξρηθή. 

δ) Θα πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ. 

 

Ο Roger Kemp, Πξφεδξνο ηνπ Κέληξνπ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ ζην 

New Jersey ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο ην 1990, επεζήκαλε κηα ζεηξά 

απφ εμσγελείο παξάγνληεο, νη νπνίνη αθνξνχζαλ ζε ξηδηθέο αιιαγέο πνπ 

θαζηζηνχζαλ αλαγθαία ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ φρη κφλν ζηηο 

Ζ.Π.Α, αιιά θαη ζηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο. Οη παξάγνληεο απηνί θαζψο 

θαη ε επίδξαζή ηνπο ζην δεκφζην-κε θεξδνζθνπηθφ ηνκέα αλαιχνληαη σο εμήο: 
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1.Πνιηηηθέο ηάζεηο 

 

 Ζ άζθεζε θνηλσληθψλ πηέζεσλ γηα παξνρή πεξηζζφηεξσλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ ρσξίο φκσο ηελ επηβάξπλζε ησλ πξφζζεηνπ θφζηνπο 

θαηέζηεζε δχζθνιν ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ 

εηήζησλ πξνυπνινγηζκψλ. 

 

 Ζ αλάγθε γηα αχμεζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ ρσξίο ηελ ζπλερφκελε 

επηβνιή θφξσλ θαη πξνζηίκσλ νδήγεζε ηελ θπβέξλεζε πξνο ηελ 

πηνζέηεζε λέσλ εξγαιείσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ 

αλάιεςε επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

 

 Ζ κεηαηφπηζε αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ απφ ηελ θεληξηθή 

θπβέξλεζε ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε 

ζρεδηαζκνχ γηα ηελ εμεχξεζε πφξσλ θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

λέσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

 

 Οη νκάδεο εηδηθψλ ζπκθεξφλησλ (special interest groups) πνπ 

επηθεληξψλνληαλ αξρηθά ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ 

άξρηζαλ λα ζπλελψλνληαη κε ζθνπφ ηελ επίιπζε θνηλσληθψλ 

ζεκάησλ. 

 

 

 Ζ ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ θαη ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ ζηελ 

εθινγηθή δηαδηθαζία είρε σο απνηέιεζκα θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο 

ζην ζρεδηαζκφ ησλ κε  θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ.      

 

2.Γεκνγξαθηθέο αιιαγέο 

 

 Ο απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ ζπληαμηνχρσλ νη νπνίνη ιφγσ ηεο 

χπαξμεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ άξρηζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο πνιηηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη έρνπλ κεγαιχηεξε επηξξνή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα. 
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 Ζ δήηεζε γηα ππεξεζίεο πεξηζζφηεξνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ 

ραξαθηήξα νδήγεζε ζηελ αλάιεςε λέσλ αξκνδηνηήησλ απφ ηνπο 

δεκφζηνπο θαη κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο. 

 

 Ζ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ είρε 

σο απνηέιεζκα λα είλαη πεξηζζφηεξν πνιηηηθά ελεξγέο ζην ρψξν 

εξγαζίαο. 

 

 Ο πεξηνξηζκφο ησλ επηδνηήζεσλ ηεο θπβέξλεζεο ζε πξνγξάκκαηα 

θνηλσληθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ φπσο ε 

αλεξγία, ε θηψρεηα θηι. 

 

 Ζ αχμεζε ησλ κεηνλνηήησλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ δεκηνχξγεζε 

δήηεζε γηα λέεο ππεξεζίεο θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζην 

δεκφζην ηνκέα. 

 

 

3.Υσηνηαμηθνί παξάγνληεο 

 

 Σα πςειά ελεξγεηαθά θφζηε θαη ε κεγάιε θπθινθνξηαθή 

ζπκθφξεζε ζηα αζηηθά θέληξα είραλ σο απνηέιεζκα ηελ άζθεζε 

πνιηηηθψλ πηέζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ κέζσλ καδηθήο 

κεηαθνξάο θαη ηελ θαηαζθεπή λέσλ δηθηχσλ. 

 

 Ζ ζπγθέληξσζε ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο κεηαλαζηψλ δηαθφξσλ 

εζληθνηήησλ κε δηαθνξεηηθέο παξαδφζεηο, ήζε θαη έζηκα απφ ηνπο 

γεγελείο πιεζπζκνχο, δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε γηα παξνρή 

εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ κέζσ ηεο πινπνίεζεο ζρεδίσλ δξάζεο. 

 

 Ζ έληνλε αζηηθνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ έζεζε ηηο βάζεηο γηα λέν 

πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ ζηα πιαίζηα ελφο επξχηεξνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ απφ ηελ πνιηηεία.  
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 Ζ αλάγθε εμπγίαλζεο ησλ νηθνλνκηθά δπζκελέζηεξσλ θαη 

παξακεζφξησλ πεξηνρψλ, νδήγεζε ζηελ θαηάξηηζε λέσλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ αληζνηήησλ.      

 

 

4.Σερλνινγηθέο Αιιαγέο  

 

 Ζ εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηελ παξνρή 

αλαβαζκηζκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ην δεκφζην ηνκέα. 

 

 Ζ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ηειεζπλδηάζθεςεο ζπλέβαιε ζηε κείσζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ meetings θαη θαη’ επέθηαζε ζηε κείσζε ησλ 

θνζηψλ κεηαθνξάο. 

 

 Με ηελ εγθαηάζηαζε δηθηχσλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ άξρηζε λα 

αλαπηχζζεηαη ε δηνίθεζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ 

παξνρή πεξηζζφηεξν πνηνηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο.  

 

 Ζ αλάγθε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ γηα ηελ παξνρή πεξηζζφηεξσλ 

ππεξεζηψλ καδηθήο κεηαθνξάο κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο 

είρε σο απνηέιεζκα ην ζρεδηαζκφ γηα ηε δεκηνπξγία ηερλνινγηθά 

εμειηγκέλσλ κέζσλ κεηαθνξάο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα.     

 

5. Οηθνλνκηθνί παξάγνληεο  

 

 Ζ κείσζε ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηνπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο αιιά θαη ε αληίδξαζε ηνπ θνηλνχ ζηελ επηβνιή λέσλ 

θφξσλ ζηελ παξνρή δεκνζίσλ ππεξεζηψλ έζεζε ηηο βάζεηο γηα λέν 

νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ ζην δεκφζην ηνκέα. 
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 Ζ απαίηεζε ηνπ θνηλνχ γηα κεγαιχηεξε δηαθάλεηα θαη 

παξαγσγηθφηεηα ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο νδήγεζε ζηελ 

αλαδηάξζξσζή ηνπο. 

 

 Οη απμαλφκελεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο νδήγεζαλ ζηελ εηζαγσγή λέσλ 

κεζφδσλ θαη ηερληθψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη ηελ κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο. 

 

 Ζ θνηλή αληίιεςε φηη ην θξάηνο πξέπεη λα κεξηκλά ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ γηα ηελ  θάιπςε νπζησδψλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ ηεο, 

ελίζρπζε ην ξφιν ησλ θνηλσθειψλ νξγαληζκψλ.   

 

Γεληθφηεξα, ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο απνηειεί έλα πνιχηηκν εξγαιείν ην 

νπνίν θαηά ηνλ Bryson (1995) κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε : 

 

 Γεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ζε παξαξηήκαηα ή ππνθαηαζηήκαηά ηνπο. 

 Με θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο νη νπνίνη απνζθνπνχλ θαηά θχξην 

ιφγν ζηελ παξνρή δεκνζίσλ αγαζψλ.  

 Οξγαληζκνχο νη νπνίνη παξέρνπλ εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο φπσο 

πεξίζαιςε, εθπαίδεπζε, κεηαθνξέο. 

 ε θξάηε, πεξηθέξεηεο, πφιεηο, νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

ζπλνηθίεο θ.ι.π. 

 

  

3.5 Ζ δηαδηθαζία ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ ζηνπο δεκόζηνπο 

θαη κε θεξδνζθνπηθνύο νξγαληζκνύο   

 

 Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο νξγαληζκνχο πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν ηδεψλ, 

δηαδηθαζηψλ θαη εξγαιείσλ ηα νπνία βνεζνχλ ηνπο δεκφζηνπο θαη κε 

θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη. Οη ελ ιφγσ νξγαληζκνί, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

λέεο πξνθιήζεηο ζα πξέπεη λα εθαξκφζνπλ ηηο εμήο βαζηθέο αξρέο: 
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 Τπεπζπλφηεηα απφ ηελ πιεπξά ηεο Γηνίθεζεο ε νπνία ζα εγγπάηαη 

ζηνπο πνιίηεο ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο. 

 Αλάπηπμε ζσζηψλ ζηξαηεγηθψλ. 

 Πξνζεθηηθή θαη ινγηθή ιήςε απνθάζεσλ. 

 

Ο Bryson (1995) πξφηεηλε κηα δηαδηθαζία ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ε 

νπνία είλαη δηακνξθσκέλε κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα βνεζά ηνπο δεκφζηνπο 

θαη κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα νξγαληζκνχο λα «ζθέθηνληαη» θαη λα 

ελεξγνχλ ζηξαηεγηθά. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, ε νπνία νλνκάδεηαη 

«Κχθινο ζηξαηεγηθήο αιιαγήο», πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα βήκαηα: 

 

Βήκα 1
ν 

 : Αλάπηπμε ελφο αξρηθνχ ζρεδίνπ/ζπκθσλίαο  γηα ηε δηαδηθαζία 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ νξγαληζκνχ.
 

       
 

Σν πξψην βήκα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ πεξηιακβάλεη ηελ 

αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ γηα ηνλ ίδην ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαθχξσζε κηαο 

ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ φζσλ αζθνχλ πνιηηηθή εμνπζία θαη ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο, ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη φζσλ ζπκκεηέρνπλ θαη εκπιέθνληαη 

ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Δηδηθφηεξα, ην αξρηθφ πιάλν ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ δεκφζηνπ 

νξγαληζκνχ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο βαζηθά ζεκεία: 

 

 Σν ζθνπφ θαη ηελ αμία ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

 Σνπο νξγαληζκνχο, ηηο νκάδεο, ηνπο θνξείο θαη ηα άηνκα πνπ ζα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ζα ζπκκεηάζρνπλ.  

 Σα ζπγθεθξηκέλα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζεζνχλ.   

 Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ. 
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Βήκα 2
ν
 : Πξνζδηνξηζκφο ησλ αξρηθψλ θαηεπζχλζεσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ  ηεο 

δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηαδίνπ είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα 

δηεπθξηληζηνχλ απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ νη αξρηθέο 

θαηεπζχλζεηο θαη πξνηεξαηφηεηεο, ηηο νπνίεο πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ε 

νκάδα πνπ ζα ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεπζχλζεηο ελέρνπλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα θαη ελζσκαηψλνπλ λνκνζεζία, 

ξπζκίζεηο θ.ι.π. ελψ νη πξνηεξαηφηεηεο αθνξνχλ δεζκεχζεηο ηεο δηνίθεζεο γηα 

παξνρή πνηνηηθά αλαβαζκηζκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

Ο θαζνξηζκφο ησλ θαηεπζχλζεσλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ζε έλα 

νξγαληζκφ απνηειεί θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο, δεδνκέλνπ φηη ζπκβάιιεη κε 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Σα ζπλεζέζηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη νξγαληζκνί απηνί είλαη φηη ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο αγλννχλ ηελ χπαξμε θαη ην αθξηβέο πεξηερφκελφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ, κε 

απνηέιεζκα λα απνπξνζαλαηνιίδνληαη θαη λα κε νδεγνχληαη ζηελ επίηεπμε ησλ 

επηδησθφκελσλ ζηφρσλ. 

 

Βήκα 3
ν
 : Γήισζε ηεο απνζηνιήο ηνπ νξγαληζκνχ 

 

Ζ απνζηνιή ηνπ νξγαληζκνχ, ε νπνία απνηειεί ην ιφγν χπαξμεο ηνπ, ζηα 

πιαίζηα ελφο δεκφζηνπ/κε θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ κπνξεί λα αθνξά θαηά 

θχξην ιφγν ζηελ αλαγλψξηζε ησλ θνηλσληθψλ ή πνιηηηθψλ αλαγθψλ πνπ ν 

νξγαληζκφο πξνζπαζεί λα εθπιεξψζεη. Ζ απνζηνιή ηνπ νξγαληζκνχ είλαη 

ζπλπθαζκέλε κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο δηνίθεζεο θαη 

απνηειεί ην ιφγν χπαξμεο ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. 

 Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ δήισζε ηεο απνζηνιήο ηνπ νξγαληζκνχ 

απνηειεί ε αλάιπζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (stakeholders). ηελ έλλνηα 

ηνπ ελδηαθεξφκελνπ κέξνπο κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη νπνηνδήπνηε άηνκν, 

νκάδα ή νξγάλσζε πνπ εκπιέθεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

επεξεάδεηαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ. πγθεθξηκέλα, ζηελ 

πεξίπησζε ησλ δεκφζησλ θαη κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ, ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε είλαη πνιίηεο, νκάδεο δηαθχβεπζεο ζπκθεξφλησλ, νκάδεο 



 | 40  

 

πίεζεο, απνδέθηεο ππεξεζηψλ, θνξνινγνχκελνη πνιίηεο, πνιηηηθέο νξγαλψζεηο, 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζηα νπνία βαζίδεηαη ζε νξηζκέλεο θνξέο ε 

ρξεκαηνδφηεζή ηνπο, επηρεηξήζεηο, πειάηεο, εζεινληηθέο νκάδεο θαη άιινη κε 

θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί.     

Ζ αλάιπζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, ζηελ πην απιή πεξίπησζε, 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή φισλ απηψλ ησλ αηφκσλ, νκάδσλ θαη 

νξγαλψζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ νξγαληζκφ, ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ θαη ηηο επεξεάδνπλ θαζψο θαη ζε πνην βαζκφ 

ν νξγαληζκφο έρεη ή κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ. Δμάιινπ, ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ απφ ηνλ νξγαληζκφ απνηειεί 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρεκέλε πνξεία ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ 

αλάιπζε απηή βνεζά έηζη ψζηε νη θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ θαη νη νκάδεο 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ λα ελζσκαησζνχλ ζηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά 

δξψκελα θαη λα είλαη ζε ζέζε λα θαζνξίδνπλ ηνπο  ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο θαη 

λα αλαπηχζζνπλ ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο. 

 Παξάιιεια, ε αλάιπζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ έρεη θαη ηελ εζηθή 

ηεο εθδνρή, θαζψο απνηειεί έλα ηξφπν γηα ηελ εθ βάζνπο θαηαλφεζε ησλ 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ επίιπζε ηνπο κέζσ ηεο αλάιεςεο εζηθψλ 

δξάζεσλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε επηδίσμε πνιιψλ δεκφζησλ θαη κε 

θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ λα ελζσκαηψζνπλ ηηο αξρέο ηνπ κάλαηδκελη ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα ζην δηθφ ηνπο ζχζηεκα δηνίθεζεο , ηνπο νδεγεί ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ πξσηίζησο σο «πειαηψλ» , κε 

απνηέιεζκα λα ζίγνληαη αθνχζηα πνιιέο νκάδεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 

θνηλσληθά ζπκθέξνληα.         

  Μεηά ην απαξαίηεην ζηάδην ηεο αλάιπζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, 

ε νκάδα ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ δηαηππψλεη ηελ απνζηνιή ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ 

δήισζε απνζηνιήο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, απνηειεί έλα γξαπηφ θείκελν 

ιίγσλ ζεηξψλ  αιιά ε δηαδηθαζία γηα ηελ αλάπηπμή ηεο απνηειεί κηα πνιχσξε 

ζπδήηεζε γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ, ηνπο ζθνπνχο ηνπ, ηα πξφηππα 

θαη ηηο αμίεο ηνπ. 
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Βήκα 4
ν
: Αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ 

νξγαληζκνχ 

 

ε απηφ ην ζηάδην, αξρηθά, ε νκάδα ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ δεκφζηνπ/κε 

θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ πξέπεη λα δηεξεπλήζεη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κε 

ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ απεηιψλ πνπ αληηκεησπίδεη ν 

νξγαληζκφο. 

 Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ νξγαληζκψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, έηζη  

θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεκνζίνπ/κε θεξδνζθνπηθνχ ηνκέα νη επθαηξίεο θαη 

απεηιέο κπνξεί λα εληνπηζηνχλ κέζα απφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πνιηηηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, ηερλνινγηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη λνκηθψλ 

παξαγφλησλ. Ζ PESTEL αλάιπζε, ε νπνία έρεη επξεία εθαξκνγή ηφζν ζηνλ 

ηδησηηθφ θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ζηα πιαίζηα ησλ δεκφζησλ θαη κε 

θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ δηεξεπλά ηνπο εμήο παξάγνληεο: 

 

1.Πνιππινθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. 

2.Ηδησηηθνπνηήζεηο θαη απμαλφκελε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηδησηηθψλ,    

δεκφζησλ θαη κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ. 

3.Ραγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο. 

4.Γηαζεζηκφηεηα πφξσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

5. χλζεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

6. Τπεπζπλφηεηα θαηά ηε ράξαμε θνηλσληθήο πνιηηηθήο.   

7.Πνηφηεηα δσήο θαη πεξηβάιινλ. 

8. Γπλαηφηεηεο ζπλερνχο εμέιημεο. 

  

Σν δεχηεξν ππνζηάδην ηνπ ηέηαξηνπ βήκαηνο ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ 

δεκφζηνπ/κε θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ, δειαδή ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ 

ζεκείσλ ηνπ. Ο εληνπηζκφο ησλ δπλάκεσλ θαη ησλ αδπλακηψλ ηνπ νξγαληζκνχ 

πξνυπνζέηεη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πφξσλ (εηζξνψλ), ηεο παξνχζαο 

ζηξαηεγηθήο (δηαδηθαζίαο) θαη ησλ επηδφζεσλ (εθξνψλ). Δκπεηξηθά έρεη 

απνδεηρζεί φηη νη πεξηζζφηεξνη κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί δηαζέηνπλ 

πιεζψξα πιεξνθνξηψλ γηα εηζξνέο φπσο κηζζνχο, πξνκήζεηεο, θπζηθνχο 

πφξνπο θαη ηζνδχλακν εξγαηηθφ δπλακηθφ. 
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Απφ ηελ άιιε, ιίγνη είλαη εθείλνη νη νξγαληζκνί νη νπνίνη έρνπλ 

μεθαζαξίζεη ηε θηινζνθία ηνπο, ηηο βαζηθέο ηνπο αμίεο θαη αξκνδηφηεηεο αιιά 

θαη ηελ παξνχζα ζηξαηεγηθή πνπ εθαξκφδνπλ.              

Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή ηεο SWOT αλάιπζεο, ζα πξέπεη λα 

δηεπθξηληζηεί φηη δελ απνηειεί κηα απιή θαηαγξαθή ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ, 

αδπλακηψλ, επθαηξηψλ θαη απεηιψλ γηα ηνλ δεκφζην νξγαληζκφ αιιά κηα 

πξνζεθηηθή κειέηε ,αλάιπζε, ζχγθξηζε θαη αληηπαξαβνιή ησλ παξαπάλσ 

ζηνηρείσλ. 

         

  

Βήκα 5
ν
: Πξνζδηνξηζκφο ησλ ζεκάησλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηνπ νξγαληζκνχ.  

 

Ζ δηεθπεξαίσζε ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ ζπλνιηθά νδεγεί ζην πέκπην ζηάδην 

πνπ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ζεκάησλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο. Σα ζηξαηεγηθά 

απηά ζέκαηα απνηεινχλ ζεκειηψδε πνιηηηθά δεηήκαηα ηα νπνία επεξεάδνπλ 

ηελ απνζηνιή, ηηο αμίεο θαη ηα γεληθφηεξα ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ 

ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζεκάησλ απνηειεί 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ επηηπρία ελφο νξγαληζκνχ.  

Δάλ έλαο νξγαληζκφο δελ αληηκεησπίζεη έλα ζηξαηεγηθφ ζέκα, είλαη αδχλαηνλ 

λα απνθξνχζεη ηηο απεηιέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη λα εθκεηαιιεπηεί 

κηα επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηξαηεγηθψλ ζεκάησλ πεξηιακβάλεη ηξία βαζηθά 

κέξε. ην πξψην κέξνο πεξηγξάθνληαη ελ ζπληνκία ηα ζηξαηεγηθά ζέκαηα. ην 

δεχηεξν κέξνο αλαθέξνληαη νη παξάγνληεο πνπ αλαιχζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα 

βήκαηα θαη ηα νπνία θαζηζηνχλ ηα δεηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ ζεκειηψδε 

ζηξαηεγηθά ζέκαηα, δειαδή ην ππνρξεσηηθφ πιαίζην ζην νπνίν ππάγεηαη 

νξγαληζκφο, ε απνζηνιή ηνπ, νη αμίεο ,ηα δπλαηά θαη ηα αδχλαηα ζεκεία ηνπ 

θαζψο θαη νη επθαηξίεο θαη απεηιέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

Σέινο ζην ηξίην κέξνο ε νκάδα ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ παξαζέηεη ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο απνηπρίαο πινπνίεζεο ησλ παξαπάλσ ζηξαηεγηθψλ ζεκάησλ. 

Οπζηαζηηθά, κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπλεπεηψλ δηαθαίλεηαη ε 
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αλαγθαηφηεηα ηεο αλάιεςεο ελεξγεηψλ γηα ηελ επίιπζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

απηψλ δεηεκάησλ. 

Σα ζηξαηεγηθά ζέκαηα δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α) εθείλα γηα 

ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη επί ηνπ παξφληνο λα δξάζεη ν νξγαληζκφο αιιά 

ρξήδνπλ ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο, β) εθείλα ηα νπνία αλαδχνληαη ζηελ 

πνξεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο 

ιακβάλνληαη δξάζεηο ηφζν ζην παξφλ φζν θαη ζην κέιινλ ζηα πιαίζηα θπξίσο 

ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη γ) εθείλα ηα νπνία ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο 

πξνζνρήο θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ άκεζα.  

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ ζεκάησλ, αλάινγα κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε νξγαληζκνχ, αθνινπζνχληαη 

ηέζζεξηο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο είλαη νη εμήο: 

 

1.Άκεζε πξνζέγγηζε 

 

Ζ άκεζε πξνζέγγηζε απνηειεί ίζσο ηελ πην θαηάιιειε θαη ρξήζηκε 

πξνζέγγηζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ δεηεκάησλ ζηνπο 

δεκφζηνπο θαη κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο. ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, ε νκάδα ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ νδεγείηαη απ’επζείαο απφ 

ηελ επαλεμέηαζε ησλ αξρηθψλ θαηεπζχλζεσλ, ηεο απνζηνιήο θαη ηεο 

SWOT αλάιπζεο ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ζεκάησλ. Ζ εθαξκνγή ηεο άκεζεο πξνζέγγηζεο ελδείθλπηαη ζηηο εμήο 

πεξηπηψζεηο: 

 

α) δελ πθίζηαηαη ζπγθεθξηκέλε ζηνρνζεζία ή θαη αθφκα αλ 

ππάξρεη ε δηαηχπσζή ηεο είλαη γεληθή θαη αθεξεκέλε θαη δελ 

έρεη ηδηαίηεξε ρξεζηκφηεηα. 

β) δελ έρεη δηαηππσζεί εθ ησλ πξνηέξσλ ην φξακα γηα ηελ 

επηηπρία ηνπ νξγαληζκνχ θαη ε δηαηχπσζε νξάκαηνο ζε 

κειινληηθή βάζε θξίλεηαη δχζθνιε.  

γ) δελ ππάξρεη ηεξαξρηθή δνκή ζηνλ νξγαληζκφ έηζη ψζηε λα 

επηβάιινληαη ζηφρνη γηα ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. 

δ) ην πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηφζν 

κεγάιε δπλακηθφηεηα θαη κεηαβιεηφηεηα πνπ θξίλεηαη 
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αζχκθνξε ε αλάπηπμε ησλ ζηφρσλ θαη επνκέλσο πξέπεη λα 

ιεθζνχλ άκεζα δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ.  

     

2.Έκκεζε πξνζέγγηζε 

 

Ζ πξνζέγγηζε απηή είλαη πξνθαλέο φηη απνηειεί ηνλ έκκεζν ηξφπν 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζηξαηεγηθψλ δεηεκάησλ. Ζ νκάδα ζρεδηαζκνχ, 

πξηλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ ζεκάησλ, παξαζέηεη πνιιέο 

θαη δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο νη νπνίεο ελζσκαηψλνπλ δξάζεηο ηηο νπνίεο 

ζα κπνξνχζε λα πινπνηήζεη ν νξγαληζκφο, πξνθεηκέλνπ λα επελδχζεη 

ζηηο δπλάκεηο ηνπ, λα επσθειεζεί απφ ηηο επθαηξίεο θαη λα 

αληηκεησπίζεη ηνπο θηλδχλνπο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ. ηε ζπλέρεηα, νη 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ζπγρσλεχνληαη ζε έλα εληαίν ζχλνιν δξάζεσλ 

θαη νκαδνπνηνχληαη ζε θαηεγνξίεο ζηξαηεγηθψλ ζεκάησλ. 

 

3.Πξνζέγγηζε κέζσ ζηόρσλ 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ παξαδνζηαθή 

ζεσξία ζρεδηαζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη νξγαληζκνί ζε αξρηθφ 

ζηάδην πξέπεη πξψηα λα ζέηνπλ ζηφρνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. Ζ πξνζέγγηζε κέζσ 

ζηφρσλ κπνξεί λα εθαξκνζηεί πην απνηειεζκαηηθά ζε δεκφζηνπο θαη κε 

θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη ηεξαξρηθή 

νξγάλσζε θαη νη αζθνχληεο ηελ εμνπζία κπνξνχλ λα επηβάινπλ ηνπο 

ζηφρνπο ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηεο θνηλσλίαο. 

 

4.Πξνζέγγηζε ηνπ εμηδαληθεπκέλνπ ζελαξίνπ 

 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε νκάδα ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ δηαηππψλεη 

ην θαιχηεξν ζελάξην γηα ηε κειινληηθή θαηάζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ 

εθφζνλ εθπιεξψζεη επηηπρψο ηελ απνζηνιή ηνπ. Έπεηηα, ηα ζηξαηεγηθά 

ζέκαηα αλαθέξνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα δξάζεη ν 

νξγαληζκφο έηζη ψζηε λα κεηαβεί απφ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ζηελ 

«ηδαληθή». Γεληθφηεξα ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ρξεζηκεχεη ζηελ 
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πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δπζθνιία ζηνλ απ’ επζείαο πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζεκάησλ, δελ έρνπλ αλαπηπρζεί ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη θαη 

απαηηνχληαη δξαζηηθέο αιιαγέο. Σέινο, ε πξνζέγγηζε ηνπ 

εμηδαληθεπκέλνπ ζελαξίνπ ελδείθλπηαη πεξηζζφηεξν ζε κε 

θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο αιιά φρη ζε ακηγψο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο φπνπ ππάξρνπλ απζηεξνί πεξηνξηζκνί απφ ην πθηζηάκελν 

ζεζκηθφ πιαίζην.          

 

 

Βήκα 6
ν
: Αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο 

 

 Μηα κέζνδνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζηξαηεγηθήο ζηνπο δεκφζηνπο θαη κε 

θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, ε νπνία έρεη πξνηαζεί απφ ηνλ Bryson (1988), 

είλαη απηή ε νπνία εθαξκφδεηαη ζην Ηλζηηηνχην Πνιηηηζκνχ ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαη πεξηιακβάλεη πέληε βαζηθά ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην, 

ηα κέιε ηεο νκάδαο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ αλαδεηνχλ ελαιιαθηηθέο 

ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ δεηεκάησλ. Έπεηηα, ζην 

δεχηεξν ζηάδην, πξαγκαηνπνηείηαη θαηαγξαθή ησλ εκπνδίσλ ηα νπνία κπνξεί 

λα δπζρεξάλνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Ζ θαηαγξαθή 

ησλ δπζθνιηψλ απνηειεί κηα κε ζπκβαηηθή παξά ηππηθή δηαδηθαζία ζην 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, ε νπνία εγγπάηαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ζηφρσλ. 

ηε ζπλέρεηα (3
ν
 ζηάδην), αθνχ θαζνξηζηνχλ νη ελαιιαθηηθέο 

ζηξαηεγηθέο θαη θαηαγξαθνχλ νη δπζθνιίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο, ε νκάδα 

ζρεδηαζκνχ ζπληάζζεη πξνηάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη ηελ απφθξνπζε ησλ εκπνδίσλ. Μεηά ηελ εηζήγεζε ησλ 

παξαπάλσ πξνηάζεσλ, ε νκάδα ζρεδηαζκνχ πξνρσξεί ζην ηέηαξην βήκα ην 

νπνίν αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δξάζεσλ πνπ πξέπεη λα πινπνηήζνπλ ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα 1-2 εηψλ. 

Σέινο, ζην πέκπην ζηάδην αλαπηχζζεηαη έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα ην 

νπνίν αθνξά ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ζε εηήζηα βάζε. Οη  ζηξαηεγηθέο 

ζηνπο δεκφζηνπο θαη κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθέο πξέπεη λα δηέπνληαη απφ δηαθάλεηα θαη λνκηκφηεηα, λα 
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ζπκθσλνχλ κε ηε θηινζνθία θαη ηηο αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ αιιά θαη λα είλαη 

απνδεθηέο απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε.    

 

 

Βήκα 7
ν
: Αμηνιφγεζε θαη πηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ 

 

Μεηά ηε δηακφξθσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ, ε νκάδα ζρεδηαζκνχ πξέπεη λα 

εμαζθαιίζεη απφ ηελ αξκφδηα δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ ηελ επίζεκε έγθξηζή 

ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο πξαγκαηνπνηείηαη ζε εζληθφ επίπεδν 

ή ζε έλα ζχκπιεγκα νξγαληζκψλ. ηελ πεξίπησζε ελφο απινχ νξγαληζκνχ ην 

ζπγθεθξηκέλν βήκα ζπγρσλεχεηαη κε ην πξνεγνχκελν. Αλεμαξηήησο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θάζε νξγαληζκνχ, ζηε δηαδηθαζία 

έγθξηζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ ζηξαηεγηθψλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη πάληα ππφςε 

νη ζηφρνη θαη νη αλάγθεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ.  

 

 

Βήκα 8
ν
: Γηαηχπσζε ηνπ νξάκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ 

 

Ζ νκάδα ζρεδηαζκνχ, ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην, πεξηγξάθεη ηελ ηδαληθή 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία πξέπεη λα βξίζθεηαη ν νξγαληζκφο κεηά ηελ πινπνίεζε 

ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα επηιέμεη. Ζ πεξηγξαθή απηή απνηειεί ην φξακα ηεο 

επηηπρίαο ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ εκπεηξία έρεη δείμεη φηη νη πεξηζζφηεξνη δεκφζηνη 

θαη κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί δελ δηαηππψλνπλ ην φξακά ηνπο αιιά 

αξθνχληαη κφλν ζηε δήισζε ηεο απνζηνιήο ηνπο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ νξάκαηνο 

θαη απνζηνιήο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε απνζηνιή πεξηιακβάλεη ην ζθνπφ ηνπ 

νξγαληζκνχ, ελψ ην φξακα ηελ ηδαληθή εηθφλα ηνπ κεηά ηελ επηηπρή εθαξκνγή 

ησλ ζηξαηεγηθψλ. Ζ δηαηχπσζε ηνπ νξάκαηνο βνεζά πεξηζζφηεξν σο έλαο 

νδεγφο εθαξκνγήο ζηξαηεγηθψλ, παξά σο νδεγφο δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθήο. 

Σέινο, απνηειεί κηα δηαδηθαζία ρξνλνβφξα θαη ην απνηέιεζκα ζθιεξήο 

πξνζπάζεηαο ηδηαίηεξα ζηνπο νξγαληζκνχο νη νπνίνη έρνπλ πξνέιζεη απφ 

ζπλέλσζε.  
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Βήκα 9
ν
: Αλάπηπμε απνηειεζκαηηθήο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο  

 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζηάδην, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλάπηπμε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ 

αθνξά έλαλ απιφ νξγαληζκφ, ελζσκαηψλεηαη ζην 6
ν
 ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. ηελ πεξίπησζε φκσο ελφο πνιχπινθνπ νξγαληζκνχ, 

ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα μερσξηζηφ ζηάδην, ζην νπνίν ζα αλαπηχζζεηαη ν 

απαξαίηεηνο ζρεδηαζκφο δξάζεο γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ζρεδίσλ. Σα ζρέδηα δξάζεο (action plans) ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία: 

 

-Ρφινη θαη αξκνδηφηεηεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (νκάδσλ 

δηαθχβεπζεο ζπκθεξφλησλ, θνξέσλ, νξγαλψζεσλ, ηδησηψλ θ.ι.π.) 

-Δμεηδηθεπκέλνη ζηφρνη θαη αλακελφκελα απνηειέζκαηα 

- Πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ 

-Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο 

- Πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο θαη θαηαλνκή πφξσλ 

-Αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο 

-Γηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο θαη δεκνζηνπνίεζεο 

 

εκαληηθφ κέξνο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ απνηειεί ε ζχληαμε 

πξνυπνινγηζκψλ ησλ ζρεδίσλ δξάζεο, ηα νπνία απνηππψλνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

δπλαηφηεηα γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. Ζ επηηπρήο εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ δξάζεο 

πξνυπνζέηεη ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηνχκελσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ κέζσ ησλ 

δηαζέζηκσλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο π.ρ ίδηα έζνδα, επηρνξεγήζεηο, δσξεέο 

θ.ι.π  

 

 

Βήκα 10
ν
: Δπαλαμηνιφγεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ   

 

Μεηά ην πέξαο ελφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, θάζε δεκφζηνο νξγαληζκφο πξέπεη λα επαλαμηνινγεί 

ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηε δηαδηθαζία ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ εθαξκφδεη. Ζ 

επαλαμηνιφγεζε απηή απνηειεί έλα πξνζηάδην γηα ηελ έλαξμε κηαο λέαο 
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δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ ε νπνία ζα αληαπνθξίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο λέεο 

απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ νκάδα ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηελ εμέηαζε ησλ επηηπρψλ ζηξαηεγηθψλ 

θαη λα θξίλεη εάλ πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ νη ππάξρνπζεο ή λα αληηθαηαζηαζνχλ 

απφ άιιεο. Σέινο, ειέγρεηαη θαη ε ίδηα δηαδηθαζία ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηα 

αδχλαηα θαη δπλαηά ζεκεία ηεο θαη πξνηείλνληαη λέεο ηξνπνπνηήζεηο γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ επφκελνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. 
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ΜΔΡΟ Β’ 

ΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΖΝ 

ΔΛΛΑΓΑ : ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΘΔΜΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ 

 

                                 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ, ΚΟΠΟΗ ΚΑΗ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΟΣΑ 

 

 

4.1 Ηζηνξηθή επηζθόπεζε ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ ΟΣΑ
 

 

 
Ο ζρεδηαζκφο ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Αλάπηπμεο εηζάγεηαη γηα πξψηε 

θνξά ζηελ Διιάδα κε ην λφκν 1622/1986 πεξί Σνπηθψλ Αλαπηπμηαθψλ 

πξνγξακκάησλ (ΣΑΠ). Ωζηφζν, ηα ΣΑΠ παξνπζίαζαλ πξνβιήκαηα εθαξκνγήο 

θαη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά παξέκεηλαλ ζηε θάζε ηεο ζρεδίαζεο ιφγσ ησλ 

παξαθάησ αδπλακηψλ πνπ παξνπζίαδε ε κεζνδνινγία ζχληαμεο θαη πινπνίεζή 

ηνπο:  

   

 Αδπλακία θαηαγξαθήο θαη απνηίκεζεο ησλ απξνζδηφξηζησλ (άπισλ) 

ζηνηρείσλ ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. 

 

 Αδπλακία θαηαλφεζεο φισλ ησλ ζπκθξαδνκέλσλ θαη ηνπ 

ππνλννχκελνπ ηνπηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο απφ ηνπο εμσηεξηθνχο 

κειεηεηέο. 

 

 Ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ θαη δηαηχπσζε ζηφρσλ θαη πξνηάζεσλ κε 

βάζε ηα κνηίβα αληίιεςεο θαη ζπκπεξηθνξάο νιηγνκειψλ & ζπκπαγψλ 

νκάδσλ. 

 

 Με απφδνζε ρψξνπ έθθξαζεο ζηηο βνπβέο πιεπξέο ηεο θνηλφηεηαο θαη 

κε αμηνπνίεζε ησλ δηαθνξψλ σο παξαγφλησλ δεκηνπξγηθφηεηαο. 
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 Αδπλακία αλίρλεπζεο πεξηπηψζεσλ αζπκβαηφηεηαο κεηαμχ ζηνρνζεζίαο 

θαη βαζχηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιεζπζκνχ. 

 

 Με ελαζρφιεζε κε ηελ απνηίκεζε ηεο σξηκφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ γηα 

ηελ απνδνρή ηεο πξνηεξαηφηεηαο θαη ηνπ θφζηνπο ησλ δξάζεσλ ηνπ ΔΠ. 

 

 Αληίιεςε πεξί χπαξμεο κηαο θαη κνλαδηθήο αιήζεηαο, αθφκε θαη γηα ηα 

πνιχπινθα πξνβιήκαηα, πνπ θαηέρνπλ (κφλν) νη εκπεηξνγλψκνλεο. 

 

 Υξήζε γξακκηθψλ – κεραληζηηθψλ κνληέισλ ιήςεο απνθάζεσλ, πνπ 

δελ αληαπνθξίλνληαη ζηε αληίζηνηρε θπζηθή δηαδηθαζία. 

 

 Υξήζε αθεξεκέλεο γιψζζαο θαη εμεηδηθεπκέλεο νξνινγίαο πνπ 

εκπνδίδνπλ ηελ εχθνιε θαη απφ θνηλνχ δεκηνπξγία λνήκαηνο ζε 

επξχηεξεο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ (www.euronet.org.gr). 

 

ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζαλ ηα Οινθιεξσκέλα Μεζνγεηαθά 

Πξνγξάκκαηα (ΜΟΠ), ηα νπνία είραλ εμαεηή ρξνληθή δηάξθεηα (1985-1990) θαη 

απνηέιεζαλ έλα ζεζκφ νξφζεκν ζηελ άζθεζε πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο θαη 

πξνγξακκαηηζκνχ. Σα ΜΟΠ αθνξνχζαλ ζηελ ππνρξεσηηθή εηζαγσγή 

νινθιεξσκέλσλ πνιπεηψλ θαη πνιπηνκεαθψλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ, 

ηα νπνία έπξεπε λα παξνπζηάδνπλ αλαιπηηθά ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο 

θάζε πεξηθέξεηαο θαη λα πεξηιακβάλνπλ κηα δηαηππσκέλε ηεξάξρεζε ζηφρσλ, 

νκαδνπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ πξνο έγθξηζε θαη ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο κέηξσλ αλά ζηφρν. 

         Παξάιιεια, ε πινπνίεζε ησλ έξγσλ πξνυπφζεηε θαη ηελ εμαζθάιηζε 

ησλ απαξαίηεησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ κέζσ ηεο θαηάξηηζεο εηήζηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Καζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε 

ησλ ΜΟΠ απνηέιεζε ε εηζαγσγή ζεζκψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπο θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. Σα ΜΟΠ αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο ζηελ 

εθαξκνγή ηνπο θπξίσο ιφγσ έιιεηςεο ηεο αλαγθαίαο εκπεηξίαο ησλ ζηειερψλ 

θαη ηεο νξγαλσζηαθήο  θνπιηνχξαο ηεο δηνίθεζεο.                  

  Ζ επφκελε πεξίνδνο 1989-1993 ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, θαζψο γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο είρε ηε 
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δπλαηφηεηα λα πινπνηήζεη έλα απνθιεηζηηθά δηθφ ηεο πξφγξακκα: ην Δηδηθφ 

Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Δ.Π.Σ.Α.). 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ ΔΑΠΣΑ ήηαλ ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζηήξημε 

ησλ ζεζκψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε ηνπο εμήο επηκέξνπο εηδηθνχο 

ζηφρνπο : 

 

 Δλίζρπζε ηεο δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο, ησλ κεραληζκψλ ηνπηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ ζεζκψλ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. 

 

 Τπνβνήζεζε ησλ Γήκσλ θαη ησλ Αλαπηπμηαθψλ πλδέζκσλ 

πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ ηελ φζνλ ην δπλαηφλ πην νινθιεξσκέλε 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηνπηθή αλάπηπμε. 

 

 Γεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ζπλερή αλάπηπμε θάζε πεξηνρήο 

κε αμηνπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ δπλακηθνχ. 

 

 Πξνψζεζε ηνπ ηερλνινγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ θαη ησλ θαηλνηνκηψλ ζε 

ηνπηθφ επίπεδν, αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη δηεξεχλεζε 

ηεο ηνπηθήο αγνξάο εξγαζίαο. 

 

 Πξνψζεζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν, κε 

παξάιιειε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ απαηηήζεθαλ παξεκβάζεηο 

ζηνπο αθφινπζνπο άμνλεο: 

 

 Βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ηνπηθήο ζεκαζίαο πνπ κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηνπηθέο παξαγσγηθέο επελδχζεηο. 

 

 Δλίζρπζε ησλ αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. 
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 Τπνζηήξημε ησλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ ησλ ακηγψλ θαη κηθηψλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

 

 Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

 

 

 Δπηκφξθσζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ.  

 

 Οξγαλσηηθή θαη νηθνλνκηθή ησλ ηνπηθψλ ζεζκψλ πιεξνθφξεζεο, 

δεκνζηφηεηαο, ελζάξξπλζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ. 

 

ην Δ.Α.Π.Σ.Α. εληάρζεθαλ νη εμήο πξνηεξαηφηεηεο: 

 

 Έξγα ππνδνκήο, παξαγσγηθέο επελδχζεηο, επηκνξθσηηθά θαη άιια 

πξνγξάκκαηα πνπ πεξηέρνληαλ ζε νινθιεξσκέλα Σνπηθά Αλαπηπμηαθά 

Πξνγξάκκαηα Αλαπηπμηαθψλ πλδέζκσλ ή Γήκσλ. 

 Έξγα ππνδνκήο θαη παξαγσγηθέο επελδχζεηο δηαθνηλνηηθήο ζεκαζίαο 

πνπ πξφηεηλαλ αλαπηπμηαθνί χλδεζκνη θαη Γήκνη. 

 Έξγα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ 

δσήο, ηδηαίηεξα ζε ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο αζηηθψλ θέληξσλ. 

 Μεκνλσκέλα έξγα πνπ ζπλδένληαλ άκεζα κε παξαγσγηθέο επελδχζεηο. 

 Έξγα θαη επελδχζεηο πνπ ζπκπιήξσζαλ θαη αμηνπνηνχζαλ έξγα 

λνκαξρηαθήο ζεκαζίαο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο 

(θνκπνχξεο, 1992). 

 

ηε ζπλέρεηα κε ην Ν.2539/1997 ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην Πξφγξακκα «Η. 

Καπνδίζηξηαο» ην νπνίν είρε σο απψηεξν ζθνπφ ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηε δεκηνπξγία ησλ λέσλ Πξσηνβάζκησλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ Διιάδα. πγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 

13 ηνπ Ν.2539/1997, γίλεηαη ιφγνο γηα ην Δηδηθφ Πξφγξακκα Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (ΔΠΣΑ), ην νπνίν αθνξά ζε έλα εηδηθφ αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα 

κε πεληαεηή ρξνληθή δηάξθεηα (1998-2002).Σν πεξηερφκελφ ηνπ πεξηιάκβαλε 

ππνπξνγξάκκαηα γηα: 



 | 53  

 

 

o Υξεκαηνδφηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ (ππνπξφγξακκα 1).  

 

o Υξεκαηνδφηεζε εθπφλεζεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ θαη ηεο 

αληίζηνηρεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο, ηεο 

πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ, 

πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο θαη θαηάξηηζεο γηα ηε κεραλνγξάθεζε ησλ 

δήκσλ θαη θνηλνηήησλ (ππνπξφγξακκα 2). 

 

o Υξεκαηνδφηεζε ηεο κειέηεο θαη θαηαζθεπήο έξγσλ ηερληθήο ππνδνκήο 

θαζψο θαη ησλ ινηπψλ επελδχζεσλ ηνπηθήο αλάπηπμεο    

(ππνπξφγξακκα 3). 

 

o Υξεκαηνδφηεζε ηεο δηνηθεηηθήο, θνηλσληθήο, αζιεηηθήο θαη 

πνιηηηζηηθήο ππνδνκήο θαζψο θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

(ππνπξφγξακκα 4). 

 

o Υξεκαηνδφηεζε έξγσλ αλαιφγσλ κε απηά ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

ππνπξνγξακκάησλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ΟΣΑ Αηηηθήο θαη 

Θεζζαινλίθεο (ππνπξφγξακκα 5).  

 

Μέζα ζηα πιαίζηα ησλ ελεξγεηψλ γηα ηα ηνπηθά αλαπηπμηαθά 

πξνγξάκκαηα, ηα νπνία ζα δηαηππψλνπλ ξεαιηζηηθνχο θαη εθηθηνχο ζηφρνπο, 

ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ ζεζκνζέηεζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο ζπληειέζηεθε κε ην Ν. 3463/2006 πεξί 

«Κχξσζε Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»(ΦΔΚ 114
 
Α΄/08-06-2006).  

πγθεθξηκέλα, ζηα άξζξα 203-207 ηνπ Ν. 3463/2006  αλαθέξεηαη ξεηά 

ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ απφ ηνπο 

Πξσηνβάζκηνπο ΟΣΑ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ πιεζπζκηαθψλ θξηηεξίσλ, ην 

πεξηερφκελν θαη ε δνκή ηνπο, θαζψο επίζεο θαη  ηα ρξνληθά πιαίζηα θαη νη 

δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο θαη εθηέιεζεο ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα, ζην άξζξν 203 ηνπ 

Ν.3463/2006 εηζάγεηαη ε έλλνηα ηνπ «Δπηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο » σο ην 

βαζηθφ εξγαιείν πξνγξακκαηηζκνχ ην νπνίν «πεξηέρεη έλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν 
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αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο γηα δξάζεηο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη απνζθνπεί ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ  ζρεδηαζκνχ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο». 

χκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ηα Δπηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα ΟΣΑ πεξηιακβάλνπλ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ 

θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπηθήο αλάπηπμεο κε παξάιιειε εμεηδίθεπζε ησλ 

δξάζεσλ ηεο ηεηξαεηίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ (παξ.1 άξζξν 206 

λ.3463/2006). Δπηπξφζζεηα, πξαγκαηνπνηείηαη θαη πξφβιεςε ρξεκαηνδφηεζεο 

γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο βάζεη ησλ πθηζηάκελσλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο 

(παξ2 άξζξν 206 λ.3463/2006) ελψ κεηά απφ έιεγρν λνκηκφηεηαο ην 

επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα εμεηδηθεχεηαη ζε εηήζηα πξνγξάκκαηα δξάζεο ησλ 

ΟΣΑ, κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί θαη ην ηερληθφ εηήζην πξφγξακκα πνπ αθνξά 

ηελ πινπνίεζε έξγσλ κε έζνδα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ (παξ3 

άξζξν 206 λ 3463/2006).  

ηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ λνκνζεζίαο, εθδφζεθε ζρεηηθή εγθχθιηνο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α),ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ζχληαμε 

επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ απφ ηνπο ΟΣΑ, απνζθνπεί ζηελ «εηζαγσγή 

κφληκσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ 

πξσηνβάζκηα  απηνδηνίθεζε. ηφρνο είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, 

ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ ηνπ 

ΟΣΑ, λα απνηειέζεη κηα ζηαζεξή εζσηεξηθή ιεηηνπξγία θαη δηαδηθαζία, ζηελ 

νπνία ζα ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο θάζεηο, κε ζπγθεθξηκέλν ξφιν ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηνπ » (Δγθχθιηνο αξ.45/58939/25-10-2006). 

Παξφιν πνπ ε εηζαγσγή κφληκσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ζπζηεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ θαζηεξψζεθε λνκνζεηηθά, ε εθαξκνγή ηεο ζηελ 

πξάμε ζπλάληεζε δπζθνιίεο, θαζψο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη Γήκνη πνπ 

ππνρξενχληαλ ζηελ εθπφλεζε ΔΠ, ζηεξνχληαλ βαζηθψλ ππνδνκψλ, πφξσλ θαη 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ζα ζηειέρσλε ηελ 

δηεπηζηεκνληθή νκάδα έξγνπ. Σν ΤΠ.Δ.Γ.ΓΑ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Δ.Δ.Σ.Α.Α. θαη ηελ Κ.Δ.Γ.Κ.Δ έζεζε ζε εθαξκνγή πξφγξακκα δξάζεο έηζη 

ψζηε λα εληνπηζηνχλ θαη λα νκαδνπνηεζνχλ νη ππάξρνπζεο ειιείςεηο ζηνπο 

ΟΣΑ ζε δνκέο θαη πξνζσπηθφ πξνγξακκαηηζκνχ. Παξάιιεια, λέα Τπνπξγηθή 

Απφθαζε, Δγθπθιίνπο θαη ΠΓ απνζαθελίζηεθε ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ 
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Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ελψ δφζεθαλ βαζηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηε δνκή 

θαη ην πεξηερφκελν ηνπ. 

Σν έηνο 2010 ςεθίζηεθε ν Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87Α’/07-06-2010). Σν 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο απνηέιεζε νξφζεκν γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

θαζψο ηελ επαλεζεκειίσζε θαη πνιιέο απφ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ κέρξη ηψξα 

αλήθαλ ζηε Κεληξηθή Γηνίθεζε κεηαθέξζεθαλ ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε 

θαη Απηνδηνίθεζε. 

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηελ πξσηνβάζκηα Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, νη 

λένη Γήκνη, δηεπξπκέλνη πιένλ φρη κφλν γεσγξαθηθά, αιιά θαη απφ άπνςε 

δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αξκνδηνηήησλ, θιήζεθαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε 

έλα λέν δηνηθεηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, θαη λα αλαπηχμνπλ λένπο 

νξγαλσηηθνχο θαη δηνηθεηηθνχο κεραληζκνχο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζην ζχγρξνλν απαηηεηηθφ ηνπο ξφιν. Ζ αλάγθε γηα ηελ 

εθαξκνγή ελφο ζεζκνζεηεκέλνπ ζηξαηεγηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ 

ζηνπο Γήκνπο θξίζεθε επηηαθηηθή πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ επηηπρψο νη 

ζηφρνη πνπ ζέηνπλ, κε ηελ φζν ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

πθηζηάκελσλ νηθνλνκηθψλ ηνπο πφξσλ. 

ην άξζξν 206 ηνπ Ν.3852/2010 επηβεβαηψλεηαη ε ππνρξέσζε 

θαηάξηηζεο επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ απφ ηνπο πξσηνβάζκηνπο ΟΣΑ, ελψ 

κε λέα Τπνπξγηθή Απφθαζε θαη Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα επήιζαλ αιιαγέο ζην 

ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηε δνκή, ην πεξηερφκελν θαη ηνλ ηξφπν 

ππνβνιήο ησλ ΔΠ θαζψο θαη κε ηα αξκφδηα φξγαλα θαηάξηηζεο ηνπο. Μεηαμχ 

ησλ θπξηφηεξσλ αιιαγψλ πνπ επήιζαλ είλαη θαη ε κεηαηξνπή ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ησλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ απφ «ηεηξαεηή» ζε «πεληαεηή» ελψ 

πξνζηέζεθε λέν άξζξν ζχκθσλα κε ην νπνίν νη κηθξνί πιεζπζκηαθά Γήκνη πνπ 

είλαη ππνζηειερσκέλνη θαη ζηεξνχληαη αλαγθαίαο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, 

ππνζηεξίδνληαη θαη θαηαζέηνπλ επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα απινπνηεκέλεο 

κνξθήο (ΤΑ 5694/03-02-2011).  

Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ αιιαγέο φζνλ αθνξά ηα φξγαλα θαη ηε 

δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκάησλ. Ζ ππεξεζία επί ζεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ ζπληάζζεη ην ΔΠ 

θαη επηθνπξεί ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή, ην λέν φξγαλν ηνπ θαιιηθξαηηθνχ 
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Γήκνπ, πνπ είλαη πιένλ αξκφδην γηα ην ζπληνληζκφ ηεο θαηάξηηζεο θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ΔΠ. 

Σέινο, δε ζα πξέπεη λα παξαιεηθζεί φηη νη ΟΣΑ, ζχκθσλα κε ην 

Ν.4111/2013 ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ησλ κλεκνληαθψλ κέηξσλ γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, ππάγνληαη ζε ζπλερή παξαθνινχζεζε απφ Παξαηεξεηήξην 

Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ. Σν Παξαηεξεηήξην είλαη αξκφδην γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο νξζήο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο ελ γέλεη πνξείαο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη ηεο επηρεηξεζηαθήο δξάζεο ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο 

πξνζψπσλ, φπσο απνηππψλνληαη ζην «Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο» 

(ΟΠΓ). 

Σν ΟΠΓ ζπλνςίδεη ην πεληαεηέο επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα δξάζεο, ην 

εηήζην πξφγξακκα δξάζεο θαη ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ 

λνκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία ηνπ 

αξρή. Οη ΟΣΑ ππνρξενχληαη ζε ζηνρνζεζία επί ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

απνηειεζκάησλ φζνλ αθνξά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο. ε 

πεξίπησζε πνπ ε εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΟΣΑ παξνπζηάδεη 

αξλεηηθή απφθιηζε ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 10%  γηα δχν ζπλερφκελα ηξίκελα θαη 

δηαπηζησζεί απφ ην Παξαηεξεηήξην φηη δελ έρεη πξνβεί ζηα πξνζήθνληα κέηξα 

θαη ηηο παξεκβάζεηο πνπ ππνδείρζεθαλ απφ απηφ πξνο δηφξζσζε ηεο απφθιηζεο 

ζε πνζνζηφ θαηψηεξν ηνπ 10%, ν ΟΣΑ ππάγεηαη ππνρξεσηηθά ζε Πξφγξακκα 

Δμπγίαλζεο (ΦΔΚ 18 Α΄ 25-1-13). 

 

 

4.2 θνπνί ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκάησλ    

 
 

Σα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα απνζθνπνχλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ πξνψζεζε 

ηεο ηνπηθήο θαη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ησλ ΟΣΑ κε ηελ παξάιιειε εθαξκνγή 

ησλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηνλ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ 

επίπεδν. πγθεθξηκέλα νη γεληθνί ζθνπνί ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 

είλαη νη εμήο: 
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α) Πξνώζεζε ηεο Σνπηθήο αλάπηπμεο 

 

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα πξνζδηνξίδεη ηηο ελέξγεηεο ηηο νπνίεο 

πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν Γήκνο ζηα πιαίζηα ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ κε απψηεξνπο  ζθνπνχο: 

 

 ηελ  πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 ηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο επεκεξίαο ησλ 

θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ. 

 

 Γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ 

πεξηβάιινληνο πξνβιέπεηαη ε αλάιεςε δξάζεσλ απφ ην Γήκν ζηνπο 

ηνκείο ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο αεηθόξνπ δηαρείξηζεο ηνπ θπζηθνύ 

πεξηβάιινληνο, ηεο βειηίσζεο ηνπ νηθηζηηθνύ πεξηβάιινληνο θαη 

ησλ ηερληθώλ ππνδνκώλ θαη ησλ δηθηύσλ εμππεξέηεζεο. Οη δξάζεηο 

ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο αθνξνχλ θπξίσο ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ 

έξγσλ, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ησλ ηερληθψλ ππνδνκψλ θαη 

ηε ζέζπηζε θαλνληζηηθψλ φξσλ θαη ξπζκίζεσλ, απνδέθηεο ησλ νπνίσλ 

είλαη νη γεσγξαθηθέο ελφηεηεο ηνπ ΟΣΑ (Γεκνηηθά ή ηνπηθά 

δηακεξίζκαηα, ζπλνηθίεο ή γεηηνληέο). 

Όζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

επεκεξίαο ησλ θαηνίθσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ζηνπο ηνκείο ηεο Κνηλσληθήο πνιηηηθήο, ηεο Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ, 

Αζιεηηζκνύ θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θαη Απαζρόιεζεο κε 

απνδέθηεο ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο νκάδεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο 

ηνπ ΟΣΑ  φπσο γηα παξάδεηγκα λένη, παηδηά, ειηθησκέλνη, άλεξγνη θηι.  

 

            β) Δζσηεξηθή αλάπηπμε ηνπ ΟΣΑ σο νξγαληζκνύ   

ηα πιαίζηα ηεο θαηάξηηζεο ελφο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

πξνβιέπεηαη θαη ν ζρεδηαζκφο δξάζεσλ κε ζθνπφ ηελ εζσηεξηθή 

αλάπηπμε ηνπ ΟΣΑ σο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ κε απψηεξνπο ζθνπνχο:   
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 ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. 

 

 ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ΟΣΑ κέζσ ηνπ 

κεζνπξφζεζκνπ πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ, ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ, ηεο κεραλνξγάλσζεο, ηεο πξνκήζεηαο 

εμνπιηζκνχ θαη ηεο εμαζθάιηζεο γεο θαη θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  

 

 ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ ΟΣΑ, κέζσ ηνπ 

κεζνπξφζεζκνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο παξαθνινχζεζεο 

ηνπ θφζηνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηεο νξζνινγηθφηεξεο 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 

 

 γ)Αλάπηπμε ησλ ζπλεξγαζηώλ ηνπ ΟΣΑ θαη ηεο επηξξνήο άιισλ 

θνξέσλ   

 

Όζνλ αθνξά ην ξφιν ηνπ ΟΣΑ, επηθξαηεί ε γεληθή αληίιεςε φηη δε ζα 

πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κφλν σο θνξέαο παξνρήο νξηζκέλσλ πάγησλ 

δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ, αιιά αληηζέησο ζα πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηε 

ζπλνιηθή επεκεξία ηεο πεξηνρήο ηνπ. Ζ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπ 

ΟΣΑ πξνυπνζέηεη πέξα απφ ηελ αλάιεςε ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ 

δξάζεσλ ηνπ, θαη ηελ παξάιιειε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ηνπηθνχο 

θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο θνξείο (ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, ζχιινγνη, 

κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο), γεηηνληθνχο ΟΣΑ θαζψο θαη κε ινηπνχο 

θνξείο ηνπ πνιηηηθνδηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο (Κεληξηθή 

Γηνίθεζε, Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε θηι).     

Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ΟΣΑ θηλείηαη πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε θαζψο δχλαηαη λα εληνπίζεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλήθνπλ 

ζηελ αξκνδηφηεηα άιισλ δεκφζησλ θνξέσλ θαη λα πξνζδηνξίδεη ηηο 

αλαγθαίεο ελέξγεηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηξξνήο ησλ θνξέσλ απηψλ απφ 

ηνλ ΟΣΑ.   

Σέινο, ζηνρεχεη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ ζπλεξγαζίαο 

ησλ ΟΣΑ κε θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ, δεκφζηνπ θαη θνηλσληθνχ ηνκέα, γηα 
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ηε ζπληνληζκέλε πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ απφ θνηλνχ 

παξνρή ηνπηθψλ ππεξεζηψλ. (ΔΔΣΑΑ Α.Δ, 2007).   

 

 

 

4.3 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ   
 

 
To επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ησλ ΟΣΑ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα 

ηελ άζθεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ηνπο ξφινπ, ην νπνίν ζπλδπάδεη βάζεη ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ραξαθηεξηζηηθά business plan θαη ηνπηθνχ αλαπηπμηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα : 

  

α. Δίλαη νινθιεξσκέλν πξόγξακκα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη 

βειηίσζεο ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ ΟΣΑ :Πεξηιακβάλεη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ δεκηνπξγία αλαπηπμηαθψλ ππνδνκψλ θαη 

ηνπηθψλ επελδχζεσλ αιιά θαη ηε βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο 

ιεηηνπξγίαο  ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ Ννκηθψλ πξνζψπσλ 

πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Γήκν. Απνηειεί έλα πξφγξακκα 

πνιπηνκεαθνχ ραξαθηήξα ην νπνίν θαιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηελ 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ.   

 

β. Απνηειεί ην πεληαεηέο πξόγξακκα δξάζεο ηνπ ΟΣΑ θαη ησλ 

Ννκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ : ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αληαλαθιάηαη ε βνχιεζε θαη ην φξακα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

θαζψο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε 

πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν Σν φξακα ηεο εθάζηνηε δεκνηηθήο 

αξρήο απνηππψλεηαη ζηε ζηξαηεγηθή θαη αλαιχεηαη ζε πεληαεηέο 

πξφγξακκα δξάζεο ηνπ ΟΣΑ θαη ησλ Ννκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ θαη ηέινο 

ζε εηήζην πξφγξακκα δξάζεο ηεο θάζε ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ θαη ησλ 

Ννκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ.  

 

γ. Δίλαη νξγαληθό ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο θαη 

δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ θαη κέξνο ηνπ πξνγξακκαηηθνύ ηνπ θύθινπ : Ζ 
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ζχληαμε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ηελ αξρηθή θάζε 

ηεο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

ηεο δξάζεο ηνπ Γήκνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή απνηειεί ην δηαξθέο 

αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ, ησλ πξντζηακέλσλ θαη 

ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ.  

 

δ. Τινπνηείηαη κέζσ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ ΟΣΑ 

θαη ησλ Ννκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ : θνπφο ηεο ζχληαμεο ηνπ εηήζηνπ 

πξνγξάκκαηνο δξάζεο είλαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ ζπλνιηθνχ πεληαεηνχο 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζε εηήζην πξφγξακκα ησλ ππεξεζηψλ. Ο 

εηήζηνο πξνγξακκαηηζκφο ζηνρεχεη ζηνλ επηκεξηζκφ ησλ δξάζεσλ ηνπ 

πεληαεηνχο πξνγξάκκαηνο ζηηο ππεξεζίεο, νη νπνίεο πινπνηνχλ ηκήκαηα 

ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

 

ε. Δθπνλείηαη κε ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ : Καηά ηε 

δηαδηθαζία ζχληαμήο ηνπ ζπκκεηέρνπλ κε ζαθψο θαζνξηζκέλν ηξφπν : 

 

 Αηξεηά φξγαλα (Γεκ. πκβνχιην, επηηξνπέο ηνπ Γεκ. πκβ., 

Αληηδήκαξρνη, Γ. Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, πκβνχιηα Σνπηθψλ 

θαη Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ). 

 Τπεξεζηαθά ζηειέρε (Πξντζηάκελνη ππεξεζηψλ, Γηεπζπληέο 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, ηειέρε ηεο Τπεξεζίαο Πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη Αλάπηπμεο). 

 Σνπηθνί θνξείο θαη νκάδεο δεκνηψλ κε ζεκαληηθφ βαζκφ 

ζπκβνιήο ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε ή/θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΟΣΑ. 

 Φνξείο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο (π.ρ Πεξηθέξεηα).   

 

Ζ ιήςε ησλ απνθάζεσλ πξνγξακκαηηζκνχ δελ ζηεξίδεηαη κφλν 

ζηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, αιιά ιακβάλεη ππφςε θαη 

ηηο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ησλ θαηνίθσλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ, φπσο απηέο δηαηππψλνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο 

ζπκκεηνρήο. 

Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα απνηειεί ην βαζηθφ πιαίζην 

θαηεχζπλζεο, πξνζδηνξηζκνχ θαη ζπληνληζκνχ ησλ ελεξγεηψλ φισλ ησλ 
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νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη ππεξεζηψλ θαη είλαη επξχηεξα γλσζηφ ζηνπο 

εξγαδφκελνπο ηνπ ΟΣΑ, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη ηνπ. 

Δπηπιένλ, απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο εξγαζίαο φισλ ησλ 

δνκψλ ηνπ Γήκνπ θαη νδεγεί ζηελ αλάιεςε δεζκεχζεσλ κεηαμχ ησλ 

δηαδνρηθψλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ, ζε φηη αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ηκήκαηνο εθείλνπ ζην νπνίν απηά εκπιέθνληαη. 

 

ζη. Αμηνπνηεί δείθηεο επίδνζεο: Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα 

δηαηππψλεη κεηξήζηκνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο ζηφρνπο, ε επίηεπμε ησλ 

νπνίσλ παξαθνινπζείηαη κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ 

επίδνζεο. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο ηηκήο ησλ δεηθηψλ 

(εζφδσλ/δαπαλψλ, πφξσλ, εθξνψλ, απνηειεζκάησλ ζηνπο απνδέθηεο)  

αμηνπνηνχληαη ηα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ 

νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ελφο ΟΣΑ. 

(Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ ,2011) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΟΣΑ Α’ 

ΒΑΘΜΟΤ  

 

5.1 Γνκή Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ΟΣΑ Α’ Βαζκνύ 

 

Σν ηειηθφ θείκελν ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ελφο πξσηνβάζκηνπ ΟΣΑ 

(Γήκνπ) πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο θαη θεθάιαηα (Δ.Δ.ΣΑ.Α. ΑΔ, 

2011) : 

ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

Σν εηζαγσγηθφ θεθάιαην πεξηιακβάλεη θπξίσο ηελ παξνπζίαζε ηεο δηαδηθαζίαο 

θαη ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ θαηάξηηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο (π.ρ. 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, φξγαλα πνπ ζπζηήζεθαλ). πγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλεη: 

 

- Παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νξγαλψζεθε ε θαηάξηηζε ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

- Παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζπκκεηείραλ νη ππεξεζίεο θαη ηα 

Ννκηθά πξφζσπα ηνπ Γήκνπ θαη ηα ππφινηπα φξγαλα (ελδεηθηηθά: 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, πκβνχιηα Γεκνηηθψλ ή Σνπηθψλ θνηλνηήησλ, 

θιπ.) ζηελ εθπφλεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

- Παξνπζίαζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ  

Κεθάιαην 1.1: πλνπηηθή πεξηγξαθή-Αμηνιόγεζε ηεο Τθηζηάκελεο 

Καηάζηαζεο 
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- Ζ γεληθή εηθφλα ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Γήκνπ σο 

Οξγαληζκνχ.   

- Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ θαη νη θάζεηεο ππεξεζίεο ζην ζεκαηηθφ ηνκέα 

«Πεξηβάιινλ θαη πνηφηεηα δσήο».  

- Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ θαη νη θάζεηεο ππεξεζίεο ζην ζεκαηηθφ ηνκέα 

«Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Τγεία, Παηδεία, Πνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο».  

- Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ θαη νη θάζεηεο ππεξεζίεο ζην ζεκαηηθφ ηνκέα 

«Σνπηθή νηθνλνκία θαη απαζρφιεζε».  

- Σν εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ θαη νη νξηδφληηεο ππεξεζίεο.  

Κεθάιαην 1.2: Καζνξηζκόο ηεο ηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ 

 

-Σν φξακα θαη νη αξρέο ηνπ Γήκνπ 

-Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ 

-Οη Άμνλεο, ηα Μέηξα & νη ηφρνη ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 

Κεθάιαην 2.1: Δπηρεηξεζηαθφο ρεδηαζκφο-ρέδηα δξάζεο (ηφρνη θαη Γξάζεηο) 

Κεθάιαην 2.2: Πεληαεηήο Πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ 

-Πεληαεηήο πξνγξακκαηηζκφο θαη θσδηθνπνίεζε ησλ δξάζεσλ 

-Δθηίκεζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ 

-Καηαλνκή ησλ εζφδσλ ζηα έηε γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ησλ 

δξάζεσλ 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΓΔΗΚΣΔ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Κεθάιαην 3.1: Οηθνλνκηθφο Πξνγξακκαηηζκφο θαη ρξεκαηνδνηηθνί πίλαθεο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Κεθάιαην 3.2 Γείθηεο Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 
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5.2 Μεζνδνινγία θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ 

ΟΣΑ α’ Βαζκνύ 

 

Ζ κεζνδνινγία θαηάξηηζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ 

πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ πεξηιακβάλεη ηελ ηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ βεκάησλ 

(Δ.Δ.ΣΑ.Α. Α.Δ ,2011) απφ ηελ νκάδα έξγνπ, ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ζρήκα: 

 

 ρήκα 5: Βήκαηα θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ 

 

    

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Πεγή: Δ.Δ.ΤΑ.Α. Α.Δ (2011) 

ΒΖΜΑ 1ν : ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΩΖ 

ΒΖΜΑ 2ν : ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ 

ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

ΒΖΜΑ 3ν : ΚΑΘΟΡΗΜΟ  ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ- ΚΑΣΑΡΣΗΖ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 

ΒΖΜΑ 4ν : ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΟΜΟΡΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΒΖΜΑ 5ν :  ΔΓΚΡΗΖ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ 

ΒΖΜΑ 6ν : ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 

ΒΖΜΑ 7ν: ΠΔΝΣΑΔΣΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΡΑΔΩΝ ΚΑΗ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 

ΒΖΜΑ 8ν: ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΓΔΗΚΣΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ  

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

ΒΖΜΑ 9ν: ΔΓΚΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΑΣΟ ΚΑΗ ΣΔΛΗΚΔ 

ΔΝΔΡΓΔΗΔ 
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Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζνδνινγίαο θαηάξηηζεο ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ ΟΣΑ είλαη ηα εμήο: 

 

 Απνηειεί κηα αιιεινπρία ζπλεθηηθψλ ελεξγεηψλ 

 

 Απνθεχγεη ηελ παξαγσγή εθηελψλ θεηκέλσλ φζνλ αθνξά ηελ αλάιπζε 

ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη δίλεη βαξχηεηα ζην θπξίσο 

πξνγξακκαηηθφ κέξνο.  

 

  Δπηθεληξψλεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ θξίζηκσλ 

δεηεκάησλ γηα ηα νπνία πξέπεη λα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ ν Γήκνο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηνπηθά πξνβιήκαηα, ηηο εζληθέο θαη 

πεξηθεξεηαθέο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ σο 

νξγαληζκνχ. 

 

 Ζ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο αλαδεηθλχεη ηα ζηνηρεία 

εθείλα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη ηνπο 

παξάγνληεο εθείλνπο πνπ εληζρχνπλ ή δξνπλ αλαζηαιηηθά ζηελ πιν-

πνίεζε ηνπ. 

 

 Γηα ηελ εθηέιεζε θάζε μερσξηζηήο ελέξγεηαο πξνβιέπεηαη ε 

ζπκπιήξσζε εηδηθψλ πηλάθσλ 

  

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα βήκαηα θαηάξηηζεο ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα 

εθηειεζηνχλ απφ ηελ νκάδα έξγνπ γηα ην θάζε βήκα μερσξηζηά: 

 

 

Βήκα 1
ν
: Πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε  

 

Σν ζπγθεθξηκέλν βήκα απνζθνπεί ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο 

φιεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο. Οη ελέξγεηεο 

πνπ εθηεινχληαη είλαη νη εμήο: 
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Δλέξγεηα 1
ε
:πγθξόηεζε ηεο νκάδαο έξγνπ 

 

Ζ δηεπηζηεκνληθή νκάδα έξγνπ, ε νπνία ζα αλαιάβεη ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη απαξηίδεηαη απφ κέιε ησλ νξγάλσλ 

δηνίθεζεο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ έλαο Αληηδήκαξρνο, θαζψο θαη 

απφ ππαιιήινπο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ ηνπ, πξνεξρφκελνη θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ Οηθνλνκηθή 

Γηεχζπλζε, ηελ Σερληθή Τπεξεζία, θαζψο θαη ηελ Τπεξεζία 

Πξνγξακκαηηζκνχ, φπνπ απηέο πθίζηαληαη. Δπίζεο είλαη δπλαηή ε 

ζπκκεηνρή εηδηθψλ ζπκβνχισλ, εηδηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ 

ηνπ Γεκάξρνπ κε γλψζεηο ζε νηθνλνκηθά, ηερληθά, πεξηβαιινληηθά θαη 

αλαπηπμηαθά ζέκαηα. Ζ Τπεξεζία Πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Γήκνπ, 

εθφζνλ ππάξρεη, είλαη αξκφδηα γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ νξγάλσλ 

δηνίθεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 

ηνπ θαη ηεο νκάδαο έξγνπ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

.  

 

Δλέξγεηα 2ε:Γηαηύπσζε ησλ αξρηθώλ θαηεπζύλζεσλ ηεο δεκνηηθήο 

αξρήο 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα απνβιέπεη ζε κηα πξψηε ηεξάξρεζε ησλ 

δεηεκάησλ πνπ ζα αληηκεησπίζεη ν Γήκνο θαηά ηελ επφκελε 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 

πξνζδηνξίδεη ηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηα ζέκαηα ηνπηθήο θαη 

εζσηεξηθήο αλάπηπμεο βάζεη ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ δηαηππψζεθαλ 

ζην πξνεθινγηθφ πξφγξακκα ηεο δεκνηηθήο αξρήο. Θα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο δελ αθνξά ζε κηα δηεμνδηθή 

αλάιπζε φισλ ησλ ζεκάησλ ηνπηθήο θαη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο, αιιά 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ νιηγάξηζκσλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ ζηα νπνία 

πξέπεη λα επηθεληξψζεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ ν Γήκνο.  
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Δλέξγεηα 3
ε
: Πξνγξακκαηηζκόο ηνπ έξγνπ 

 

Πεξηιακβάλεη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηε ζχληαμε 

ηνπ  πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ απφ ηελ νκάδα πξνγξακκαηηζκνχ 

ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

 
Πίλαθαο 3: Πξνγξακκαηηζκφο πινπνίεζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

 

Φάζεηο  Γηάξθεηα  Έλαξμε   Λήμε 

Πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε     

ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο     

Γηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο     

Δπηρεηξεζηαθφο θαη νηθνλνκηθφο 

πξνγξακκαηηζκφο   

   

Οινθιήξσζε θαη έγθξηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

   

Πεγή: ΔΔΤΑΑ Α.Δ,(2007) 

 

 

Δλέξγεηα 4
ε
:Δλεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ ππεξεζηώλ θαη ησλ 

Ννκηθώλ Πξνζώπσλ ηνπ Γήκνπ 

 

Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ απνηειεί ην πξντφλ ζπιινγηθήο 

εξγαζίαο θαη ην απνηέιεζκα δηαδηθαζηψλ ζηηο νπνίεο πξέπεη λα 

ζπκκεηέρεη φιν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ. Ζ ελεκέξσζε φινπ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ φζνλ αθνξά 

ηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θξίλεηαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ ζπκβνιή ηνπ ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε.    

 

 

Βήκα 2
ν
: πλνπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιόγεζεο ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν βήκα απνζθνπεί ζηε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε 

ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ αιιά θαη ηνπ Γήκνπ σο 

νξγαληζκνχ, κε απψηεξν ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ δεηεκάησλ 
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ηνπηθήο θαη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο πνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ζηα 

επφκελα έηε.   

Αξρηθά, πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο καθξνζθνπηθήο 

εηθφλαο ηνπ Γήκνπ φζνλ αθνξά ην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ησλ 

ζρέζεσλ θαη αιιειεμαξηήζεσλ ηνπ κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη παξαηίζεληαη 

γεσγξαθηθά, πιεζπζκηαθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πνιενδνκηθά, 

πεξηβαιινληηθά θαη αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά.  

ηε ζπλέρεηα, εληνπίδνληαη απφ ηελ νκάδα έξγνπ ηα ζέκαηα ηνπηθήο 

αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ θαη γίλεηαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο. Σα ελ ιφγσ ζέκαηα, ηα νπνία κπνξεί λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ 

Γήκν ζε Γήκν, νκαδνπνηνχληαη ζηνπο εμήο ζεκαηηθνχο ηνκείο: 

 

α) «Πεξηβάιινλ θαη πνηφηεηα δσήο»,  

β) «Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Παηδεία, Πνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο»,  

γ) «Σνπηθή Οηθνλνκία θαη Απαζρφιεζε»,  

 

 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε 

ησλ αθφινπζσλ ελεξγεηψλ απφ ηελ νκάδα έξγνπ: 

 

1.Αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο ζην ζέκα θαη εληνπηζκφο 

ησλ ζεκαληηθφηεξσλ αδπλακηψλ (αλαγθψλ ή κεηνλεθηεκάησλ) θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ (πιενλεθηεκάησλ). 

2.Αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

εληνπηζκφο παξαγφλησλ, ηάζεσλ θαη εμειίμεσλ πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεάζνπλ ζεηηθά (επθαηξίεο) ή αξλεηηθά (απεηιέο) ηελ εθπιήξσζε ηεο 

απνζηνιήο ηνπ Γήκνπ. 

3.Ηεξάξρεζε ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ ηνπηθήο αλάπηπμεο ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαπάλσ αμηνιφγεζε.          

 

Ο αθφινπζνο πίλαθαο απνηειεί έλα παξάδεηγκα SWOT αλάιπζεο ζην 

ζέκα «Απαζρφιεζε» ηνπ ζεκαηηθνχ ηνκέα «Σνπηθή Οηθνλνκία θαη 

Απαζρφιεζε» απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ  ηα θξίζηκα δεηήκαηα ηεο απμεκέλεο 

αλεξγίαο ησλ λέσλ θαη ησλ γπλαηθψλ ζηελ πεξηνρή. 
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Πίλαθαο 4: SWOT αλάιπζε ζην ζέκα «Απαζρφιεζε» 

Θεκαηηθόο ηνκέαο : ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

Θέκα  : Απαζρφιεζε 

 
Γπλαηόηεηεο  (Strengths) 

 

- Ζ χπαξμε θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζε 

ζπλδπαζκφ θαη κε ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ 

Γήκνπ, επλνεί ηελ αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ. 

 

- Ζ χπαξμε ζεκαληηθήο θαη αλεπηπγκέλεο 

θηελνηξνθίαο. 

 

 

Αδπλακίεο ( Weaknesses) 

 

- Τςειά πνζνζηά αλεξγίαο ζηε πεξηνρή 

 

- Μείσζε ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα παξαγσγήο, ηδίσο ησλ λέσλ 

αηφκσλ θαζψο θαη ησλ γπλαηθψλ 

 

- Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο έρεη 

ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη 

πιεξνθφξεζεο, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί 

λα αμηνπνηήζεη ηηο επθαηξίεο. 

 
Δπθαηξίεο (Opportunities) 

 

- Σν Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ 

Απαζρφιεζε 

- Οη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Γ΄ ΚΠ αλαθέξνληαη 

ζε δεηήκαηα απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθήο 

ελζσκάησζεο. 

- Οη αξκνδηφηεηεο ηεο ΣΑ ζε ζέκαηα 

απαζρφιεζεο 

Κίλδπλνη (Threats) 
 

-Κίλδπλνο εγθαηάιεηςεο ηεο πεξηνρήο απφ 

ηνπο λένπο πνπ δελ βξίζθνπλ απαζρφιεζε. 

ΚΡΗΗΜΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

                        1) Ζ απμεκέλε αλεξγία ησλ λέσλ  

 

                        2) Ζ απμεκέλε αλεξγία ησλ γπλαηθώλ 

Πεγή: Δ.Δ.Τ.Α.Α Α.Δ ,2007 

 

ηε ζπλέρεηα, ε νκάδα έξγνπ πξνβαίλεη ζε αληίζηνηρεο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πεξηγξαθή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ θαη 

ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ απφ ηηο νπνίεο ζα αλαδπζνχλ ηα θξίζηκα δεηήκαηα 

εζσηεξηθήο αλάπηπμεο: 

 

Αξρηθά, νη πξντζηάκελνη ησλ ππεξεζηψλ ζπκπιεξψλνπλ 

εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη 

ππεξεζίεο απηέο δηαθξίλνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: 
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 Κάζεηεο ππεξεζίεο: νλνκάδνληαη νη θχξηεο ππεξεζίεο κέζσ ησλ 

νπνίσλ αζθνχληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γήκνπ ζε έλα ζεκαηηθφ 

ηνκέα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη παξάγνληαη ππεξεζίεο θαη δεκφζηα 

αγαζά γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ. 

 

 Οξηδόληηεο ππεξεζίεο: είλαη νη θχξηεο ππεξεζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ 

αζθνχληαη νη γεληθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γήκνπ θαη αθνξνχλ ζε 

ππεξεζίεο δηνηθεηηθήο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ (π.ρ δηνηθεηηθή 

εμππεξέηεζε ησλ αγξνηψλ ζε ζέκαηα ΟΓΑ, εμππεξέηεζε ησλ 

αιινδαπψλ ζε ζρέζε κε ηελ άδεηα παξακνλήο, εμππεξέηεζε ησλ 

θαηνίθσλ ησλ ΓΓ ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ην Γήκν θηι. θαζψο θαη ζε 

ππεξεζίεο πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ ησλ πνιηηψλ (πρ Γεκνηηθή 

αζηπλνκία, Πνιηηηθή πξνζηαζία). 

 

Παξάιιεια κε ηηο θχξηεο, είλαη αλαπηπγκέλεο θαη νη ππνζηεξηθηηθέο 

ππεξεζίεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θχξησλ ππεξεζηψλ 

θαη ησλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

Οηθνλνκηθή ππεξεζία, Ννκηθή ππεξεζία, ε Τπεξεζία Πιεξνθνξηθήο, 

Τπεξεζία Πξνγξακκαηηζκνχ.  

Αθνινχζσο, ε νκάδα έξγνπ, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ  πνπ ζπιιέγεη 

απφ ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, παξνπζηάδεη ηε γεληθή 

εηθφλα ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ ηνπ θαη αλαθέξεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ζηηο εμήο 

ελφηεηεο :  

 

       1.Γξαζηεξηφηεηεο & Γηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο 

      2.Οξγάλσζε θαη πλεξγαζίεο  

                 3.Αλζξψπηλν δπλακηθφ & Τιηθνηερληθή ππνδνκή  

       4.Οηθνλνκηθά 

 

     ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιφγεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ θαη εληνπίδνληαη ηα θξίζηκα δεηήκαηα 

εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ζηα νπνία ζα πξέπεη λα επηθεληξψζεη ηηο 

πξνζπάζεηεο ηνπ ν Γήκνο θαηά ηα επφκελα έηε. 
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  Σέινο ην θείκελν δηαβηβάδεηαη απφ ηελ νκάδα έξγνπ ζηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ κε ζθνπφ ηε 

δηεμαγσγή ζπδήηεζεο θαη ηε δηαηχπσζε παξαηεξήζεσλ απφ ηνπο 

πξντζηακέλνπο. 

 

 

 

Βήκα 3
ν
: Καζνξηζκόο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ-Καηάξηηζε 

ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ  

 

 

θνπνί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βήκαηνο είλαη α) ε επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα 

αθνινπζήζεη ν Γήκνο κε ηνλ θαζνξηζκφ γεληθψλ ζηφρσλ θαη πνιηηηθψλ δξάζεο,  

β) ε νκαδνπνίεζε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ζε Άμνλεο θαη Μέηξα θαη γ) ε 

δηαηχπσζε ηνπ νξάκαηνο θαη ησλ αξρψλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαθπβέξλεζεο. 

πγθεθξηκέλα, ε νκάδα έξγνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δεκνηηθή αξρή εθηειεί ηηο 

παξαθάησ ελέξγεηεο: 

   

Δλέξγεηα 1
ε
:Καζνξηζκόο ζηξαηεγηθήο  

 

Ζ ζηξαηεγηθή ελφο Γήκνπ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ ζηφρσλ 

θαη ησλ πνιηηηθψλ δξάζεο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε ηεο 

απνζηνιήο θαη ηελ επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο ηνπ Γήκνπ. Δηδηθφηεξα, θάζε 

Γήκνο δηακνξθψλεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

θξίζηκσλ δεηεκάησλ ηνπηθήο αλάπηπμεο (γεληθνί ζηφρνη ηνπηθήο 

αλάπηπμεο) θαη ηεο πηνζέηεζεο θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ πνπ 

ζα εγγπψληαη ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ηνπηθήο αλάπηπμεο 

(πνιηηηθέο δξάζεηο θαη γεληθνί ζηφρνη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο). 

Οη γεληθνί ζηφρνη ηνπηθήο αλάπηπμεο πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ 

ηεξάξρεζε θαη ηελ επηινγή ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ ηνπηθήο αλάπηπμεο 

θαη δηαθξίλνληαη ζε ππεξεζηαθνχο θαη δηα-ππεξεζηαθνχο. Οη 

ππεξεζηαθνί γεληθνί ζηφρνη αληηζηνηρνχλ ζηνπο ζεκαηηθνχο ηνκείο ησλ 

θάζεησλ ππεξεζηψλ ελψ νη δηα-ππεξεζηαθνί αθνξνχλ ζε πνιχπιεπξα 

δεηήκαηα ηα νπνία μεπεξλνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 
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Γήκνπ θαη αληηκεησπίδνληαη κε ην ζρεδηαζκφ νινθιεξσκέλσλ 

παξεκβάζεσλ ηνπηθήο αλάπηπμεο.  

Σνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπηθήο αλάπηπμεο 

αθνινπζεί ν θαζνξηζκφο ησλ πνιηηηθψλ δξάζεσλ θαη ησλ γεληθψλ 

ζηφρσλ εζσηεξηθήο αλάπηπμεο, νη νπνίνη ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ φζνλ 

αθνξά α) ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο β) ηελ 

νξγάλσζε θαη ηηο ζπλεξγαζίεο γ) ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη 

πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη δ) ηα νηθνλνκηθά. Παξάιιεια, κέζσ ησλ 

πνιηηηθψλ δξάζεσλ θαη ησλ γεληθψλ ζηφρσλ εζσηεξηθήο αλάπηπμεο 

επηδηψθεηαη ε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο 

θαη ηεο λνκηκνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.   

Οη πνιηηηθέο δξάζεο, φπσο θαη νη γεληθνί ζηφρνη εζσηεξηθήο 

αλάπηπμεο, ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ θαη ελ ηέιεη ζηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο λνκηκνπνίεζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 

Ελέξγεηα 2
ε
:Καζνξηζκόο ησλ πξνηεξαηνηήησλ 

 

Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ε 

πξνγξακκαηηθή δνκή απνηππψλεηαη κέζα απφ ηελ νκαδνπνίεζε ησλ 

γεληθψλ ζηφρσλ ζε πξνηεξαηφηεηεο-κέηξα θαη ηελ πεξαηηέξσ 

νκαδνπνίεζε απηψλ ζε Άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο. Ζ νκαδνπνίεζε ησλ 

ζηφρσλ ζε άμνλεο θαη κέηξα απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα κε ηελ 

αλάπηπμε ελφο ηεξαξρηθνχ δηαγξάκκαηνο (δέληξνπ):       
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                                                               ρήκα 6: Πξνγξακκαηηθή Γνκή Γήκνπ 

                           
                                                                                                       Πεγή: ΔΔΤΑΑ Α.Δ,(2007) 
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Όπσο θαίλεηαη ζην ηεξαξρηθφ δηάγξακκα (ρήκα 6), ζηελ θνξπθή ηεο 

ππξακίδαο βξίζθεηαη ε απνζηνιή θαη ην φξακα ηνπ Γήκνπ ην νπνίν αλαιχεηαη 

ζε Άμνλεο πξνηεξαηφηεηεο, νη νπνίνη πεξαηηέξσ εμεηδηθεχνληαη ζε Μέηξα θαη 

Γεληθνχο ζηφρνπο. Παξάιιεια, γηα ηελ επίηεπμε θάζε Γεληθνχ ζηφρνπ 

νξίδεηαη απφ ηε νκάδα έξγνπ θαη κηα αξκφδηα ππεξεζία ε νπνία αλαπηχζζεη 

ην αληίζηνηρν ρέδην δξάζεο. 

Να ζεκεησζεί φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ κηθξψλ Γήκσλ, ην ηεξαξρηθφ 

δηάγξακκα ηνπ Γήκνπ κπνξεί λα απινπνηείηαη ζε δχν επίπεδα θαη ηα Μέηξα 

λα ηαπηίδνληαη κε ηνπο Γεληθνχο ζηφρνπο. Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κηα 

νξζή θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαηά ην ζηάδην ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ ζεσξείηαη αλαγθαίνο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζρεηηθήο 

βαξχηεηαο ησλ Πξνηεξαηνηήησλ, ησλ Μέηξσλ θαη ησλ Γεληθψλ ζηφρσλ.  

 

 

Δλέξγεηα 3
ε
: Γηαηύπσζε ηνπ νξάκαηνο θαη ησλ αξρώλ ιεηηνπξγίαο θαη 

δηαθπβέξλεζεο. 

 

 

Παξφιν πνπ ην φξακα πξνεγείηαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ, ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ζχληαμεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο, ε δηαηχπσζε ηνπ νξάκαηνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηαηί 

πεξηιακβάλεη θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα απφ ηελ επίηεπμε ησλ 

γεληθψλ ζηφρσλ αλάπηπμεο. Δπίζεο, ε νκάδα έξγνπ δηαηππψλεη θαη ηηο 

θαηεπζπληήξηεο αξρέο, νη νπνίεο πξέπεη λα δηέπνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Γήκνπ θαη γεληθφηεξα ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ. 

      

 

Δλέξγεηα 4
ε
: πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ γεληθώλ ζηόρσλ θαη ησλ 

πνιηηηθώλ δξάζεο 

 

 

Ζ νκάδα έξγνπ ζπληάζζεη έλα επεμεγεκαηηθφ θείκελν κε ηε ζπλνπηηθή 

πεξηγξαθή ησλ γεληθψλ ζηφρσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ δξάζεο, έηζη ψζηε λα γίλεη 

πην θαηαλνεηή ε ζηξαηεγηθή ζηνπο πνιίηεο, ηνπο αηξεηνχο θαη ην ππεξεζηαθφ 

πξνζσπηθφ. Δηδηθφηεξα, γηα θάζε ζηφρν πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζπλνπηηθή 
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δηαηχπσζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα αληηκεησπίζεη ν Γήκνο, ησλ αλαγθψλ 

πνπ ζα ηθαλνπνηεζνχλ, ησλ εηδηθφηεξσλ επηδηψμεσλ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο 

θαη ησλ ελδεηθηηθψλ ηεο δξάζεσλ. Σν θείκελν δηαξζξψλεηαη ζε Άμνλεο θαη 

Μέηξα ελψ θάζε πνιηηηθή δξάζεο πεξηγξάθεηαη ζε κηα έσο ηξεηο 

παξαγξάθνπο.  

 

 

Βήκα 4
ν
: πλεξγαζία κε όκνξνπο Γήκνπο 

 

χκθσλα κε ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην (παξ.2 άξζξν 2 ΠΓ 89/11),ε 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο φκνξνπο ή γεηηνληθνχο ΟΣΑ θαη 

κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ δξάζεσλ 

ππεξηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ πξνψζεζε ηπρφλ δηαδεκνηηθψλ ζπλεξγαζηψλ.  

 

 

Βήκα 5
ν
: Έγθξηζε ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ θαη πινπνίεζε 

δηαδηθαζηώλ δηαβνύιεπζεο 

 

 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ 

απνηειεί ε δεκνζηνπνίεζε ηνπ ΔΠ θαζψο θαη ε νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηψλ ηφζν ζηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο φζν θαη θαηά ηελ πινπνίεζε θαη ηελ 

παξαθνινχζεζή ηνπο. Οη ελέξγεηεο πνπ πεξηιακβάλεη ην παξφλ βήκα είλαη νη 

εμήο:   

  

1.Έγθξηζε ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ 

 

Σν ζηξαηεγηθφ ζρέδην ππνβάιιεηαη απφ ηελ νκάδα έξγνπ ζηελ Δθηειεζηηθή 

Δπηηξνπή, ε νπνία εηζεγείηαη απηνχ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην πξνο ζπδήηεζε 

θαη ςήθηζε. 

 

2.Γεκνζηνπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ κέζσ ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα απνζθνπεί ζηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ζηελ 

ηήξεζε ηεο δηαθάλεηαο φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ 
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θαη ην πεξηερφκελν ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ. Ζ δεκνζηνπνίεζε ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ αλάξηεζε ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ, ηελ έθδνζε θαη απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ ζρεηηθά κε ην 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, θαζψο θαη κε ηε ζπλεξγαζία κε ηα ΜΜΔ (εκεξήζηνο 

θαη εβδνκαδηαίνο ηχπνο, ξαδηνηειενπηηθά θαλάιηα) γηα ηελ αληαιιαγή 

απφςεσλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δχν εβδνκάδσλ.    

   

 

3.Γηνξγάλσζε δεκόζησλ εθδειώζεσλ 

 

ηα πιαίζηα ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηνπ Γήκνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε επξείαο θαη 

ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο φισλ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηε δηαδηθαζία 

πξνγξακκαηηζκνχ, ε δεκνηηθή αξρή πξνβαίλεη ζηελ δηνξγάλσζε δεκνζίσλ 

εθδειψζεσλ π.ρ εκεξίδσλ, ζεκαηηθψλ ζπλαληήζεσλ, δεκφζησλ ζπλαληήζεσλ 

θιπ. ηφρνο ηεο δηνξγάλσζεο ησλ παξαπάλσ εθδειψζεσλ είλαη ε 

εθπξνζψπεζε φισλ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κε ηε ζπκκεηνρή θνηλσληθψλ 

θαη πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ, κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ, θνξέσλ απφ ηνλ 

ηδησηηθφ θνξέα θαη δηάθνξσλ πξνζσπηθνηήησλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ηε 

δηεμαγσγή επνηθνδνκεηηθήο ζπδήηεζεο επί ησλ ηνπηθψλ πξνβιεκάησλ.   

 

4. ύλνςε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ δηαδηθαζηώλ δηαβνύιεπζεο θαη 

ελεκέξσζε ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ 

 

Αθνξά ηε ζχληαμε απφ ηελ νκάδα έξγνπ ελφο θεηκέλνπ κε ηα πνξίζκαηα 

δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο ην νπνίν πεξηθιείεη πξνηάζεηο νκαδνπνηεκέλεο 

αλά Άμνλα, Μέηξν θαη γεληθφ ζηφρν θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ 

ππεξεζηψλ.   

 

 

Βήκα 6
ν
: Καηάξηηζε επηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ (ζρέδηα δξάζεο θαη 

ζηόρνη) 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν βήκα απνζθνπεί ζηελ θαηάξηηζε ζρεδίσλ δξάζεο απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζηξαηεγηθφ ζρέδην. Οη 

ελέξγεηεο νη νπνίεο εθηεινχληαη απφ ηελ νκάδα έξγνπ είλαη νη εμήο 
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Δλέξγεηα 1
ε
: Καηάξηηζε ησλ ππεξεζηαθώλ ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηνπο 

γεληθνύο ζηόρνπο ηνπηθήο αλάπηπμεο 

 

Σν ππεξεζηαθφ ζρέδην δξάζεο αθνξά ζηελ επίηεπμε ελφο γεληθνχ ζηφρνπ 

ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη θαηαξηίδεηαη απφ ηελ θάζεηε ππεξεζία πνπ είλαη 

αξκφδηα γηα ηνλ θάζε ζηφρν. 

 

πλνπηηθά ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ελφο ζρεδίνπ δξάζεο πεξηιακβάλεη ηα 

εμήο βήκαηα: 

 

1) Πξνζδηνξηζκφο ζηφρσλ ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο 

2) Πξνζδηνξηζκφο ησλ δξάζεσλ 

3) πλνπηηθή πεξηγξαθή ζρεδίνπ δξάζεο  

 

 

Δλέξγεηα 2
ε
: Καηάξηηζε ησλ δηα-ππεξεζηαθώλ ζρεδίσλ δξάζεο 

(Οινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο ηνπηθήο αλάπηπμεο) 

 

Σα δηα-ππεξεζηαθά ζρέδηα δξάζεο αθνξνχλ ζε νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο 

πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πνιχπιεπξσλ δεηεκάησλ κηαο 

πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ. Πεξηιακβάλνπλ ζηφρνπο θαη δξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ηαπηφρξνλα ζε πνιινχο ηνκείο αξκνδηνηήησλ ησλ ΟΣΑ θαη εθηεινχληαη απφ 

δχν ή πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο ηνπηθνχο 

θνξείο. 

 

 

 

            Δλέξγεηα 3
ε
 :Καηάξηηζε ησλ ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηνπο γεληθνύο ζηόρνπο  

            εζσηεξηθήο αλάπηπμεο 

 

Αθνχ νινθιεξσζνχλ ηα ζρέδηα δξάζεο γηα ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπηθήο 

αλάπηπμεο, ε νκάδα έξγνπ θαηαξηίδεη ηα ζρέδηα δξάζεο γηα ηνπο γεληθνχο 

ζηφρνπο εζσηεξηθήο αλάπηπμεο, ηα νπνία ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ θαη νξηδφληησλ ππεξεζηψλ. 
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Δλέξγεηα 4
ε
: Πξνζδηνξηζκόο ησλ δξάζεσλ δηαδεκνηηθήο θαη ππεξηνπηθήο 

ζεκαζίαο 

 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ ελφο Γήκνπ απνηειεί ε 

ζπλεξγαζία ηνπ κε γεηηνληθνχο ΟΣΑ γηα ηνλ εληνπηζκφ θνηλψλ ζηφρσλ θαη 

ηελ απφ θνηλνχ αλάιεςε δξάζεσλ. ηελ παξνχζα θάζε πξνζδηνξίδνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο (ιεηηνπξγίεο θαη έξγα) δηαδεκνηηθήο ζεκαζίαο κεηά 

απφ ζπκθσλία κε ηνπο γεηηνληθνχο Γήκνπο θαζψο θαη δξάζεηο ππεξηνπηθήο 

ζεκαζίαο ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ πξνηάζεηο πξνο ηα ππεξθείκελα επίπεδα 

πξνγξακκαηηζκνχ. 

 

 

Βήκα 7
ν
: Πεληαεηήο Πξνγξακκαηηζκόο δξάζεσλ θαη Οηθνλνκηθόο 

Πξνγξακκαηηζκόο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ 

 

Ο πεληαεηήο πξνγξακκαηηζκφο δξάζεσλ αθνξά ζηελ ηεξάξρεζε θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρέδηα δξάζεο ησλ αξκφδησλ 

ππεξεζηψλ θαζψο θαη ζηελ νκαδνπνίεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ νξηζηηθνπνίεζε φισλ 

ησλ δξάζεσλ ηνπ ΔΠ απφ ηελ νκάδα έξγνπ. Ο νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο 

απνζθνπεί ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή απνηχπσζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

θαη πεξηιακβάλεη ηελ εθηίκεζε ησλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 

αλά πεγή ρξεκαηνδφηεζεο θαζψο θαη ηελ θαηαλνκή απηψλ ζηηο δξάζεηο 

πξνηεξαηφηεηαο κε ηελ θαηάξηηζε ζπγθεληξσηηθψλ πηλάθσλ δαπαλψλ θαη ηε ζχληαμε 

ρξεκαηνδνηηθψλ πηλάθσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.   

Αλαιπηηθφηεξα γηα ηνλ πεληαεηή πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξάζεσλ εθηεινχληαη 

δηαδνρηθά νη εμήο ελέξγεηεο:  

  

Δλέξγεηα 1
ε
: Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο αλαιακβάλνπλ ηελ ηεξάξρεζε θαη ηνλ 

ζπλνπηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξάζεσλ γηα ηηο δξάζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα ζρέδηα δξάζεο πνπ έρνπλ πξνηείλεη. Δηδηθφηεξα, 

ζπληάζζνπλ πίλαθα ζηνλ νπνίν ηεξαξρνχληαη νη δξάζεηο ζε Α’, Β’ θαη Γ’ 

πξνηεξαηφηεηαο ,έηζη ψζηε ε ηεξάξρεζε απηή λα ιεθζεί ππφςε ζηελ 
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θαηαλνκή ησλ πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Δπίζεο θαζνξίδεηαη 

ππεξεζία πινπνίεζεο ηεο δξάζεο, ην ρξνλνδηάγξακκα αλά έηνο, νη δαπάλεο 

(ζπλνιηθά θαη αλά έηνο) θαη ε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο.   

 

 

Δλέξγεηα 2
ε
: Ζ νκάδα έξγνπ νκαδνπνηεί, ειέγρεη θαη νξηζηηθνπνηεί ηηο 

δξάζεηο ηνπ ΔΠ. Αξρηθά, γίλεηαη ε νκαδνπνίεζε ησλ δξάζεσλ αλάινγα κε ην 

κέηξν ζην νπνίν ζπκβάινπλ, ην είδνο ηνπο θαη ηελ ππεξεζία πνπ είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. Έπεηηα, ζπληάζζεηαη πίλαθαο ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη ηηο δξάζεηο νκαδνπνηεκέλεο αλά γεληθφ ζηφρν θαη ηα βαζηθά 

ζηνηρεία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ δξάζεσλ ζε ζηήιεο (ηεξάξρεζε, ππεξεζία 

πινπνίεζεο, ρξνλνδηάγξακκα, δαπάλεο, πεγή ρξεκαηνδφηεζεο). ηε 

ζπλέρεηα, νη δξάζεηο ηνπ ΔΠ νκαδνπνηνχληαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπο ζε 

(ππν)πξνγξάκκαηα π.ρ πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ππεξεζηψλ θαη νξγάλσλ ηεο 

δηνίθεζεο, πξφγξακκα θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηερληθψλ έξγσλ θηι. 

θαζψο θαη αλάινγα κε ηελ αληίζηνηρε ππεξεζία πινπνίεζεο. ε πεξίπησζε 

νκαδνπνίεζεο, ε νκάδα έξγνπ δηελεξγεί ειέγρνπο νη νπνίνη νδεγνχλ ζε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ δξάζεσλ. ε ηειηθή θάζε, 

ηα ηξνπνπνηεκέλα ζρέδηα δξάζεο παξνπζηάδνληαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

έηζη ψζηε λα ππάξμεη ζπκθσλία σο πξνο ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηνπο.   

 

Δλέξγεηα 3
ε
: Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο θαηαξηίδνπλ ηνλ αλαιπηηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ Α’ πξνηεξαηφηεηαο κε ηε 

ζπκπιήξσζε ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ, ζην θαζέλα απφ ηα νπνία 

αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο θάζε δξάζεο μερσξηζηά, θαζψο θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο, ηηο δαπάλεο θαη ηελ πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο.  

 

 

Δλέξγεηα 4
ε
:Οη ππεξεζίεο ηνπ θάζε Ννκηθνχ Πξνζψπνπ εηζεγνχληαη ζην 

δηνηθεηηθφ ηνπο ζπκβνχιην ηα νξηζηηθά ζρέδηα δξάζεο ηα νπνία 

δηακνξθψζεθαλ κεηά απφ ηξνπνπνίεζε ηεο νκάδαο έξγνπ πξνο ζπδήηεζε θαη 

ςήθηζε ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κηαο εβδνκάδαο. 
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Μεηά ηελ ζχληαμε ηνπ πεληαεηνχο πξνγξακκαηηζκνχ ησλ δξάζεσλ αθνινπζεί 

ν νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο, ν νπνίνο απνηειεί θαζνξηζηηθφ ζεκείν ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ θαζψο εθθξάδεη ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ησλ 

δξάζεσλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθή άπνςε. Γεδνκέλνπ φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί 

πφξνη ησλ ΟΣΑ είλαη πεξηνξηζκέλνη, πξέπεη λα γίλεη ζσζηά ε θαηαλνκή απηψλ ζηα 

ζρέδηα δξάζεο. Ζ νκάδα έξγνπ αθνινπζεί θαη εδψ κηα ζεηξά ελεξγεηψλ ιακβάλνληαο 

ππφςε ην πιαίζην ινγηζηηθνχ ησλ ΟΣΑ δειαδή ηαθηηθά/ έθηαθηα έζνδα, γεληθά/ 

εηδηθεπκέλα έζνδα, αληαπνδνηηθά έζνδα/ έμνδα,γεληθά/ εηδηθά έμνδα θ.ι.π. Οη 

ελέξγεηεο απηέο είλαη νη εμήο: 

 

Δλέξγεηα 1
ε
: Δθηίκεζε ησλ εζόδσλ 

 

Ζ εθηίκεζε ησλ εζφδσλ πξνυπνζέηεη α) πξφβιεςε ησλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηα έζνδα ηνπ Γήκνπ π.ρ πιεζσξηζκφο, εμέιημε πιεζπζκνχ θιπ, 

β) αλάιπζε ησλ ηάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο πεληαεηίαο θαη γ) εθηίκεζε ησλ 

αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ γηα ηε 

βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ. Βάζεη ησλ παξαπάλσ πξνβιέςεσλ, 

κπνξεί λα παξνπζηαζηεί κηα ζπλνιηθή εηθφλα ησλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ αλά πεγή ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ επφκελε πεληαεηία. 

 

 

Δλέξγεηα 2
ε
:Δπηινγή ησλ δξάζεσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνύλ από ηελ ίδηα 

πεγή ρξεκαηνδόηεζεο 

 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξάζεσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί α) απφ πεγέο πνπ 

ρξεκαηνδνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, ζχκθσλα κε θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνπλ 

νη θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο (ΔΠΑ, Κνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο θηι) ή β) απφ 

πεγέο πνπ κπνξεί λα ρξεκαηνδνηήζνπλ πνιιέο δξάζεηο θαη ζπλήζσο 

πξνέξρνληαη απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ ή ηηο γεληθέο θξαηηθέο 

επηρνξεγήζεηο (ΑΣΑ, ΚΑΠ, ηέιε, δάλεηα, απνζεκαηηθφ θιπ). θνπφο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηαο είλαη ν εληνπηζκφο ησλ δξάζεσλ πνπ ζα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο β’ πεξίπησζεο. ηελ 

θαηαλνκή ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ ηνπ Γήκνπ ιακβάλεηαη ππφςε ε 

ηεξάξρεζε ησλ δξάζεσλ θαη νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ πξνηεξαηνηήησλ. 

Οη δαπάλεο ησλ δξάζεσλ Α’ πξνηεξαηφηεηαο αζξνίδνληαη κε ηηο δαπάλεο ησλ 
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δξάζεσλ  Β’ θαη Γ’ πξνηεξαηφηεηαο κέρξη λα πξνζεγγηζηεί ην χςνο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο, δειαδή ησλ εζφδσλ πνπ πξνβιέθζεθαλ πξνεγνπκέλσο. 

Αθφκα θαη πεξίπησζε αλαζεψξεζεο ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ, πξέπεη λα γίλεη 

εθ λένπ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζε φιεο ηηο δξάζεηο 

  

 

Δλέξγεηα 3
ε
:πγθεληξσηηθόο ππνινγηζκόο ησλ δαπαλώλ 

 

ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, ζπγθεληξψλνληαη φιεο νη δαπάλεο ησλ ζρεδίσλ 

δξάζεο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηηο πξνβιεπφκελεο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο, έηζη ψζηε λα ππάξρεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα ησλ δαπαλψλ θαη 

λα δηελεξγεζεί παξάιιεια έιεγρνο ζηελ θαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 

 

 

Δλέξγεηα 4
ε
:ύληαμε ρξεκαηνδνηηθώλ πηλάθσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 

 

Ο νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο νινθιεξψλεηαη κε ηελ ζχληαμε πηλάθσλ 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζρεδίσλ δξάζεο, κε ηελ θαηαλνκή ησλ εζφδσλ απφ θάζε 

πεγή ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην θάζε έηνο. Αληίζηνηρνη ρξεκαηνδνηηθνί πίλαθεο 

ζπληάζζνληαη γηα ην θάζε κέηξν αλά γεληθφ ζηφρν θαη γηα ηνλ θάζε άμνλα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αλά κέηξν, κε ηελ θαηαλνκή ησλ εζφδσλ απφ θάζε πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ επφκελε πεληαεηία.  

 

 

Βήκα 8
ν
: Πξνζδηνξηζκόο Γεηθηώλ παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο 

 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, ε 

νκάδα έξγνπ πξνζδηνξίδεη δείθηεο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο νη νπνίνη 

νκαδνπνηνχληαη ζηηο εμήο ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

 

1.Γείθηεο εηζξνώλ: είλαη πνζνηηθά κεγέζε ηα νπνία εθηηκνχλ ηελ πξφνδν 

πινπνίεζεο κηαο δξάζεο, κεηξψληαο ηνπο πφξνπο πνπ θαηαλαιψλνληαη γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα. Ο πην δηαδεδνκέλνο 

δείθηεο εηζξνψλ είλαη νη δαπάλεο πινπνίεζεο κηαο δξάζεο νη νπνίεο 
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πξνυπνινγίδνληαη ζηελ αξρή ηνπ έηνπο θαη απνηππψλνληαη ζηνλ νηθνλνκηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΟΣΑ.  

2.Γείθηεο εθξνώλ: αθνξνχλ πνζνηηθά κεγέζε ηα νπνία εθηηκνχλ ηελ πξφνδν 

πινπνίεζεο δξάζεο ππνινγίδνληαο ηηο εθξνέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

πινπνίεζε ηεο δξάζεο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη εθξνέο 

απνηεινχλ ηα επηρεηξεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ ηα 

νπνία απνηππψλνληαη ζην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο ηνπ. 

 

Γεληθά ε θαηάξηηζε ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ απαληά ζην εμήο εξψηεκα :  

 

-Πψο ειέγρνπκε ην αλ πινπνηνχληαη νη δξάζεηο ηνπ ΔΠ κε ην ζσζηφ ηξφπν, 

δειαδή ην αλ παξάγνπκε ηελ επηζπκεηή πνζφηεηα εθξνψλ (αγαζψλ θη 

ππεξεζηψλ),έγθαηξα θαη κε ρακειφ θφζηνο;  

 

3. Γείθηεο απνηειεζκάησλ: είλαη θαηάιιεια επηιεγκέλα πνζνηηθά κεγέζε ή 

ιφγνη δχν πνζνηηθψλ κεγεζψλ πνπ κεηξνχλ (άκεζα ή έκκεζα) ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ 

εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ ΟΣΑ θαη παξαθνινπζνχλ ηηο αιιαγέο ηνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ. Υξεζηκεχνπλ γηα ηελ 

πνζνηηθνπνίεζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΠ πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιπλζεί ε παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ επίηεπμήο ηνπο. 

 

Ζ θαηάξηηζή ηνπο απαληά ζην εμήο εξψηεκα : 

 

-Πψο ειέγρνπκε ην αλ επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο ; 

 
  

.           Οη δείθηεο απνηειεζκάησλ δηαθξίλνληαη ζε :  

 

α)Γείθηεο αλάπηπμεο θαη σθειεηώλ  

 

Οη δείθηεο απηνί κεηξνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο 

απνδέθηεο (σθέιεηεο) θαη ζηελ πεξηνρή (αλαπηπμηαθέο επηπηψζεηο) ηνπ ΟΣΑ. 
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Αληηζηνηρνχλ ζηνπο ζεκαηηθνχο ηνκείο αλάιπζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ θαη 

δηαθξίλνληαη ζε : 

 

- Γείθηεο θπζηθνχ θαη νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, (πρ πνζνζηφ ηνπ 

αζηηθνχ πξαζίλνπ ή ην πνζνζηφ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ κηαο πφιεο) 

- Γείθηεο θνηλσληθνχο, (πρ δεκνγξαθηθνί δείθηεο, δείθηεο 

ζλεζηκφηεηαο, εγθιεκαηηθφηεηαο, αλεξγίαο, θιπ) 

- Γείθηεο νηθνλνκηθνχο, (πρ δεισζέλ θαηά θεθαιή εηζφδεκα, 

δηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο, ηνπηθέο επελδχζεηο, θιπ) 

 

 

β)Γείθηεο δξαζηεξηνηήησλ & εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε 

 

Οη δείθηεο απηνί κεηξνχλ ηελ επάξθεηα, ηελ πνηφηεηα θαη ην βαζκφ 

εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαζψο θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 

 

γ)Γείθηεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη πιηθνηερληθήο ππνδνκήο  

 

Οη δείθηεο απηνί αλαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ 

ηνπ ΟΣΑ θαη αλάινγα κε ην είδνο ησλ πφξσλ δηαθξίλνληαη ζε : 

 

 Γείθηεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (π.ρ. πνζνζηφ θάιπςεο ησλ θελψλ 

νξγαληθψλ ζέζεσλ ηνπ ΟΔΤ) 

 Γείθηεο κεραλνξγάλσζεο (π.ρ αξηζκφο ρξεζηψλ Ζ/Τ/ ζχλνιν 

πξνζσπηθνχ γξαθείνπ) 

 Γείθηεο νρεκάησλ θαη Ζ/Μ εμνπιηζκνχ (π.ρ κέζνο φξνο ειηθίαο αλά 

είδνο νρεκάησλ) 

 Γείθηεο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ (π.ρ αξηζκφο αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ /ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ) 

 

δ) Υξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο 

 

Γηα ηε κέηξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ αμηνπνηνχληαη :  
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 Γείθηεο εζφδσλ-εμφδσλ (Γείθηεο δηάξζξσζεο θαη δηαρξνληθήο 

εμέιημεο ησλ  εζφδσλ θαη δαπαλψλ, δείθηεο ζπζρέηηζεο εζφδσλ θαη 

δαπαλψλ) 

 Γείθηεο πξνυπνινγηζκνχ-απνινγηζκνχ (Γείθηεο απνθιίζεσλ κεηαμχ 

πξνυπνινγηζζέλησλ θαη απνινγηζηηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ) 

 Γείθηεο ξεπζηφηεηαο 

 Γείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο 

 Γείθηεο επελδχζεσλ 

 

 

 

 

Βήκα 9
ν
: Έγθξηζε Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο θαη ηειηθέο 

ελέξγεηεο 

 

 
Οη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απηφ ην βήκα είλαη νη εμήο: 

 

 

 Οινθιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ νκάδα 

έξγνπ θαη ππνβνιή ηνπ ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 

 Γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο 

 Έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 

 Έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ 

Πεξηθέξεηα(έιεγρνο λνκηκφηεηαο) 

 Γεκνζηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ην Γήκν (αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ θαη δεκνζηνπνίεζε κε νπνηνδήπνηε άιιν πξφζθνξν κέζν). 
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ΜΔΡΟ Γ’ 

ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ: ΣΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΗΘΧΝΗΑ 
 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
ν
 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΖΜΟΤ ΗΘΧΝΗΑ 

 
 

6.1 Πεξηγξαθή θαη αμηνιόγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο  
 

 

6.1.1.Γεσγξαθηθά, δηνηθεηηθά θαη ηζηνξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Γήκνπ ηζσληαο 

 

 

                         ρήκα 7: Γεσγξαθηθή ζέζε Γήκνπ ηζσλίαο 

                  

Πεγή: www.dimossithonias.gr 

 

Ο Γήκνο ηζσλίαο θαηαιακβάλεη ηε κεζαία ρεξζφλεζνο ηεο Υαιθηδηθήο, ε νπνία 

εθηείλεηαη αλάκεζα ζηνλ Σνξσλαίν θαη ην ηγγηηηθφ Κφιπν θαη θαηαιήγεη ζην 

αθξσηήξην Γξέπαλν ζε επηθάλεηα 518,5 η.ρκ. Δίλαη Γήκνο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ν νπνίνο πξνέθπςε απφ ηε ζπλέλσζε ησλ πξνυπαξρφλησλ 

Γήκσλ ηζσλίαο θαη Σνξψλεο ζχκθσλα κε ην Νφκν 3852/2010(ΦΔΚ 87/07-06-2010) 

http://www.dimossithonias.gr/
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Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο  - 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». Πεξηιακβάλεη έμη ρσξηά, απφ ηα νπνία ηα ηέζζεξα 

απνηεινχλ Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο (Άγηνο Νηθφιανο, Νηθήηε, Ν. Μαξκαξάο, πθέα) 

ελψ ηα ππφινηπα δχν (Μεηαγθίηζηνλ, άξηε ) είλαη Σνπηθέο Κνηλφηεηεο. Έδξα ηνπ 

Γήκνπ νξίζηεθε ε Νηθήηε. 

Ο Γήκνο ηζσλίαο απνηειεί έλαλ πξνηθηζκέλν ηφπν κε ζπάληεο θπζηθέο 

θαιινλέο. Οη δαληεισηέο ηνπ αθξνγηαιηέο θνζκνχλ πεξηκεηξηθά ην φξνο Ίηακνο 

χςνπο 811 κέηξσλ ην νπνίν πξνζηαηεχεηαη απφ ην Δπξσπατθνχ Πξφγξακκα 

«NATURA 2000» σο πεξηνρή ηεξάζηηαο νηθνινγηθήο ζεκαζίαο. Σα παξάιηα ηεο 

πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ, ηα νπνία θηάλνπλ ζπλνιηθά ζε κήθνο ηα 200 ρικ., 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο εληππσζηαθέο ελαιιαγέο βξάρνπ, θνιπίζθνπ, ακκνπδηάο, 

πεχθνπ ελψ νη αθηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο θαηέρνπλ ηε δηάθξηζε ηεο γαιάδηαο 

ζεκαίαο. 

Δθηφο απφ ηελ απζεληηθή θπζηθή νκνξθηά, είλαη έλαο ηφπνο κε ηζηνξία, 

πινχζηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη παξάδνζε ε νπνία έρεη δηαηεξεζεί αιψβεηε ζην 

πέξαζκα ησλ αηψλσλ. χκθσλα κε ηε κπζνινγηθή παξάδνζε, ε ηζσλία έιαβε ην 

φλνκά ηεο απφ ηνλ βαζηιέα ηνπ ίζσλα, γην ηνπ ζενχ Πνζεηδψλα θαη ηεο Όζζαο. Οη 

ίζσλεο, σο αξραίν θχιν κλεκνλεχνληαη απφ ην ηξάβσλα (απνζπ.11,εθ ηνπ Ε΄), ελψ 

ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα λεφηεξσλ εξεπλψλ νη ίζσλεο ππήξμαλ αξρηθά έλα 

θξπγηθφ θχιν ην νπνίν ζηελ ζπλέρεηα ζπγρσλεχζεθε κε ηνπο Θξάθεο (ίζσο κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζξαθηθφ θχιν, ηνπο Γέξξσλεο), πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη ήδε. Απηφο 

είλαη θαη ν ιφγνο πνπ νη ίζσλεο παιαηφηεξα αλαθέξνληαλ σο ζξαθηθφ θχιν. Καηά 

ηελ αξραηφηεηα, ζηε ηζσλία ήθκαδαλ ε εξκχιε, ηα Φχζθειια, ν ίγγνο, ε 

Παξζελφπνιηο, ε Γαιεςφο, ε Σνξψλε, ε Γέξξα, ε Άκπεινο, ε άξηε, ε Πίισξνο, ε 

Άζζα θαη ε ηζψλε. (www.dimossithonias.gr). 

ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο δηαζψδνληαη κέρξη ζήκεξα ζεκαληηθνί 

αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη κλεκεία, φπσο ε αξραία Σνξψλε, ε νπνία απνηέιεζε 

απνηθία ησλ Υαιθηδέσλ ζηα ηέιε ηνπ 8
νπ

 αηψλα π.Υ, ν πξντζηνξηθφο ηχκβνο ζηελ 

πεξηνρή Κξηαξηηζίνπ πθηάο, ν Πχξγνο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, νη νρπξσκαηηθέο ηνκέο 

ηεο αθξφπνιεο ζηνλ πξντζηνξηθφ νηθηζκφ ηνπ Βέηξηλνπ θαη ν παιαηνρξηζηηαληθφο 

Ναφο ηεο Βαζηιηθήο ηνπ Δπηζθφπνπ σθξσλίνπ ζηελ πεξηνρή Άγηνο Γεψξγηνο 

Νηθήηεο, ν νπνίνο ρξνλνινγείηαη απφ ην πξψην κηζφ ηνπ 5
νπ

 αηψλα  θαη είλαη απφ ηνπο 

αξραηφηεξνπο παιαηνρξηζηηαληθνχο λανχο πνπ έρεη βξεζεί ζηελ πεξηνρή ηεο 

Μαθεδνλίαο (www.halkidiki.gr). 

http://www.dimossithonias.gr/
http://www.halkidiki.gr/
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Όζνλ αθνξά ηηο ρξήζεηο γεο ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ γηα 

ηελ πεξίνδν 1999-2000 θαηαιακβάλνπλ ηα δάζε, κε 69,43% ελψ ηε δεχηεξε ζέζε 

θαηαιακβάλνπλ νη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο θαη αγξαλαπαχζεηο κε 24,5% ηεο 

ζπλνιηθήο έθηαζεο. Ζ ππφινηπε έθηαζε, πνπ αθνξά ζην 5,8%, θαιχπηεηαη απφ 

βνζθνηφπνπο (2,9%), νηθηζκνχο (1,4%),εθηάζεηο θαιππηφκελεο απφ λεξά (0,3%) θαη 

άιιεο εθηάζεηο (12,8%). 

 

Πίλαθαο 5:Υξήζεηο γεο Γήκνπ ηζσλίαο (1999-2000 ζε ρηιηάδεο ζηξ.) 

Ρεριοχι 
αναφοράσ 

Συνολικι 
Ζκταςθ 

Καλλιεργοφμενεσ 
εκτάςεισ & 

αγραναπαφςεισ 
Βοςκότοποι Δάςθ 

Εκτάςεισ 
καλυπτόμενεσ 

από νερά 

Εκτάςεισ 
οικιςμών 
(κτίρια, 
δρόμοι 

κλπ) 

Άλλεσ 
εκτάςεισ 

Διμοσ 
Σικωνίασ 

518,5 127,5 15,2 360 1,6 1,4 12,8 

% επί τθσ 
ςυνολικισ 
ζκταςθσ 

100,00 24,50 2,90 69,43 0,30 0,20 2,40 

Πεγή: Τερληθή Υπεξεζία Γήκνπ Σηζσλίαο, 2013 

 

 

 

6.1.2.Πιεζπζκηαθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο  

 

χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή ηνπ 2011, ν πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ 

ηζσλίαο αλέξρεηαη ζε 12.394 θαηνίθνπο, θπκαηλφκελνο ζε ειαθξψο ρακειφηεξα 

επίπεδα απφ ηνλ πιεζπζκφ ηεο πξνεγνχκελεο απνγξαθήο ηνπ 2001 πνπ ήηαλ 12.927 

θάηνηθνη.  
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Πίλαθαο 6: Πιεζπζκφο Γήκνπ ηζσλίαο,2011 (αξηζκφο αηφκσλ) 

 

ΔΘΜΟΣ/ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΔΘΜΟΤΙΚΘ /ΤΟΡΙΚΘ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ 
 

ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ 
 

ΔΘΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ   12.394 

ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ 
ΣΙΘΩΝΙΑΣ   8.841 

  

Δθμοτικι Κοινότθτα Αγίου 
Νικολάου 1.895 

Δθμοτικι Κοινότθτα Νζου 
Μαρμαρά 3.352 

Δθμοτικι Κοινότθτα Νικιτθσ 2.789 

Σοπικι Κοινότθτα Μεταγκιτςίου 805 

ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ 
ΤΟΩΝΘΣ   3.553 

  

Δθμοτικι Κοινότθτα υκζασ 2.397 

Σοπικι Κοινότθτα άρτθσ 1.156 

    Πεγή:Απνγξαθή ΔΛΣΤΑΤ,2011 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 6, ε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα ηνπ Νένπ Μαξκαξά 

παξνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν πιεζπζκφ κε 3.352 θαηνίθνπο ελψ ηε κηθξφηεξε ε ηνπηθή 

ελφηεηα Μεηαγθηηζίνπ κε 805 θαηνίθνπο. Να ζεκεησζεί φηη θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο 

κήλεο, ν πιεζπζκφο πνιιαπιαζηάδεηαη ιφγσ ηεο απμεκέλεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο 

θηάλνληαο κέρξη θαη ηηο 400.000, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ. 

 

Πίλαθαο 7: Ζιηθηαθή ζχλζεζε θαηά θχιν ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Γ.Δ. ηνπ Γήκνπ 

ηζσλίαο, 2011 (αξηζκφο αηφκσλ θαη πνζνζηφ). 

ΑΝΓΡΔ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65+ ύλνιν 

ηζσλίαο 692 407 1.030 874 579 866 4.448 

% 15,56 9,15 23,15 19,65 13,02 19,47 100 

Σνξώλεο 258 172 401 362 254 348 1.795 

% 14,37 9,59 22,33 20,17 14,15 19,39 100 

ύλνιν αλδξώλ 950 579 1.431 1.236 833 1.214 6.243 

% 15,22 9,27 22,92 19,8 13,34 19,45 100 

ΓΤΝΑΗΚΔ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65+ ύλνιν 

ηζσλίαο 658 386 952 913 576 908 4.393 

% 14,98 8,79 21,67 20,78 13,11 20,67 100 
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Σνξώλεο 261 172 354 341 234 396 1.758 

% 14,85 9,78 20,14 19,4 13,31 22,52 100 

ύλνιν γπλαηθώλ 919 558 1.306 1.254 810 1.304 6.151 

% 14,94 9,07 21,23 20,39 13,17 21,2 100 

ΓΖΜΟ 

ΗΘΧΝΗΑ 1.869 1.137 2.737 2.490 1.643 2.518 12.394 

% 15,08 8,8 22,08 20,09 13,26 20,32 100 

            Πεγή:ΔΛΣΤΑΤ, Απνγξαθή πιεζπζκνχ 2011, Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ 

 

 Ο πίλαθαο 7 παξνπζηάδεη γηα ην 2011, ηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαηά θχιν 

θαη ειηθία γηα ην Γήκν ηζσλίαο θαη ηηο επηκέξνπο Γ.Δ ζε απφιπηνπο αξηζκνχο θαη 

πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ. 

ε επίπεδν Γήκνπ ηζσλίαο, ν πιεζπζκφο παξνπζηάδεη κηθξή αξηζκεηηθή 

ππεξνρή ησλ αλδξψλ (50,37%) έλαληη ησλ γπλαηθψλ (49,63%). Ο πιεζπζκφο είλαη 

επίζεο ζρεδφλ εμίζνπ θαηαλεκεκέλνο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο 

θαηεγνξίεο, κε κηθξή αξηζκεηηθή ππεξνρή ησλ αλδξψλ ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο 

εθηφο απηήο ησλ 65 θαη άλσ εηψλ φπνπ ππεξηεξνχλ νη γπλαίθεο κε πνζνζηηαία 

δηαθνξά θαηά 1,81%. 

ε φ,ηη αθνξά ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο, ε θαηαλνκή ηνπο ζην ζπλνιηθφ 

εκθαλίδεη κηθξφ βαζκφ νκνηνκνξθίαο, αθνχ ηα πνζνζηά θπκαίλνληαη απφ 8,0% 

(ειηθηαθή νκάδα 15-24 εηψλ) έσο 22,08% (ειηθηαθή νκάδα 25-39 εηψλ).  

 

Πίλαθαο 8: Μέγεζνο ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο, 2011 

 

ΓΖΜΟ 

ΗΘΧΝΗΑ 1 κέινο 2 κέιε 3 κέιε 4 κέιε 5 + κέιε ύλνιν  

Ννηθνθπξηά 1.037 1.501 927 876 349 4.690 

% 22,11 32 19,77 18,68 7,44 100 

ύλνιν 

κειώλ 1.037 3.002 2.781 3.504 1.878 12.202 

              Πεγή: ΔΛΣΤΑΤ, Απνγξαθή πιεζπζκνχ 2011, Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ 

 

Ο πίλαθαο 8 παξνπζηάδεη ην κέγεζνο ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο 

βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ. Παξαηεξείηαη φηη ηα λνηθνθπξηά κε πεξηζζφηεξα απφ 

πέληε κέιε απνηεινχλ κεηνςεθία γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ, αθνχ ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ζην ζχλνιν αλέξρεηαη ζε 7,44%.Σα πεξηζζφηεξα λνηθνθπξηά ηνπ Γήκνπ 
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απνηεινχληαη απφ 2 κέιε (32%) ελψ ζεκαληηθφ πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ 

θαηαιακβάλνπλ ηα κνλνκειή λνηθνθπξηά (22,11%).     

 

Οηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα 

 

Ο πξσηνγελήο ηνκέαο θαηαιακβάλεη έλα κεγάιν κέξνο ζηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο ιφγσ ησλ πινχζησλ θπζηθψλ ηεο πφξσλ. Ηδηαίηεξα 

δηαδεδνκέλε είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο θαιχπηνληαο πάλσ απφ 53.290 ζηξέκκαηα, 

θαζψο θαη ε θαιιηέξγεηα ζηηεξψλ (7.361 ζηξέκκαηα) θαη ε ακπεινπξγία (4.016 

ζηξέκκαηα). Λφγσ ηεο έληνλεο παξνπζίαο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Γήκνπ ηζσλίαο, έρνπλ αλαπηπρζεί ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ ε αιηεία θαη νη 

ηρζπνθαιιηέξγεηεο. Ζ κειηζζνθνκία, απνηειεί επίζεο κηα απφ ηηο θχξηεο αζρνιίεο ησλ 

θαηνίθσλ, ηδηαίηεξα ζηελ Γεκνηηθή Κνηλφηεηα ηεο Νηθήηεο φπνπ εδξεχεη ν 

Αγξνηηθφο Μειηζζνθνκηθφο πλεηαηξηζκφο, κε ην εκπνξηθφ φλνκα «ίζσλ». Ο 

«ίζσλ» είλαη ν κεγαιχηεξνο ζπλεηαηξηζκφο κειηνχ ζηελ Διιάδα, εθκεηαιιεχεηαη 

πάλσ απφ 70.000 κειηζζνζκήλε θαη ε εηήζηα παξαγσγή ηνπ μεπεξλάεη ηνπο 1.000 

ηφλνπο κειηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην 10% ηεο εζληθήο παξαγσγήο. 

Κχξηνο «εξγνδφηεο» ηεο πεξηνρήο είλαη ν ηξηηνγελήο ηνκέαο, ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη θαηά θχξην ιφγν ηνπο θιάδνπο ηνπ ηνπξηζκνχ, ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ .Με θιάδν αηρκήο ηα μελνδνρεία θαη ηα εζηηαηφξηα, αλαπηχρζεθαλ επίζεο 

θαη νη θιάδνη ηνπ ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ, ησλ κεηαθνξψλ, ηεο δηαρείξηζεο 

ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, θαζψο θαη ησλ εθκηζζψζεσλ, αληαπνθξηλφκελνη ζηελ 

κεγάιε αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο πνπ ζεκεηψζεθε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ’80 

έσο ζήκεξα. Ζ δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν κέζσ ησλ 

νδηθψλ αμφλσλ θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ (μελνδνρεία θαη 

εζηηαηφξηα), θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Ωζηφζν, ζε αξθεηά 

κεγάιν πνζνζηφ νη αγνξέο εκπνξεπκάησλ θαη πξψησλ πιψλ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 

πξνκεζεπηέο ηνπ γεηηνληθνχ λνκνχ Θεζζαινλίθεο, κεηψλνληαο έηζη ηα ζεηηθά 

πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα ηνπ ηνπξηζκνχ ζην δεπηεξνγελή θαη πξσηνγελή 

ηνκέα ζηελ πεξηνρή.  
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Σερληθέο Τπνδνκέο 

 

 α) Γίθηπα ζπγθνηλσληώλ θαη κεηαθνξώλ 

 

     Ζ πεξηνρή  δηαζρίδεηαη απφ νδηθφ δίθηπν, ην νπνίν απνηειείηαη απφ : 

 

 ηελ Δζληθή νδφ Θεζζαινλίθεο – Πνιπγχξνπ, πνπ εμππεξεηεί ην θεληξηθφ 

θνκκάηη ηνπ λνκνχ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ελαιιαθηηθή δηαδξνκή γηα ηε 

ρεξζφλεζν ηεο ηζσλίαο. 

 

 ηελ Δζληθή νδφ Θεζζαινλίθεο – Ν. Μνπδαληψλ -Νηθήηεο, πνπ εμππεξεηεί ηα   

δπηηθά παξάιηα ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη ηνπο ηαμηδεπηέο ηεο ηζσλίαο. 

 

 έλα ηθαλνπνηεηηθφ επαξρηαθφ δίθηπν, γηα ηηο ελδνδεκνηηθέο κεηαθηλήζεηο θαη 

      εθηεηακέλν δίθηπν αγξνηηθψλ θαη δαζηθψλ δξφκσλ. 

 

 Ζ θαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ δελ είλαη νκνηφκνξθε θαη πεξηιακβάλεη 

ηκήκαηα ησλ νπνίσλ ε θαηάζηαζε πεξηγξάθεηαη απφ θαιή, κέηξηα αιιά θαη 

ζπαληφηεξα έσο θαθή.  

 

Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ εμππεξεηείηαη απφ ηα εμήο ιηκάληα: 

 

 ην ηνπξηζηηθφ θαηαθχγην ηεο Νηθήηεο 

 ηα δχν ιηκάληα ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ (Όξκνο Παλαγίαο-αιηεπηηθφ θαη 

ηνπξηζηηθφ θαηαθχγην) 

 ην ιηκάλη ηνπ Ν. Μαξκαξά κε κηθηή ρξήζε (αιηεπηηθφ θαη ηνπξηζηηθφ 

θαηαθχγην) 

 ην ιηκάλη ηεο άξηεο κε κηθηή ρξήζε (αιηεπηηθφ θαη ηνπξηζηηθφ θαηαθχγην) 

 ην κηθηφ ιηκάλη ηνπ Πφξην Κνπθφ πθηάο κε ρξήζε ηνπξηζηηθνχ θαη 

αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ 
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β)Τπνδνκέο ελέξγεηαο θαη ηειεπηθνηλσληώλ 

 

ήκεξα, φινη νη νηθηζκνί ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ ειεθηξνδνηνχληαη απφ ηε Γ.Δ.Ζ., 

απφ ηνπο ππνζηαζκνχο ηεο. Ζ ηδησηηθή πξσηνβνπιία γηα ηε δεκηνπξγία εηαηξεηψλ 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, βξίζθεηαη αθφκα ζε 

εκβξπαθφ ζηάδην. Οη ηειεπηθνηλσλίεο θαιχπηνληαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

αλαγθψλ ηνπο απφ έλα επξχηαηα αλεπηπγκέλν δίθηπν ηνπ Ο.Σ.Δ.. Δπίζεο, επξπδσληθά 

δίθηπα (ρξήζε γηα γξήγνξν internet) είλαη εγθαηεζηεκέλα ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

Γήκνπ θαη φπνπ δελ ππάξρνπλ είλαη ζε άκεζε πξνηεξαηφηεηα λα δεκηνπξγεζνχλ. 

Σέινο, ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο θαιχπηνπλ πιήξσο νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ηνπ 

Γήκνπ. 

 

 γ)Τπνδνκέο δηαρείξηζεο Τδαηηθώλ πόξσλ – Ύδξεπζε – Απνρέηεπζε 

 

Ύδξεπζε: Σν ζχλνιν ησλ αλαγθψλ χδξεπζεο ησλ νηθηζκψλ, θχξησλ θαη 

δεπηεξεπφλησλ, εμαζθαιίδεηαη απφ πεγέο ή βαζηέο γεσηξήζεηο πνηθίιεο παξνρήο. 

Όινη νη νηθηζκνί ηεο πεξηνρήο εμππεξεηνχληαη απφ Γεκνηηθά δίθηπα χδξεπζεο ηα 

νπνία θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ θαηνηθηψλ. Οη κηζνί πεξίπνπ νηθηζκνί φκσο 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαηάζηαζε ησλ δηθηχσλ (ζπρλέο βιάβεο, παξνπζία ακηάληνπ θ.ι.π.) ελψ ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ ηα πξνβιήκαηα νθείινληαη ζε κε επάξθεηα λεξνχ, ηδίσο θαηά ηνπο 

ζεξηλνχο κήλεο. ηελ παξνχζα θάζε, ν Γήκνο έρεη εγθξίλεη έξγν θαηαγξαθήο θαη 

ςεθηνπνίεζεο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο, κέζσ ρξεκαηνδφηεζεο ΔΠΑ, ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 19.000.000 επξψ. Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν απνηειεί χςηζηεο 

ζεκαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ, θαζψο θαζηζηά δπλαηή 

ηελ απνηχπσζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ζην ρψξν κε αθξίβεηα παξέρνληαο ηε 

δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ δηαξξνψλ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ 

ππνβνεζνχκελσλ απφ δνξπθφξν.  

Απνρέηεπζε: χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ε δηαρείξηζε ησλ 

αζηηθψλ ιπκάησλ θαη ησλ πγξψλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεηαη ζην γεληθφηεξν πιάλν ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο 

πεξηνρήο παξέκβαζεο. ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ Ννκνχ ζπγθαηαιέγεηαη ε εθξεθηηθή 

πιεζπζκηαθή αχμεζε πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν θαη θπξίσο θαηά ηελ 
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θνξχθσζή ηεο (15 Ηνπιίνπ – 31 Απγνχζηνπ). Απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ είλαη ε 

εκθάληζε ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ, θαηά ηε ζεξηλή θπξίσο πεξίνδν, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ γεληθφηεξα θαη εηδηθφηεξα κε ηελ 

επεμεξγαζία θαη δηάζεζε ησλ ιπκάησλ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ 

πξνβιεκάησλ έρεη εληαρζεί ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Γήκνπ ε θαηαζθεπή 

απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ θαη εγθαηάζηαζεο ιπκάησλ ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο ηνπ 

Γήκνπ. 

 

Κνηλσληθέο Τπνδνκέο 

 

α) Δθπαίδεπζε 

Ο ηνκέαο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαιχπηεηαη, 

γεληθά, επαξθψο κε ηελ χπαξμε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ζρεδφλ ζε θάζε Γεκνηηθφ 

Γηακέξηζκα, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά ζε πξσηλή βάξδηα. ηα Γεκνηηθά 

Γηακεξίζκαηα φπνπ δε ιεηηνπξγνχλ ζρνιηθέο κνλάδεο, νη αλάγθεο θαιχπηνληαη απφ 

ηηο κνλάδεο ησλ θνληηλψλ Γηακεξηζκάησλ ή ηηο έδξεο  ησλ Γήκσλ. πγθεθξηκέλα, 

ζηηο δεκνηηθέο θαη ηνπηθέο θνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα 

ελλέα βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί, ελλέα  λεπηαγσγεία, επηά Γεκνηηθά ρνιεία, ηέζζεξα 

Γπκλάζηα θαη ηέζζεξα Λχθεηα εθ ησ νπνίσλ ην έλα Δπαγγεικαηηθφ. 

 

β) Ηαηξηθή πεξίζαιςε 

ην ζχλνιν ηνπ Ννκνχ Υαιθηδηθήο νη αλάγθεο, ζε επίπεδν δεπηεξνβάζκηαο πε-

ξίζαιςεο, θαιχπηνληαη απφ ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Πνιπγχξνπ. Παξέρεη ππεξεζίεο 

ζηηο πεξηζζφηεξεο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο, ζην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο 

παξέκβαζεο, κε δεδνκέλν φηη ε έδξα ηνπ, ν Πνιχγπξνο, βξίζθεηαη ρσξνηαμηθά ζην 

θέληξν ηεο. Οη αλάγθεο ηεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο 

θαιχπηνληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ  Κέληξσλ Τγείαο ζηνλ Άγην Νηθφιαν θαη ζηε 

άξηε ελψ ππάξρνπλ θαη αξθεηά αγξνηηθά ηαηξεία. Ζ αλάγθε γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε απμάλεηαη ζεκαληηθά, θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ, αθελφο 

απφ φζνπο επηζθέπηνληαη ηηο θαινθαηξηλέο ηνπο θαηνηθίεο θαη αθεηέξνπ απφ ηνπο 

ηνπξίζηεο πνπ δηέξρνληαη  ή δηακέλνπλ ζηελ πεξηνρή. 
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  γ) Αζιεηηζκόο 

 Οη ππνδνκέο αζιεηηζκνχ είλαη αλεπηπγκέλεο θαη νξγαλσκέλεο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

πνδνζθαίξνπ θπξίσο θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηελ θαιαζνζθαίξηζε θαη ζηα 

ππφινηπα αζιήκαηα. ρεδφλ θάζε Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα δηαζέηεη ζσκαηείν κε ηελ 

αληίζηνηρε πνδνζθαηξηθή νκάδα, ηα νπνία ζην ζχλνιφ ηνπο είλαη εληαγκέλα ζηελ 

Έλσζε Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ Υαιθηδηθήο (Δ.Π..Υ.), ππφ ηελ επνπηεία ηεο 

νπνίαο δηεμάγνληαη ηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα ησλ  θαηεγνξηψλ Α, Β θαη Γ. ε θάζε 

Γ.Γ. ππάξρεη γήπεδν πνδνζθαίξνπ, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία αλακνξθψζεθαλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ θαηαζθεπή ριννηάπεηα, θεξθίδσλ θαη πξνβνιέσλ.   

 

 

6.1.3 Γηνηθεηηθή Γνκή ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο θαη Γεκνηηθέο επηρεηξήζεηο 

 

χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ) ε δηάξζξσζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο  έρεη σο εμήο: 

 

 

1.Τπεξεζίεο ππαγόκελεο απεπζείαο ζην Γήκαξρν  

 

 -Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 

 -Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

 - Ννκηθή Τπεξεζία 

 - Απηνηειέο Γξαθείν Γηαθάλεηαο 

 -Απηνηειέο Γξαθείν Γηνηθεηηθήο Βνήζεηαο 

 - Απηνηειέο Σκήκα Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 

 

2.Δπηηειηθέο Τπεξεζίεο 

 

 -Απηνηειέο Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο 

θαη Πιεξνθνξηθήο πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηα παξαθάησ γξαθεία: 

α) Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ, Αλάπηπμεο θαη Οξγάλσζεο 

β) Γξαθείν Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) 

 

3.Τπεξεζίεο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο  

 

-Απηνηειέο Σκήκα Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο 

πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηα παξαθάησ γξαθεία: 

α) Γξαθείν Αγξνηηθήο Παξαγσγήο 
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β) Γξαθείν Αιηείαο 

γ) Γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ 

δ) Γξαθείν Απαζρφιεζεο θαη Σνπξηζκνχ 

 

 

4.Τπεξεζίεο Πεξηβάιινληνο θαη Πνηόηεηαο δσήο  

 

-Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο πνπ 

πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ δηνηθεηηθέο 

ελφηεηεο: 

α) Σκήκα Πνιενδνκίαο 

β) Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

γ) Σκήκα Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο 

δ) Σκήκα πληήξεζεο Πξαζίλνπ 

 

5.Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ  

 

-Απηνηειέο Σκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο 

θαη Πνιηηηζκνχ πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηα παξαθάησ γξαθεία: 

α) Γξαθείν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ 

β) Γξαθείν Πξνζηαζίαο θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο 

γ) Γξαθείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Πνιηηηζκνχ 

 

 

 6.Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο  

 

-Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ δηνηθεηηθέο 

ελφηεηεο: 

α) Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ ηνπ Γήκνπ 

β) Σκήκα Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο, Λεμηαξρείνπ θαη 

Αιινδαπψλ 

γ) Σκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο 

δ) Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Λνγηζηεξίνπ θαη Πξνκεζεηψλ 

ε) Σκήκα Δζφδσλ, Πεξηνπζίαο θαη Σακείνπ 

ζη) Σκήκα ΚΔΠ 
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-Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη 

εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ δηνηθεηηθέο ελφηεηεο: 

α) Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ 

β) Σκήκα Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Έξγσλ θαη πγθνηλσληψλ 

γ) Σκήκα Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο 

 

   Πίλαθαο 9: Πξνβιεπφκελεο ζέζεηο Γήκνπ ηζσλίαο ζχκθσλα κε ηνλ Ο.Δ.Τ 

Εργαςιακι 
χζςθ 

Κατθγορία Κλάδοσ  Ειδικότθτα 
Θζςεισ 
Ενιαίεσ 

Σακτικζσ 

Θζςεισ    
Ενιαίεσ 

Προςωρινζσ 

Θζςεισ 
(Διευκ) 

Θζςεισ 
φνολο 

ΙΔΟΧ . Τ.Ε., Δ.Ε. , Σ.Ε. & Π.Ε.  
ΔΙΑΦΟΡΕ 
ΕΠΟΧΙΑΚΕ 

0 350 0 350 

ΙΔΑΧ Δ.Ε. 
Δ.Ε. ΟΔΗΓΟ 

ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ 
Δ.Ε.29 ΟΔΗΓΟ 

ΑΠΟΡ/ΡΟΤ 
0 1 0 1 

ΙΔΑΧ Δ.Ε. Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ  
Δ.Ε.1 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ 
0 2 0 2 

ΙΔΑΧ Δ.Ε. Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ  
ΔΕ1 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ 
ΠΡΟΒ.ΔΗΜΟΤ 

0 1 0 1 

ΜΟΝΙΜΟ Δ.Ε. Δ.Ε. ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ 
Δ.Ε.24 

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩ
Ν  

1 0 0 1 

ΜΟΝΙΜΟ Δ.Ε. 
Δ.Ε.  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΗ 

ΠΟΛΙΣΩΝ ΚΕΠ  
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΗ

  ΠΟΛΙΣΩΝ  
1 0 0 1 

ΜΟΝΙΜΟ Δ.Ε. ΔΕ ΣΕΧΝΙΣΩΝ 
ΔΕ ΣΕΧΝΙΣΩΝ 
ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ 

2 0 0 2 

ΜΟΝΙΜΟ Δ.Ε. ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΔΕ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩ
Ν 

1 0 0 1 

ΜΟΝΙΜΟ Δ.Ε. ΔΕ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ 
ΔΕ 

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩ
Ν 

1 0 0 1 

ΜΟΝΙΜΟ Δ.Ε. ΔΕ ΕΠΟΠΣΩΝ 
ΔΕ ΕΠΟΠΣΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
 

1 0 0 1 

ΜΟΝΙΜΟ Δ.Ε. 
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-

ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 

ΔΕ1 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ- 
ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 

10 0 1 10 

ΜΟΝΙΜΟ Δ.Ε. 
ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

ΔΕ 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

7 0 0 7 

ΜΟΝΙΜΟ Δ.Ε. 
Δ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΩΝ 

ΜΗΧΑΝ. ΕΡΓ 

Δ.Ε.28 
ΧΕΙΡ.ΜΗΧ/ΣΩΝ 

ΕΡΓΟΤ 
1 0 0 1 

ΜΟΝΙΜΟ Δ.Ε. 
Δ.Ε. ΣΕΧΝΙΣΩΝ 
ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ 

Δ.Ε.30 
ΣΕΧΝΙΣΩΝ 
ΤΔΡ/ΚΩΝ 

3 0 0 3 

ΜΟΝΙΜΟ Δ.Ε. 
Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ 

ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ  
Δ.Ε.29 ΟΔΗΓΟ 

ΑΠΟΡ/ΡΟΤ 
4 0 0 4 
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ΙΔΟΧ Ε.Θ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 0 2 0 2 

ΙΔΟΧ Ε.Θ. 
Ε.Θ. ΤΜΒΟΤΛΩΝ & 

ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ 
ΤΜΒΟΤΛΩΝ& 
ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ  

0 2 0 2 

ΙΔΑΧ Π.Ε. Π.Ε ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
Π.Ε. 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
0 1 0 1 

ΙΔΑΧ Π.Ε. Π.Ε.ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 0 1 0 1 

ΜΟΝΙΜΟ Π.Ε. 
Π.Ε. ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Π.Ε.3 
ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
1 0 0 1 

ΜΟΝΙΜΟ Π.Ε. Π.Ε. ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ           

ΜΟΝΙΜΟ Π.Ε. Π.Ε ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
Π.Ε. 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
3 0 0 3 

ΜΟΝΙΜΟ Π.Ε. Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
Π.Ε.1 

ΟΙΚΟΝ/ΚΟΤ- 
ΛΟΓ/ΚΟΤ 

1 0 0 1 

ΜΟΝΙΜΟ Π.Ε. Π.Ε.ΓΕΩΛΟΓΩΝ 
Π.Ε. 

ΓΕΩΛΟΓΩΝ 
1 0 0 1 

ΜΟΝΙΜΟ Π.Ε. Π.Ε.ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ 
Π.Ε. 

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩ
Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1 0 0 1 

ΜΟΝΙΜΟ Π.Ε. 
Π.Ε.ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩ

Ν 

ΠΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓ

ΩΝ 
1 0 0 1 

ΜΟΝΙΜΟ Π.Ε. ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΠΕ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚ
Η 

1 0 0 1 

ΜΟΝΙΜΟ Π.Ε. ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΠΕ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩ
Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1 0 0 1 

ΜΟΝΙΜΟ Π.Ε. Π.Ε.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
ΠΕ 

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩ
Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1 0 0 1 

ΜΟΝΙΜΟ Σ.Ε. 
ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

1 0 0 1 

ΜΟΝΙΜΟ Σ.Ε. 
Σ.Ε. ΣΕΧΝ/ΩΝ ΠΟΛ. 

ΜΗΧ/ΩΝ  
Σ.Ε3 ΠΟΛ.ΜΗΧ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓ. 

1 0 1 1 

ΜΟΝΙΜΟ Σ.Ε. 
ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-

ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 

Σ.Ε.17 
ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ-
ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 

1 0 0 1 

ΜΟΝΙΜΟ Σ.Ε. ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΣΕ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚ
Η 

1 0 0 1 

ΜΟΝΙΜΟ Σ.Ε. 
Σ.Ε. ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΗ 

ΠΟΛΙΣΩΝ 
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΗ

 ΠΟΛΙΣΩΝ 
1 0 0 1 

ΙΔΑΧ Τ.Ε. 
YΕ ΕΡΓ/Η 

ΚΑΘΑΡ.&ΗΛΚΣΡΦ. 

Τ.Ε. 
ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΑ 

Ε.ΧΩΡΩΝ 
0 8 0 8 

ΙΔΑΧ Τ.Ε. 
YΕ ΕΡΓ/Η 

ΚΑΘΑΡ.&ΗΛΚΣΡΦ. 

Y.Ε.16 
ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣ 

0 4 0 4 

ΙΔΑΧ Τ.Ε. 
Τ.Ε.ΕΡΓΑΣΗ 
ΤΔΡΕΤΗ & 

ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 

Τ.Ε.ΕΡΓΑΣΗ 
ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ  

0 1 0 1 
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ΙΔΑΧ Τ.Ε. 
Τ.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ 
Τ.Ε ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ 
0 1 0 1 

ΙΔΑΧ Τ.Ε. 
Τ.Ε.ΕΡΓΑΣΗ 
ΤΔΡΕΤΗ & 

ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 

Τ.Ε.ΕΡΓΑΣΗ 
ΤΔΡΕΤΗ 

0 5 0 5 

ΜΟΝΙΜΟ Τ.Ε. ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ 
ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ 
ΣΕΧΝΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
1 0 0 1 

ΜΟΝΙΜΟ Τ.Ε. ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ 
ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ 
ΣΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΙΩΝ 

1 0 0 1 

ΜΟΝΙΜΟ Τ.Ε. 
Τ.Ε.ΕΡΓΑΣΗ 
ΤΔΡΕΤΗ & 

ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 

Τ.Ε.ΕΡΓΑΣΩΝ 
ΤΔΡ.& ΑΠΟΧ/ 

4 0 0 4 

ΜΟΝΙΜΟ Τ.Ε. 
YΕ ΕΡΓ/Η 

ΚΑΘΑΡ.&ΗΛΚΣΡΦ. 

Τ.Ε. 
ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΑ 

Ε.ΧΩΡΩΝ 
1 0 0 1 

ΜΟΝΙΜΟ Τ.Ε. 
YΕ ΕΡΓ/Η 

ΚΑΘΑΡ.&ΗΛΚΣΡΦ. 

Y.Ε.16 
ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣ 

5 0 0 5 

ΜΟΝΙΜΟ Τ.Ε. 
Τ.Ε ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ 
Τ.Ε ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ 
2 0 0 2 

ΜΟΝΙΜΟ Τ.Ε. 
Τ.Ε. ΚΛΗΣΗΡΩΝ 

ΘΤΡΩΡΩΝ  

Τ.Ε1 
ΚΛΗΣΗΡΩΝ-
ΘΤΡΩΡΩΝ 

1 0 0 1 

ΜΟΝΙΜΟ Τ.Ε. ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ 
ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΑΘΜΩΝ 

3 0 0 3 

ΜΟΝΙΜΟ Τ.Ε. ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ 
ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ 

ΦΑΓΕΙΩΝ 
1 0 0 1 

ΜΟΝΙΜΟ Τ.Ε. ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ 
ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ 
ΠΡΑΙΝΟΤ 

1 0 0 1 

ΜΟΝΙΜΟ Τ.Ε. ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ 

ΤΕ 
ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΩΝ 

ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

ΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΣΑΣΗΜΑΣ

ΩΝ ΔΗΜΟΤ 

1 0 0 1 

              Πεγή: Δπεμεξγαζία ΦΔΚ 865/16-05-2011 θαη ΦΔΚ  61 Β/18-01-2013 

 

Ο πίλαθαο 9 παξνπζηάδεη ηηο νξγαληθέο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Γήκν 

ηζσλίαο κεηά απφ απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ-Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε, ππαγφκελε ζηα πιαίζηα ησλ γεληθφηεξσλ 

κλεκνληαθψλ κέηξσλ, αθνξά ζηελ θαηάξγεζε ζην Γήκν ηζσλίαο Ν. Υαιθηδηθήο 

εμήληα έμη (66), επί ζπλφινπ ελελήληα πέληε (95), θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ κφληκνπ 

πξνζσπηθνχ, πνπ ππεξβαίλνπλ αλά θαηεγνξία θαη θιάδν ην 60% ησλ ζέζεσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο, θαζψο 

θαη ζηε δηαηήξεζε είθνζη ελλέα (29) ζέζεσλ, θαηφπηλ εηδηθήο θαη εκπεξηζηαησκέλεο 

αηηηνιφγεζεο. 



 | 99  

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ν ηειηθφο αξηζκφο ησλ ζέζεσλ 

πξνζσπηθνχ ζην Γήκν ηζσλίαο δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

 

-εηθνζηπέληε (25) ζέζεηο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ 

(Η.Γ.Α.Υ.) εθ ησλ νπνίσλ νη δεθαελληά είλαη Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΤΔ) θαη νη 

ππφινηπεο ηέζζεξηο (4) Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΓΔ). 

-εμήληα ελληά (69) ζέζεηο κνλίκνπ πξνζσπηθνχ εθ ησλ νπνίσλ νη εηθνζηκία είλαη 

Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΤΔ), νη ηξηάληα δχν (32) Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

νη έληεθα (11) είλαη Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ), θαη νη πέληε Σερλνινγηθήο 

Δθπαίδεπζεο (ΣΔ).  

-ηξηαθφζηεο πελήληα (350) ζέζεηο επνρηαθνχ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ (Η.Γ.Ο.Υ.) φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ΤΔ, ΓΔ, ΣΔ θαη ΠΔ 

-δχν (2) εηδηθέο ζέζεηο (Δ.Θ) εηδηθψλ ζπκβνχισλ θαη ζπλεξγαηψλ  

-δχν (2) εηδηθέο ζέζεηο (Δ.Θ) Γηθεγφξσλ  

 

Πίλαθαο 10 :Τθηζηάκελεο ζέζεηο πξνζσπηθνχ Γήκνπ ηζσλίαο 

Ειδικότθτα 
Εργαςιακι 

ςχζςθ 
Κατθγορία 

Εκπαίδευςθσ 
Υπθρεςία Θζςθ Ευκφνθσ 

Αρικμόσ 
κζςεων 

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΗ
 ΠΟΛΙΣΩΝ 

ΜΟΝΙΜΟ ΔΕ 
Διοικ.& 

Οικον.Τπθρεςία  
Τπάλλθλοσ 1 

ΔΕ1 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ- 
ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 

ΜΟΝΙΜΟ ΔΕ 
Διοικ.& 

Οικον.Τπθρεςία  
Τπάλλθλοσ 6 

ΔΕ1 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ- 
ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 

ΜΟΝΙΜΟ ΔΕ 
Διοικ.& 

Οικον.Τπθρεςία  
Προϊςτάμενοσ 

τμιματοσ 
3 

Σ.Ε17 
ΔΙΟΙΚΙΣΙΚΟΤ-
ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 

ΜΟΝΙΜΟ ΣΕ 
Διοικ.& 

Οικον.Τπθρεςία  
Τπάλλθλοσ 1 

Δ.Ε.24 
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩ

Ν  
ΜΟΝΙΜΟ ΔΕ 

Τπθρεςία 
Κακ.&Ηλεκτρ 

Τπάλλθλοσ 1 

Y.Ε.16 
ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣ 

ΜΟΝΙΜΟ ΤΕ 
Τπθρεςία 

Κακ.&Ηλεκτρ 
Τπάλλθλοσ 4 

Σ.Ε 
Διεκπεραίωςθ

σ Πολιτϊν 
ΜΟΝΙΜΟ ΣΕ 

Διοικ.& 
Οικον.Τπθρεςία  

Τπάλλθλοσ 1 

Π.Ε.3 
ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΜΟΝΙΜΟ ΠΕ 

Τπθρεςία 
Σεχν.Ζργων  

Τπάλλθλοσ 1 

Τ.Ε.ΤΔΡΟΝΟΜ
ΕΩΝ 

ΜΟΝΙΜΟ ΤΕ 
Τπθρεςία 

Υδρ.Αρδ.&Αποχ.  
Τπάλλθλοσ 1 
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Δ.Ε.30 
ΣΕΧΝΙΣΩΝ 
ΤΔΡ/ΚΩΝ 

ΜΟΝΙΜΟ ΔΕ 
Τπθρεςία 

Υδρ.Αρδ.&Αποχ.  
Τπάλλθλοσ 3 

Π.Ε. 
ΓΕΩΛΟΓΩΝ 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΕ 
Τπθρεςία 

Σεχν.Ζργων  
Τπάλλθλοσ 1 

Σ.Ε3 ΠΟΛ.ΜΗΧ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓ. 

ΜΟΝΙΜΟ ΣΕ 
Τπθρεςία 

Σεχν.Ζργων  
Προϊςτάμενοσ 

Τποδ/νςθσ  
1 

Π.Ε.1 
ΟΙΚΟΝ/ΚΟΤ- 

ΛΟΓ/ΚΟΤ 
ΜΟΝΙΜΟ ΠΕ 

Διοικ.& 
Οικον.Τπθρεςία  

Τπάλλθλοσ 1 

ΔΕ1 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ 

ΜΟΝΙΜΟ ΔΕ 
Διοικ.& 

Οικον.Τπθρεςία  
Προϊςτάμενοσ 

τμιματοσ 
1 

Τ.Ε1 
ΚΛΗΣΗΡΩΝ-
ΘΤΡΩΡΩΝ 

ΜΟΝΙΜΟ ΤΕ 
Διοικ.& 

Οικον.Τπθρεςία  
Τπάλλθλοσ 1 

ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

ΜΟΝΙΜΟ ΔΕ 
Τπθρεςία 

Σεχν.Ζργων  
Τπάλλθλοσ 1 

Δ.Ε.29 ΟΔΗΓΟ 
ΑΠΟΡ/ΡΟΤ 

ΜΟΝΙΜΟ ΔΕ 
Τπθρεςία 

Κακ.&Ηλεκτρ 
Τπάλλθλοσ 1 

Τ.Ε. 
ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΑ 

Ε.ΧΩΡΩΝ 
ΜΟΝΙΜΟ ΤΕ 

Τπθρεςία 
Κακ.&Ηλεκτρ 

Τπάλλθλοσ 1 

Δ.Ε.28 
ΧΕΙΡ.ΜΗΧ/ΣΩ

Ν ΕΡΓΟΤ 
ΜΟΝΙΜΟ ΔΕ 

Τπθρεςία 
Υδρ.Αρδ.&Αποχ.  

Τπάλλθλοσ 1 

Τ.Ε.ΕΡΓΑΣΩΝ 
ΤΔΡ.& ΑΠΟΧ/ 

ΜΟΝΙΜΟ ΤΕ 
Τπθρεςία 

Υδρ.Αρδ.&Αποχ.  
Τπάλλθλοσ 2 

Τ.Ε ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ 

ΜΟΝΙΜΟ ΤΕ  Λοιπζσ Τπθρεςίεσ  Τπάλλθλοσ 2 

ΠΕ 
ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩ
Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΕ 
 Τπθρεςία 

Σεχν.Ζργων  
Τπάλλθλοσ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΟΝΙΜΟΙ 

  36 

ΕΙΔΙΚΟ 
ΤΝΕΡΓΑΣΗ 

ΙΔΟΧ Ε.Θ Γενικζσ Τπθρεςίεσ  
Ειδικόσ 

υνεργάτθσ 
1 

ΕΙΔΙΚΟ 
ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΙΔΟΧ Ε.Θ Γενικζσ Τπθρεςίεσ  
Ειδικόσ 

φμβουλοσ 
1 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΟΧ   2 

ΠΕ 
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΙΔΑΧ Ε.Θ Γενικζσ Τπθρεςίεσ  Δικθγόροσ 1 

Y.Ε.16 
ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣ 

ΙΔΑΧ ΤΕ 
 

Τπθρ.Κακ.&Ηλεκτρ
.Μιςκ 

Τπάλλθλοσ 3 

Τ.Ε ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ 

ΙΔΑΧ ΤΕ 
ΛοιπϊνΤπθρ. 

Μιςκ.  
Τπάλλθλοσ 1 

Δ.Ε.1 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ 

ΙΔΑΧ ΔΕ 
Διοικ.&Οικον. 

Μιςκ.  
Τπάλλθλοσ 2 

ΔΕ1 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ 

ΠΡΟΒ.ΔΗΜΟΤ 
ΙΔΑΧ ΠΕ 

Διοικ.&Οικον. 
Μιςκ.  

Τπάλλθλοσ 1 
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Δ.Ε.29 ΟΔΗΓΟ 
ΑΠΟΡ/ΡΟΤ 

ΙΔΑΧ ΔΕ 
Τπθρ.Κακ.&Ηλεκτρ

Μιςκ.   
Τπάλλθλοσ 1 

Τ.Ε.ΕΡΓΑΣΗ 
ΤΔΡΕΤΗ 

ΙΔΑΧ ΤΕ 
Τπθρ.Υδρ.Αρδ.&Απ

οχ.Μιςκ.  
Τπάλλθλοσ 5 

Τ.Ε.ΕΡΓΑΣΗ 
ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ  

ΙΔΑΧ ΤΕ 
Τπθρ.Υδρ.Αρδ.&Απ

οχ. Μιςκ.  
Τπάλλθλοσ 1 

Τ.Ε.16 
ΕΡΓΑΣΗ 

ΚΑΘΑΡ/ΣΑ 
ΙΔΑΧ ΤΕ 

Τπθρ.Κακ.&Ηλεκτρ
Μιςκ.   

Τπάλλθλοσ 1 

Τ.Ε. 
ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΑ 

Ε.ΧΩΡΩΝ 
ΙΔΑΧ ΤΕ 

Τπθρ.Πολ.Ακλθτ.&
Κοιν.Πολ. Μιςκ.  

Τπάλλθλοσ 4 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΑΧ   20 

Πεγή: Τκήκα  κηζζνδνζίαο Γήκνπ Σηζσλίαο,2013 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ζην Γήκν ηζσλίαο ππάξρνπλ ζπλνιηθά 

πελήληα νθηψ (58) ζέζεηο. Απφ απηέο, νη ηξηάληα έμη (36) αθνξνχλ ζέζεηο κφληκνπ 

πξνζσπηθνχ, νη δεθαελλέα (20) ζέζεηο ΗΓΑΥ θαη 2 είλαη Δηδηθέο Θέζεηο ΗΓΟΥ 

(Δηδηθψλ πλεξγαηψλ θαη πκβνχισλ). Όζνλ αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν 

πξνζσπηθνχ, είθνζη έμη (26) είλαη απφθνηηνη Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΤΔ), είθνζη 

έλαο (21) Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΓΔ), ηέζζεξηο (4) απφθνηηνη Σερλνινγηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη επηά (7) Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ). Γεδνκέλνπ φηη κε ην 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο απμήζεθαλ νη αξκνδηφηεηεο ησλ ΟΣΑ, θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ Οηθνλνκηθψλ, 

Γηνηθεηηθψλ θαη Σερληθψλ Τπεξεζηψλ κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ Παλεπηζηεκηαθήο 

θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο θαζψο θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

πξνζσπηθνχ κε ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο θ.ι.π. Απφ ηελ άιιε, ιφγσ ηεο αλαζηνιήο 

πξνζιήςεσλ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ζην Γεκφζην, νη απμεκέλεο αλάγθεο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαιχπηνληαη κε πξνζσπηθφ ζχκβαζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

(ΟΥ) θαζψο θαη κέζσ πξνγξακκάησλ απαζρφιεζεο ρξεκαηνδφηεζεο  ΔΠΑ. 
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                                                                   ρήκα 8: Λεηηνπξγηθφ Οξγαλφγξακκα Γήκνπ ηζσλίαο 
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Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο 

 
 

1.Γεκνηηθή Δπηρείξεζε « Ζ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ » 

 

 

Ζ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε κε ηελ επσλπκία  «Ζ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ », είλαη  Ννκηθφ 

Πξφζσπν Γεκφζηνπ Γηθαίνπ ην νπνίν πξνήιζε απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ 

πξνυπαξρφλησλ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 

θαη έδξα ην Γήκν ηζσλίαο. θνπφο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. είλαη ε νξγάλσζε ιεηηνπξγηψλ ή 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζπλαθψλ ή ζπλδεφκελσλ κε ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο, πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο, θαη παηδείαο. Δηδηθφηεξα νη ζθνπνί είλαη: 

 

− Η κοινυνική πποζηαζία και αλληλεγγύη: 

 

• Ζ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε θαη 

αλαβάζκηζε. 

• Ο ζρεδηαζκφο, ε κειέηε θαη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ θνηλσληθήο αλάπηπμεο. 

• Δλέξγεηεο ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ησλ ειηθησκέλσλ θαη αηφκσλ πνπ ρξήδνπλ θαη’ νίθνλ βνήζεηαο. 

• Ζ εθαξκνγή πνιηηηθψλ ή ε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα γηα ηε κέξηκλα, 

ππνζηήξημε θαη θξνληίδα εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κε ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ πξναγσγή ςπρηθήο πγείαο, φπσο δεκηνπξγία 

δεκνηηθψλ ηαηξείσλ, θέληξσλ αγσγήο πγείαο, ππνζηήξημεο θαη 

απνθαηάζηαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία, θέληξσλ ςπρηθήο πγείαο, 

ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο ησλ ζπκάησλ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη θέληξσλ 

πξφιεςεο θαηά εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. 

 

Η θπονηίδα και η παπακολούθηζη καη’ οίκον, αηόμυν ηπίηηρ ηλικίαρ, καθώρ και η 

ίδπςζη και λειηοςπγία γηποκομείος. 

 

• Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ Βνήζεηα ζην ζπίηη, θνηλσληθή κέξηκλα θ.η.ι. 
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• Λεηηνπξγία Παηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ, Βξεθνθνκείσλ, 

Οξθαλνηξνθείσλ. 

• Ζ κέξηκλα θαη ε ζηήξημε αζηέγσλ θαη νηθνλνκηθά αδχλαησλ δεκνηψλ. 

• Ο ζρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα 

γηα ηελ έληαμε ησλ παιηλλνζηνχλησλ νκνγελψλ, κεηαλαζηψλ, πξνζθχγσλ θαη 

αζίγγαλσλ ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο. 

• Ζ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο κε ηε δεκηνπξγία νκάδσλ εζεινληψλ, εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ 

θαη ηνπηθψλ δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. 

• Πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ππεξεζηψλ 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξσλ 

Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, Κέληξσλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

θαη Κέληξνπ Τπνζηήξημεο ηεο Σνπηθήο Οηθνλνκίαο. 

• Λεηηνπξγία ΚΑΠΖ, Κέληξν αλνηθηήο πξνζηαζίαο ειηθησκέλσλ. 

• Λεηηνπξγία ΚΔΦΟ, Κέληξν θξνληίδαο νηθνγέλεηαο. 

• Λεηηνπξγία ΚΖΦΖ Κέληξν εκεξήζηαο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ. 

• Λεηηνπξγία ΚΖΦ Κέληξν εκεξήζηαο θξνληίδαο. 

• Λεηηνπξγία ΚΓΑΠ − ΜΔΑ Κέληξν δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο. 

• Λεηηνπξγία ΚΔΦΔΟ, Κέληξνπ θξνληίδαο εππαζψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ. 

• Σελ ιεηηνπξγία πξνγξακκάησλ κνλάδσλ επηθνηλσλίαο καζεηψλ, γνλέσλ, 

δηδαζθφλησλ θαη ηελ νξγάλσζε εηδηθψλ εθδειψζεσλ. 

• Σε δηαξθή ηαηξνθαξκαθεπηηθή θξνληίδα θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε. 

• Σελ αλαδήηεζε θαη παξνρή θξαηηθψλ παξνρψλ. 

• Σελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θπζηνζεξαπείαο. 

• Σελ ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε αλέξγσλ ζηηο επθαηξίεο απαζρφιεζεο θαη 

αχμεζεο ησλ πξνζφλησλ εξγαζίαο. 

Οη πφξνη ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. είλαη: 

Ζ εηήζηα ηαθηηθή επηρνξήγεζε απφ ηνλ Γήκνπ ηζσλίαο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ηηο παξερφκελεο απφ απηήλ ππεξεζίεο. 

• Σα έζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηεο. 

• Οη θάζε είδνπο ζπλδξνκέο, εηζθνξέο, επηρνξεγήζεηο, δσξεέο, θιεξνλνκηέο 

θαη θιεξνδνζίεο. 
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• Οη δηάθνξεο εληζρχζεηο, παξνρέο θαη πηζηψζεηο απφ λνκηθά πξφζσπα ηνπ 

δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα, απφ ηελ Δ.Δ θαη απφ θπζηθά πξφζσπα. 

• Ζ ζπκκεηνρή ζε επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα απφ ηνπο πφξνπο ηεο Δ.Δ θαη 

Δζληθψλ Φνξέσλ. 

• Οη εηζπξάμεηο απφ ηε δηνξγάλσζε ή απφ ζπκκεηνρή ζε δηάθνξεο 

εθδειψζεηο. 

• Οη εηζπξάμεηο ηνπ αληηηίκνπ απφ ηα πξάγκαηα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα 

παξέρεη ην ίδην ην Ννκηθφ Πξφζσπν. 

• Δπηρνξεγήζεηο απφ δεκφζηνπο θνξείο, απφ θνξείο ηεο Δ.Δ ή άιινπο εζληθνχο 

ή δηεζλείο νξγαληζκνχο, είηε απ’ επζείαο πξνο ην Ννκηθφ Πξφζσπν, είηε πξνο 

ην Γήκν ηζσλίαο γηα ην Ννκηθφ Πξφζσπν. 

• Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ηνπο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ηνπ 

Ν.Π.Γ.Γ. πξνο ηξίηνπο. 

• Κάζε άιιε λφκηκε πξφζνδνο.(ΦΔΚ 768 Β’/06-11-2011) 

 

2.Ζ Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε 

 

Ζ Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε, ε νπνία πξνέθπςε απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ 

θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο, ιεηηνπξγεί σο λνκηθφ πξφζσπν 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη έρεη έδξα ην Γήκν ηζσλίαο. θνπνί ηεο Γεκνηηθήο 

Δπηρείξεζεο είλαη ε νξγάλσζε ιεηηνπξγηψλ ή δξαζηεξηνηήησλ θαη ε παξνρή 

ππεξεζηψλ ζπλαθψλ ή ζπλδεφκελσλ κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνπο ηνκείο, ηεο παηδείαο, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηνπ αζιεηηζκνχ, ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Δπίζεο, ε ζπλεξγαζία θαη ε 

αξσγή πξνο άιινπο θνξείο πνπ επίζεο παξάγνπλ πνιηηηζηηθφ θαη πλεπκαηηθφ έξγν. 

Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη νξηζκέλεο απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ζηνπο παξαθάησ 

ηνκείο: 

 

Η οπγάνυζη δπαζηηπιοηήηυν και η παποσή ςπηπεζιών ζηοςρ ηομείρ ηος 

πολιηιζμού 

 

• Λεηηνπξγία πνιηηηζηηθνχ θαη πλεπκαηηθνχ θέληξνπ, πηλαθνζήθεο, ζεάηξνπ, 

Γεκνηηθνχ Ωδείνπ, ρνξσδηψλ θ.ιπ. 

• Ζ δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ, θαιιηηερληθψλ θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη 

ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ. 
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• Ζ πξνζηαζία αξραηνινγηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ρψξσλ ηεο πεξηνρήο θαη ησλ 

εγθαηαζηάζεψλ ηεο, πνπ δελ αλήθνπλ ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ. 

• Ο ζρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ άζθεζε 

δξαζηεξηνηήησλ πνιηηηζηηθήο θαη αζιεηηθήο αλάπηπμεο. 

• Ζ πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ, ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

• Αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηεο ηζηνξηθφηεηαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο 

πεξηνρήο καο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα. 

• Γεκηνπξγία, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηκήκαηνο πξνψζεζεο ηνπ ηνπηθνχ 

πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

• Πιεξνθφξεζε κε έληππα θαη άιια κέζα (πεξηνδηθφ, ελεκεξσηηθά έληππα, 

θ.ιπ.). 

• Αλαπηχζζεη δνκέο πιεξνθφξεζεο θαη εθκεηαιιεχεηαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

παξέρεη ε ηερλνινγία γηα ην ζθνπφ απηφ. 

• ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο 

θαη ε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο, γηα ηε ζπκκεηνρή ζε απηά. 

 

Η οπγάνυζη δπαζηηπιοηήηυν και η παποσή ςπηπεζιών ζηοςρ ηομείρ ηος 

αθληηιζμού: 

 

• Ζ πξνψζεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ηνπ καδηθνχ 

αζιεηηζκνχ θαη ππνζηήξημε κε φια ηα κέζα θάζε πξνζπάζεηαο γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ πξφνδν ηνπ ηνπηθνχ αζιεηηζκνχ. 

• Πξφγξακκα «Άζιεζε γηα φινπο». 

• Ζ δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, αγψλσλ θαη δηάθνξσλ δηαγσληζκψλ, 

θαζψο θαη νκηιηψλ, επηζηεκνληθψλ ζπλαληήζεσλ θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηε λενιαία. 

• Αμηνπνίεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ ππνδνκψλ θαη γεληθφηεξα ηεο θηλεηήο 

θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ ζπγρσλεπζέλησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη 

φισλ ησλ ππφινηπσλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ήδε αλήθνπλ ζην Γήκν 

ηζσλίαο θαη βξίζθνληαη είηε ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ, είηε ζηα Γεκνηηθά 

δηακεξίζκαηα, πξνο φθεινο ηεο λενιαίαο θαη γεληθφηεξα ησλ θαηνίθσλ ηνπ 

επξχηεξνπ Γήκνπ ηζσλίαο. Αμηνπνίεζε επίζεο θάζε εγθαηάζηαζεο ή άιινπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απνθηήζεη ζην κέιινλ ην παξφλ λνκηθφ πξφζσπν. 
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• πληήξεζε θαη βειηίσζε ησλ πθηζηακέλσλ ζήκεξα εγθαηαζηάζεσλ. 

• Δπηδίσμε θαηαζθεπήο θαη λέσλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη άιισλ 

ρψξσλ άζθεζεο θαη ςπραγσγίαο ζην Γήκν ηζσλίαο. 

• Λεηηνπξγία γεπέδσλ (πνδνζθαίξνπ, γθνιθ) θαη γπκλαζηεξίνπ. 

 

 Παιδείαρ 

 

• Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ΚΓΑΠ, Κέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο 

Παηδηψλ. 

• Ζ ιεηηνπξγία πάξθσλ θπθινθνξηαθήο αγσγήο. 

• Ζ εθηέιεζε πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο ζην πιαίζην ηνπ αληίζηνηρνπ 

εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

• Ζ δεκηνπξγία ρψξσλ λενιαίαο. 

• Ζ δεκηνπξγία, νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο, 

θαζψο θαη ε δεκηνπξγία αλαγλσζηεξίνπ. 

• Ζ θαζηέξσζε πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο 

λένπο, ζε ζρέζε κε ηνλ εζεινληηζκφ θαη ζπλεξγαζίεο κε Κξαηηθνχο θαη 

Γηεζλείο Φνξείο, πνπ αθνξνχλ ηελ λενιαία. 

• Ζ πινπνίεζε Κνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη πξσηνβνπιηψλ ζηα ζρνιεία 

θαη ε ζπλεξγαζία κε άιια ζρνιεία ηεο ρψξαο θαη ηεο Δ.Δ. 

• Ζ δεκηνπξγία ρψξσλ λενιαίαο. 

• Σελ ιεηηνπξγία ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο γνλέσλ. 

• Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία Κ.Δ.Κ, Κέληξν επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 

 

Η οπγάνυζη δπαζηηπιοηήηυν και η παποσή ςπηπεζιών ζηον ηομέα ηος 

πεπιβάλλονηορ: 

 

• Ζ εθπφλεζε ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ 

θπζηθνχ, αξρηηεθηνληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην πιαίζην ησλ 

εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ. 

• Ζ εθπφλεζε θαη ε πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο πξνζηαζίαο αγξίσλ δψσλ. 

• Παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καζαξέο Αθηέο –Γαιάδηεο εκαίεο 

Θάιαζζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο. 
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• Ζ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

• Μέηξα αλάπιαζεο θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. 

• Τινπνίεζε πεξηβαιινληηθψλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. 

• Υάξαμε − ζήκαλζε πεξηπαηεηηθψλ δηαδξνκψλ. 

• Αλάδεημε − πξφζβαζε ζε πεξηνρέο θπζηθνχ θάιινπο θαη ζέζεηο ζέαο. 

 

Ζ Δπηρείξεζε, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο νπνίαο νξίζηεθε ζε 30 ρξφληα απφ ηελ 

εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο ζπζηαηηθήο πξάμεο ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 

δηαρεηξίδεηαη ηηο εθάζηνηε επηρνξεγήζεηο απφ ην Γήκν ή άιινπο θνξείο, γηα ηηο 

πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο φισλ ησλ Σνπηθψλ Γηακεξηζκάησλ ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο, 

θαηφπηλ απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (ΦΔΚ 768 Β’/06-11-2011). 

 

3.Σνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Σνξώλεο Γεκνηηθή Α.Δ 

 

Ζ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε «ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΣΟΡΩΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», ε νπνία ηδξχζεθε απφ ηνλ ζπγρσλεπφκελν Γήκν Σνξψλεο 

(έδξα ηεο πιένλ απνηειεί ν Γήκνο ηζσλίαο), έρεη σο ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

δεκνηηθήο πεξηνπζίαο θαη ηελ εθκεηάιιεπζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ θαη 

εηδηθφηεξα: 

1.Σελ εθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε ησλ θάκπηλγθ α) «ΜΤΛΟΗ» β) 

«ΑΥΛΑΓΑ» θαη γ) «ΠΛΑΣΑΝΗΣΗ», 2) ηνπ θαγείνπ θαη 3) ηελ αλάπηπμε 

θαη δηνξγάλσζε πάζεο θχζεο εθδειψζεσλ (φπσο ελδεηθηηθά θαη φρη 

πεξηνξηζηηθά), πνιηηηζηηθψλ, ηνπηθψλ, παξαδνζηαθψλ, αζιεηηθψλ, 

θαιιηηερληθψλ, θ.α., κε ζηφρν ηελ αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ, 

παξαδνζηαθνχ ηνπηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο ηνπξηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο. 

2.Σελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θάκπηλγθ ζε αθίλεηα ή/ θαη θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο. 

3.Σελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εζηηαηνξίσλ, θαθέ-κπαξ, αζιεηηθψλ, θέληξσλ 

δηαζθεδάζεσο θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ, ζε αθίλεηα ή θαη θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο, κε ζθνπφ ηελ άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 
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4. Σελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο, νηθνλνκηθήο, ηνπξηζηηθήο θαη 

γεληθφηεξα βηψζηκεο αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο θαη ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο. 

5. Σελ ζπκκεηνρή ή αληηπξνζψπεπζε ή ζπλεξγαζία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

ζε εηαηξείεο ή επηρεηξήζεηο Διιεληθέο ή μέλεο ηνπ δεκνζίνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα, πνπ έρνπλ ηνλ ίδην ή παξεκθεξή ζθνπφ. 

 

Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε κε κεηνρηθφ θεθάιαην 400.000 επξψ (400.000 νλνκαζηηθέο 

κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1,00 επξψ ε θάζε κία) θαη ε δηάξθεηά ηεο νξίζηεθε ζε 20 

ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ. Ζ 

εηαηξηθή ρξήζε είλαη δσδεθάκελεο δηάξθεηαο, αξρίδεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη 

ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο (επεμεξγαζία απφ ΦΔΚ 1024/06-02-2009 Σεχρνο 

Α.Δ θαη Δ.Π.Δ.). 

 

4.Ν.Π.Γ.Γ ρνιηθέο Δπηηξνπέο Γήκνπ ηζσλίαο 

 

α)ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο 

   

Σν Ν.Π.Γ.Γ.« ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ ηζσλίαο 

πξνήιζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν.3852/2010 απφ ηε ζπγρψλεπζε 

ησλ πξνυπαξρφλησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ ησλ ζρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο. θνπνί ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. είλαη: 

 

 ε δηαρείξηζε ησλ πηζηψζεσλ πνπ ηεο δηαηίζεληαη γηα: ηελ θάιπςε ησλ 

δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο ησλ αληίζηνηρσλ ζρνιείσλ (ζέξκαλζεο, θσηηζκνχ, 

χδξεπζεο, ηειεθψλνπ, απνρέηεπζεο, αγνξάο αλαιψζηκσλ πιηθψλ θ.ιπ.), 

 ε ακνηβή θαζαξηζηξηψλ 

 ε εθηέιεζε έξγσλ γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ ζρνιείσλ 

θαη ηνπ θάζε είδνπο εμνπιηζκνχ ηνπο  

 ε εηζήγεζε πξνο ηηο αληίζηνηρεο δηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα 

ηνλ εθνδηαζκφ απφ ηνλ Οξγαληζκφ ρνιηθψλ Κηηξίσλ ησλ αληίζηνηρσλ 

ζρνιείσλ κε έπηπια θαη εμνπιηζηηθά είδε θαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά 

Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ κε βηβιία γηα ηηο αληίζηνηρεο ζρνιηθέο 

βηβιηνζήθεο. 
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 ε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ απφ ηελ ελδερφκελε εθκεηάιιεπζε ησλ ζρνιηθψλ 

θπιηθείσλ, θαζψο θαη  

 ε ιήςε θάζε άιινπ κέηξνπ πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηε ζηήξημε ηεο 

δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ή ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ 

δίλνληαη θάζε θνξά απφ δηάηαμε λφκνπ. 

Οη πφξνη ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. απνηεινχλ ε εηήζηα ηαθηηθή επηρνξήγεζε απφ ηνπο ΚΑΠ, νη 

έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο ηνπ Γήκνπ, νη πξφζνδνη ηεο ζρνιηθήο πεξηνπζίαο, νη 

εθπνηήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, νη εηζθνξέο, δσξεέο, θιεξνλνκηέο θηι.(ΦΔΚ 

318/Β/25-02-2011). 

 

β) ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο 

 

Σν Ν.Π.Γ.Γ.« ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ ηζσλίαο 

πξνήιζε αληίζηνηρα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν.3852/2010 απφ ηε 

ζπγρψλεπζε ησλ πξνυπαξρφλησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ ησλ ζρνιείσλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο. Οη αξκνδηφηεηεο θαη πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ είλαη αληίζηνηρεο κε απηέο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

 

 

 6.1.4. S.W.O.T. Αλάιπζε Γήκνπ ηζσλίαο 

      

Πίλαθαο 11: SWOT Αλάιπζε Γήκνπ ηζσλίαο 

 

ΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ (STRENGTHS) 

ΑΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ 

(WEAKNESSES) 
-Παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο 

 

-πλδπαζκφο παξαζαιάζζησλ θαη 

νξεηλψλ πεξηνρψλ 

 

-Πεξηνρέο ζπάληνπ θπζηθνχ θάιινπο 

 

-Αμηφινγνη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί 

 

-Σνπξηζηηθέο ππνδνκέο 

 

-Γεσγξαθηθή ζέζε/ Οδηθή πξφζβαζε απφ ηε 

Θεζζαινλίθε 

 

-εκαληηθέο πνιενδνκηθέο/ ρσξνηαμηθέο 

Δπελδχζεηο 

-Οινέλα θαη απμαλφκελεο αλάγθεο 

ζε ππνδνκέο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο 

ιφγσ ηεο αλάπηπμεο. 

 

-Με επάξθεηα λεξνχ θαηά ηε ζεξηλή 

πεξίνδν ιφγσ αχμεζεο ηνπξηζκνχ. 

 

-Αδπλακία θάιπςεο επελδπηηθψλ 

δαπαλψλ κε ίδηνπο πφξνπο. 

 

-Ζ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

-Διιηπείο ππνδνκέο δηαρείξηζεο 

Απνξξηκκάησλ 

-Διιείςεηο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ρψξσλ 

ζηάζκεπζεο 
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6.1.5.Κξίζηκα δεηήκαηα αλάπηπμεο 

 

Μέζα απφ ηελ SWOT αλάιπζε αλαδεηθλχνληαη ηα αθφινπζα θξίζηκα δεηήκαηα 

αλάπηπμεο, ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδίνπ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ην Γήκν θαηά ηα επφκελα έηε: 

 

 Αλάδεημε θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο κε ζθνπφ ηε βηψζηκε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 

 Ζ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ησλ εθζπγρξνληζκέλσλ δεκνηηθψλ 

ππεξεζηψλ. 

 

 Ζ ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

 

 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ (OPPORTUNITIES) 

 

ΑΠΔΗΛΔ (THREATS) 

 

-Αμηνπνίεζε δεκνηηθήο πεξηνπζίαο. 

-Γπλαηφηεηα αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ (αγξνηνπξηζκνχ, 

νξεηλνχ-πεξηπαηεηηθνχ, ζξεζθεπηηθνχ 

ηνπξηζκνχ). 

 

-Αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

 

-Αμηνπνίεζε βηνκάδαο γηα παξαγσγή 

ελέξγεηαο 

 

-Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ΔΠΑ γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ θαη 

ππεξεζηψλ 

 

-Ζ αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηνχκελσλ 

πξνγξακκάησλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο 

γηα ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

 

-Ζ αλάδεημε ηνπ Ννκνχ Υαιθηδηθήο ζε 

ζεκαληηθφ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ησλ 

Βαιθαλίσλ. 

 

-Οηθνλνκηθή Κξίζε/ ηελφηεηα πφξσλ. 

 

-Αδπλακία αμηνπνίεζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ 

ιφγσ κέηξσλ κλεκνλίνπ. 

 

-Απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο ρσξίο ηνπο 

αλαγθαίνπο πφξνπο. 

 

-Πηζαλή αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή 

ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηε 

ζπλερή εμάπισζε ηνπ πνιενδνκηθνχ 

ηζηνχ. 

 

- Τςειφο θίλδπλνο ππξθαγηψλ θαηά ηε 

ζεξηλή πεξίνδν. 

 

-Ζ αδπλακία ησλ ππνδνκψλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηελ νηθηζηηθή, 

ηνπξηζηηθή θαη πιεζπζκηαθή αλάπηπμε. 

 

-Ζ πίεζε γηα κε πεξηβαιινληηθά βηψζηκεο 

πξαθηηθέο, πνπ δεκηνπξγεί ε νηθηζηηθή θαη 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. 

 

-Ζ επκεηάβιεηε ηνπξηζηηθή αγνξά 

θαη ν έληνλνο αληαγσληζκφο ησλ 

πεξηνρψλ – πξννξηζκψλ παξαζαιάζζηνπ 

ηνπξηζκνχ. 
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 Ζ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο κε παξεκβάζεηο ζηε ρξήζε γεο θαη 

ηηο αλαπιάζεηο, ζηελ ελέξγεηα θαη ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, ζηα έξγα 

αλάδεημεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

 Ζ πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη ε νινθιεξσκέλε 

αλάπηπμε ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ-αλαςπρήο. 

 

 Ζ πξνζηαζία ηεο ρισξίδαο, ηεο παλίδαο θαη ησλ ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο ζηελ πεξηνρή. 

 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ πιενλεθηεκάησλ (ηζρπξψλ ζεκείσλ)  ηνπ Γήκνπ 

ηζσλίαο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ επθαηξηψλ πνπ 

εληνπίδνληαη γεγνλφο ην νπνίν ζα ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

απεηιψλ ηνπ. 

 

 

 

6.2 ηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο θαη αλαπηπμηαθέο 

πξνηεξαηόηεηεο 

 

6.2.1. Αλαπηπμηαθό όξακα Γήκνπ ηζσλίαο  

 

Σν αλαπηπμηαθφ φξακα ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο απνηειεί: 

 «Ζ δηαθπβέξλεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ κε απφιπηε δηαθάλεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαζψο θαη ε απξφζθνπηε παξνρή δεκφζησλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ, κε 

απψηεξν ζθνπφ ηε βηψζηκε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πιεζπζκηαθή αχμεζε ηνπ Γήκνπ.  

Ζ ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ Φνξέσλ ηεο πεξηνρήο, ε ζπζηεκαηηθή θαη επηκειήο 

εξγαζία ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ππφ ηε ζπλερή θαζνδήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαζψο 

θαη ε πεξαηηέξσ αλάδεημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ έηζη ψζηε ν 

Γήκνο ηζσλίαο λα πξνβάιεη επηηπρψο ηα ζπγθξηηηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα θαη λα 

αλαδεηρζεί ζε ηζρπξφ Κέληξν Γηνίθεζεο ηφζν ηνπ Ννκνχ Υαιθηδηθήο φζν θαη ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο.  
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Θα θαηαβιεζεί θάζε πξνζπάζεηα, ψζηε λα θαηαζηεί ν Γήκνο ηζσλίαο έλαο 

ζχγρξνλνο δήκνο, πνπ ζα πξνζθέξεη πςειφ βηνηηθφ επίπεδν ζηνπο θαηνίθνπο, ηφζν 

κέζα απφ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ, φζν θαη κέζα απφ ηελ νπζηαζηηθή 

ζπκκεηνρή ησλ δεκνηψλ. Θα επηδησρζεί ε αξρή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο λα 

ραξαθηεξίδεη θάζε πηπρή ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

Γήκνπ, ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ε ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο κε ηε δεκηνπξγία ελφο ηνπηθνχ δηθηχνπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ε 

βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηελ Παηδεία, ζηνλ Πνιηηηζκφ θαη ζηνλ 

Αζιεηηζκφ θαζψο θαη ε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη ηελ ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο». 

 

6.2.2 Γεληθνί ζηόρνη ηνπηθήο αλάπηπμεο 

 

Οη γεληθνί ζηφρνη ηνπηθήο αλάπηπμεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηα θξίζηκα δεηήκαηα 

ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη νκαδνπνηνχληαη ζηνπο ηξεηο ζεκαηηθνχο Άμνλεο σο εμήο: 

 

1
ν
ο Θεκαηηθόο Άμνλαο: «Πξνζηαζία ηνπ νηθηζηηθνύ πεξηβάιινληνο θαη    

βειηίσζε ηεο πνηόηεηα δσήο»  

 

 Καηαζθεπή ΥΤΣΑ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ αξκφδησλ Φνξέσλ. 

 Απνθαηάζηαζε ησλ ΥΑΓΑ θαη ησλ ρσκαηεξψλ ηνπ Γήκνπ. 

 πιινγή αδξαλψλ πιηθψλ (κπάδα) απφ ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ θαη δηάζεζή 

ηνπο ζε κνλαδηθφ θαη θαηάιιειν ρψξν, ψζηε λα απνθεπρζεί ε αλεμέιεγθηε 

απφξξηςή ηνπο (π.ρ εληφο θνίηεο ξεκάησλ). 

 Δλεξγφο ζπκκεηνρή ζηελ θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ 

ησλ πγξψλ απνβιήησλ ηνπ ζπλφινπ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ αληίζηνηρσλ δηθηχσλ 

απνρέηεπζεο. 

 Σνπνζέηεζε λέσλ-ζχγρξνλσλ θάδσλ, ζέζπηζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

αλαθχθισζεο. 

 Θέζπηζε κέηξσλ γηα ηελ επηβνιή θαηαζθεπήο έξγσλ βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο 

ειαηνιπκάησλ ζηηο ζρεηηθέο επηρεηξήζεηο. 

 Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ παιαησκέλνπ παληνξξντθνχ 

απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ. 
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 Ο πεξηνξηζκφο ηεο αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο πγξψλ απνβιήησλ εληφο θνίηεο 

ξεκάησλ εληφο θνίηεο ξεκάησλ, πνηακψλ αιιά θαη άιισλ πεξηνρψλ. 

 Ο ζρεδηαζκφο έξγσλ αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο. 

 Ζ δεκηνπξγία ρψξσλ ζηάζκεπζεο. 

 Δλεξγφο ζπκκεηνρή ζηελ θαηαζθεπή ελφο ζχγρξνλνπ νδηθνχ δηθηχνπ 

ζχλδεζεο ηνπ Γήκνπ κε ηα γεηηνληθά αζηηθά θέληξα. 

 Δλεξγφο ζπκκεηνρή ζηελ θαηαζθεπή ηεο Πεξηθεξεηαθήο Οδνχ Νηθήηεο. 

 Αληηκεηψπηζε ησλ έληνλσλ θπθινθνξηαθψλ πξνβιεκάησλ ζηνπο 

παξαιηαθνχο νηθηζκνχο (Νηθήηε, Ν.Μαξκαξά, άξηε, Σνξψλε). 

 Αχμεζε ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ. 

 Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θπθινθνξίαο πεδψλ θαη Α.Μ.Δ.Α κε ηελ θαηαζθεπή 

λέσλ θαη θαηάιιεισλ δηαβάζεσλ-πξνζβάζεσλ. 

 Πξνψζεζε νηθηζηηθψλ αλαπιάζεσλ θαη πνιενδνκηθψλ παξεκβάζεσλ. 

 Μείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 

απφ ηα δηαζέζηκα απνξξίκκαηα. 

 Βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ θαζαξηφηεηαο ηεο πφιεο. 

 

2
νο

 Θεκαηηθόο Άμνλαο: «Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Παηδεία, Πνιηηηζκόο θαη 

Αζιεηηζκόο»: 

 

 Δλεξγφο ζπκκεηνρή ζηελ θαηαζθεπή ζχγρξνλσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κέζσ 

ησλ νπνίσλ ζα αλαβαζκηζηεί ην επίπεδν ησλ πξνζθεξφκελσλ γλψζεσλ. 

 Θέζπηζε απνηειεζκαηηθψλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ γηα εηδηθέο νκάδεο 

πιεζπζκνχ (παιηλλνζηνχληεο νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο, άπνξνη θ.ι.π). κε 

ζθνπφ ηελ απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηεο αδπλακίαο 

έληαμεο ηνπο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ηνπ Γήκνπ. Γξάζεηο θαη ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξφζιεςε θαηά ησλ εμαξηήζεσλ πάζεο θχζεσο. 

 Καηαζθεπή ΔΠΑΛ ζηε Νηθήηε. 

 πληήξεζε θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ κνπζείνπ Παξζελψλα. 

 ηήξημε, πεξαηηέξσ πξνβνιή θαη πξνζπάζεηα νπζηαζηηθήο αλαβάζκηζεο ησλ 

Λανγξαθηθψλ Δθδειψζεσλ ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ. 

 Ίδξπζε Μνπζείσλ (π.ρ ζηε Νηθήηε). 

 Αμηνπνίεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ θαηαζθεπή, βειηίσζε θαη 

ζπληήξεζε αζιεηηθψλ ρψξσλ (γεπέδσλ πνδνζθαίξνπ, κπάζθεη, βφιετ). 
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 Αμηνπνίεζε θαη αλαπαιαίσζε ησλ παιαηψλ νηθηζκάησλ. 

 ηήξημε Πνιηηηζηηθψλ πιιφγσλ θαη θάζε πξνζπάζεηαο πνπ ζπλεηζθέξεη ζηε 

βειηίσζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ επηπέδνπ ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη ζηήξημε 

δξαζηεξηνηήησλ θαη πξσηνβνπιηψλ ησλ λέσλ αλζξψπσλ. 

 ηήξημε Αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ. 

 ηήξημε θαη δεκηνπξγία λέσλ αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ θαζψο θαη ησλ ζρνιηθψλ 

αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ. 

 

3
νο

 Θεκαηηθόο ηνκέαο : « Σνπηθή Οηθνλνκία θαη Απαζρόιεζε»: 

 

 πιινγή ρξήζηκσλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ αλεξγία πνπ εληνπίδεηαη ζην 

Γήκν. Αμηνιφγεζε απηψλ θαη εληνπηζκφο θξίζηκσλ παξακέηξσλ-κεγεζψλ 

(θαηάηαμε αλέξγσλ θαηά πεξηνρή, θχιν, ειηθία, κνξθσηηθφ επίπεδν, 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θ.ιπ.). 

 

 Ζ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο ζην Γήκν θαη θπξίσο ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο 

πιεζπζκνχ (λένη, γπλαίθεο, παιηλλνζηνχληεο, πνιχηεθλνη, νηθνλνκηθνί 

κεηαλάζηεο θ.ι.π.). Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε ηνκείο δξάζεο ζηα 

πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γήκνπ. 

 

 Θέζπηζε θαη εθαξκνγή θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ γηα εηδηθέο νκάδεο 

πιεζπζκνχ πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ αλεξγία (νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο, άπνξνη 

θ.ι.π.). 

 

 Ζ απνηειεζκαηηθή ζηήξημε ησλ ηνπηθψλ κεηαπνηεηηθψλ, αγξνηηθψλ, 

εκπνξηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ κε ζθνπφ ηε ζπγθξάηεζε ηνπ 

απαζρνινχκελνπ δπλακηθνχ ηνπο. Καηαζθεπή θαη βειηίσζε ησλ 

απαηηνχκελσλ ππνδνκψλ γηα ηε ζηήξημε ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηθψλ θαη 

ησλ αγξνηψλ. 

 

 Ζ αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο (π.ρ ΟΑΔΓ θ.ι.π.) γηα ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαζψο 

θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 
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 ηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο Κέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΚΔΚ) κε 

ζθνπφ ηελ δηνξγάλσζε ζρεηηθψλ Πξνγξακκάησλ (π.ρ. πξνγξάκκαηα 

ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο γηα επηρεηξεκαηίεο γηα επηρεηξεκαηίεο κε 

ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ ηνπο). 

 Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζε εθδειψζεηο θαη εκεξίδεο κε ζθνπφ ηελ 

ελεκέξσζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο δπλαηφηεηεο-επθαηξίεο βειηίσζεο 

ηνπ επηπέδνπ θαηάξηηζεο ησλ Δπαγγεικαηηψλ ηνπ Γήκνπ κέζσ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., ηνπ 

ΔΟΜΜΔΥ, ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θ.ι.π. 

 

 

6.2.3. Οη πνιηηηθέο δξάζεο θαη νη γεληθνί ζηόρνη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ηνπ 

Γήκνπ ηζσλίαο 

 

Οη πνιηθέο δξάζεηο θαη νη γεληθνί ζηφρνη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο 

δείρλνπλ ηηο αιιαγέο ηηο νπνίεο πξέπεη λα επηδηψμεη ν Γήκνο ζηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο 

α) Γξαζηεξηφηεηεο θαη Γηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο, β) Οξγάλσζε θαη πλεξγαζίεο, γ) 

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή δ) Οηθνλνκηθά γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα επφκελα έηε. Οη πνιηηηθέο δξάζεηο ηνπ Γήκνπ 

ηζσλίαο αλά ζεκαηηθή ελφηεηα  παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: 

  

Α) Γξαζηεξηόηεηεο θαη Γηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο: 

 

 Αλάπηπμε λέσλ πεξηβαιινληηθψλ, θνηλσληθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη δξαζηεξηνηήησλ πξνψζεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ, 

κέζσ ηεο δηεχξπλζεο ηνπ ξφινπ ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλ, κέζσ ηεο 

ζπγθξφηεζεο λέσλ ή κέζσ ζπλεξγαζηψλ κε άιινπο θνξείο. 

 

 Βειηίσζε ηεο επάξθεηαο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

πθηζηάκελσλ ηερληθψλ, πνιενδνκηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ, θνηλσληθψλ, 

πνιηηηζηηθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζθνπφ ηελ 

πνηνηηθφηεξε, νηθνλνκηθφηεξε θαη ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. 

 

 Απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο θαη ζπληνληζκφο ησλ ζεκαληηθψλ ηερληθψλ έξγσλ 

πνπ εθηεινχληαη ζηελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν αιιά θαη απηψλ πνπ 
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αλακέλεηαη λα θαηαζθεπαζζνχλ ηα ακέζσο πξνζερή έηε (Δγθαηαζηάζεηο 

Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ, Πεξηθεξεηαθή Νηθήηεο θ.ι.π.). 

 

 Πεξαηηέξσ ζηειέρσζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο κε έκπεηξνπο κεραληθνχο έηζη 

ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ ηδηαίηεξα 

απμεκέλσλ αλαγθψλ ηεο. 

 

 Αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο αιιά θαη δηάζεζεο ηδίσλ πφξσλ 

ηνπ Γήκνπ γηα ηε ζέζπηζε θαη ιεηηνπξγία θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ γηα 

εηδηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ (παιηλλνζηνχληεο νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο, άπνξνη 

θ.ι.π). 

 

 Δθαξκνγή ηνπηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ 

παξερφκελσλ νξηδφληησλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ κε ηε ζπκκεηνρή 

φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (εκπιεθφκελα Τπνπξγεία, Απνθεληξσκέλε 

Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο- Θξάθεο, Ο.Α.Δ.Γ., ηδησηηθνί θνξείο θ.ι.π.). 

 

 Βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνγξακκαηηζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ. 

 

 πλερήο παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ηεο άκεζεο θαη απνηειεζκαηηθήο 

εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο. 

 

 Βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνγξακκαηηζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ. 

 

 πλερήο παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ηεο άκεζεο θαη απνηειεζκαηηθήο 

εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο. Έγθαηξνο εληνπηζκφο 

ηπρφλ πξνβιεκάησλ, αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπο, άκεζε θαη 

νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. 

 

 



 | 118  

 

 Αλαδηνξγάλσζε ησλ Τπεξεζηψλ θαη αλαθαηαλνκή ησλ θαζεθφλησλ ηνπο κε 

γλψκνλα αθελφο κελ ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπο, αθεηέξνπ ηελ 

επίηεπμε θαιχηεξεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ. 

 

 Ζ αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο (ΟΑΔΓ, Δκπιεθφκελα Τπνπξγεία θ.ι.π.) γηα ηελ αχμεζε 

ηεο απαζρφιεζεο θαζψο θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 

 

 

 Αλαβάζκηζε ησλ ζρέζεσλ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Γήκνπ κε : 

 

o ηηο ππεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ θαζψο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο πξνθεηκέλνπ λα πξνσζνχληαη άκεζα 

ζρεηηθά δεηήκαηα ηνπ Γήκνπ (π.ρ έγθξηζε ηνπηθψλ ξπκνηνκηθψλ 

ζρεδίσλ, άδεηεο παξαρψξεζεο δαζηθψλ εθηάζεσλ θ.ι.π. 

 

o ηνπο ηνπηθνχο θνηλσληθνχο θνξείο έηζη ψζηε λα ελεκεξψλεηαη άκεζα ν 

Γήκνο ηφζν γηα ην έξγν ηνπο φζν θαη γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα ζηα νπνία 

δχλαηαη λα βνεζήζνπλ νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 

 

 

o ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ηνπηθψλ αγξνηηθψλ, κεηαπνηεηηθψλ θαη 

εκπνξηθψλ κνλάδσλ πξνθεηκέλνπ λα θνηλνπνηνχληαη ηα αηηήκαηά ηνπο 

θαη λα ιακβάλνληαη άκεζα ηα ελδεηθλπφκελα. 

 

Β)Αλζξώπηλν Γπλακηθό θαη Τιηθνηερληθή Τπνδνκή: 

 

 Αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο (ΟΑΔΓ, εκπιεθφκελα Τπνπξγεία θ.ι.π.) γηα ηελ πξφζιεςε 

πξνζσπηθνχ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 

 

 ρεδηαζκφο κεζνπξφζεζκνπ πξνγξάκκαηνο ζηειέρσζεο ηνπ Γήκνπ κε 

πξνζσπηθφ ΠΔ θαη ΣΔ ζχγρξνλσλ εηδηθνηήησλ (νηθνλνκνιφγσλ, κεραληθψλ 
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Ζ/Τ θαη Σειεπηθνηλσληαθψλ Γηθηχσλ, κεραληθψλ Υσξνηαμίαο-Πνιενδνκίαο 

θ.ι.π.). 

 Αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ εζεινληηθήο εξγαζίαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ γηα 

ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ ζε θξίζηκεο 

πεξηφδνπο (απνρηνληζκφο νξεηλψλ πεξηνρψλ, δαζνπξνζηαζία θ.ι.π.). 

 

 Αμηνπνίεζε εηδηθψλ ζπκβνχισλ θαη επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ 

παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ ζε επηζηεκνληθά θαη ηερληθά ζέκαηα, ηα 

νπνία δχλαηαη λα αλαθέξνληαη ζηε δηελέξγεηα εξεπλψλ, εθπφλεζε κειεηψλ, 

ζχληαμε εθζέζεσλ, ππνβνιή πξνηάζεσλ ή εηζεγήζεσλ, επεμεξγαζία θαη 

παξνπζίαζε ζηνηρείσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ 

Γήκνπ. 

 

 

 Βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ επηπέδνπ κεραλνγξάθεζεο θαζψο θαη επέθηαζε 

ηνπ ζην ζχλνιν ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, κε ζθνπφ ηελ άκεζε 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. 

 

 Αλαβάζκηζε ηεο ελεκέξσζεο θαη ησλ γλψζεσλ αηξεηψλ θαη πξνζσπηθνχ. 

 

 

Γ) Οηθνλνκηθά: 

  

 Αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο εζληθψλ θαη 

θνηλνηηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη ηεο θαιχηεξεο αμηνπνίεζεο εζληθψλ θαη 

θνηλνηηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη ηεο θαιχηεξεο αμηνπνίεζεο ησλ 

πθηζηάκελσλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο. 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο λέσλ πφξσλ. 

 Δηδηθή κέξηκλα γηα ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ αζζελέζηεξσλ νκάδσλ 

πνιηηψλ. 

 

Οη γεληθνί ζηφρνη ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο ηεξαξρνχληαη ιακβάλνληαο κνλαδηθφ θσδηθφ 

(βι Παξάξηεκα II ) θαη νξγαλψλνληαη ζε Άμνλεο θαη Μέηξα σο εμήο: 
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ΑΞΟΝΑ 1: ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΟΗΚΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ 

ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 

 

   Μέηξν 1.1: Οηθηζηηθφ πεξηβάιινλ/ ηέγαζε/ Γάζε /Δλέξγεηα 

   Μέηξν 1.2: Μεηαθνξηθή ππνδνκή /Κπθινθνξία /ηάζκεπζε /πγθνηλσλία 

   Μέηξν 1.3: Τδαηηθνί Πφξνη/ Ύδξεπζε 

   Μέηξν 1.4 Γηαρείξηζε ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ 

 

ΑΞΟΝΑ 2: ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΩΝ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

          

  Μέηξν 2.1: Κνηλσληθή πξφλνηα 

  Μέηξν 2.2: Ηζφηεηα θαη θνηλσληθά ελζσκάησζε 

  Μέηξν 2.3: Παηδεία 

  Μέηξν 2.4: Αζιεηηζκφο 

  Μέηξν 2.5: Πνιηηηζκφο 

 

ΑΞΟΝΑ 3: ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ  

         

 Μέηξν 3.1: Απαζρφιεζε / Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε 

 Μέηξν 3.2: Πξσηνγελήο, δεπηεξνγελήο θαη ηξηηνγελήο παξαγσγή 

 Μέηξν 3.3: Σνπξηζκφο 

           

ΑΞΟΝΑ 4: ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

          

 Μέηξν 4.1: Γηαδηθαζίεο δηνίθεζεο 

 Μέηξν 4.2: ρέζε Γήκνπ κε ηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιίηε 

 Μέηξν 4.3: Γνκέο (φξγαλα θαη ππεξεζίεο) 

 Μέηξν 4.4: Αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή          

 Μέηξν 4.5  Πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ. 

 

Οη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο θάζε άμνλα θαη κέηξνπ αληίζηνηρα πξνζδηνξίδεηαη κε 

βάζε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
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Πίλαθαο 12: Πξνζδηνξηζκφο ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο Αμφλσλ θαη Μέηξσλ ΔΠ Γήκνπ 

ηζσλίαο 
ΑΞΟΝΔ Βαξύηεηα 

(%) 

ΜΔΣΡΑ Βαξύηεηα 

(%) 

 

 

ΑΞΟΝΑ 1: 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ 

 

 

   

      

     

     30% 

Μέηξν 1.1: Οηθηζηηθφ πεξηβάιινλ 

/ηέγαζε /Γάζε /Δλέξγεηα 

 

7% 

 

Μέηξν 1.2: Μεηαθνξηθή ππνδνκή/ 

Κπθινθνξία/ ηάζκεπζε/ πγθνηλσλία 

 

8% 

 

Μέηξν   1.3 :Τδαηηθνί Πφξνη /Ύδξεπζε 

 

8% 

Μέηξν 1.4 :Γηαρείξηζε ζηεξεψλ-πγξψλ 

απνβιήησλ 

 

         7% 

 

ΑΞΟΝΑ 2: 

 

ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ 

ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΠΑΗΓΔΗΑ, 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

 

  

 

 

 

 

      

    30% 

 

Μέηξν 2.1: Κνηλσληθή πξφλνηα 

 

 

          6% 

 

Μέηξν 2.2: Ηζφηεηα θαη θνηλσληθή 

ελζσκάησζε 

 

6% 

 

Μέηξν 2.3: Παηδεία 

 

 

6% 

 

Μέηξν 2.4: Αζιεηηζκφο 

 

6% 

 

 

Μέηξν 2.5: Πνιηηηζκφο 

 

6% 

 

 

ΑΞΟΝΑ 3: 

 

ΣΟΠΗΚΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

 

       

 

 

 

     25% 

 

Μέηξν 3.1 : Απαζρφιεζε 

/Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε 

 

 

 

8% 

 

Μέηξν 3.2 : Πξσηνγελήο, δεπηεξνγελήο 

θαη ηξηηνγελήο παξαγσγή 

 

 

 

8% 

 

 

Μέηξν 3.3:Σνπξηζκφο 

 

9% 

 

ΑΞΟΝΑ 4: 

ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ 

 

 

    

 

      15% 

Μέηξν 4.1:Γηαδηθαζίεο δηνίθεζεο 

 

4% 

Μέηξν 4.2 :ρέζε Γήκνπ κε ηελ θνηλσλία 

θαη ηνλ πνιίηε 

4% 

Μέηξν 4.3 : Γνκέο ( φξγαλα θαη 

ππεξεζίεο) 

3% 

Μέηξν 4.4 : Αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη 

πιηθνηερληθή ππνδνκή 

4% 

 100%  100% 

                                     Πεγή: www.dimossithonias.gr 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, κεγαιχηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηνπο ηξεηο 

πξψηνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ, ελψ 
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ζρεηηθά κηθξφηεξν πνζνζηφ βαξχηεηαο δίλεηαη ζηνλ ηέηαξην άμνλα πνπ αθνξά ηελ 

Βειηίσζε ηεο Γηνηθεηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο. Γεδνκέλνπ φηη ν Γήκνο ηζσλίαο απνηειεί 

θαηεμνρήλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ κε αλαπηπγκέλε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε 

κεγαιχηεξε βαξχηεηα έρεη δνζεί ζην Μέηξν 3.3 Σνπξηζκφο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 | 123  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΓΔΗΚΣΔ 

 

 

7.1 Δπηρεηξεζηαθόο ζρεδηαζκόο-ρέδηα δξάζεο Γήκνπ ηζσλίαο 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ απφ ηελ νκάδα έξγνπ ζηε θάζε ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο πξνβιέπνληαη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο 

(λέεο ή ζπλερηδφκελεο) απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο ρσξνζεηνχληαη ζην 

Γήκν ηζσλίαο. Οη δξάζεηο απηέο, νη νπνίεο έρνπλ άκεζε πξνηεξαηφηεηα λα 

πινπνηεζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πινπνίεζεο, νκαδνπνηνχληαη σο εμήο : 

 

ΑΞΟΝΑ 1: ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΟΗΚΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ 

ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 

 

 Μέηξν 1.1: Οηθηζηηθφ πεξηβάιινλ/ ηέγαζε/ Γάζε /Δλέξγεηα 

 

 Σχληαμε ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ Σρεδίνπ ηνπ Γήκνπ, ζηελ θηεκαηνγξάθεζε 

θαζψο θαη ζηελ πνιενδφκεζε ησλ Τ.Γ. 

 Πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ νξεηλψλ φγθσλ ηνπ Γήκνπ, ιήςε κέηξσλ γηα ηελ 

αχμεζε ηνπ αζηηθνχ πξάζηλνπ θαη  εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο.   

 

 Μέηξν 1.2: Μεηαθνξηθή ππνδνκή /Κπθινθνξία /ηάζκεπζε /πγθνηλσλία 

 

 Σπληήξεζε πθηζηακέλσλ θαη ζπκκεηνρή ζηελ θαηαζθεπή λέσλ δεκνηηθψλ νδψλ, 

αζθαιηνζηξψζεηο / θξαζπεδψζεηο / δηαγξακκίζεηο νδψλ θαζψο θαη κφληκε 

αληηκεηψπηζε ηνπ έληνλνπ πξνβιήκαηνο ζηάζκεπζεο πνπ εληνπίδεηαη ζηνπο 

παξαιηαθνχο νηθηζκνχο. 
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 Μέηξν 1.3: Τδαηηθνί Πφξνη/ Ύδξεπζε 

 

 Λήςε θαη εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία θαη βέιηηζηε 

δηαρείξηζε ησλ πθηζηάκελσλ πδαηηθψλ πφξσλ (ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε 

απνηειεζκάησλ κεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηα επίπεδα κφιπλζεο ζε έδαθνο, 

ζάιαζζα θαη αηκφζθαηξα, επηβνιή απζηεξψλ πξνζηίκσλ θαη άκεζσλ θπξψζεσλ 

ζε θάζε πεξίπησζε ξχπαλζεο-κφιπλζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, κέζσ ησλ 

αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ), εμεχξεζε λέσλ πδαηηθψλ πφξσλ (π.ρ 

εθηέιεζε λέσλ πδξνγεσηξήζεσλ) θαζψο θαη ε βειηίσζε θαη αληηθαηάζηαζε ησλ 

παιαησκέλσλ θαη ελ κέξεη αθαηάιιεισλ – ιφγσ ησλ ζσιήλσλ ακηάληνπ –  

δηθηχσλ χδξεπζεο ζην ζχλνιν ησλ Τ.Γ ηνπ Γήκνπ. 

 

 Μέηξν 1.4 Γηαρείξηζε ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ 

 

 Δπίηεπμε νξζήο θαη πεξηβαιινληηθά απνδεθηήο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ θαη 

πγξψλ απνβιήησλ, κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη θαη’ επέθηαζε ηε δηαζθάιηζε ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο.       

 

 

ΑΞΟΝΑ 2: ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΩΝ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

          

 Μέηξν 2.1: Κνηλσληθή πξφλνηα 

 

 Οπζηαζηηθή αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο 

πξνο ην ζχλνιν ησλ δεκνηψλ 

 

 Μέηξν 2.2: Ηζφηεηα θαη θνηλσληθά ελζσκάησζε 

 

 Θέζπηζε θαη εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε εηδηθψλ νκάδσλ 

πιεζπζκνχ (παιηλλνζηνχληεο, νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο, άπνξνη θ.ιπ).      
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 Μέηξν 2.3: Παηδεία 

 

 Καηαζθεπή λέσλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ, ζηε ζπλερή ζπληήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ 

πθηζηάκελσλ. 

 

 Μέηξν 2.4: Αζιεηηζκφο 

 

 Καηαζθεπή λέσλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζηε ζπλερή ζπληήξεζε ησλ 

αληίζηνηρσλ πθηζηάκελσλ θαζψο θαη ζηε ζέζπηζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

καδηθνχ αζιεηηζκνχ. 

 

  Μέηξν 2.5: Πνιηηηζκφο 

 

 Καηαζθεπή λέσλ ζχγρξνλσλ πνιηηηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζηελ αλάδεημε ησλ 

ηνπηθψλ αξρηηεθηνληθψλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ εληνπίδνληαη ζε αξθεηά θηίζκαηα 

θαη πξνζπάζεηα έληαμεο ζε Φξεκαηνδνηνχκελα Πξνγξάκκαηα θαζψο θαη ζηε 

ζηήξημε Πνιηηηζηηθψλ Σπιιφγσλ, Φνξσδηψλ θαη θάζε πξνζπάζεηαο πνπ 

ζπλεηζθέξεη ζηε βειηίσζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ επηπέδνπ ηνπ Γήκνπ. 

 

ΑΞΟΝΑ 3: ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ  

         

Μέηξν 3.1: Απαζρφιεζε / Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε 

 

 Σχληαμε ηνπηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο κε ηε 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ (Υπνπξγείν Απαζρφιεζεο & 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Ο.Α.Δ.Γ, ηδησηηθνί θνξείο θ.ιπ), ζηε ζέζπηζε θαη 

εθαξκνγή θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ γηα εηδηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ πνπ 

πιήηηνληαη απφ ηελ αλεξγία (παιηλλνζηνχληεο, νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο, άπνξνη 

θ.ιπ), ζηε ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία κε επαγγεικαηηθά Δπηκειεηήξηα – Φνξείο 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ 

αλέξγσλ θαζψο θαη ζηε ζχληαμε ηνπηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ πεξαηηέξσ 

βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ (Υπνπξγείν Απαζρφιεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 

Ο.Α.Δ.Γ, ηδησηηθνί θνξείο θ.ιπ). 
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 Μέηξν 3.2: Πξσηνγελήο, δεπηεξνγελήο θαη ηξηηνγελήο παξαγσγή 

 

 Δθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ γηα ηελ ζηήξημε θαη αλάπηπμε ηεο 

πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο παξαγσγήο. Σπγθεθξηκέλα, 

πξνβιέπεηαη ε πξνβνιή θάζε είδνπο πξνζπάζεηαο αμηνπνίεζεο ηνπηθψλ πφξσλ, 

ε δεκηνπξγία ρψξσλ γηα ηελ αλάδεημε παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ θαη 

επαγγεικάησλ, ε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ηεο άξδεπζεο θαη ησλ 

εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ θαζψο θαη ε ζπλερήο ζπληήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

δηθηχνπ αγξνηηθήο νδνπνηίαο. 

 

 Μέηξν 3.3: Σνπξηζκφο  

 

 Δθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ γηα ηελ ζηήξημε θαη αλάδεημε ησλ 

ηνπξηζηηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ Γήκνπ. 

 

ΑΞΟΝΑ 4: ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

          

  Μέηξν 4.1: Γηαδηθαζίεο δηνίθεζεο 

 

 Δθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ γηα ηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Γήκνπ, ηελ αμηνιφγεζε δηαζέζηκνπ πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζκνχ θαη ελ ζπλερεία 

ηελ εθαξκνγή ζρεδίνπ γηα ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζή ηνπο. Ιδηαίηεξα ρξήζηκε 

δξάζε απνηειεί ε ζπιινγή ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ην απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο 

ησλ απνθάζεσλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο. 

 

  Μέηξν 4.4: Αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή 

 

 Δθηέιεζε δξάζεσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαζψο θαη ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. Πξνβιέπεηαη ε ελδπλάκσζε 

ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ ησλ Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ κε ζχγρξνλεο 

εηδηθφηεηεο, ε αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ θαη ηεο ελεκέξσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θπξίσο ζε ζέκαηα αλεχξεζεο πιεξνθνξηψλ, λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ 
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θαη γεληθφηεξσλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, ε 

αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ εζεινληηθήο εξγαζίαο γηα ηελ θαιχηεξε 

αληηκεηψπηζε ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ ζε θξίζηκεο πεξηφδνπο θαζψο 

θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ πθηζηάκελνπ Η/Μ εμνπιηζκνχ. 

 

Οξηζκέλεο δξάζεηο πινπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απφ κηα αξκφδηα 

ππεξεζία ελψ θάπνηεο κε ηε ζχκπξαμε δχν ή πεξηζζφηεξν ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Οη 

δξάζεηο ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο έρνπλ πξνθχςεη κεηά απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

γεηηνληθνχο Γήκνπο ηεο Υαιθηδηθήο : Πνιπγχξνπ, Αξηζηνηέιε, Ν. Πξνπνληίδαο θαη 

Καζζαλδξείαο. Σελ θαηάξηηζε ησλ ζρεδίσλ δξάζεο, αθνινπζεί ην ρξνλνδηάγξακκα 

πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ην νπνίν εθηείλεηαη ζε ρξνληθφ νξίδνληα ηξηψλ εηψλ *(Βι. 

παξάξηεκα Γ). 

 

7.2 Οηθνλνκηθόο Πξνγξακκαηηζκόο θαη Γείθηεο Παξαθνινύζεζεο 

ησλ δξάζεσλ  

 

7.2.1 Οηθνλνκηθόο Πξνγξακκαηηζκόο 

 

Ο νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πεξηιακβάλεη ηελ 

εθηίκεζε ησλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ αλά πεγή ρξεκαηνδφηεζεο θαη έηνο, θαζψο θαη ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ θαη επελδπηηθψλ δαπαλψλ ηνπ κέζα απφ ηελ θαηάξηηζε ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ εζφδσλ θαη εμφδσλ. Οη δηαζέζηκνη νηθνλνκηθνί πφξνη θαηαλέκνληαη 

ζηα Μέηξα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, αμηνπνηψληαο πξψηα θαη εμαληιψληαο 

ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο απφ ηηο ίδηεο πεγέο (πξφζνδνη απφ αθίλεηε πεξηνπζία, 

έζνδα απφ θηλεηή πεξηνπζία απφ αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηψκαηα θ.ι.π) θαη ΑΣΑ 

θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο πφξνπο απφ ηηο επηρνξεγήζεηο (ΔΠΑ, LEADER, έθηαθηεο 

ηαθηηθέο επηρνξεγήζεηο θ.ι.π). 

Ο αθφινπζνο πίλαθαο 13  αθνξά ηελ ρξεκαηνδφηεζε αλά κέηξν θαη ηελ 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ γηα θάζε έηνο κε παξάζεζε ησλ αληίζηνηρσλ πεγψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο.   
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                                                        Πίλαθαο 13: Καηαλνκή πφξσλ αλά Μέηξν θαη Πεγή ρξεκαηνδφηεζεο                                         

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πεγή :Οηθνλνκηθή θαη Τερληθή Υπεξεζία Γήκνπ Σηζσλίαο , 2013 

Ρροχπολογιςμόσ  € Κατανομι Ρ/Υ ςτα ζτθ Ρθγι χρθματοδότθςθσ  

  Σφνολο 1ο ζτοσ 2ο ζτοσ 3ο ζτοσ 4ο ζτοσ 1θ 2θ 3θ 

ΑΞΟΝΑΣ 1:   

Μζτρο 1.1                 

Δράςεισ  1.1.1-1.1.2. 600.000,00 300.000,00 300.000,00     Ι.Π     

Δράςεισ  1.1.5, 1.1.8, 
1.1.9, 1.1.11, 1.1.12  

430.000,00 160.000,00 160.000,00     Ι.Π     

Μζτρο 1.2 5.050.000,00 2.200.000,00 2.700.000,00 150.000,00   Ι.Π, ΕΠΑ,  LEADER 
Ζκτακτθ Κρατικι 

Επιχοριγ. 

Μζτρο 1.3 1.819.896,00 175.196,00 460.700,00 654.500,00 529.500,00 Ι.Π ΕΠΑ   

Μζτρο 1.4 5.640.000,00 2.700.000,00 2.640.000,00 300.000,00   Ι.Π ΕΠΑ 
Ζκτακτθ Κρατικι 

Επιχοριγ. 

ΑΞΟΝΑΣ 2:   

Μζτρο 2.1 2.700.000,00 1.150.000,00 1.050.000,00 500.000,00   Ι.Π ΕΠΑ   

Μζτρο 2.2 150.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00   Ι.Π     

Μζτρο 2.3 4.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 500.000,00   Ι.Π ΕΠΑ 
Ζκτακτθ Κρατικι 

Επιχοριγ. 

Μζτρο 2.4 2.660.000,00 1.220.000,00 1.220.000,00 220.000,00   Ι.Π ΕΠΑ   

Μζτρο 2.4 1.630.000,00 580.000,00 530.000,00 520.000,00   Ι.Π, ΕΠΑ,  LEADER 
Ζκτακτθ Κρατικι 

Επιχοριγ. 

ΑΞΟΝΑΣ 3:   

Μζτρο 3.1 60.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00   Ι.Π, ΕΠΑ,     

Μζτρο 3.2 713.000,00 200.000,00 305.000,00 208.000,00   Ι.Π LEADER   

Μζτρο 3.3 1.950.000,00 550.000,00 650.000,00 750.000,00   Ι.Π ΕΠΑ LEADER 

ΑΞΟΝΑΣ 4:   

Μζτρο 4.1 105.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00   Ι.Π     

Μζτρο  4.4 1.000.000,00 600.000,00 250.000,00 150.000,00   Ι.Π ΕΠΑ   
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                               Πίλαθαο 14: Γεληθφο ρξεκαηνδνηηθφο πίλαθαο πξνγξάκκαηνο αλά Άμνλα, Μέηξν θαη Πεγή ρξεκαηνδφηεζεο 
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         Πεγή:Οηθνλνκηθή θαη Σερληθή Τπεξεζία Γήκνπ ηζσλίαο ,2013 

  
ΔΑΡΑΝΕΣ 
ΤΙΕΤΙΑΣ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΑ ΡΘΓΘΣ 1 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΑ 

ΡΘΓΘΣ 2 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΑ ΡΘΓΘΣ 

3 ΣΥΝΕΙΣΦΟΑ ΡΘΓΘΣ 4 

(Ι.Ρ/ΣΑΤΑ) (ΕΣΡΑ, ΕΡΡΕΑΑ) (LEADER) 
(ΕΚΤΑΚΤΘ ΚΑΤΙΚΘ 

ΕΡΙΧΟΘΓ.) 

ΡΟΣΟ % ΡΟΣΟ % ΡΟΣΟ % ΡΟΣΟ % 

ΑΞΟΝΑΣ 1:                   

ΜΕΣΡΟ1.1: 1.090.000 1.090.000 100             

ΜΕΣΡΟ1.2: 5.050.000 2.000.000 39,6 700.000 13,9 850.000 16,8 1.500.000 29,7 

ΜΕΣΡΟ1.3: 1.819.896 500.000 27,47 1.319.896 72,5         

ΜΕΣΡΟ1.4: 5.640.000 650.000 11,52 4.490.000 79,6     500.000 8,87 

ΑΞΟΝΑΣ 2:                   

ΜΕΣΡΟ 2.1: 2.700.000 500.000 18,52 2.200.000 81,5         

ΜΕΣΡΟ 2.2: 150.000 150.000 100             

ΜΕΣΡΟ 2.3 4.600.000 450.000 9,78 3.650.000 79,4     500.000 10,9 

ΜΕΣΡΟ 2.4: 2.640.000 120.000 4,55 2.520.000 95,5         

ΜΕΣΡΟ 2.5: 1.630.000 250.000 15,34 530.000 32,5 850.000 52,2     

ΑΞΟΝΑΣ 3:                   

ΜΕΣΡΟ 3.1: 50.000 50.000 100             

ΜΕΣΡΟ 3.2: 713.000 250.000 35,06     463.000 64,9     

ΜΕΣΡΟ 3.3: 1.950.000 400.000 20,51 850.000 43,6 700.000 35,9     

ΑΞΟΝΑΣ 4:                   

ΜΕΣΡΟ 4.1: 105.000 105.000 100             

ΜΕΣΡΟ 4.2:                   

ΜΕΣΡΟ 4.3:                   

ΜΕΣΡΟ 4.4: 1.000.000 350.000 35 650.000 65         

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 29.137.896 6.865.000 23,56 

16.909.89
6 58 

2.863.0
00 9,83 2.500.000 8,58 



 

 

Αληίζηνηρα, ν γεληθφο ρξεκαηνδνηηθφο πίλαθαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

παξνπζηάδεη ηε ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ θάζε κέηξνπ γηα φια ηα έηε θαη ηε ζπλεηζθνξά 

ηεο θάζε πεγήο ζε απηή. Όπσο παξαηεξείηαη, ππάξρνπλ κέηξα ησλ νπνίσλ ε 

ρξεκαηνδφηεζε εμ νινθιήξνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 1
ε
 πεγή ελψ άιια ησλ ηα νπνία 

ρξεκαηνδνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν απφ επηρνξεγήζεηο. 

 

7.2.2 Γείθηεο εθξνώλ θαη απνηειεζκάησλ 

 

Όζνλ αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο 

έρνπλ θαηαξηηζηεί θαη αληίζηνηρνη δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ. ην παξάξηεκα 

V παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά νξηζκέλνη απφ ηνπο πην αληηπξνζσπεπηηθνχο δείθηεο πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ.    
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πκπεξάζκαηα-πξνηάζεηο 
 

  

Ζ θαηάξηηζε ζηξαηεγηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ ζηνπο Οξγαληζκνχο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη γεληθφηεξα ζηνπο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα απνηειεί αλακθηζβήηεηα έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ ιήςε 

θαη ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζηελ βηψζηκε αλάπηπμε. ε 

κηα πεξίνδν νηθνλνκηθήο χθεζεο, φπνπ ε εμνηθνλφκεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

απνηειεί πξσηαξρηθφ δήηεκα γηα θάζε θνηλσλία, ε αλάιεςε ησλ θαηάιιεισλ 

δξάζεσλ θαη ν νξζφο πξνγξακκαηηζκφο ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

ζπκβάινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ νηθνλνκηθή εμπγίαλζε θαη ζηελ ζσζηή ιεηηνπξγία 

ηνπ επξχηεξνπ Γεκνζίνπ ηνκέα. 

Όπσο γίλεηαη θαλεξφ κέζα απφ ηελ παξνχζα εξγαζία, ην πεξηερφκελν θαη νη 

δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ ζηνπο ΟΣΑ 

θαη θαη’ επέθηαζε ζε φιν ην Γεκφζην ηνκέα, βαζίδνληαη ζηελ πηνζέηεζε 

ζηξαηεγηθψλ εξγαιείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, νη νπνίεο 

πξνζαξκφζηεθαλ ζηα δεδνκέλα ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε θαηάξηηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκάησλ ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

νξγαληζκνχο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη κε απψηεξν ζθνπφ 

ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ, ζα πξέπεη λα έρεη θαηά θχξην ιφγν θνηλσθειή θαη 

αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

γηα παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, θαη λα απνζθνπεί ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ νθέινπο. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε θαηάξηηζε επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ έρεη 

θαηνρπξσζεί λνκνζεηηθά, βξίζθεηαη ζε πξψηκν ζηάδην, γεγνλφο ην νπνίν νθείιεηαη 

ζηελ έιιεηςε δηνηθεηηθψλ κεραληζκψλ, θαη πξνζσπηθνχ ην νπνίν ζα ζπκκεηέρεη 

ζηελ δηαδηθαζία. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ζήκεξα αξθεηνί πξσηνβάζκηνη ΟΣΑ ζηε ρψξα καο, είλαη ε ιεηηνπξγία 

νξγαλσκέλεο Τπεξεζίαο πξνγξακκαηηζκνχ κε πςειά εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν 

δπλακηθφ θαη γεληθφηεξα ε απνπζία δνκψλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο. 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφ ζηξαηεγηθφ, επηρεηξεζηαθφ θαη νηθνλνκηθφ 

ζρεδηαζκφ ησλ ΟΣΑ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζηειέρσζε κε εμεηδηθεπκέλν 
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πξνζσπηθφ, ε αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηε ζπκκεηνρή ζε 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή. 

Σέινο, εθφζνλ ε πινπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ αθνξνχλ 

ην θνηλσληθφ ζχλνιν, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ νη δηαδηθαζίεο 

δηαβνχιεπζεο κε ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ αιιά θαη κε ηελ 

νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο.          
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Αξηζκ. 18183/02.04.2007 (ΦΔΚ 534/13.04.2007 ηεύρνο Β’) 

Πεξηερόκελν, δνκή θαη ηξόπνο ππνβνιήο ησλ επηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκάησλ ησλ 
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Άξζξν 1  

Γνκή ησλ επηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκάησλ 

 

1.Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο θαη 

θεθάιαηα: 

α. Δλφηεηα 1: ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο. 

Κεθάιαην 1.1: Πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. 

Κεθάιαην 1.2: ηξαηεγηθή ηνπ Ο.Σ.Α. θαη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο. 

β. Δλφηεηα 2: Δπηρεηξεζηαθφο πξνγξακκαηηζκφο  

Κεθάιαην 2.1: ηφρνη θαη δξάζεηο. 

Κεθάιαην 2.2: «Πεληαεηήο» [2] πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ. 

γ.Δλφηεηα 3: Οηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη δείθηεο παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο. 

Κεθάιαην 3.1: Οηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο. 

Κεθάιαην 3.2: Γείθηεο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

«Ωο «Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ Γήκνπ» λννχληαη ηα ηδξχκαηα θαη ηα λνκηθά πξφζσπα 

δεκνζίνπ δηθαίνπ ησλ Γήκσλ, νη αζηηθέο εηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη νη 

θάζε ινγήο επηρεηξήζεηο ησλ ΟΣΑ Α΄βαζκνχ (επηρεηξήζεηο ηνπ Π.Γ 410/95, θνηλσθειείο 

επηρεηξήζεηο, αλψλπκεο εηαηξείεο ΟΣΑ, θαζψο θαη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο εηδηθνχ 

ζθνπνχ).» [3] 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 

[1] Γηφξζσζε ζθάικαηνο κε ην ΦΔΚ 759/14.05.2007 ηεχρνο Β’. 

 

[2] Ζ εληφο ησλ εηζαγσγηθψλ ιέμε αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 1ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ππ. 

αξηζκ’. 5694/03.02.2011 απφθαζεο ηνπ ΤΠ.Δ.Α&Ζ.Γ. 

 

[3] Ζ παξ. 2 αλαδηαηππψζεθε απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ππ. αξηζκ’. 

5694/03.02.2011 απφθαζεο ηνπ ΤΠ.Δ.Α&Ζ.Γ. 
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Άξζξν 2 

ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο 

 

1. Πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. 

1.ην πξψην θεθάιαην ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ πεξηγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Α., ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ίδηνπ ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ ηνπ, σο νξγαληζκψλ, θαη αμηνινγείηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε. 

 

2.Ζ πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: 

 

α.Σα βαζηθά γεσγξαθηθά, πιεζπζκηαθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πνιενδνκηθά, 

πεξηβαιινληηθά θαη αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Α., θαζψο θαη 

ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ αιιειεμαξηήζεσλ ηνπ κε ηνπο γεηηνληθνχο Ο.Σ.Α. θαη ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή. 

 

β. Σα βαζηθά νξγαλσηηθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ο.Σ.Α. 

 

3. Ζ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: 

 

α. Σα θξίζηκα δεηήκαηα αλάπηπμεο, ηα νπνία είλαη ζθφπηκν λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηνλ 

Ο.Σ.Α., θαηά ηελ επφκελε κεζνπξφζεζκε πεξίνδν, ηεξαξρεκέλα θαηά ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο. 

β. Σα κεηνλεθηήκαηα θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Α. σο πξνο ηα θξίζηκα 

δεηήκαηα, ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ εθηηκψκελε δήηεζε γηα ηελ παξνρή 

δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ ππεξεζηψλ. 

γ. Σηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο πθηζηάκελεο αδπλακίεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ, ζε ζρέζε κε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχλ, ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ θαη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπο, ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. 

δ. Σηο επθαηξίεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο απφ εμσγελείο παξάγνληεο (φπσο ζεζκηθφ 

πιαίζην, εζληθέο θαη επξσπατθέο πνιηηηθέο θαη ρξεκαηνδνηήζεηο). 

 

  

 

 

Άξζξν 3 

ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο 

 

3.ηξαηεγηθή ηνπ Ο.Σ.Α. θαη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο. 

 

1. ην δεχηεξν θεθάιαην ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 

α. Γηαηχπσζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ νξάκαηνο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ 

θαηεπζπληήξησλ αξρψλ, πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηνλ ηξφπν 

δηνίθεζεο ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ. 

β. Πξνζδηνξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Ο.Σ.Α., δειαδή ησλ γεληθψλ ζηξαηεγηθψλ 

ζηφρσλ πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ην φξακα ηνπ. 

γ. Πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα 

δηαξζξσζεί ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εζληθέο θαη 

πεξηθεξεηαθέο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο. 
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2.Σν φξακα απνηειεί ζπλνπηηθή δηαηχπσζε ηεο κειινληηθήο επηδηψμηκεο θαηάζηαζεο 

ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Ο.Σ.Α., σο νξγαληζκνχ, γηα ηελ επφκελε 

κεζνπξφζεζκε πεξίνδν, ηελ νπνία ζα επηδηψμεη κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ 

ζα επηιέμεη θαη κε ηελ επξχηεξε δπλαηή θνηλσληθή ζπλαίλεζε. 

3.Ζ δηαηχπσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Ο.Σ.Α. γίλεηαη κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ γεληθψλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ. 

 

Δλδεηθηηθά, νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ζα αθνξνχλ: 

 

α. ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο 

πεξηνρήο. 

β. ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ απνδεθηψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. 

γ. ηελ αλαβάζκηζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ (κε ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ νξγάλσλ ηνπ, ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηεο 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ). 

ε. ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ θαηάζηαζεο. 

4.Οη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο εθθξάδνληαη ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα κε ηε 

κνξθή αμφλσλ. Δλδεηθηηθά, νη άμνλεο απηνί κπνξεί λα είλαη: 

α. «Φπζηθφ θαη Οηθηζηηθφ Πεξηβάιινλ - Σερληθέο ππνδνκέο». 

β. «Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Παηδεία θαη Πνιηηηζκφο». 

γ. «Σνπηθή Οηθνλνκία θαη Απαζρφιεζε». 

δ. «Ο Ο.Σ.Α. σο νξγαληζκφο θαη νη ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο πνιίηεο, ηελ πνιηηεία θαη ηνπο 

ηνπηθνχο θνξείο». 

5.Μεηαμχ ησλ αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο, έλαο ηνπιάρηζηνλ πξέπεη λα απνζθνπεί ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ, σο νξγαληζκψλ, θαη ζηε 

βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ηνπο κε ηνπο πνιίηεο, ηελ πνιηηεία θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξείο. Ο 

άμνλαο απηφο ελδεηθηηθά αθνξά: 

α. ηε γεληθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Ο.Σ.Α., θαζψο θαη ζε δεηήκαηα 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη ρξεζηήο ηνπηθήο δηνίθεζεο. 

β. ηηο νξηδφληηεο ή ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 

ηνπ. 

γ. ηηο αλάγθεο ππνζηήξημεο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ 

απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, θαζψο θαη γηα 

ηε γεληθφηεξε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Ο.Σ.Α. 

  

 

 

Άξζξν 4 

Δπηρεηξεζηαθόο Πξνγξακκαηηζκόο 

 

1. ηφρνη θαη δξάζεηο 

 

1.ην πξψην θεθάιαην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ εμεηδηθεχνληαη νη γεληθνί 

ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ζε εηδηθφηεξνπο ζηφρνπο. Αθνινχζσο, θάζε άμνλαο εμεηδηθεχεηαη ζε 

κέηξα, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εηδηθφηεξνπο ζηφρνπο, πνπ πξέπεη λα 

επηηεπρζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ηνλ Ο.Σ.Α. ηελ επφκελε «πεληαεηία» [1]. 

Δλδεηθηηθά, ηα κέηξα κπνξεί λα αθνξνχλ: Ύδξεπζε θαη Απνρέηεπζε, Γηαρείξηζε 

απνξξηκκάησλ, Κνηλσληθή θξνληίδα, Πνιηηηζκφ θαη Αζιεηηζκφ, Απαζρφιεζε, 

Σνπξηζηηθή αλάπηπμε, Οηθνλνκηθά ηνπ Ο.Σ.Α., θαζψο θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ. 
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2.Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ θάζε κέηξνπ ζρεδηάδεηαη έλα νινθιεξσκέλν 

ππνπξφγξακκα δξάζεσλ. Οη δξάζεηο είλαη δπλαηφ λα είλαη θαηεγνξίεο έξγσλ ή κεγάια 

έξγα (φπνπ σο έξγα λννχληαη δξάζεηο πνπ εθηεινχληαη εθ’ άπαμ, κε θαζνξηζκέλε 

ρξνληθή έλαξμε θαη πέξαο πινπνίεζεο) ή λα είλαη ζπλερψο επαλαιακβαλφκελεο 

ιεηηνπξγίεο ησλ ππεξεζηψλ θαη νξγάλσλ δηνίθεζεο. 

Σα έξγα, ελδεηθηηθά, είλαη δπλαηφ λα πεξηιακβάλνπλ ηερληθά έξγα, κειέηεο, έξεπλεο, 

ελέξγεηεο θαηάξηηζεο, ελέξγεηεο δεκνζηφηεηαο, θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο. Οη ζπλερείο 

ιεηηνπξγίεο είλαη δπλαηφ λα πεξηιακβάλνπλ: 

 

α. Κχξηεο ιεηηνπξγίεο, δει. δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ησλ νπνίσλ αζθνχληαη νη αξκνδηφηεηεο 

θαη εθπιεξψλεηαη ν ζθνπφο ηνπ Ο.Σ.Α. (φπσο δξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο, 

αζιεηηζκνχ, πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο). 

β. Τπνζηεξηθηηθέο ή νξηδφληηεο ιεηηνπξγίεο, ησλ νπνίσλ ν ξφινο ζπλίζηαηαη ζηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ζηηο ππεξεζίεο θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Ο.Σ.Α. θαη 

ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ (φπσο δηαρείξηζε ζεκάησλ πξνζσπηθνχ, νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε, πξνκήζεηεο, δηνηθεηηθή ππνζηήξημε, λνκηθή ππνζηήξημε, ππνζηήξημε ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ, ηεθκεξίσζε πιεξνθνξηψλ, «ζρεδηαζκφο, αλάπηπμε θαη παξαγσγηθή 

ιεηηνπξγία πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ)». [3] 

 

3.Τπεχζπλνη πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ κπνξεί λα είλαη ππεξεζίεο ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ. Μπνξεί επίζεο λα είλαη θαη ζχλδεζκνη Ο.Σ.Α. ζηνπο νπνίνπο 

ζπκκεηέρεη ν Ο.Σ.Α. ή νη δνκέο πνπ νξίδνληαη σο θνξείο πινπνίεζεο ζηηο ζπκβάζεηο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ Ο.Σ.Α. κε άιινπο θνξείο. 

 

4.ε εηδηθή παξάγξαθν ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη δπλαηφ λα πξνζδηνξίδνληαη: 

α. Γξάζεηο δηαδεκνηηθήο ζεκαζίαο, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή ζπκθσλία κε ηνπο 

γεηηνληθνχο Ο.Σ.Α. 

 

β. Γξάζεηο ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο, σο πξνηάζεηο πξνο ηα ππεξθείκελα επίπεδα 

πξνγξακκαηηζκνχ, «πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ζπζηήκαηα βειηίσζεο ηεο 

δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Γήκνπ, νινθιεξσκέλεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζηνλ πνιίηε 

θ.ι.π.». [2] 

 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 

[1] Ζ εληφο ησλ εηζαγσγηθψλ ιέμε αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

ππ. αξηζκ’. 5694/03.02.2011 απφθαζεο ηνπ ΤΠ.Δ.Α&Ζ.Γ. 

 

[2] Ζ εληφο ησλ εηζαγσγηθψλ θξάζε πξνζηέζεθε απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ. 

αξηζκ’. 5694/03.02.2011 απφθαζεο ηνπ ΤΠ.Δ.Α&Ζ.Γ. 

 

[3] Ζ εληφο ησλ εηζαγσγηθψλ θξάζε πξνζηέζεθε απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ. 

αξηζκ’. 5694/03.02.2011 απφθαζεο ηνπ ΤΠ.Δ.Α&Ζ.Γ. 
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Άξζξν 5 

Δπηρεηξεζηαθόο Πξνγξακκαηηζκόο 

 

2. «Πεληαεηήο» [1] πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ 

1. ην δεχηεξν θεθάιαην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεξαξρνχληαη νη δξάζεηο 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ θάζε κέηξνπ θαη πξνζδηνξίδνληαη νη δξάζεηο πξψηεο 

πξνηεξαηφηεηαο. Σνπιάρηζηνλ γηα ηηο δξάζεηο απηέο ζπκπιεξψλεηαη ηππνπνηεκέλν 

έληππν πξνγξακκαηηζκνχ, ζην νπνίν θαη’ ειάρηζηνλ πξνζδηνξίδνληαη: 

α. Ο άμνλαο θαη ην κέηξν ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, φπνπ εληάζζεηαη ε δξάζε. 

β. Οη ζηφρνη ηνπ κέηξνπ ζηελ επίηεπμε ησλ νπνίσλ ζα ζπκβάιινπλ ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο. 

γ. Οη εθξνέο πνπ ζα παξαρζνχλ απφ ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο. 

δ. Οη θάζεηο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο. 

ε. Ζ ππεξεζία ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο δξάζεο. 

ζη. Ζ ρσξνζέηεζε ηεο δξάζεο. 

δ. Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο, αλά έηνο. 

ε. Οη αλαγθαίνη αλζξψπηλνη θαη πιηθνί πφξνη θαη άιιεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο δξάζεο. 

ζ. Ο πξνυπνινγηζκφο δαπαλψλ θαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

2. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θαηάξηηζεο ησλ εηήζησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ηνπ Ο.Σ.Α. 

θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ, ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ, ην 

ρξνλνδηάγξακκα απφθηεζεο ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ θαη ν πξνυπνινγηζκφο δαπαλψλ 

ζπληάζζνληαη γηα θάζε έηνο ηεο «επφκελεο» «πεληαεηίαο». [2] 

 

 

 

 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 

[1] Ζ εληφο ησλ εηζαγσγηθψλ ιέμε αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο 

ππ. αξηζκ’. 5694/03.02.2011 απφθαζεο ηνπ ΤΠ.Δ.Α&Ζ.Γ. 

 

[2] Ζ ιέμε «επφκελεο» δηαγξάθεηαη θαη ε εληφο ησλ εηζαγσγηθψλ ιέμε αληηθαηαζηάζεθε 

κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ππ. αξηζκ’. 5694/03.02.2011 απφθαζεο ηνπ 

ΤΠ.Δ.Α&Ζ.Γ. 

 

Άξζξν 6 

Οηθνλνκηθόο πξνγξακκαηηζκόο θαη δείθηεο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο 

 

1. Οηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο 

ην θεθάιαην «Οηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο» πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 

α. Δθηηκψληαη ηα έζνδα ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ, αλά πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα θάζε έηνο ηεο «επφκελεο» «πεληαεηίαο». [1] 

β. Τπνινγίδνληαη ζπλνπηηθά νη ιεηηνπξγηθέο θαη νη επελδπηηθέο δαπάλεο ησλ δξάζεσλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

γ. Καηαξηίδνληαη νη ρξεκαηνδνηηθνί πίλαθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλά άμνλα θαη κέηξν. 
 

 



 | 143  

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 

[1] Ζ ιέμε «επφκελεο» δηαγξάθεηαη θαη ε εληφο ησλ εηζαγσγηθψλ ιέμε αληηθαηαζηάζεθε 

κε ην άξζξν 4 ηεο ππ. αξηζκ’. 5694/03.02.2011 απφθαζεο ηνπ ΤΠ.Δ.Α&Ζ.Γ. 

 

 

Άξζξν 7 

Οηθνλνκηθόο πξνγξακκαηηζκόο θαη δείθηεο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο 

 

2. Γείθηεο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

1.ην θεθάιαην «Γείθηεο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο», 

θαηαξηίδνληαη δείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ 

βαζκνχ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ θαη δείθηεο πινπνίεζεο ή εθξνψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

θαη αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. «ε θάζε 

δείθηε ζα αληηζηνηρίδεηαη κηα ηηκή- ζηφρνο γηα θάζε δξάζε.» [1] 

2.Οη πξνεγνχκελνη δείθηεο αμηνπνηνχληαη γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ ζηφρσλ, 

πξνθεηκέλνπ απηνί λα θαηαζηνχλ κεηξήζηκνη. 

 

 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 

[1] Ζ εληφο ησλ εηζαγσγηθψλ πεξίνδνο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 5 ηεο ππ. αξηζκ’. 

5694/03.02.2011 απφθαζεο ηνπ ΤΠ.Δ.Α&Ζ.Γ. 

 

 

 

 

 

Άξζξν 8 

Γνκή θαη πεξηερόκελν ησλ εηήζησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ησλ Ο.Σ.Α. 

 

1.Ζ δηάξζξσζε ησλ εηήζησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ ηνπ αληηζηνηρεί ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. 

 

2.Σν πεξηερφκελν ησλ εηήζησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο πξνθχπηεη απφ ηελ θαη’ έηνο 

εμεηδίθεπζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο παξαγξάθνπ 4 

ηνπ παξφληνο. ην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο πξνζδηνξίδνληαη νη δξάζεηο ή ηκήκαηα 

πνιπεηψλ δξάζεσλ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, πνπ ζα πινπνηεζνχλ απφ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ. 

 

3.Γηα θάζε δξάζε πξνζδηνξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ: 

α. Ο άμνλαο θαη ην κέηξν ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο φπνπ εληάζζεηαη ε δξάζε. 

β. Πνζνηηθά ζηνηρεία ησλ εθξνψλ πνπ ζα παξαρζνχλ απφ ηε δξάζε θαηά ην επφκελν 
έηνο. 

γ. Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο δξάζεο, αλά ηξίκελν. 

δ. Ο πξνυπνινγηζκφο δαπαλψλ θαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. 

ε. Οη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο. 

ζη. «Ζ ρσξνζέηεζε ηεο δξάζεο» [1] 
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4.Σν εηήζην πξφγξακκα δξάζεο ηνπ πξψηνπ έηνπο ηεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ ζπληάζζεηαη 

καδί κε ηνλ αληίζηνηρν εηήζην πξνυπνινγηζκφ θαη απνηειεί καδί κε ην ηερληθφ 

πξφγξακκα ηνπ ηδίνπ έηνπο, πξνζσξηλφ πξφγξακκα, πνπ νξηζηηθνπνηείηαη κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο θαηάξηηζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 

5.Σα δηεηή πξνγξάκκαηα δξάζεο ησλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ άξζξνπ 259 ηνπ 

Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (λ. 3463/2006) ππνθαζηζηνχλ ηα αληίζηνηρα εηήζηα 

πξνγξάκκαηα δξάζεο ηνπο. 

 

6.ην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ν πξνγξακκαηηζκφο 

πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα. Σν 

εηήζην πξφγξακκα κπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη λέεο δξάζεηο, νη νπνίεο δελ έρνπλ 

πξνβιεθζεί ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα, εθφζνλ εληάζζνληαη ζηε ζηξαηεγηθή θαη ζηηο 

αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Γήκνπ. 

 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 

[1] Ζ εληφο ησλ εηζαγσγηθψλ πεξίπη. πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 6 ηεο ππ. αξηζκ’. 

5694/03.02.2011 απφθαζεο ηνπ ΤΠ.Δ.Α&Ζ.Γ. 

 

 

Άξζξν 9 

«Σξόπνο ππνβνιήο ησλ επηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκάησλ» 

 

Γηα ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ππνβάιιεηαη ζηελ Απηνηειή Τπεξεζία Δπνπηείαο ΟΣΑ,κε 

επζχλε ηνπ Γεκάξρνπ, έθζεζε κε ηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο, εγθεθξηκέλε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην». [1] 

 

 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 

[1] Ο ηίηινο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ άξζξνπ 9 αλαδηαηππψζεθαλ κε ην άξζξν 7 ηεο ππ. 

αξηζκ’. 5694/03.02.2011 απφθαζεο ηνπ ΤΠ.Δ.Α&Ζ.Γ. 

 

 

«Άξζξν 10 

Οη κηθξνί πιεζπζκηαθά δήκνη πνπ είλαη ππνζηειερσκέλνη θαη ζηεξνχληαη ηεο αλαγθαίαο 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, ππνζηεξίδνληαη θαη θαηαζέηνπλ επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα 

απινπνηεκέλεο κνξθήο». [1] 

 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 

[1] Σν άξζξν 10 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 8 ηεο ππ. αξηζκ’. 5694/03.02.2011 απφθαζεο 
ηνπ ΤΠ.Δ.Α&Ζ.Γ. 
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«Άξζξν 11» 

Μεηαβαηηθή δηάηαμε 

 

 

«Δηδηθά γηα ηε δεκνηηθή πεξίνδν 2011-2014: 

α. Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα έρεη ηξηεηή δηάξθεηα. 

β. Ζ πξνζεζκία θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2011. 

γ. Γηα ην έηνο 2011, Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο απνηειεί ν νηθνλνκηθφο 

πξνυπνινγηζκφο θαη ην Σερληθφ Πξφγξακκα. 

δ. Σν Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ην 2012 ζπληάζζεηαη καδί κε ην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα. 

ε. Καηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν δελ ζπληάζζεηαη ελδηάκεζε έθζεζε αμηνιφγεζεο». [1]  

 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 

[1] Σν άξζξν 10 κεηνλνκάζηεθε ζε άξζξν 11 θαη αθνχ ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ’ αξηζκ. 

45038/08.08.2007 (ΦΔΚ 1613/17.08.2007 ηεχρνο Β’) θαη 71841/21.12.2007 (ΦΔΚ 

19/14.01.2008 ηεχρνο Β’) απνθάζεηο ηνπ ΤΠΔΓΓΑ θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 

16422/17.04.2008 (ΦΔΚ 699/21.04.2008 ηεχρνο Β’) απφθαζε ηνπ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ 

ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, αλαδηαηππψζεθε απφ ην άξζξν 9 ηεο ππ. αξηζκ’. 5694/03.02.2011 

απφθαζεο ηνπ ΤΠ.Δ.Α&Ζ.Γ. 

 

 

 

 

Άξζξν 12 

 

«Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ. 18183 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο αλαθέξεηαη ν φξνο 

«Ο.Σ.Α» αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ φξν «ΟΣΑ α΄ βαζκνχ». [1] 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 

[1] Σν άξζξν 12 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 10 ηεο ππ. αξηζκ’. 5694/03.02.2011 απφθαζεο 

ηνπ ΤΠ.Δ.Α&Ζ.Γ. 

 

 

 

Άξζξν 11 

Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 
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 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II 

 

ΣΟΥΟΘΔΗΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΗΘΧΝΗΑ 

 

 
Άξονασ 1 : ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΘ ΤΘΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ 
 

Μζτρο 1.1. :  Οικιςτικό περιβάλλον / Στζγαςθ / Δάςθ / Ενζργεια 

Κωδ.                                                           Στόχοσ 

1.1.1 Εναρμόνιςθ Γ.Π. πρϊθν Δ. ικωνίασ και Δ.Σορϊνθσ. 

 1.1.2 Κτθματογράφθςθ-Πολεοδόμθςθ των Δ.Κ. 

1.1.3 Ζλεγχοσ και ζγκαιροσ εντοπιςμόσ ετοιμόρροπων κτιςμάτων εντόσ ορίων του Διμου. 

1.1.4 υςτθματικόσ ζλεγχοσ και επιτιρθςθ των περιοχϊν του Διμου για τον ζγκαιρο 
εντοπιςμό αυκαίρετων κτιςμάτων. 

1.1.5 Προςταςία και ζλεγχοσ των δαςικϊν ορεινϊν όγκων μζςω των ςχετικϊν Τπθρεςιϊν 
και των εκελοντικϊν ομάδων του Διμου. 

 
1.1.6 

χεδιαςμόσ και εφαρμογι μζτρων (αναλόγωσ των αρμοδιοτιτων του Διμου) για τθν 
ανάδειξθ των πλοφςιων ορεινϊν όγκων του. 

1.1.7 Κακαριςμόσ περιαςτικϊν δαςϊν. 

1.1.8 Αφξθςθ του αςτικοφ πραςίνου & προςταςία αδζςποτων ηϊων. 

1.1.9 Δενδροφυτεφςεισ κατά μικοσ του κεντρικϊν αξόνων των οικιςμϊν. 

1.1.10 υςτθματικι ενθμζρωςθ των δθμοτϊν ςε κζματα πρόλθψθσ αλλά και κατάςβεςθσ 
πυρκαγιϊν. 

1.1.11 χεδιαςμόσ και εφαρμογι μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ (χριςθ ειδικϊν 
λαμπτιρων ςτα Δθμοτικά κτίρια, περιοριςμόσ τθσ άςκοπθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ, 
ενεργειακόσ ςχεδιαςμόσ κτιρίων κ.λπ). 

1.1.12 υλλογι προϊόντων που ςχετίηονται με τθν εξοικονόμθςθ και παραγωγι ενζργειασ 
(π.χ.μπαταρίεσ, λαμπτιρεσ, φωτοβολταϊκά κ.λπ). 

1.1.13 υςτθματικι ενθμζρωςθ των δθμοτϊν για περιοριςμό τθσ άςκοπθσ κατανάλωςθσ 
θλεκτρικισ ενζργειασ κακϊσ και τθσ ςπουδαιότθτασ χριςθσ εναλλακτικϊν μορφϊν 
ενζργειασ. 
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Μζτρο 1.2.: Μεταφορικι υποδομι / Κυκλοφορία / Στάκμευςθ / Συγκοινωνία 

Κωδ. Στόχοσ 

1.2.1 υντιρθςθ υφιςταμζνων και ςυμμετοχι ςτθν καταςκευι νζων δθμοτικϊν οδϊν με 
απϊτερο ςκοπό τθν βελτίωςθ των ςυνκθκϊν μεταφοράσ και αςφαλοφσ κίνθςθσ 
οχθμάτων/πεηϊν ςτο Διμο (Περιφερειακι Νικιτθσ κ.λπ). 

1.2.2 Αςφαλτοςτρϊςεισ / Κραςπεδϊςεισ / Διαγραμμίςεισ οδϊν και αποκατάςταςθ 
βατότθτασ αυτϊν 

1.2.3 Επζκταςθ Φ.Ο.Π. κακϊσ και φωταγϊγθςθ των ειςόδων των Δ.Κ. (όπου απαιτείται). 

1.2.4 Βελτίωςθ των κυκλοφοριακϊν ςυνκθκϊν (εξάλειψθ φαινομζνων 
«διπλοπαρκαρίςματοσ», αποφυγι κατάλθψθσ προςβάςεων Α.Μ.Ε.Α, μείωςθ 
θχορφπανςθσ και ατμοςφαιρικϊν ρφπων κ.λπ). 

1.2.5 Αποτελεςματικι και μόνιμθ αντιμετϊπιςθ του ζντονου προβλιματοσ ςτάκμευςθσ 
που εντοπίηεται ςτισ τουριςτικζσ περιοχζσ. 

1.2.6 Δθμιουργία πάρκινγκ αυτοκινιτων και τουριςτικϊν λεωφορείων. 

1.2.7 Απαγόρευςθ ςτάκμευςθσ ςε κζςεισ που δυςχεραίνουν τθν κυκλοφορία των 
οχθμάτων – πεηϊν. 

1.2.8 Εκςυγχρονιςμόσ λιμενικϊν υποδομϊν και καταςκευι νζων λιμενικϊν ζργων. φνδεςθ 
με γειτονικοφσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ (π.χ ποράδεσ). 

 

 

 

Μζτρο 1.3.: Υδατικοί Ρόροι / Φδρευςθ 

Κωδ. Στόχοσ 

1.3.1 Αποτελεςματικι προςταςία και βζλτιςτθ διαχείριςθ των υφιςτάμενων υδατικϊν 
πόρων. 

1.3.2 Εξεφρεςθ νζων υδατικϊν πόρων (π.χ εκτζλεςθ νζων υδρογεωτριςεων, φράγματα). 

1.3.3 υςτθματικι ενθμζρωςθ των δθμοτϊν για περιοριςμό τθσ αλόγιςτθσ χριςθσ 
υδατικϊν πόρων. 

1.3.4 υςτθματικι αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων μετριςεων ςχετικά με τα επίπεδα 
μόλυνςθσ ςε ζδαφοσ, κάλαςςα και ατμόςφαιρα. 

1.3.5 Επιβολι αυςτθρϊν προςτίμων και άμεςων κυρϊςεων ςε κάκε περίπτωςθ ρφπανςθσ-
μόλυνςθσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, μζςω των αρμοδίων υπθρεςιϊν του Διμου. 

1.3.6 Διενζργεια αυςτθρϊν ελζγχων  για τθν τιρθςθ των κανόνων προςταςίασ του 
φυςικοφ περιβάλλοντοσ. 

1.3.7 υςτθματικόσ ζλεγχοσ και εμπλουτιςμόσ του πόςιμου φδατοσ βάςει των ςχετικϊν 
υγειονομικϊν απαιτιςεων και διατάξεων. 

1.3.8 Βελτίωςθ και αντικατάςταςθ των παλαιωμζνων και εν μζρει ακατάλλθλων – λόγω 
των ςωλινων αμιάντου –  δικτφων φδρευςθσ ςτο ςφνολο του Διμου. 

1.3.9 Βελτίωςθ και αντικατάςταςθ του παλαιωμζνου δικτφου φδρευςθσ. 

1.3.10 Καταςκευι νζων δεξαμενϊν φδρευςθσ. 

1.3.11 υνεχισ ζλεγχοσ των υφιςτάμενων δικτφων φδρευςθσ του Διμου και ζγκαιροσ 
εντοπιςμόσ τοπικϊν βλαβϊν – διαρροϊν. 
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Μζτρο 1.4.: Διαχείριςθ ςτερεών και υγρών αποβλιτων 

Κωδ. Στόχοσ 

1.4.1 Καταςκευι ΧΤΣΑ, γεγονόσ που αναμζνεται να ςυντελζςει κακοριςτικά ςτθ βελτίωςθ 
του βιοτικοφ επιπζδου του Διμου. 

1.4.2 υςτθματικόσ ζλεγχοσ για τθν αποτροπι δθμιουργίασ νζων – παράνομων ΧΑΔΑ. 

1.4.3 Αποκατάςταςθ των ΧΑΔΑ του Διμου. 

1.4.4 Ζναρξθ προγράμματοσ ανακφκλωςθσ με τθν τοποκζτθςθ κατάλλθλων κάδων για τθν 
ςυλλογι χαρτιοφ, πλαςτικϊν/γυάλινων απορριμμάτων, θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν 
ςυςκευϊν. 

1.4.5 Διάκεςθ κονδυλίων για τθν ανανζωςθ του ςτόλου των απορριμματοφόρων 
οχθμάτων του Διμου. 

1.4.6 Εξαςφάλιςθ κατάλλθλου χϊρου για τθ ςυγκζντρωςθ αδρανϊν υλικϊν (μπάηα) από το 
ςφνολο του Διμου, ϊςτε να αποφευχκεί θ ανεξζλεγκτθ απόρριψι τουσ (π.χ. εντόσ 
κοίτθσ ρεμάτων). 

1.4.7 Αγορά νζων και ςφγχρονων κάδων και αντικατάςταςθ των αντίςτοιχων 
παλαιωμζνων. 

1.4.8 Βελτίωςθ και αντικατάςταςθ του παλαιωμζνου και εν μζρει ακατάλλθλου – λόγω τθσ 
παντορροϊκισ λειτουργίασ του –  δικτφου αποχζτευςθσ των Δ.Κ. 

1.4.9 υμμετοχι ςτισ διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ και καταςκευισ εγκαταςτάςεων Βιολογικοφ 
Κακαριςμοφ των λυμάτων του Διμου. 

1.4.10 Λιψθ πρωτοβουλιϊν και κφρια ςυμμετοχι ςτο ςχεδιαςμό και κζςθ ςε λειτουργία 
μονάδων διάκεςθσ και επεξεργαςίασ ελαιολυμάτων. 

1.4.11 Μελζτθ - Καταςκευι αντιπλθμμυρικϊν  ζργων. 

1.4.12 Επιβολι αυςτθρϊν προςτίμων και άμεςων κυρϊςεων ςε κάκε περίπτωςθ 
απαράδεκτθσ διάκεςθσ υγρϊν αποβλιτων. 

 

 

 
Άξονασ 2 : ΕΝΙΣΧΥΣΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΏΝ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ 

Μζτρο 2.1.: Κοινωνικι πρόνοια 

Κωδ. Στόχοσ 

2.1.1. Καταςκευι νζων βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν. 

2.1.2 Ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ δθμοτικϊν παιδικϊν ςτακμϊν. Λειτουργία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. 

2.1.3 Καταςκευι παιδικϊν χαρϊν. 

2.1.4 Διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου χϊρων πραςίνου και πλατειϊν. 

2.1.5 Δράςεισ με ςκοπό τθν καλλιζργεια δεξιοτιτων (π.χ μουςικι, ακλθτιςμόσ κ.λπ). 

2.1.6 Καταςκευι νζου κτιρίου ΕΠΑΛ ςτθ Νικιτθ. 

2.1.7 υςτθματικόσ ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ των κτιρίων ΚΑΠΗ. 

2.1.8 Ενίςχυςθ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν του προγράμματοσ «Βοικεια ςτο πίτι». 

2.1.9 Αμζριςτθ ςτιριξθ και προβολι των εκδθλϊςεων τθσ τρίτθσ θλικίασ (χορωδίεσ, 
διοργάνωςθ εκδρομϊν και ψυχαγωγικϊν εκδθλϊςεων κ.λπ). 

 

 
Μζτρο 2.2: Ιςότθτα και κοινωνικι ενςωμάτωςθ 

Κωδ. Στόχοσ 

2.2.1 Διερεφνθςθ για τθν κζςπιςθ και εφαρμογι κοινωνικϊν προγραμμάτων-εκελοντικϊν 
δράςεων για ειδικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ (παλιννοςτοφντεσ, οικονομικοί μετανάςτεσ, 
άποροι κ.λπ). 

2.2.2 Διερεφνθςθ τθσ δυνατότθτασ απορρόφθςθσ κοινοτικϊν κονδυλίων μζςω ςχετικϊν 
Προγραμμάτων ςχετικά με τθν εφρυκμθ ζνταξθ και ενςωμάτωςθ των οικονομικϊν 
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μεταναςτϊν ςτθν τοπικι κοινωνία. 

2.2.3 Άμεςθ εξυπθρζτθςθ και βοικεια ςτισ ωσ άνω ομάδεσ πλθκυςμοφ από τισ Τπθρεςίεσ 
του Διμου προκειμζνου να αντιμετωπιςκοφν τα προβλιματά του. 

2.2.4 Παροχι κάκε μορφισ διευκόλυνςθσ ςε άπορουσ δθμότεσ (προςφορά εργαςίασ, 
μείωςθ δθμοτικϊν τελϊν, οικονομικι ενίςχυςθ κ.λπ. 

2.2.5 Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων και θμερίδων με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ των δθμοτϊν ςε 
κζματα που αφοροφν ςτθν παροχι βοικειασ ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ 
του Διμου. 

 

 
Μζτρο 2.3: Ραιδεία 

Κωδ.                                                               Στόχοσ 

2.3.1 Καταςκευι νζων ςχολικϊν κτιρίων (προςκικεσ) ςτο Γυμνάςιο-Λφκειο Ν. Μαρμαρά 
και Νικιτθσ. 

2.3.2 Ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ αντίςτοιχων ςχολικϊν μονάδων. 

2.3.3 υντιρθςθ των ςχολικϊν εγκαταςτάςεων. 

2.3.4 Ενίςχυςθ μακθτικϊν δραςτθριοτιτων (ακλθτικϊν, ψυχαγωγικϊν, εκπαιδευτικϊν). 

 

 
Μζτρο 2.4: Ακλθτιςμόσ 

Κωδ. Στόχοσ 

2.4.1 Καταςκευι νζων ακλθτικϊν ςφγχρονων υποδομϊν (π.χ Κλειςτό Γυμναςτιριο ςτο 
Γυμνάςιο Ν. Μαρμαρά). 

2.4.2 Διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου ακλθτικϊν κτιρίων. 

2.4.3 Καταςκευι χλοοτάπθτα ςτα γιπεδα. 

2.4.4 υντιρθςθ υφιςτάμενων ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων. 

2.4.5 Θζςπιςθ και εφαρμογι προγραμμάτων μαηικοφ ακλθτιςμοφ. 

 

 
Μζτρο 2.5: Ρολιτιςμόσ 

Κωδ. Στόχοσ 

2.5.1 υνεχισ ςυντιρθςθ και περαιτζρω ανάδειξθ πολιτιςτικϊν χϊρων. 

2.5.2 τιριξθ, περαιτζρω προβολι και προςπάκεια ουςιαςτικισ αναβάκμιςθσ των 
λαογραφικϊν εκδθλϊςεων. 

2.5.3 Μελζτθ ανακαταςκευισ μφλου ςτο Μεταγκίτςι. 

2.5.4 Ανάδειξθ των τοπικϊν αρχιτεκτονικϊν ιδιαιτεροτιτων που εντοπίηονται ςε αρκετά 
κτίςματα του Διμου και προςπάκεια ζνταξθσ ςε ςχετικά Χρθματοδοτοφμενα 
Προγράμματα. Αναπλάςεισ οικιςμϊν. 

2.5.5 τιριξθ Πολιτιςτικϊν υλλόγων, Χορωδιϊν και κάκε προςπάκειασ που ςυνειςφζρει 
ςτθ βελτίωςθ του πολιτιςτικοφ επιπζδου του Διμου. 

 

 

 
Άξονασ 3 : ΤΟΡΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΙ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ 

Μζτρο 3.1: Απαςχόλθςθ / Επαγγελματικι Κατάρτιςθ 

Κωδ. Στόχοσ 

3.1.1 φνταξθ τοπικοφ ςχεδίου δράςθσ για τθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ με τθ ςυμμετοχι 
όλων των εμπλεκομζνων φορζων (Τπουργείο Απαςχόλθςθσ & Κοινωνικισ 
Προςταςίασ, Ο.Α.Ε.Δ, Εργατικό Κζντρο, ιδιωτικοί φορείσ κ.λπ). 
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3.1.2 Θζςπιςθ και εφαρμογι κοινωνικϊν προγραμμάτων για ειδικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ 
που πλιττονται από τθν ανεργία (παλιννοςτοφντεσ, οικονομικοί μετανάςτεσ, άποροι 
κ.λπ). 

3.1.3 Παροχι κάκε μορφισ διευκόλυνςθσ ςε ευπακείσ ομάδεσ δθμοτϊν (προςφορά 
εργαςίασ, μείωςθ δθμοτικϊν τελϊν κ.λπ). 

3.1.4 υςτθματικι ςυνεργαςία με επαγγελματικά Επιμελθτιρια – Φορείσ προκειμζνου να 
καταςτεί εφικτι θ βελτίωςθ τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ των ανζργων. 

3.1.5 φνταξθ τοπικοφ ςχεδίου δράςθσ για τθν περαιτζρω βελτίωςθ του επιπζδου 
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ με τθ ςυμμετοχι όλων των εμπλεκομζνων φορζων 
(Τπουργείο Απαςχόλθςθσ & Κοινωνικισ Προςταςίασ, Ο.Α.Ε.Δ, ιδιωτικοί φορείσ κ.λπ). 

3.1.6 τιριξθ τουσ λειτουργίασ Κζντρου Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΚΕΚ) με ςκοπό τθν 
διοργάνωςθ ςχετικϊν Προγραμμάτων (π.χ. προγράμματα ςυμπλθρωματικισ 
εκπαίδευςθσ για επιχειρθματίεσ με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ των γνϊςεϊν τουσ). 

 
Μζτρο 3.2.: Ρρωτογενισ, δευτερογενισ και τριτογενισ παραγωγι 

Κωδ. Στόχοσ 

3.2.1 Αξιοποίθςθ χρθματοδοτοφμενων Προγραμμάτων για τθν προϊκθςθ τοπικϊν 
προϊόντων. 

3.2.2 Αμζριςτθ ςτιριξθ και προβολι κάκε είδουσ προςπάκειασ αξιοποίθςθσ τοπικϊν 
πόρων (μζλι, ελιζσ, λάδι, τυροκομία κ.λπ). 

3.2.3 τιριξθ και άμεςθ παροχι υπθρεςιϊν που άπτονται ςτισ αρμοδιότθτεσ του Διμου 
(π.χ βελτίωςθ βατότθτασ αγροτικϊν οδϊν κ.λπ) προσ τισ επιχειριςεισ αξιοποίθςθσ 
τοπικϊν πόρων μζςω απορρόφθςθσ ςχετικϊν Ευρωπαϊκϊν Χρθματοδοτοφμενων 
Προγραμμάτων (Δ’ ΚΠ). 

3.2.4 Δθμιουργία κατάλλθλων χϊρων για τθν ανάδειξθ τοπικϊν παραδοςιακϊν προϊόντων 
και επαγγελμάτων (κεματικά πάρκα κ.λπ). 

3.2.5 φνταξθ τοπικοφ ςχεδίου δράςθσ για τθν περαιτζρω βελτίωςθ του επιπζδου 
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ με τθ ςυμμετοχι όλων των εμπλεκομζνων φορζων 
(Τπουργείο Απαςχόλθςθσ & Κοινωνικισ Προςταςίασ, Ο.Α.Ε.Δ, ιδιωτικοί φορείσ κ.λπ). 

3.2.6 Διοργάνωςθ Ημερίδων και εκδθλϊςεων με τθν ςυμμετοχι επιςτθμόνων 
(οικονομολόγων, γεωπόνων, φοροτεχνικϊν κ.λπ) και ςχετικϊν αρμοδίων Φορζων 
(Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ, κ.λπ) με ςκοπό τθν πλθροφόρθςθ κακϊσ και τθν ςυμβουλευτικι 
υποςτιριξθ των αγροτϊν, των μικρομεςαίων επιχειριςεων και των Επαγγελματιϊν 
που δραςτθριοποιοφνται ςτο Διμο). 

3.2.7 Παροχι κάκε είδουσ πλθροφόρθςθσ και διευκόλυνςθσ ςε κζματα παροχισ 
υπθρεςιϊν, που άπτονται ςτισ αρμοδιότθτεσ του Διμου, προκειμζνου να 
εξυπθρετθκοφν άμεςα και ςωςτά οι ωσ άνω ομάδεσ δθμοτϊν (παροχι ςχετικϊν 
πιςτοποιθτικϊν, βεβαιϊςεων κ.λπ) μζςω τθσ λειτουργίασ Γραφείου Ενθμζρωςθσ). 

3.2.8 υνεχισ παρακολοφκθςθ των ςχετικϊν εξελίξεων τόςο ςε επίπεδο Νομοφ όςο και 
πανελλαδικϊσ με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ του Διμου και εν ςυνεχεία τθν 
πλθροφόρθςθ των επιχειρθματιϊν ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ αποηθμιϊςεων, τισ 
ευκαιρίεσ επιχοριγθςθσ, τθ δυνατότθτα απαςχόλθςθσ ανζργων κ.λπ. 

3.2.9 Αμζριςτθ ςτιριξθ και προβολι των μεταποιθτικϊν μονάδων που 
δραςτθριοποιοφνται ςτο Διμο. 

3.2.10 Βελτίωςθ των υποδομϊν των μεταποιθτικϊν μονάδων και ειδικότερα του δικτφου 
αποχζτευςισ τουσ ϊςτε αφενόσ μεν να διαςφαλίηεται θ περιβαλλοντικά αποδεκτι 
διάκεςθ των λυμάτων τουσ αφετζρου δε να μθν απειλοφνται από τθν επιβολι 
προςτίμων – κυρϊςεων. 

3.2.11 τιριξθ των μονάδων αλλά και των δθμοτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτον αγροτικό 
τομζα. 

3.2.12 Βελτίωςθ του υφιςτάμενου δικτφου προβολισ των αγροτικϊν προϊόντων του Διμου 
(ΜΜΕ, ςυμμετοχι ςε ςχετικζσ Εκκζςεισ κ.λπ). 
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3.2.13 Διοργάνωςθ Ημερίδων και εκδθλϊςεων με τθν ςυμμετοχι επιςτθμόνων (γεωπόνων, 
χθμικϊν κ.λπ) και ςχετικϊν αρμοδίων Φορζων (Δ/νςθ Γεωργίασ κ.λπ) με ςκοπό τθν 
πλθροφόρθςθ κακϊσ και τθν ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ των αγροτϊν που 
δραςτθριοποιοφνται ςτο Διμο.  

3.2.14  Βελτίωςθ των υποδομϊν τθσ άρδευςθσ και των εγγειοβελτιωτικϊν ζργων.  

3.2.15 υντιρθςθ-επιςκευι των αρδευτικϊν γεωτριςεων του Διμου. 

3.2.16 υνεχισ ςυντιρθςθ του υφιςτάμενου δικτφου αγροτικισ οδοποιίασ, κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια του ζτουσ, με ςκοπό τθν αποκατάςταςθ τθσ αςφαλοφσ βατότθτάσ του. 
Αξιοποίθςθ ςχετικϊν εγχϊριων και Ευρωπαϊκϊν Χρθματοδοτοφμενων 
Προγραμμάτων. 

3.2.17 υλλογι χριςιμων ςτοιχείων για τα προβλιματα και τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει 
ο ευαίςκθτοσ κλάδοσ του εμπορίου ςτο Διμο. Αξιολόγθςθ αυτϊν και εντατικοποίθςθ 
των δράςεων και ενεργειϊν για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςι τουσ . 

3.2.18 Ουςιαςτικι ςυμμετοχι των υπθρεςιϊν του Διμου ςτθ βελτίωςθ του υφιςτάμενου 
δικτφου προϊκθςθσ των ςχετικϊν προϊόντων. 

3.2.19 Θζςπιςθ πλαιςίου λειτουργίασ παραλιακϊν ηωνϊν (π.χ πεηοδρομιςεισ, 
μονοδρομιςεισ κ.λπ), ϊςτε να επιτευχκεί αφενόσ μεν θ αςφαλισ διζλευςθ των 
πεηϊν αφετζρου δε θ απρόςκοπτθ εξυπθρζτθςθ των εμπορικϊν καταςτθμάτων που 
δραςτθριοποιοφνται ςτισ ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ. Σονίηεται ότι θ εφρυκμθ και 
επιτυχισ λειτουργία των παραλιακϊν ηωνϊν κεωρείται κακοριςτικόσ παράγοντασ για 
τθν ςτιριξθ και τθν περαιτζρω αναβάκμιςθ τθσ εμπορικισ-τουριςτικισ 
δραςτθριότθτασ του Διμου. 

 

 

 

 
Άξονασ 4 : ΒΕΛΤΙΩΣΘ ΤΘΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ  

Μζτρο 4.1. : Διαδικαςίεσ διοίκθςθσ 

Κωδ. Στόχοσ 

4.1.1 Βελτίωςθ των διαδικαςιϊν προγραμματιςμοφ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ 
λειτουργίασ του Διμου. 

           4.1.2 Διερεφνθςθ κεςμικοφ πλαιςίου για τθ ςφςταςθ και λειτουργία επιτελικισ υπθρεςίασ 
προγραμματιςμοφ. 

Μζτρο 3.3.: Τουριςμόσ 

Κωδ. Στόχοσ 

3.3.1 τιριξθ των τουριςτικϊν επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτο Διμο, μζςω τθσ 
ςυνεχοφσ προςπάκειασ που καταβάλλεται από τισ Τπθρεςίεσ του Διμου. 

3.3.2 Εκςυγχρονιςμόσ λιμενικϊν υποδομϊν και καταςκευι νζων λιμενικϊν ζργων. φνδεςθ 
με γειτονικοφσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ (π.χ ποράδεσ). 

3.3.3 υςτθματικόσ κακαριςμόσ των ακτϊν με τθν χριςθ κατάλλθλου εξοπλιςμοφ. 
Σοποκζτθςθ κάδων και τακτικι ςυλλογι των απορριμμάτων τουσ. 

3.3.4 Εξαςφάλιςθ των αναγκαίων υποδομϊν για τθν διευκόλυνςθ των επιςκεπτϊν (π.χ. 
λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ, υπαίκρια ντουσ, αλλακτιρια κ.λπ.). 

3.3.5 Επιβολι αυςτθρϊν προςτίμων και άμεςων κυρϊςεων ςε κάκε περίπτωςθ ρφπανςθσ-
μόλυνςθσ των ακτϊν. 

3.3.6 τιριξθ και προβολι κάκε προςπάκειασ αναβάκμιςθσ του αγροτουριςμοφ, 
ςυνεκτιμϊντασ το γεγονόσ ότι τα τελευταία ζτθ παρατθρείται ζντονθ αφξθςθ του 
ςυγκεκριμζνου είδουσ τουριςμοφ. 

3.3.7 Δθμιουργία νζων κζντρων Πολιτιςμοφ (Λαογραφικά Μουςεία, ανοιχτό κζατρο κ.λπ) 
με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ προςζλευςθσ τουριςτϊν. 

3.3.8 Αξιοποίθςθ αρχαιολογικϊν χϊρων. 

3.3.9 Προβολι παραδοςιακϊν οικιςμϊν. Ανάπλαςθ παραλιακϊν ηωνϊν. 
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4.1.3 Αξιολόγθςθ διακζςιμου προςωπικοφ και εξοπλιςμοφ και εν ςυνεχεία εφαρμογι 
ςχεδίου για τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςι τουσ. 

 
4.1.4 

υλλογι χριςιμων ςτοιχείων ςχετικά με το αποτζλεςμα τθσ εφαρμογισ των 
αποφάςεων των οργάνων διοίκθςθσ (απαιτοφμενοσ χρόνοσ εφαρμογισ τουσ, βακμόσ 
αποδοχισ τουσ από τουσ Δθμότεσ, εμφάνιςθ τυχόν δυςλειτουργιϊν κατά τθν 
εφαρμογισ τουσ κ.λπ). 

 

 

 
Μζτρο 4.2.: Σχζςθ Διμου με τθν κοινωνία και τον πολίτθ 

Κωδ. Στόχοσ 

 
 

4.2.1 

Ανάγκθ βελτίωςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του Διμου προσ τουσ κοινωνικοφσ 
φορείσ και τουσ δθμότεσ και ειδικότερα κζςπιςθ μζτρων με ςκοπό: τθν αυκθμερόν 
εξυπθρζτθςι τουσ ςε κζματα αποκλειςτικισ αρμοδιότθτασ του Διμου, τθν παροχι 
χριςιμων ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και διευκολφνςεων ςε κζματα μθ – 
αποκλειςτικισ αρμοδιότθτασ του Διμου, τθν απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν 
υποςτιριξισ τουσ, τθν ζγκυρθ και ςυςτθματικι πλθροφόρθςι τουσ μζςω διαδικτφου.  

4.2.2 Ανάπτυξθ διαδικαςιϊν διαχείριςθσ αιτθμάτων και παραπόνων κοινωνικϊν φορζων 
και δθμοτϊν. 

4.2.3 υμμετοχι των δθμοτϊν και κοινωνικϊν φορζων ιδίωσ ςε κρίςιμα ηθτιματα 
αναπτυξιακοφ προγραμματιςμοφ. 

 
Μζτρο 4.3.: Δομζσ (όργανα και υπθρεςίεσ) 

Κωδ. Στόχοσ 

 
4.3.1 

ε ςυνεργαςία με τουσ προϊςταμζνουσ και το προςωπικό των Τπθρεςιϊν του Διμου 
κα διερευνθκεί θ ανάγκθ αναδιοργάνωςθσ των Νομικϊν προςϊπων και των 
επιχειριςεων του Διμου. 

4.3.2 Αναβάκμιςθ και βελτίωςθ του επιπζδου ςυνεργαςίασ των Τπθρεςιϊν του Διμου 
κυρίωσ ςε κζματα εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν. 

4.3.3 Ανακατανομι των κακθκόντων των Τπθρεςιϊν και του προςωπικοφ του Διμου 
κυρίωσ ςε κζματα κοινωνικισ πρόνοιασ, τοπικισ οικονομίασ και απαςχόλθςθσ. 

 
Μζτρο 4.4.: Δομζσ (όργανα και υπθρεςίεσ) 

Κωδ. Στόχοσ 

           4.4.1 Ενδυνάμωςθ του υφιςτάμενου προςωπικοφ των Τπθρεςιϊν του Διμου με ςφγχρονεσ 
ειδικότθτεσ. 

  
4.4.2 

Αναβάκμιςθ των γνϊςεων και τθσ ενθμζρωςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ (αιρετϊν 
και προςωπικοφ) κυρίωσ ςε κζματα ανεφρεςθσ πλθροφοριϊν, νομοκετικϊν 
διατάξεων και γενικότερων κεμάτων που άπτονται τθσ αρμοδιότθτασ του Διμου. 

4.4.3 Περαιτζρω ςτελζχωςθ του εργατικοφ δυναμικοφ ϊςτε να είναι εφικτι  θ 
αντιμετϊπιςθ των ιδιαίτερα αυξθμζνων αναγκϊν του Διμου ςε κζματα 
κακαριότθτασ δθμοτικϊν και κοινόχρθςτων χϊρων, ςυντιρθςθ οδϊν, ζλεγχο και 
επιδιόρκωςθ βλαβϊν δικτφων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ κ.λπ. 

4.4.4 Αξιοποίθςθ προγραμμάτων εκελοντικισ εργαςίασ και παροχισ υπθρεςιϊν για τθν 
καλφτερθ αντιμετϊπιςθ των αυξθμζνων αναγκϊν του Διμου ςε κρίςιμεσ περιόδουσ 
(αποχιονιςμόσ ορεινϊν περιοχϊν, δαςοπροςταςία κ.λ.π). 

4.4.5 Αναβάκμιςθ και εκςυγχρονιςμόσ του υφιςτάμενου Η/Μ εξοπλιςμοφ. 

4.4.6 Αγορά ςφγχρονου εξοπλιςμοφ (ςυςτιματα πλθροφορικισ, τθλεπικοινωνιακό δίκτυο, 
υπθρεςίεσ τθλεματικισ κ.λπ.) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III  

                               ΥΔΓΗΑ ΓΡΑΖ ΓΖΜΟΤ ΗΘΧΝΗΑ 

 

Άξονασ 1:Ρροςταςία περιβάλλοντοσ και βελτίωςθ ποιότθτασ ηωισ 

Μζτρο 1.1:Οικιςτικό περιβάλλον/Στζγαςθ/Δάςθ/Ενζργεια 

Αρμόδια Υπθρεςία :Τεχνικι Υπθρεςία 

                                                                              ΣΤΟΧΟΙ 

1.1.1:Εναρμόνιςθ  Γ.Π.. πρϊθν Διμου ικωνίασ και πρϊθν Διμου Σορϊνθσ. 

1.1.2:Κτθματογράφθςθ Πολεοδόμθςθ των Δ.Κ. 

1.1.5:Προςταςία και ζλεγχοσ των δαςικϊν ορεινϊν όγκων μζςω των ςχετικϊν υπθρεςιϊν και των 
εκελοντικϊν μονάδων του Διμου. 

1.1.8:Αφξθςθ του αςτικοφ πραςίνου και προςταςία των αδζςποτων ηϊων. 

1.1.9:Δεντροφυτεφςεισ κατά μικοσ του κεντρικϊν αξόνων των οικιςμϊν. 

1.1.11:χεδιαςμόσ και εφαρμογι μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ (χριςθ ειδικϊν λαμπτιρων ςτα 
Δθμoτικά κτίρια, περιοριςμόσ τθσ άςκοπθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ, ενεργειακόσ ςχεδιαςμόσ κτιρίων 
κ.λπ). 

1.1.12:υλλογι προϊόντων που ςχετίηονται με τθν εξοικονόμθςθ και παραγωγι ενζργειασ (π.χ. 
μπαταρίεσ, λαμπτιρεσ, φωτοβολταϊκά κ.λπ). 

ΔΡΑΕΙ (ΤΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕ) 

φνταξθ του Γενικοφ Πολεοδομικοφ χεδίου του Διμου, ςτθν κτθματογράφθςθ κακϊσ και ςτθν 
πολεοδόμθςθ των Σ.Δ. 

Προςταςία των δαςικϊν ορεινϊν όγκων του Διμου, λιψθ μζτρων για τθν αφξθςθ του αςτικοφ 
πράςινου και  εφαρμογι μζτρων για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ.   

 

Μζτρο 1.2:Μεταφορικι υποδομι/Κυκλοφορία/Στάκμευςθ/Συγκοινωνία 

Αρμόδια Υπθρεςία: Τεχνικι Υπθρεςία 

                                                                               ΣΤΟΧΟΙ 

1.2.1:υντιρθςθ υφιςταμζνων και ςυμμετοχι ςτθν καταςκευι νζων δθμοτικϊν οδϊν με απϊτερο 
ςκοπό τθν βελτίωςθ των ςυνκθκϊν μεταφοράσ και αςφαλοφσ κίνθςθσ οχθμάτων/πεηϊν ςτο Διμο 
(Περιφερειακι Νικιτθσ κ.λπ). 

1.2.2:Αςφαλτοςτρϊςεισ / Κραςπεδϊςεισ / Διαγραμμίςεισ οδϊν και αποκατάςταςθ βατότθτασ αυτϊ. 

1.2.5:Αποτελεςματικι και μόνιμθ αντιμετϊπιςθ του ζντονου προβλιματοσ ςτάκμευςθσ που 
εντοπίηεται ςτισ τουριςτικζσ περιοχζσ. 

1.2.6:Δθμιουργία πάρκινγκ αυτοκινιτων και τουριςτικϊν λεωφορείων. 

1.2.8:Εκςυγχρονιςμόσ λιμενικϊν υποδομϊν και καταςκευι νζων λιμενικϊν ζργων. φνδεςθ με 
γειτονικοφσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ (π.χ ποράδεσ). 

ΔΡΑΕΙ (ΤΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕ) 

υντιρθςθ υφιςταμζνων και ςυμμετοχι ςτθν καταςκευι νζων δθμοτικϊν οδϊν, αςφαλτοςτρϊςεισ 
/ κραςπεδϊςεισ / διαγραμμίςεισ οδϊν κακϊσ και μόνιμθ αντιμετϊπιςθ του ζντονου προβλιματοσ 
ςτάκμευςθσ που εντοπίηεται ςτουσ παραλιακοφσ οικιςμοφσ. 
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Μζτρο 1.3:Υδατικοί πόροι/Φδρευςθ 

Αρμόδια Υπθρεςία: Τεχνικι Υπθρεςία 

                                                                            ΣΤΟΧΟΙ 

1.3.1:Αποτελεςματικι προςταςία και βζλτιςτθ διαχείριςθ των υφιςτάμενων υδατικϊν πόρων 

1.3.2:Εξεφρεςθ νζων υδατικϊν πόρων (π.χ εκτζλεςθ νζων υδρογεωτριςεων, φράγματα). 

1.3.4:υςτθματικι αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων μετριςεων ςχετικά με τα επίπεδα μόλυνςθσ ςε 
ζδαφοσ, κάλαςςα και ατμόςφαιρα. 

1.3.5:Επιβολι αυςτθρϊν προςτίμων και άμεςων κυρϊςεων ςε κάκε περίπτωςθ ρφπανςθσ-μόλυνςθσ 
του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, μζςω των αρμοδίων υπθρεςιϊν του Διμου. 

1.3.8:Βελτίωςθ και αντικατάςταςθ των παλαιωμζνων και εν μζρει ακατάλλθλων – λόγω των ςωλινων 
αμιάντου –  δικτφων φδρευςθσ ςτο ςφνολο του Διμου. 

1.3.9:Βελτίωςθ και αντικατάςταςθ του παλαιωμζνου δικτφου φδρευςθσ. 

                                                                        ΔΡΑΕΙ (ΝΕΕ) 

Λήτη και εθαπμογή μέηπυν για ηην αποηελεζμαηική πποζηαζία και βέληιζηη διασείπιζη ηυν 

ςθιζηάμενυν ςδαηικών πόπυν (ζςζηημαηική αξιολόγηζη αποηελεζμάηυν μεηπήζευν ζσεηικά με ηα 

επίπεδα μόλςνζηρ ζε έδαθορ, θάλαζζα και αημόζθαιπα, επιβολή αςζηηπών πποζηίμυν και άμεζυν 

κςπώζευν ζε κάθε πεπίπηυζη πύπανζηρ-μόλςνζηρ ηος θςζικού πεπιβάλλονηορ, μέζυ ηυν απμοδίυν 

ςπηπεζιών ηος Δήμος), εξεύπεζη νέυν ςδαηικών πόπυν (π.σ εκηέλεζη νέυν ςδπογευηπήζευν) καθώρ 

και η βεληίυζη και ανηικαηάζηαζη ηυν παλαιυμένυν και εν μέπει ακαηάλληλυν – λόγυ ηυν 

ζυλήνυν αμιάνηος –  δικηύυν ύδπεςζηρ ζηο ζύνολο ηυν Σ.Δ ηος Δήμος.  

 

 

Μζτρο 1.4:Διαχείριςθ ςτερεών αποβλιτων 

Αρμόδια Υπθρεςία :Τεχνικι /Οικονομικι Υπθρεςία 

                                                                                ΣΤΟΧΟΙ 

1.4.1:Καταςκευι ΧΤΣΑ, γεγονόσ που αναμζνεται να ςυντελζςει κακοριςτικά ςτθ βελτίωςθ του 
βιοτικοφ εππζδου του Διμου. 

1.4.2:υςτθματικόσ ζλεγχοσ για τθν αποτροπι δθμιουργίασ νζων – παράνομων ΧΑΔΑ. 

1.4.3:Αποκατάςταςθ των ΧΑΔΑ του Διμου. 

1.4.4:Ζναρξθ προγράμματοσ ανακφκλωςθσ με τθν τοποκζτθςθ κατάλλθλων κάδων για τθν ςυλλογι 
χαρτιοφ, πλαςτικϊν/ γυάλινων απορριμμάτων, θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν. 

1.4.5:Διάκεςθ κονδυλίων για τθν ανανζωςθ του ςτόλου των απορριμματοφόρων οχθμάτων του 
Διμου. 

1.4.6:Εξαςφάλιςθ κατάλλθλου χϊρου για τθ ςυγκζντρωςθ αδρανϊν υλικϊν (μπάηα) από το ςφνολο 
του Διμου, ϊςτε να αποφευχκεί θ ανεξζλεγκτθ απόρριψι τουσ (π.χ. εντόσ κοίτθσ ρεμάτων). 

1.4.7:Αγορά νζων και ςφγχρονων κάδων και αντικατάςταςθ των αντίςτοιχων παλαιωμζνων. 
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1.4.8:Βελτίωςθ και αντικατάςταςθ του παλαιωμζνου και εν μζρει ακατάλλθλου – λόγω τθσ 
παντορροϊκισ λειτουργίασ του –  δικτφου αποχζτευςθσ των Δ.Κ. 

1.4.9:υμμετοχι ςτισ διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ και καταςκευισ εγκαταςτάςεων Βιολογικοφ 
Κακαριςμοφ των λυμάτων του Διμου. 

1.4.10:Λιψθ πρωτοβουλιϊν και κφρια ςυμμετοχι ςτο ςχεδιαςμό και κζςθ ςε λειτουργία μονάδων 
διάκεςθσ και επεξεργαςίασ ελαιολυμάτων. 

1.4.11:Μελζτθ - Καταςκευι αντιπλθμμυρικϊν  ζργων. 

1.4.12:Επιβολι αυςτθρϊν προςτίμων και άμεςων κυρϊςεων ςε κάκε περίπτωςθ απαράδεκτθσ 
διάκεςθσ υγρϊν αποβλιτων. 

                                                                   ΔΡΑΕΙ (ΝΕΕ) 

Επίτευξθ ορκισ και περιβαλλοντικά αποδεκτισ διαχείριςθσ των ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων , με 
ςκοπό τθ μείωςθ τθσ ρφπανςθσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ και κατ’ 
επζκταςθ τθ διαςφάλιςθ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ.       

 

Άξονασ 2:Ενιςχυςθ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ και των υπθρεςιών παιδείασ, πολιτιςμοφ, ακλθτιςμοφ 

Μζτρο 2.1: Κοινωνικι Ρρόνοια 

Αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ:Τεχνικι/Οικονομικι Υπθρεςία/Νομικά Ρρόςωπα 

                                                                       ΣΤΟΧΟΙ 

2.1.1:Καταςκευι νζων βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν. 

2.1.2:Ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ δθμοτικϊν παιδικϊν ςτακμϊν. Λειτουργία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. 

2.1.3:Καταςκευι παιδικϊν χαρϊν. 

2.1.6:Καταςκευι νζου κτιρίου ΕΠΑΛ ςτθ Νικιτθ. 

2.1.7:υςτθματικόσ ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ των κτιρίων ΚΑΠΗ. 

2.1.9:Αμζριςτθ ςτιριξθ και προβολι των εκδθλϊςεων τθσ τρίτθσ θλικίασ (χορωδίεσ, διοργάνωςθ 
εκδρομϊν και ψυχαγωγικϊν εκδθλϊςεων κ.λπ). 

                                                                ΔΡΑΕΙ (ΝΕΕ) 

Ουςιαςτικι αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Πρόνοιασ προσ το ςφνολο των 
δθμοτϊν 

 

Μζτρο 2.2 : Ιςότθτα και κοινωνικι ενςωμάτωςθ  

Αρμόδια Υπθρεςία: Διοικθτικι / Οικονομικι Υπθρεςία, ΚΕΡ, Νομικά Ρρόςωπα 

                                                                        ΣΤΟΧΟΙ 

2.2.1:Διερεφνθςθ για τθν κζςπιςθ και εφαρμογι κοινωνικϊν προγραμμάτων-εκελοντικϊν δράςεων 
για ειδικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ (παλιννοςτοφντεσ, οικονομικοί μετανάςτεσ, άποροι κ.λπ. 

2.2.2:Διερεφνθςθ τθσ δυνατότθτασ απορρόφθςθσ κοινοτικϊν κονδυλίων μζςω ςχετικϊν 
Προγραμμάτων ςχετικά με τθν εφρυκμθ ζνταξθ και ενςωμάτωςθ των οικονομικϊν μεταναςτϊν ςτθν 
τοπικι κοινωνία. 
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2.2.3:Άμεςθ εξυπθρζτθςθ και βοικεια ςτισ ωσ άνω ομάδεσ πλθκυςμοφ από τισ Τπθρεςίεσ του Διμου 
προκειμζνου να αντιμετωπιςκοφν τα προβλιματά τουσ. 

2.2.4:Παροχι κάκε μορφισ διευκόλυνςθσ ςε άπορουσ δθμότεσ (προςφορά εργαςίασ, μείωςθ 
δθμοτικϊν τελϊν, οικονομικι ενίςχυςθ κ.λπ. 

                                                               ΔΡΑΕΙ (ΝΕΕ) 

Θζςπιςθ και εφαρμογι μζτρων για τθν κοινωνικι ζνταξθ ειδικϊν ομάδων πλθκυςμοφ 
(παλιννοςτοφντεσ, οικονομικοί μετανάςτεσ, άποροι κ.λπ).      

 

Μζτρο2.3:Ραιδεία 

Αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ :Διοικθτικι/Οικονομικι Υπθρεςία, ΚΕΡ, Νομικά Ρρόςωπα 

                                                                     ΣΤΟΧΟΙ 

2.3.1:Καταςκευι νζων ςχολικϊν κτιρίων (προςκικεσ) ςτο Γυμνάςιο-Λφκειο Ν.Μαρμαρά και Νικιτθσ. 

2.3.2:Ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ αντίςτοιχων ςχολικϊν μονάδων. 

2.3.3:υντιρθςθ των ςχολικϊν εγκαταςτάςεων. 

2.3.4:Ενίςχυςθ μακθτικϊν δραςτθριοτιτων (ακλθτικϊν, ψυχαγωγικϊν, εκπαιδευτικϊν). 

                                                               ΔΡΑΕΙ (ΝΕΕ) 

Καταςκευι νζων ςχολικϊν κτιρίων, ςτθ ςυνεχι ςυντιρθςθ των αντίςτοιχων υφιςτάμενων 

 

Μζτρο 2.4:Ακλθτιςμόσ 

Αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ:Τεχνικι/ Οικονομικι,Νομικά Ρρόςωπα 

                                                                     ΣΤΟΧΟΙ 

2.4.1:Καταςκευι νζων ακλθτικϊν ςφγχρονων υποδομϊν (π.χ Κλειςτό Γυμναςτιριο ςτο Γυμνάςιο 
Ν.Μαρμαρά). 

2.4.2:Διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου ακλθτικϊν κτιρίων. 

2.4.3:Καταςκευι χλοοτάπθτα ςτα γιπεδα. 

2.4.4:υντιρθςθ υφιςτάμενων ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων. 

2.4.5:Θζςπιςθ και εφαρμογι προγραμμάτων μαηικοφ ακλθτιςμοφ. 

                                                    ΔΡΑΕΙ (ΤΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕ) 

Καταςκευι νζων ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων, ςτθ ςυνεχι ςυντιρθςθ των αντίςτοιχων υφιςτάμενων 
κακϊσ και ςτθ κζςπιςθ και εφαρμογι προγραμμάτων μαηικοφ ακλθτιςμοφ. 
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Μζτρο 2.5:Ρολιτιςμόσ 

Αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ: Τεχνικι/Οικονομικι Υπθρεςία, Νομικά Ρρόςωπα 

                                                                          ΣΤΟΧΟΙ 

2.5.1:υνεχισ ςυντιρθςθ και περαιτζρω ανάδειξθ πολιτιςτικϊν χϊρων. 

2.5.2:τιριξθ, περαιτζρω προβολι και προςπάκεια ουςιαςτικισ αναβάκμιςθσ των λαογραφικϊν 
εκδθλϊςεων. 

2.5.3:Μελζτθ ανακαταςκευισ μφλου ςτο Μεταγκίτςι. 

2.5.4:Ανάδειξθ των τοπικϊν αρχιτεκτονικϊν ιδιαιτεροτιτων που εντοπίηονται ςε αρκετά κτίςματα του 
Διμου και προςπάκεια ζνταξθσ ςε ςχετικά Χρθματοδοτοφμενα Προγράμματα. Αναπλάςεισ οικιςμϊν. 

                                                             ΔΡΑΕΙ (ΤΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕ) 

Καταςκευι νζων ςφγχρονων πολιτιςτικϊν εγκαταςτάςεων, ςτθν ανάδειξθ των τοπικϊν 
αρχιτεκτονικϊν ιδιαιτεροτιτων που εντοπίηονται ςε αρκετά κτίςματα και προςπάκεια ζνταξθσ ςε 
Χρθματοδοτοφμενα Προγράμματα κακϊσ και ςτθ ςτιριξθ Πολιτιςτικϊν υλλόγων, Χορωδιϊν και 
κάκε προςπάκειασ που ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ του πολιτιςτικοφ επιπζδου του Διμου.  

 

Άξονασ 3:Τοπικι Οικονομία και Απαςχόλθςθ 

Μζτρο 3.1: Απαςχόλθςθ/Επαγγελματικι Κατάρτιςθ 

Αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ :Διοικθτικι/Οικονομικι Υπθρεςία, ΚΕΡ, Νομικά Ρρόςωπα 

                                                                        ΣΤΟΧΟΙ 

3.1.1:φνταξθ τοπικοφ ςχεδίου δράςθσ για τθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ με τθ ςυμμετοχι όλων των 
εμπλεκομζνων φορζων (Τπουργείο Απαςχόλθςθσ & Κοινωνικισ Προςταςίασ, Ο.Α.Ε.Δ, Εργατικό 
Κζντρο, ιδιωτικοί φορείσ κ.λπ). 

3.1.2:Θζςπιςθ και εφαρμογι κοινωνικϊν προγραμμάτων για ειδικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ που 
πλιττονται από τθν ανεργία (παλιννοςτοφντεσ, οικονομικοί μετανάςτεσ, άποροι κ.λπ). 

3.1.4:υςτθματικι ςυνεργαςία με επαγγελματικά Επιμελθτιρια – Φορείσ προκειμζνου να καταςτεί 
εφικτι θ βελτίωςθ τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ των ανζργων. 

3.1.5:φνταξθ τοπικοφ ςχεδίου δράςθσ για τθν περαιτζρω βελτίωςθ του επιπζδου επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ με τθ ςυμμετοχι όλων των εμπλεκομζνων φορζων (Τπουργείο Απαςχόλθςθσ & 
Κοινωνικισ Προςταςίασ, Ο.Α.Ε.Δ, ιδιωτικοί φορείσ κ.λπ). 

                                                     ΔΡΑΕΙ (ΤΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕ) 

φνταξθ τοπικοφ ςχεδίου δράςθσ για τθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ με τθ ςυμμετοχι όλων των 
εμπλεκομζνων φορζων (Τπουργείο Απαςχόλθςθσ & Κοινωνικισ Προςταςίασ, Ο.Α.Ε.Δ, ιδιωτικοί 
φορείσ κ.λπ), ςτθ κζςπιςθ και εφαρμογι κοινωνικϊν προγραμμάτων για ειδικζσ ομάδεσ 
πλθκυςμοφ που πλιττονται από τθν ανεργία (παλιννοςτοφντεσ, οικονομικοί μετανάςτεσ, άποροι 
κ.λπ), ςτθ ςυςτθματικι ςυνεργαςία με επαγγελματικά Επιμελθτιρια – Φορείσ προκειμζνου να 
καταςτεί εφικτι θ βελτίωςθ τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ των ανζργων κακϊσ και ςτθ ςφνταξθ 
τοπικοφ ςχεδίου δράςθσ για τθν περαιτζρω βελτίωςθ του επιπζδου επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 
με τθ ςυμμετοχι όλων των εμπλεκομζνων φορζων (Τπουργείο Απαςχόλθςθσ & Κοινωνικισ 
Προςταςίασ, Ο.Α.Ε.Δ, ιδιωτικοί φορείσ κ.λπ).  
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Μζτρο 3.2: Ρρωτογενισ/Δευτερογενισ/Τριτογενισ Ραραγωγι  

Αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ :Διοικθτικι/Τεχνικι/Οικονομικι Υπθρεςία, ΚΕΡ, Νομικά Ρρόςωπα 

                                                                       ΣΤΟΧΟΙ 

3.2.2:Αμζριςτθ ςτιριξθ και προβολι κάκε είδουσ προςπάκειασ αξιοποίθςθσ τοπικϊν πόρων (μζλι, 
ελιζσ, λάδι, τυροκομία κ.λπ). 

3.2.4:Δθμιουργία κατάλλθλων χϊρων για τθν ανάδειξθ τοπικϊν παραδοςιακϊν προϊόντων και 
επαγγελμάτων (κεματικά πάρκα κ.λπ). 

3.2.9:Αμζριςτθ ςτιριξθ και προβολι των μεταποιθτικϊν μονάδων που δραςτθριοποιοφνται ςτο 
Διμο. 

3.2.11:τιριξθ των μονάδων αλλά και των δθμοτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτον αγροτικό τομζα. 

3.2.14:Βελτίωςθ των υποδομϊν τθσ άρδευςθσ και των εγγειοβελτιωτικϊν ζργων.  

3.2.16: υνεχισ ςυντιρθςθ του υφιςτάμενου δικτφου αγροτικισ οδοποιίασ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια 
του ζτουσ, με ςκοπό τθν αποκατάςταςθ τθσ αςφαλοφσ βατότθτάσ του. Αξιοποίθςθ ςχετικϊν 
εγχϊριων και Ευρωπαϊκϊν Χρθματοδοτοφμενων Προγραμμάτων. 

ΔΡΑΕΙ (ΤΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕ)  

Εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων δράςεων για τθν ςτιριξθ και ανάπτυξθ τθσ πρωτογενοφσ, δευτερογενοφσ 
και τριτογενοφσ παραγωγισ. υγκεκριμζνα, προβλζπεται θ προβολι κάκε είδουσ προςπάκειασ 
αξιοποίθςθσ τοπικϊν πόρων, θ δθμιουργία χϊρων για τθν ανάδειξθ παραδοςιακϊν προϊόντων και 
επαγγελμάτων, θ βελτίωςθ των υποδομϊν τθσ άρδευςθσ και των εγγειοβελτιωτικϊν ζργων κακϊσ 
και θ ςυνεχισ ςυντιρθςθ του υφιςτάμενου δικτφου αγροτικισ οδοποιίασ. 

 

 

Μζτρο 3.3 :Τουριςμόσ 

Αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ :Διοικθτικι/Τεχνικι/Οικονομικι Υπθρεςία, ΚΕΡ, Νομικά Ρρόςωπα 

                                                                          ΣΤΟΧΟΙ 

3.3.1: τιριξθ των τουριςτικϊν επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτο Διμο, μζςω τθσ 
ςυνεχοφσ προςπάκειασ που καταβάλλεται από τισ Τπθρεςίεσ του Διμου. 

3.3.2:Εκςυγχρονιςμόσ λιμενικϊν υποδομϊν και καταςκευι νζων λιμενικϊν ζργων. φνδεςθ με 
γειτονικοφσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ (π.χ ποράδεσ). 

3.3.3:υςτθματικόσ κακαριςμόσ των ακτϊν με τθν χριςθ κατάλλθλου εξοπλιςμοφ. Σοποκζτθςθ 
κάδων και τακτικι ςυλλογι των απορριμμάτων τουσ. 

3.3.4:Εξαςφάλιςθ των αναγκαίων υποδομϊν για τθν διευκόλυνςθ των επιςκεπτϊν (π.χ. λιμενικζσ 
εγκαταςτάςεισ, υπαίκρια ντουσ, αλλακτιρια κ.λπ.). 

3.3.6:τιριξθ και προβολι κάκε προςπάκειασ αναβάκμιςθσ του αγροτουριςμοφ, ςυνεκτιμϊντασ το 
γεγονόσ ότι τα τελευταία ζτθ παρατθρείται ζντονθ αφξθςθ του ςυγκεκριμζνου είδουσ τουριςμοφ. 

3.3.8:Αξιοποίθςθ αρχαιολογικϊν χϊρων. 
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3.3.9:Προβολι παραδοςιακϊν οικιςμϊν. Ανάπλαςθ παραλιακϊν ηωνϊν. 

ΔΡΑΕΙ  

Εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων δράςεων για τθν ςτιριξθ και ανάδειξθ των τουριςτικϊν δυνατοτιτων 
του Διμου. 

 

 

Άξονασ 4:Βελτίωςθ τθσ Διοικθτικισ Ικανότθτασ του Διμου 

Μζτρο 4.1:Διαδικαςίεσ Διοίκθςθσ 

Αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ: Διοικθτικι Υπθρεςία, Οικονομικι Υπθρεςία 

ΣΤΟΧΟΙ 

4.1.1:Βελτίωςθ των διαδικαςιϊν προγραμματιςμοφ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ 
λειτουργίασ του Διμου. 

4.1.3:Αξιολόγθςθ διακζςιμου προςωπικοφ και εξοπλιςμοφ και εν ςυνεχεία εφαρμογι ςχεδίου για 
τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςι τουσ. 

4.1.4:υλλογι χριςιμων ςτοιχείων ςχετικά με το αποτζλεςμα τθσ εφαρμογισ των αποφάςεων των 
οργάνων διοίκθςθσ (απαιτοφμενοσ χρόνοσ εφαρμογισ τουσ, βακμόσ αποδοχισ τουσ από τουσ 
Δθμότεσ, εμφάνιςθ τυχόν δυςλειτουργιϊν κατά τθν εφαρμογισ τουσ κ.λπ). 

ΔΡΑΕΙ  

Εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων δράςεων για τθν βελτίωςθ των διαδικαςιϊν προγραμματιςμοφ, 
παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ λειτουργίασ του Διμου, τθν αξιολόγθςθ διακζςιμου 
προςωπικοφ και εξοπλιςμοφ και εν ςυνεχεία τθν εφαρμογι ςχεδίου για τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςι 
τουσ. Ιδιαίτερα χριςιμθ δράςθ αποτελεί θ ςυλλογι ςτοιχείων ςχετικά με το αποτζλεςμα τθσ 
εφαρμογισ των αποφάςεων των οργάνων διοίκθςθσ. 
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Μζτρο 4.4:Δομζσ (Πργανα και Υπθρεςίεσ) 

Αρμόδια Υπθρεςία :Διοικθτικι Υπθρεςία 

ΣΤΟΧΟΙ 

4.4.1:Ενδυνάμωςθ του υφιςτάμενου προςωπικοφ των Τπθρεςιϊν του Διμου με ςφγχρονεσ 
ειδικότθτεσ. 

4.4.2:Αναβάκμιςθ των γνϊςεων και τθσ ενθμζρωςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ (αιρετϊν και 
προςωπικοφ) κυρίωσ ςε κζματα ανεφρεςθσ πλθροφοριϊν, νομοκετικϊν διατάξεων και 
γενικότερων κεμάτων που άπτονται τθσ αρμοδιότθτασ του Διμου. 

4.4.4:Αξιοποίθςθ προγραμμάτων εκελοντικισ εργαςίασ και παροχισ υπθρεςιϊν για τθν καλφτερθ 
αντιμετϊπιςθ των αυξθμζνων αναγκϊν του Διμου ςε κρίςιμεσ περιόδουσ (αποχιονιςμόσ ορεινϊν 
περιοχϊν, δαςοπροςταςία κ.λπ). 

4.4.5:Αναβάκμιςθ και εκςυγχρονιςμόσ του υφιςτάμενου Η/Μ εξοπλιςμοφ. 

ΔΡΑΕΙ  

Εκτζλεςθ δράςεων για τθν αξιοποίθςθ και αναβάκμιςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ κακϊσ και 
τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ. Προβλζπεται θ ενδυνάμωςθ του υφιςτάμενου προςωπικοφ των 
Τπθρεςιϊν του Διμου με ςφγχρονεσ ειδικότθτεσ, θ αναβάκμιςθ των γνϊςεων και τθσ 
ενθμζρωςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ κυρίωσ ςε κζματα ανεφρεςθσ πλθροφοριϊν, 
νομοκετικϊν διατάξεων και γενικότερων κεμάτων που άπτονται τθσ αρμοδιότθτασ του Διμου, θ 
αξιοποίθςθ προγραμμάτων εκελοντικισ εργαςίασ για τθν καλφτερθ αντιμετϊπιςθ των 
αυξθμζνων αναγκϊν του Διμου ςε κρίςιμεσ περιόδουσ κακϊσ και ο εκςυγχρονιςμόσ του 
υφιςτάμενου Η/Μ εξοπλιςμοφ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV 

ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΓΡΑΔΧΝ 

 

 

 

ΑΞΟΝΕΣ- ΜΕΤΑ-ΔΑΣΕΙΣ 
1ο 

ζτοσ 
2ο 

ζτοσ 
3ο 

ζτοσ 
4ο 

ζτοσ 

ΑΞΟΝΑΣ 1:ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΘ 
ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ 

        

ΜΕΤΟ 1.1:Οικιςτικό περιβάλλον/ Στζγαςθ/ Δάςθ/ 
Ενζργεια 

        

ΔΑΣΕΙΣ          

φνταξθ του Γενικοφ Πολεοδομικοφ χεδίου του Διμου, 
ςτθν κτθματογράφθςθ κακϊσ και ςτθν πολεοδόμθςθ των 
Σ.Δ. 

√      √     

Προςταςία των δαςικϊν ορεινϊν όγκων του Διμου, θ λιψθ 
μζτρων για τθν αφξθςθ του αςτικοφ πράςινου και θ 
εφαρμογι μζτρων για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ.   

√ √ √   

 

ΜΕΤΟ 1.2:Μεταφορικι υποδομι/ Κυκλοφορία/ 
Στάκμευςθ/ Συγκοινωνία 

        

ΔΑΣΕΙΣ          

 
υντιρθςθ υφιςταμζνων και ςυμμετοχι ςτθν καταςκευι 
νζων δθμοτικϊν οδϊν, αςφαλτοςτρϊςεισ / κραςπεδϊςεισ / 
διαγραμμίςεισ οδϊν κακϊσ και μόνιμθ αντιμετϊπιςθ του 
ζντονου προβλιματοσ ςτάκμευςθσ που εντοπίηεται ςτουσ 
παραλιακοφσ οικιςμοφσ. 

√ √ √   

 

ΜΕΤΟ 1.3:Υδατικοί πόροι/Φδρευςθ         

ΔΑΣΕΙΣ          

 
Λιψθ και εφαρμογι μζτρων για τθν αποτελεςματικι 
προςταςία και βζλτιςτθ διαχείριςθ των υφιςτάμενων 
υδατικϊν πόρων (ςυςτθματικι αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων 
μετριςεων ςχετικά με τα επίπεδα μόλυνςθσ ςε ζδαφοσ, 
κάλαςςα και ατμόςφαιρα, επιβολι αυςτθρϊν προςτίμων και 
άμεςων κυρϊςεων ςε κάκε περίπτωςθ ρφπανςθσ-μόλυνςθσ 
του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, μζςω των αρμοδίων υπθρεςιϊν 
του Διμου), εξεφρεςθ νζων υδατικϊν πόρων (π.χ εκτζλεςθ 
νζων υδρογεωτριςεων) κακϊσ και θ βελτίωςθ και 
αντικατάςταςθ των παλαιωμζνων και εν μζρει ακατάλλθλων 
– λόγω των ςωλινων αμιάντου –  δικτφων φδρευςθσ ςτο 
ςφνολο των Σ.Δ του Διμου.  

√ √ √ √ 



 | 162  

 

 

ΜΕΤΟ 1.4:ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ         

ΔΑΣΕΙΣ          

Επίτευξθ ορκισ και περιβαλλοντικά αποδεκτισ διαχείριςθσ 
των ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων , με ςκοπό τθ μείωςθ τθσ 
ρφπανςθσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ τθσ ευρφτερθσ 
περιοχισ και κατ’ επζκταςθ τθ διαςφάλιςθ τθσ αειφόρου 
ανάπτυξθσ.       

√ √ √   

 

ΑΞΟΝΑΣ 2:ΕΝΙΣΧΥΣΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ 

        

ΜΕΤΟ 2.1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΡΟΝΟΙΑ         

ΔΑΣΕΙΣ          

Ουςιαςτικι αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 
Κοινωνικισ Πρόνοιασ προσ το ςφνολο των δθμοτϊν. 

√ √ √   

 

ΜΕΤΟ 2.3:ΡΑΙΔΕΙΑ         

ΔΑΣΕΙΣ          

Καταςκευι νζων ςχολικϊν κτιρίων, ςτθ ςυνεχι ςυντιρθςθ 
των αντίςτοιχων υφιςτάμενων. 

√ √ √   

 

ΜΕΤΟ 2.4:ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΣ         

ΔΑΣΕΙΣ          

Καταςκευι νζων ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων, ςτθ ςυνεχι 
ςυντιρθςθ των αντίςτοιχων υφιςτάμενων κακϊσ και ςτθ 
κζςπιςθ και εφαρμογι προγραμμάτων μαηικοφ ακλθτιςμοφ. 

√ √ √   

 

ΜΕΤΟ 2.5:ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ         

ΔΑΣΕΙΣ          

Καταςκευι νζων ςφγχρονων πολιτιςτικϊν εγκαταςτάςεων, 
ςτθν ανάδειξθ των τοπικϊν αρχιτεκτονικϊν ιδιαιτεροτιτων 
που εντοπίηονται ςε αρκετά κτίςματα και προςπάκεια 
ζνταξθσ ςε Χρθματοδοτοφμενα Προγράμματα κακϊσ και ςτθ 
ςτιριξθ Πολιτιςτικϊν υλλόγων, Χορωδιϊν και κάκε 
προςπάκειασ που ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ του 
πολιτιςτικοφ επιπζδου του Διμου.  

√ √ √   
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ΑΞΟΝΑΣ 3:ΤΟΡΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ         

ΜΕΤΟ 3.1: ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ/ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΚΑΤΑΤΙΣΘ         

ΔΑΣΕΙΣ          

φνταξθ τοπικοφ ςχεδίου δράςθσ για τθν αφξθςθ τθσ 
απαςχόλθςθσ με τθ ςυμμετοχι όλων των εμπλεκομζνων 
φορζων (Τπουργείο Απαςχόλθςθσ & Κοινωνικισ 
Προςταςίασ, Ο.Α.Ε.Δ, ιδιωτικοί φορείσ κ.λπ), ςτθ κζςπιςθ και 
εφαρμογι κοινωνικϊν προγραμμάτων για ειδικζσ ομάδεσ 
πλθκυςμοφ που πλιττονται από τθν ανεργία 
(παλιννοςτοφντεσ, οικονομικοί μετανάςτεσ, άποροι κ.λπ), 
ςτθ ςυςτθματικι ςυνεργαςία με επαγγελματικά 
Επιμελθτιρια – Φορείσ προκειμζνου να καταςτεί εφικτι θ 
βελτίωςθ τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ των ανζργων 
κακϊσ και ςτθ ςφνταξθ τοπικοφ ςχεδίου δράςθσ για τθν 
περαιτζρω βελτίωςθ του επιπζδου επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ με τθ ςυμμετοχι όλων των εμπλεκομζνων 
φορζων (Τπουργείο Απαςχόλθςθσ & Κοινωνικισ 
Προςταςίασ, Ο.Α.Ε.Δ, ιδιωτικοί φορείσ κ.λπ).  

√ √ √   

 

ΜΕΤΟ 3.2:ΡΩΤΟΓΕΝΘΣ/ ΔΕΥΤΕΟΓΕΝΘΣ/ ΤΙΤΟΓΕΝΘΣ 
ΡΑΑΓΩΓΘ 

        

ΔΑΣΕΙΣ          

Εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων δράςεων για τθν ςτιριξθ και 
ανάπτυξθ τθσ πρωτογενοφσ, δευτερογενοφσ και τριτογενοφσ 
παραγωγισ. υγκεκριμζνα, προβλζπεται θ προβολι κάκε 
είδουσ προςπάκειασ αξιοποίθςθσ τοπικϊν πόρων, θ 
δθμιουργία χϊρων για τθν ανάδειξθ παραδοςιακϊν 
προϊόντων και επαγγελμάτων, θ βελτίωςθ των υποδομϊν 
τθσ άρδευςθσ και των εγγειοβελτιωτικϊν ζργων κακϊσ και θ 
ςυνεχισ ςυντιρθςθ του υφιςτάμενου δικτφου αγροτικισ 
οδοποιίασ. 

√ √ √   

 
ΜΕΤΟ 3.3 :Τουριςμόσ         

ΔΑΣΕΙΣ          

Εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων δράςεων για τθν ςτιριξθ και 
ανάδειξθ των τουριςτικϊν δυνατοτιτων του Διμου 

√ √ √   

 

ΑΞΟΝΑΣ 4:ΒΕΛΤΙΩΣΘ ΤΘΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΙΚΑΝΟΤΘΤΑΣ ΤΟΥ 
ΔΘΜΟΥ 

        

ΜΕΤΟ 4.1:Διαδικαςίεσ Διοίκθςθσ         

ΔΑΣΕΙΣ          

Εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων δράςεων για τθν βελτίωςθ των 
διαδικαςιϊν προγραμματιςμοφ, παρακολοφκθςθσ και 
αξιολόγθςθσ τθσ λειτουργίασ του Διμου, τθν αξιολόγθςθ 

√ √ √   
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διακζςιμου προςωπικοφ και εξοπλιςμοφ και εν ςυνεχεία τθν 
εφαρμογι ςχεδίου για τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςι τουσ. 
Ιδιαίτερα χριςιμθ δράςθ αποτελεί θ ςυλλογι ςτοιχείων 
ςχετικά με το αποτζλεςμα τθσ εφαρμογισ των αποφάςεων 
των οργάνων διοίκθςθσ. 

 

 

ΜΕΤΟ 4.4:Δομζσ (Πργανα και Υπθρεςίεσ)         

ΔΑΣΕΙΣ          

Εκτζλεςθ δράςεων για τθν αξιοποίθςθ και αναβάκμιςθ του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ κακϊσ και τθσ υλικοτεχνικισ 
υποδομισ. Προβλζπεται θ ενδυνάμωςθ του υφιςτάμενου 
προςωπικοφ των Τπθρεςιϊν του Διμου με ςφγχρονεσ 
ειδικότθτεσ, θ αναβάκμιςθ των γνϊςεων και τθσ ενθμζρωςθσ 
του ανκρϊπινου δυναμικοφ κυρίωσ ςε κζματα ανεφρεςθσ 
πλθροφοριϊν, νομοκετικϊν διατάξεων και γενικότερων 
κεμάτων που άπτονται τθσ αρμοδιότθτασ του Διμου, θ 
αξιοποίθςθ προγραμμάτων εκελοντικισ εργαςίασ για τθν 
καλφτερθ αντιμετϊπιςθ των αυξθμζνων αναγκϊν του Διμου 
ςε κρίςιμεσ περιόδουσ κακϊσ και ο εκςυγχρονιςμόσ του 
υφιςτάμενου Η/Μ εξοπλιςμοφ.  

√ √ √ 

  

 

 

 

                                                     ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V 

 

                      ΓΔΗΚΣΔ ΔΚΡΟΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ  

 

Άξονασ 1:Ρροςταςία Ρεριβάλλοντοσ και βελτίωςθ ποιότθτασ ηωισ 

Μζτρο 1.1:Οικιςτικό περιβάλλον/Στζγαςθ/Δάςθ/Ενζργεια 

Δράςεισ 
Δείκτεσ 
Εκροών 

Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Δείκτεσ 
Αποτελεςμάτων 

Μονάδα Μζτρθςθσ 

φνταξθ του Γενικοφ 
Πολεοδομικοφ χεδίου 
του Διμου, ςτθν 
κτθματογράφθςθ 
κακϊσ και ςτθν 
πολεοδόμθςθ των Σ.Δ. 

Μελζτεσ 
Γ.Π.. 

Αρικμόσ  
Ωφελοφμενοσ 

πλθκυςμόσ 
% 

Προςταςία των δαςικϊν 
ορεινϊν όγκων του 
Διμου, θ λιψθ μζτρων 
για τθν αφξθςθ του 
αςτικοφ πράςινου και θ 
εφαρμογι μζτρων για 
τθν εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ.   

Εκτάςεισ 
προςτατευό-

μενων 
δαςικϊν 
ορεινϊν 
όγκων 

τρζμματα 
Ωφελοφμενοσ 

πλθκυςμόσ 
% 

Αφξθςθ 
χϊρων 

πραςίνου 
τετρ.μζτρα 

Ωφελοφμενοσ 
πλθκυςμόσ 

% 

Ποςοςτό ΑΠΕ % 
Εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ 
kwh 

 



 | 165  

 

 

 

 

Μζτρο 1.2:Μεταφορικι υποδομι/Κυκλοφορία/Στάκευςθ/Συγκοινωνία 

 
υντιρθςθ υφιςταμζνων και 
ςυμμετοχι ςτθν καταςκευι νζων 
δθμοτικϊν οδϊν, 
αςφαλτοςτρϊςεισ / 
κραςπεδϊςεισ / διαγραμμίςεισ 
οδϊν κακϊσ και μόνιμθ 
αντιμετϊπιςθ του ζντονου 
προβλιματοσ ςτάκμευςθσ που 
εντοπίηεται ςτουσ παραλιακοφσ 
οικιςμοφσ. 

Αναβάκμιςθ 
οδικοφ 
δικτφου 

χλμ. 
Ωφελοφμενοσ 

πλθκυςμόσ 
% 

Αφξθςθ 
χϊρου 

ςτάκμευςθσ 
τετρ.μζτρα 

Εξυπθρετοφμεν
οσ πλθκυςμόσ 

% 

 

Μζτρο 1.3:Υδατικοί πόροι/Φδρευςθ 

Λιψθ και εφαρμογι μζτρων για 
τθν αποτελεςματικι προςταςία 
και βζλτιςτθ διαχείριςθ των 
υφιςτάμενων υδατικϊν πόρων 
(ςυςτθματικι αξιολόγθςθ 
αποτελεςμάτων μετριςεων 
ςχετικά με τα επίπεδα μόλυνςθσ 
ςε ζδαφοσ, κάλαςςα και 
ατμόςφαιρα, επιβολι αυςτθρϊν 
προςτίμων και άμεςων 
κυρϊςεων ςε κάκε περίπτωςθ 
ρφπανςθσ-μόλυνςθσ του φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ, μζςω των 
αρμοδίων υπθρεςιϊν του 
Διμου), εξεφρεςθ νζων υδατικϊν 
πόρων (π.χ εκτζλεςθ νζων 
υδρογεωτριςεων) κακϊσ και θ 
βελτίωςθ και αντικατάςταςθ των 
παλαιωμζνων και εν μζρει 
ακατάλλθλων – λόγω των 
ςωλινων αμιάντου –  δικτφων 
φδρευςθσ ςτο ςφνολο των Σ.Δ του 
Διμου.  

Μελζτεσ 
περιβαλλοντι

κϊν 
επιπτϊςεων 

Αρικμόσ  
Ωφελοφμενοσ 

πλθκυςμόσ 
% 

Αφξθςθ 
υδρογεωτρι

ςεων 
Αρικμόσ  

Ωφελοφμενοσ 
πλθκυςμόσ 

% 

Καταςκευι-
βελτίωςθ-

αναβάκμιςθ 
δικτφου 

φδρευςθσ 

χλμ. 
Ωφελοφμενοσ 

πλθκυςμόσ 
% 

 

 

Μζτρο 1.4:Διαχείριςθ ςτερεών αποβλιτων 

Επίτευξθ ορκισ και 
περιβαλλοντικά αποδεκτισ 
διαχείριςθσ των ςτερεϊν και 
υγρϊν αποβλιτων , με ςκοπό τθ  
μείωςθ τθσ ρφπανςθσ του 
φυςικοφ περιβάλλοντοσ τθσ 
ευρφτερθσ περιοχισ και κατ’ 
επζκταςθ τθ διαςφάλιςθ τθσ 
αειφόρου ανάπτυξθσ.       

Εγκαταςτάςεισ 
επεξεργαςίασ 

λυμάτων 
Αρικμόσ  

Εξυπθρετοφμενοσ 
πλθκυςμόσ 

% 

Αποκατάςταςθ 
ΧΑΔΑ 

Αρικμόσ  
Εξυπθρετοφμενοσ 

πλθκυςμόσ 
% 

Εγκαταςτάςεισ 
ΧΤΣΑ 

Αρικμόσ  
Εξυπθρετοφμενοσ 

πλθκυςμόσ 
% 
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Άξονασ 2: Ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ και των υπθρεςιών παιδείασ, πολιτιςμοφ, 
ακλθτιςμοφ 

Μζτρο 2.1:Κοινωνικι πρόνοια 

Ουςιαςτικι αναβάκμιςθ των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν 
Κοινωνικισ Πρόνοιασ προσ το 
ςφνολο των δθμοτϊν 

Δομζσ 
Κοινωνικισ 
Πρόνοιασ 

Αρικμόσ  
Ωφελοφμενοσ 

πλθκυςμόσ 
% 

Μζτρο 2.2:Ιςότθτα και Κοινωνικι ενςωμάτωςθ 

Θζςπιςθ και εφαρμογι μζτρων 
για τθν κοινωνικι ζνταξθ ειδικϊν 
ομάδων πλθκυςμοφ 
(παλιννοςτοφντεσ, οικονομικοί 
μετανάςτεσ, άποροι κ.λπ).      

Δομζσ 
Ευπακϊν 
Ομάδων 

Αρικμόσ  
Ωφελοφμενοσ 

πλθκυςμόσ 
% 

Μζτρο 2.3:Ραιδεία 

Καταςκευι νζων ςχολικϊν 
κτιρίων,ςτθ ςυνεχι ςυντιρθςθ 
των παλιϊν 

Αίκουςεσ 
διδαςκαλίασ 

α'βάκμιασ 
και 

βϋ'βάκμιασ 
εκπαίδευςθσ 

Αρικμόσ  
Επωφελοφμενοι 

μακθτζσ 
% 

 

Άξονασ 3:Σοπικι Οικονομία και Απαςχόλθςθ 

Μζτρο 3.1: Απαςχόλθςθ/Επαγγελματικι κατάρτιςθ 

φνταξθ τοπικοφ ςχεδίου δράςθσ 
για τθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ 
με τθ ςυμμετοχι όλων των 
εμπλεκομζνων φορζων 
(Τπουργείο Απαςχόλθςθσ & 
Κοινωνικισ Προςταςίασ, Ο.Α.Ε.Δ, 
ιδιωτικοί φορείσ κ.λπ), ςτθ 
κζςπιςθ και εφαρμογι 
κοινωνικϊν προγραμμάτων για 
ειδικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ που 
πλιττονται από τθν ανεργία 
(παλιννοςτοφντεσ, οικονομικοί 
μετανάςτεσ, άποροι κ.λπ), ςτθ 
ςυςτθματικι ςυνεργαςία με 
επαγγελματικά Επιμελθτιρια – 
Φορείσ προκειμζνου να καταςτεί 
εφικτι θ βελτίωςθ τθσ 
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ των 
ανζργων κακϊσ και ςτθ ςφνταξθ 
τοπικοφ ςχεδίου δράςθσ για τθν 
περαιτζρω βελτίωςθ του 
επιπζδου επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ με τθ ςυμμετοχι όλων 
των εμπλεκομζνων φορζων 
(Τπουργείο Απαςχόλθςθσ & 
Κοινωνικισ Προςταςίασ, Ο.Α.Ε.Δ, 
ιδιωτικοί φορείσ κ.λπ).  

Προγράμ-
ματα 

Κοινωφε-
λούς 

εργασίας 

Αρικμόσ  Επωφελοφμενοι % 

Δομζσ ΚΕΚ Αρικμόσ  
Ωφελοφμενοσ 

πλθκυςμόσ 
% 

Προγράμ-
ματα Δια 

Βίου 
Μάκθςθσ 

Αρικμόσ  
Ωφελοφμενοσ 

πλθκυςμόσ 
% 

 Προγράμ-
ματα 

επαγγελ-
ματικισ 

κατάρτιςθσ 

Αρικμόσ  
Ωφελοφμενοσ 

πλθκυςμόσ 
% 
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Μζτρο 3.2:Ρρωτογενισ/Δευτερογενισ/Τριτογενισ Ραραγωγι 

Εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων 
δράςεων για τθν ςτιριξθ και 
ανάπτυξθ τθσ πρωτογενοφσ, 
δευτερογενοφσ και τριτογενοφσ 
παραγωγισ. υγκεκριμζνα, 
προβλζπεται θ προβολι κάκε 
είδουσ προςπάκειασ αξιοποίθςθσ 
τοπικϊν πόρων, θ δθμιουργία 
χϊρων για τθν ανάδειξθ 
παραδοςιακϊν προϊόντων και 
επαγγελμάτων, θ βελτίωςθ των 
υποδομϊν τθσ άρδευςθσ και των 
εγγειοβελτιωτικϊν ζργων κακϊσ 
και θ ςυνεχισ ςυντιρθςθ του 
υφιςτάμενου δικτφου αγροτικισ 
οδοποιίασ. 

Πλικοσ 
προγραμμάτων 

προβολισ 
επιχειριςεων 

Αρικμόσ  
Ωφελοφμενεσ 
επιχειριςεισ 

% 

Βελτίωςθ 
υποδομϊν 

άρδευςθσ και 
εγγειοβελτιωτι

κϊν ζργων 

Αρικμόσ  
Ωφελοφμενοσ 

πλθκυςμόσ 
% 

υντιρθςθ 
δικτφου 

αγροτικισ 
οδοποιίασ 

χλμ 
Ωφελοφμενοσ 

πλθκυςμόσ 
% 

Δομζσ 
υποςτιριξθσ 

νεανικισ 
επιχειρθματι-

κότθτασ 

Αρικμόσ  
Επωφελοφμενοι 

νζοι 
% 

 

 

Μζτρο 3.3:Σουριςμόσ 

Εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων 
δράςεων για τθν ςτιριξθ και 
ανάδειξθ των τουριςτικϊν 
δυνατοτιτων του Διμου 

χζδια ειδικϊν 
μορφϊν 

τουριςμοφ 
Αρικμόσ  

Αρικμόσ 
επιςκεπτϊν 

Αρικμόσ 

Πλικοσ 
Προγραμμάτων 

τουριςτικισ 
προβολισ 

Αρικμόσ  Ωφελοφμενοι % 

Μελζτεσ 
επενδυτικϊν 

ςχεδίων 
τουριςμοφ 

Αρικμόσ  Ωφελοφμενοι % 
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Άξονασ 4: Βελτίωςθ τθσ Διοικθτικισ Ικανότθτασ του Διμου 

4.1: Διαδικαςίεσ Διοίκθςθσ 

Εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων δράςεων 
για τθν βελτίωςθ των διαδικαςιϊν 

προγραμματιςμοφ, 
παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ 

τθσ λειτουργίασ του Διμου, τθν 
αξιολόγθςθ διακζςιμου 

προςωπικοφ και εξοπλιςμοφ και εν 
ςυνεχεία τθν εφαρμογι ςχεδίου για 

τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςι τουσ. 
Ιδιαίτερα χριςιμθ δράςθ αποτελεί 
θ ςυλλογι ςτοιχείων ςχετικά με το 

αποτζλεςμα τθσ εφαρμογισ των 
αποφάςεων των οργάνων 

διοίκθςθσ 

Φορείσ που 
υποςτθρίηο-

νται για 
εφαρμογι 

μεταρρυκμί
ςεων 

Αρικμόσ  
Επωφελοφμε-
νοι υπάλλθλοι 

Αρικμόσ  

 

 

 

4.4: Δομζσ (Όργανα και Τπθρεςίεσ) 

Εκτζλεςθ δράςεων για τθν  
αξιοποίθςθ και αναβάκμιςθ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ κακϊσ και 
τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ. 

Προβλζπεται θ ενδυνάμωςθ του 
υφιςτάμενου προςωπικοφ των 

Τπθρεςιϊν του Διμου με ςφγχρονεσ 
ειδικότθτεσ, θ αναβάκμιςθ των 

γνϊςεων και τθσ ενθμζρωςθσ του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ κυρίωσ ςε 
κζματα ανεφρεςθσ πλθροφοριϊν, 

νομοκετικϊν διατάξεων και 
γενικότερων κεμάτων που άπτονται 

τθσ αρμοδιότθτασ του Διμου, θ 
αξιοποίθςθ προγραμμάτων 

εκελοντικισ εργαςίασ για τθν 
καλφτερθ αντιμετϊπιςθ των 

αυξθμζνων αναγκϊν του Διμου ςε 
κρίςιμεσ περιόδουσ κακϊσ και ο 

εκςυγχρονιςμόσ του υφιςτάμενου 
Η/Μ εξοπλιςμοφ.  

χζδια 
κατάρτιςθσ-
εκπαίδευςθσ  

Αρικμόσ  
Επωφελοφμενοι 

υπάλλθλοι 
Αρικμόσ 

Η/Μ 
Εξοπλιςμόσ 

Αρικμόσ  
Ωφελοφμενοσ 

πλθκυςμόσ 
% 

Δομζσ 
υποςτιριξθσ 

πολιτϊν 
Αρικμόσ  

Ωφελοφμενοσ 
πλθκυςμόσ 

% 

Προγράμματα 
εκελοντιςμοφ 

Αρικμόσ  
Ωφελοφμενοσ 

πλθκυςμόσ 
% 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI 

 

ΔΣΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΖ ΓΖΜΟΤ ΗΘΧΝΗΑ ΔΣΟΤ 2013 

 

ΕΤΘΣΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΘΣ 

ΕΝΕΓΕΙΕΣ ΤΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ…. 

Α/Α 
Ρεριγραφι 
ενζργειασ 

Υπθρεςία 
Υλοποίθςθσ 

Εμπλεκόμενεσ 
υπθρεςίεσ ι 

Ν/Ρ του 
Διμου 

Χρονοπρογραμ
ματιςμόσ 

Ρροχπολογιςμόσ 
δαπανών Κ.Α. Άξονασ- Μζτρο του Ε.Ρ. 

1 

Ρροςταςία & 
ανάπτυξθ 
οικιςτικοφ 

περιβάλλοντο
σ, ςτζγαςθσ, 

δαςών, 
εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ 

Τεχνικι, 
Οικονομικι 

Τεχνικι, 
Οικονομικι 

12 μινεσ 

24.600,00 02.10.6264. 

ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΘ 

ΤΘΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ 
Μζτρο 1.1 : Οικιςτικό 

περιβάλλον / Στζγαςθ / Δάςθ / 
Ενζργεια 

156.000,00 02.10.7331 

14.600,00 02.15.6263 

35.000,00 02.15.733 

3.329.935,61 02.20 

15.000,00 02.20.6262 

264.718,00 02.25.733 

2 
Βελτίωςθ 

κυκλοφοριακ
ών ςυνκθκών 

Τεχνικι, 
Οικονομικι 

Τεχνικι, 
Οικονομικι 

12 μινεσ 

23.000,00 02.25.6263 ΑΞΟΝΑΣ 1 :  
ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΘ 
ΤΘΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ 

Μζτρο 1.2.: Μεταφορικι 
υποδομι / Κυκλοφορία / 
Στάκμευςθ / Συγκοινωνία 

24.000,00 02.25.7333 

755.654,11 02.30.7323 

38.233,00 02.30.7333 
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3 
Βελτίωςθ 

υδρευτικοφ 
κακεςτώτοσ 

Τεχνικι, 
Οικονομικι 

Τεχνικι, 
Οικονομικι 

12 μινεσ 

300.000,00 02.20.627 

ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΘ 

ΤΘΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ 
Μζτρο 1.3.: Υδατικοί Ρόροι / 

Φδρευςθ 

841.304,00 02.25.626 

615.000,00 02.25.627 

20.900,00 02.25.669 

1.280.020,92 02.25.7312 

264.718,00 02.25.733 

227.257,90 02.25.74 

511.632,93 02.70.7413 

4 
Ορκι 

διαχείριςθ 
αποβλιτων 

Τεχνικι, 
Οικονομικι 

Τεχνικι, 
Οικονομικι 

12 μινεσ 

171.100,00 02.20.626 ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΘ 

ΤΘΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ 
Μζτρο 1.4.: Διαχείριςθ 

ςτερεών και υγρών αποβλιτων 

7.000,00 2.206.654 

172.847,98 02.20.733 

89.600,00 02.25.614 

1.280.080,92 02.25.7312 

5 

Ραροχι 
υπθρεςιών 
κοινωνικισ 
πρόνοιασ 

Τεχνικι, 
Οικονομικι 

Τεχνικι, 
Οικονομικι 

12 μινεσ 

59.545,40 02.30.7322 
Άξονασ 2 : ΕΝΙΣΧΥΣΘ ΤΘΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΏΝ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ 
Μζτρο 2.1.: Κοινωνικι πρόνοια 

135.233,00 02.30.733 

24.000,00 02.15.6474.001 

37.559,00 02.35.733 
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6 

Διαςφάλιςθ 
τθσ 

κοινωνικισ 
ιςότθτασ 

"ΑΛΛΘΛΕΓΓ
ΥΘ", 

Οικονομικι 

"ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘ
", 

Οικονομικι 
12 μινεσ 

180.000,00 02.00.6715.0012 
Άξονασ 2 : ΕΝΙΣΧΥΣΘ ΤΘΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΏΝ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ 
Μζτρο 2.2: Ιςότθτα και 
κοινωνικι ενςωμάτωςθ 

500.000,00 02.00.6715.0013 

25.000,00 02.00.6733 

  

20.000,00 02.80.8242.0005 

7 
Βελτίωςθ 
ςυνκθκών 

εκπαίδευςθσ 

Τεχνικι, 
Οικονομικι 

Τεχνικι, 
Οικονομικι 

12 μινεσ 

249.180,68 02.15.732 
Άξονασ 2 : ΕΝΙΣΧΥΣΘ ΤΘΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΏΝ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ 
Μζτρο 2.3: Ραιδεία 

241.452,00 02.15.733 

310.826,05 02.15.74 

8 
Βελτίωςθ 
ςυνκθκών 

ακλθτιςμοφ 

Τεχνικι, 
Οικονομικι 

Τεχνικι, 
Οικονομικι 

12 μινεσ 

80.000,00 02.00.6734 Άξονασ 2 : ΕΝΙΣΧΥΣΘ ΤΘΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΏΝ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ 
Μζτρο 2.4: Ακλθτιςμόσ 

820.773,37 02.15 

25.000,00 02.15.647 

12.000,00 02.15.6474 

9 
Αναβάκμιςθ 
πολιτιςτικοφ 

επιπζδου 

Τεχνικι, 
Οικονομικι 

Τεχνικι, 
Οικονομικι 

12 μινεσ 

5000,00 
02.00.6434.0001 Άξονασ 2 : ΕΝΙΣΧΥΣΘ ΤΘΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΏΝ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ 
Μζτρο 2.5: Ρολιτιςμόσ 

820.773,37 02.15 

25.000,00 02.15.647 

12.000,00 02.15.6474 

15.000,00 02.00.6431.0005 
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10 

Αύμεζε 

απαζρόιεζεο, 

επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε 

Γηνηθεηηθή, 

Οηθνλνκηθή 

Γηνηθεηηθή, 

Οηθνλνκηθή 
12 κήλεο 5.000,00 02.15.6471.0012 

Άμνλαο 3 : ΣΟΠΗΚΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

Μέηξν 3.1: Απαζρόιεζε / 

Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε 

11 

Αλαβάζκηζε 

πξσηνγελνύο, 

δεπηεξνγελνύο 

θαη 

ηξηηνγελνύο 

παξαγσγήο 

Γηνηθεηηθή, 

Οηθνλνκηθή 

Γηνηθεηηθή, 

Οηθνλνκηθή 
12 κήλεο 

15.000,00 02.00.6736.0001 

Άμνλαο 3 : ΣΟΠΗΚΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

Μέηξν 3.2.: Πξσηνγελήο, 

δεπηεξνγελήο θαη ηξηηνγελήο 

παξαγσγή 

25.000,00 02.00.6736.0002 

12.000,00 02.00.6736.0004 

12.000,00 02.00.6736.0005 

12.000,00 02.00.6736.0006 

16.851,00 02.70.6142.0006 

24.600,00 02.70.6142.0007 

15.000,00 02.70.7135.0007 

12 

Πξνώζεζε 

ηνπξηζκνύ 

Σερληθή, 

Οηθνλνκηθή 

Σερληθή, 

Οηθνλνκηθή 
12 κήλεο 

15.000,00 02.00.6431.0005 
Άμνλαο 3 : ΣΟΠΗΚΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

Μέηξν 3.3.: Σνπξηζκόο 

15.000,00 02.00.6432 

5.000,00 02.15.6471.0009 

        ΤΝΟΛΟ 14.232.997,23     

 


