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Θεζκηθό πιαίζην Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ
Σν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηακνξθψλεη ηηο λέεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπο ΟΣΏ θαη
εηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηελ θαηάξηηζε ησλ Βπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, θαζνξίδεηαη
απφ :
ην άξζξν 203 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΒΚ114/Ώ’) «Κψδηθαο Αήκσλ θαη Κνηλνηήησλ(ΚΑΚ)», «νη
Αήκνη, νη Κνηλφηεηεο θαη νη χλδεζκνη ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη γηα ηελ
εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο, ππνρξενχληαη λα εθπνλνχλ επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα.
Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα πεξηέρεη έλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο γηα
δξάζεηο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη απνζθνπεί ζηελ πινπνίεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ
ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο».
Σελ πξφζθαηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» (N. 3852/2010)
θαη νη ζπλεπαγφκελεο κεηαβνιέο ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ ΟΣΏ α’ θαη β’ βαζκνχ,
δειαδή λέεο αξκνδηφηεηεο, αλαδηνξγάλσζε ππεξεζηψλ, κεηαηάμεηο ππαιιήισλ,
δηαδηθαζηηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο απαηηνχκελεο πξνζαξκνγέο, δεκηνπξγνχλ έλα
δηαθνξνπνηεκέλν πιαίζην.
Βπηπιένλ, πέξαλ ησλ ρσξηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ πνπ πξνθχπηνπλ κε ην λέν
Νφκν, πξνβιέπνληαη θαη κηα ζεηξά ζεζκηθψλ αιιαγψλ ζρεηηθά κε ηνλ Βπηρεηξεζηαθφ
Πξνγξακκαηηζκφ ησλ Αήκσλ. Βηδηθφηεξα:
Άξζξν 266 «Πξνγξακκαηηζκφο, πξνυπνινγηζκφο θαη ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο
ησλ λέσλ δήκσλ»: Γηα ην κεζνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ ησλ δήκσλ εθπνλείηαη ην
Πεληαεηέο Σερληθφ Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (Σ.Β.Π.) ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη θαη’
έηνο ζε Βηήζην Πξφγξακκα Αξάζεο (Β.Π.Α.) θαη εηήζην Πξνυπνινγηζκφ. Σν Σερληθφ
Πξφγξακκα θαηαξηίδεηαη θαη ππνβάιιεηαη καδί κε ην Β.Π.Α., απνηειεί κέξνο ηνπ θαη
επηζπλάπηεηαη σο παξάξηεκα ζε απηφ.
Άξζξν 267 «Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο δήκσλ»: Οη δήκνη, πνπ
ζπληζηψληαη κε ηνλ Ν. 3852/2010 θαηαξηίδνπλ ην επηρεηξεζηαθφ ηνπο πξφγξακκα έσο
ηηο 30.9.2011. Δ ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία παξαηείλεηαη έσο ηελ 30ή Ννεκβξίνπ 2011
(άξζξν 14. παξ. ε. ηνπ λφκνπ πεξί «Ώλαδηνξγάλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αδεηνδφηεζεο
γηα ηε δηακνλή αιινδαπψλ ζηε ρψξα ππφ φξνπο απμεκέλεο αζθάιεηαο, ξπζκίζεηο
ζεκάησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Βζσηεξηθψλ»
ρεηηθά κε ηα φξγαλα θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ
Βπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ ΟΣΏ α’ βαζκνχ, ην ζεζκηθφ πιαίζην είλαη:
Σν Πξνεδξηθφ Αηάηαγκα 185/2007 (ΦΒΚ 221/Ώ/2007) κε ην νπνίν νξίδνληαλ ηα
φξγαλα θαη ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ
Βπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ ΟΣΏ α’ βαζκνχ, ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π. Α/γκα
89/2011 (ΦΒΚ 213/Ώ/ 29-09-2011) ην νπνίν ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο.
Δ ππ’ αξζ 18183/2-11-2007 Τπνπξγηθή Ώπφθαζε (ΦΒΚ 534/ΐ/13-4-2007) γηα ην
πεξηερφκελν, ηε δνκή θαη ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ησλ Βπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ
ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο (ΟΣΏ) α’ βαζκνχ, πνπ ηξνπνπνηήζεθε κε
ηελ ππ΄ αξίζκ. 5694/2011 Τπνπξγηθή Ώπφθαζε (ΦΒΚ 382/ΐ/11-3-2011)
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2. Οη ελόηεηεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ζύκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α.
Σν πεξηερφκελν, ε δνκή θαη ν ηξφπνο ππνβνιήο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ
Ο.Σ.Ώ. α΄ βαζκνχ θαζνξίδνληαη κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε ΤΏ 18183/02.04.2007 (ΦΒΚ
534/13.04.2007 ηεχρνο ΐ’), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 5694/03.02.2011 απφθαζεο
ηνπ ΤΠ.Β.Ώ&Δ.Α. θαη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ελ γέλεη ηηο εμήο ελφηεηεο θαη ππφ-ελφηεηεο:
Δλόηεηα 1: ηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο.
Κεθάιαην 1.1: Πεξηγξαθή θαη αμηνιόγεζε ηεο πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο.

Πεξηγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ Αήκνπ Κπζήξσλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ίδηνπ ηνπ Αήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ ηνπ, σο νξγαληζκψλ, θαη αμηνινγείηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε.
1.1.1 Ζ πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο

Δ πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο αλαθέξεηαη ζηα εμήο δεδνκέλα
θαη ραξαθηεξηζηηθά:
1. ΐαζηθά πιεζπζκηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ Αήκνπ Κπζήξσλ
2. ΐαζηθά θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ Αήκνπ Κπζήξσλ
3. ΐαζηθά νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ Αήκνπ Κπζήξσλ
4. ΐαζηθά ρσξνηαμηθά θαη πνιενδνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ Αήκνπ Κπζήξσλ
5. ΐαζηθά αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ Αήκνπ Κπζήξσλ
Βπίζεο, αληηθείκελν αλάιπζεο ζπληζηά θαη ν Αήκνο σο απηνηειήο
νηθνλνκηθφο νξγαληζκφο. πλεπψο, ε ελφηεηα «πθηζηάκελε θαηάζηαζε»
αλαθέξεηαη θαη ζε βαζηθά νξγαλσηηθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
Ο.Σ.Ώ., φπσο:
1. Αηνηθεηηθή δηάξζξσζε ηνπ Ο.Σ.Ώ.
2. Ώλζξψπηλν δπλακηθφ
3. Καηαγξαθή ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Ο.Σ.Ώ.
4. Έζνδα θαη δαπάλεο ηνπ Ο.Σ.Ώ.
1.1.2 Ζ αμηνιόγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο

A. Σα θξίζηκα δεηήκαηα αλάπηπμεο, ηα νπνία είλαη ζθφπηκν λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηνλ
Ο.Σ.Ώ. θαηά ηελ επφκελε κεζνπξφζεζκε πεξίνδν, ηεξαξρεκέλα θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο.
B. Σα κεηνλεθηήκαηα θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Ώ. σο πξνο ηα θξίζηκα
δεηήκαηα, ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ εθηηκψκελε δήηεζε γηα ηελ παξνρή δεκνηηθψλ ή
θνηλνηηθψλ ππεξεζηψλ.
Γ. Οη δπλαηφηεηεο θαη νη πθηζηάκελεο αδπλακίεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ο.Σ.Ώ.
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.
Α. Οη επθαηξίεο θαη νη πεξηνξηζκνί απφ εμσγελείο παξάγνληεο (φπσο ζεζκηθφ
πιαίζην, εζληθέο θαη επξσπατθέο πνιηηηθέο θαη ρξεκαηνδνηήζεηο).
Κεθάιαην 1.2: ηξαηεγηθή ηνπ Ο.Σ.Α. θαη αλαπηπμηαθέο
πξνηεξαηόηεηεο.
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1.2.1 Γηαηύπσζε ηνπ αλαπηπμηαθνύ νξάκαηνο

Δ πεξηνρή αλαθνξάο νθείιεη λα πξνζδηνξίζεη ην αλαπηπμηαθφ ηεο φξακα, ην φξακα απνηειεί
ζπλνπηηθή δηαηχπσζε ηεο κειινληηθήο επηζπκεηήο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Ώ. θαη
ηνπ ίδηνπ ηνπ Ο.Σ.Ώ., 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.
Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Ο.Σ.Ώ. αλαθέξεηαη πξσηίζησο ζηε δηαηχπσζε ησλ
γεληθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ην φξακα ηνπ. χκθσλα κε ηηο ηεζείζεο
πξνδηαγξαθέο, ελδεηθηηθά, νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη αθνξνχλ:
i. ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο
ηεο πεξηνρήο.
ii. ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ απνδεθηψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ.
iii. 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).
iv. ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ θαηάζηαζεο
1.2.3 Πξνζδηνξηζκόο ησλ αλαπηπμηαθώλ πξνηεξαηνηήησλ

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα δηαξζξσζεί
ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα, ιακβάλεη ππφςε ηηο εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αλαπηπμηαθέο
πξνηεξαηφηεηεο. Οη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο εθθξάδνληαη ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα
κε ηε κνξθή αμφλσλ. Βλδεηθηηθά, νη άμνλεο απηνί κπνξεί λα είλαη:
i. «Φπζηθφ θαη Οηθηζηηθφ Πεξηβάιινλ – Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο/ Σερληθέο ππνδνκέο».
ii. «Κνηλσληθή Μέξηκλα, Παηδεία, Ώζιεηηζκφο θαη Πνιηηηζκφο».
iii. «Σνπηθή Οηθνλνκηθήο Ώλάπηπμεο θαη Ώπαζρφιεζε».
iv. «ΐειηίσζε ηεο Αηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Αήκνπ». Ο άμνλαο απηφο ελδεηθηηθά αθνξά:
α. ηε γεληθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Ο.Σ.Ώ., θαζψο θαη ζε δεηήκαηα
απνηειεζκαηηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη ρξεζηήο ηνπηθήο δηνίθεζεο.
β. ηηο νξηδφληηεο ή ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ Ο.Σ.Ώ. 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.Ώ.
β. Δλόηεηα 2: Δπηρεηξεζηαθόο πξνγξακκαηηζκόο
Δ δεχηεξε ελφηεηα ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζηνρεχεη ζηε ζπγθεθξηκέλε πιένλ
δηαηχπσζε ζηφρσλ, δξάζεσλ θαη έξγσλ γηα ηελ επφκελε ηξηεηία. Βηδηθφηεξα, ζχκθσλα θαη κε
ηηο πξνδηαγξαθέο, ε ελφηεηα απηή πεξηιακβάλεη:
Κεθάιαην 2.1: ηόρνη θαη δξάζεηο.
2.1.1 Γεληθνί θαη εηδηθνί ζηόρνη
ην πξψην θεθάιαην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ εμεηδηθεχνληαη νη γεληθνί
ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ζε εηδηθφηεξνπο ζηφρνπο.
2.1.2 Άμνλεο, κέηξα, πξνγξάκκαηα δξάζεο θαη έξγα

Ώθνινχζσο, θάζε άμνλαο εμεηδηθεχεηαη ζε κέηξα, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο
εηδηθφηεξνπο ζηφρνπο, πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ηνλ Ο.Σ.Ώ. ηελ
επφκελε ηξηεηία. Βλδεηθηηθά, ηα κέηξα κπνξεί λα αθνξνχλ: Όδξεπζε θαη Ώπνρέηεπζε,
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Αηαρείξηζε Ώπνξξηκκάησλ, Κνηλσληθή Φξνληίδα, Πνιηηηζκφ θαη Ώζιεηηζκφ, Ώπαζρφιεζε,
Σνπξηζηηθή Ώλάπηπμε, Οηθνλνκηθά ηνπ Ο.Σ.Ώ., θαζψο θαη Ώλάπηπμε ηνπ Ώλζξψπηλνπ
Απλακηθνχ ηνπ Ο.Σ.Ώ. θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ.
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 εθάπαμ, 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.Ώ. (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.Ώ. θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ (φπσο δηαρείξηζε
ζεκάησλ πξνζσπηθνχ, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, πξνκήζεηεο, δηνηθεηηθή
ππνζηήξημε, λνκηθή ππνζηήξημε, ππνζηήξημε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ,
ηεθκεξίσζε πιεξνθνξηψλ).
Τπεχζπλνη πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ κπνξεί λα είλαη ππεξεζίεο ηνπ Ο.Σ.Ώ.
θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ. Μπνξεί, επίζεο, λα είλαη θαη ζχλδεζκνη
Ο.Σ.Ώ. ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρεη ν Ο.Σ.Ώ. ή νη δνκέο πνπ νξίδνληαη σο
θνξείο πινπνίεζεο ζηηο ζπκβάζεηο ζπλεξγαζίαο ηνπ Ο.Σ.Ώ. κε άιινπο
θνξείο.
ε εηδηθή παξάγξαθν ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη δπλαηφ λα πξνζδηνξίδνληαη:
α. Αξάζεηο δηαδεκνηηθήο ζεκαζίαο, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή ζπκθσλία κε
ηνπο γεηηνληθνχο Ο.Σ.Ώ.
β. Αξάζεηο ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο, σο πξνηάζεηο πξνο ηα ππεξθείκελα
επίπεδα πξνγξακκαηηζκνχ.
Κεθάιαην 2.2: Σξηεηήο πξνγξακκαηηζκόο ησλ δξάζεσλ.

ην δεχηεξν θεθάιαην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεξαξρνύληαη
νη δξάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ θάζε κέηξνπ θαη
πξνζδηνξίδνληαη νη δξάζεηο πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο. Σνπιάρηζηνλ γηα ηηο
δξάζεηο απηέο ζπκπιεξψλεηαη ηππνπνηεκέλν έληππν πξνγξακκαηηζκνύ, 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.
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δ. Οη θάζεηο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο.
ε. Δ ππεξεζία ηνπ Ο.Σ.Ώ. θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ πνπ είλαη
ππεχζπλε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο.
ζη. Δ 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.
Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θαηάξηηζεο ησλ εηήζησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ηνπ Ο.Σ.Ώ. 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 ηξηεηίαο.
Δ δηάξζξσζε ησλ εηήζησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ηνπ Ο.Σ.Ώ. θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ
ηνπ αληηζηνηρεί ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Σν πεξηερφκελν ησλ εηήζησλ
πξνγξακκάησλ δξάζεο πξνθχπηεη απφ ηελ θαη’ έηνο εμεηδίθεπζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ
πξνγξάκκαηνο. ην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο πξνζδηνξίδνληαη νη δξάζεηο ή ηκήκαηα
πνιπεηψλ δξάζεσλ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, πνπ ζα πινπνηεζνχλ απφ ηηο
ππεξεζίεο ηνπ Ο.Σ.Ώ. θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ.
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.
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.
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 Αήκνπ.
γ. Δλόηεηα 3: Οηθνλνκηθόο πξνγξακκαηηζκόο , δείθηεο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο.

Δ ελφηεηα απηή πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
Κεθάιαην 3.1: Οηθνλνκηθόο πξνγξακκαηηζκόο.

ην θεθάιαην «Οηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο» πεξηιακβάλνληαη ηα
αθφινπζα:
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α. Βθηηκψληαη ηα έζνδα ηνπ Ο.Σ.Ώ. θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ, αλά πεγή
ρξεκαηνδφηεζεο γηα θάζε έηνο ηεο επφκελεο ηεηξαεηίαο.
β. Τπνινγίδνληαη ζπλνπηηθά νη ιεηηνπξγηθέο θαη νη επελδπηηθέο δαπάλεο ησλ δξάζεσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
γ. Καηαξηίδνληαη νη ρξεκαηνδνηηθνί πίλαθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλά άμνλα θαη κέηξν.
Κεθάιαην 3.2: Γείθηεο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο.

1. ην θεθάιαην «Αείθηεο 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.
2. Οη πξνεγνχκελνη δείθηεο αμηνπνηνχληαη γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ
ζηφρσλ, πξνθεηκέλνπ απηνί λα θαηαζηνχλ κεηξήζηκνη.
3.Αληηθείκελν θαη θνπόο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο
χκθσλα κε ην ΤΠΒΑΑΏ, ε ππνρξέσζε εθπφλεζεο Βπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ απφ
ηνπο ΟΣΏ πξνβιέπεηαη «ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο εθζπγρξνληζκνχ ηεο νξγάλσζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ηεο πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο θαη κε απψηεξν ζθνπφ ηε δεκηνπξγία
κφληκσλ δνκψλ πξνγξακκαηηζκνχ, πινπνίεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ
ηεο δξάζεο ησλ ΟΣΏ».
Οκνίσο, ε ζχληαμε Βπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο ΟΣΏ, απνζθνπεί «ζηελ
εηζαγσγή κφληκσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ
πξσηνβάζκηα Ώπηνδηνίθεζε. ηφρνο είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο
παξαθνινχζεζεο θαη ηεο κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ ηνπ ΟΣΏ, λα
απνηειέζεη κηα ζηαζεξή εζσηεξηθή ιεηηνπξγία θαη δηαδηθαζία, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη ζε
φιεο ηηο θάζεηο, κε ζπγθεθξηκέλν ξφιν, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ.
Σν Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ησλ ΟΣΏ ζπληζηά έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ηνπηθήο θαη
νξγαλσηηθήο - ιεηηνπξγηθήο αλάπηπμεο, ζε ελαξκφληζε κε ηηο θαηεπζχλζεηο αλαπηπμηαθνχ
ζρεδηαζκνχ ζε Πεξηθεξεηαθφ θαη Βζληθφ επίπεδν. Αειαδή αθνξά φρη κφλνλ ζηηο ππνδνκέο
θαη ηηο ηνπηθέο επελδχζεηο, αιιά θαη ζηε βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο νξγάλσζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΣΏ, ζην πιαίζην ηνπ γεληθφηεξνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξνπλ,
κεξηκλψληαο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαβίσζεο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ παξνρή πνηνηηθφηεξσλ
ππεξεζηψλ». Μέζα ζε απηφ ην ζεζκηθφ πιαίζην ε δεκηνπξγία ελφο Βπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ
(Β.Π.) απνηειεί νπζηαζηηθφ κέζν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε νξγάλσζε
θαη δηαρείξηζε ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ, γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δεκνθξαηηθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο
Βηδηθά κάιηζηα γηα ηε δεκνηηθή πεξίνδν 2011-2014:
α. Σν Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα έρεη ηξηεηή δηάξθεηα.
β. Γηα ην έηνο 2011, Βηήζην Πξφγξακκα Αξάζεο απνηειεί ν νηθνλνκηθφο
πξνυπνινγηζκφο θαη ην Σερληθφ Πξφγξακκα.
γ. Σν Βηήζην Πξφγξακκα Αξάζεο γηα ην 2012 ζπληάζζεηαη καδί κε ην
Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα.
δ. Καηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν δελ ζπληάζζεηαη ελδηάκεζε έθζεζε
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αμηνιφγεζεο. (άξζξν 11 απφθαζεο 18183/02.04.2007 (ΦΒΚ 534/13.04.2007 ηεχρνο ΐ’)
ΤΠΒΑΑΏ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ’αξηζκ. 45038/08.08.2007 (ΦΒΚ 1613/17.08.2007
ηεχρνο ΐ’) θαη 71841/21.12.2007 (ΦΒΚ 19/14.01.2008 ηεχρνο ΐ’) απνθάζεηο ηνπ ΤΠΒΑΑΏ
θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 16422/17.04.2008 (ΦΒΚ 699/21.04.2008 ηεχρνο ΐ’) απφθαζε ηνπ
ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΒΧΣΒΡΕΚΧΝ, θαη αλαδηαηππψζεθε απφ ην άξζξν 9 ηεο ππ. αξηζκ.
5694/03.02.2011 απφθαζεο ηνπ ΤΠ.Β.Ώ&Δ.Α.)
4 Μεζνδνινγία Τινπνίεζεο / πγθξόηεζε ηεο Οκάδαο Έξγνπ
Σν πξψην κέξνο ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:
Ώ΄ : πλνπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο. Μαθξννηθνλνκηθά
ζηνηρεία
B΄: πλνπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηνπ Αήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ
Γ΄ : ηξαηεγηθή ηνπ Αήκνπ θαη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο γίλεηαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή
θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Αήκνπ:
• Πεξηγξαθή βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ρσξνηαμηθήο θαη δηνηθεηηθέο έληαμεο ηνπ
Αήκνπ.
• Πεξηβάιινλ θαη πνηφηεηα δσήο, φπνπ εμεηάδνληαη ηα ζέκαηα ηνπ θπζηθνχ θαη
νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαζψο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ.
• Πνιηηηζκφο, θνηλσληθή πνιηηηθή, παηδεία θαη αζιεηηζκφο.
• Σνπηθή Οηθνλνκία θαη απαζρφιεζε.
Δ αμηνιφγεζε θαηαιήγεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ κε ηα νπνία πξέπεη λα
αζρνιεζεί ν Αήκνο ηελ επφκελε πεξίνδν, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπ θαη ηελ
εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ηνπ.
Βμεηάδεηαη ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Αήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ θαη
αμηνινγνχληαη:
• Δ νξγάλσζε ηνπ Αήκνπ θαη νη ζπλεξγαζίεο ηνπ.
• Οη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη δηαδηθαζίεο ησλ ππεξεζηψλ.
• Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ε ππνδνκή ηνπ Αήκνπ.
Παξνπζηάδεηαη ε ηξαηεγηθή, ην ξακα θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Αήκνπ γηα ηελ πεξίνδν
2012- 2014.
Δ ηξαηεγηθή είλαη ην ζχλνιν ησλ ζηφρσλ ηφζν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ, φζν θαη γηα βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο
ηνπ Αήκνπ.
Οη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Αήκνπ αληηθαηνπηξίδνληαη ζηνπο άμνλεο θαη ηα κέηξα ηνπ
Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο.
Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ ιήθζεθαλ ππφςε:
• Οη θαηεπζχλζεηο ηεο Αεκνηηθήο Ώξρήο θαη ην πξφγξακκα ηεο δηνίθεζεο
• Σν Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ Αήκνπ
• Δ εηζήγεζε γηα ηνλ λέν Οξγαληζκφ Βζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (ΟΒΤ)
• Δ Έθζεζε Ώπνγξαθήο Έλαξμεο ηνπ Αήκνπ 1/1/2011
• Σα Βξσηεκαηνιφγηα/ πλαληήζεηο εξγαζίαο κε θνξείο ηεο πεξηνρήο, κε ζθνπφ ηελ
θαηαγξαθή ζηάζεσλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο
•Καηαγξαθή ζηνηρείσλ θαη ζπιινγή δεπηεξνγελνχο πιηθνχ απφ πνιενδνκηθέο, ρσξνηαμηθέο
θαη αλαπηπμηαθέο κειέηεο γηα ηελ πεξηνρή.
• πιινγή ζηνηρείσλ γηα ηε δεκνγξαθηθή, θνηλσληθή, παξαγσγηθή θαη νηθνλνκηθή δηάξζξσζε
ηνπ Αήκνπ θαη ηνπ Ννκνχ απφ δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ Αήκνπ θαη ηνπ Ννκνχ.
χκθσλα κε Σν Πξνεδξηθφ Αηάηαγκα 185/2007 (ΦΒΚ 221/Ώ/2007) κε ην νπνίν νξίδνληαλ ηα
φξγαλα θαη ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ Βπηρεηξεζηαθψλ
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Πξνγξακκάησλ ησλ ΟΣΏ α’ βαζκνχ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π. Α/γκα89/2011 (ΦΒΚ
213/Ώ/ 29-09-2011) ην νπνίν ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο. «ξγαλα θαη
δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ
πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Ώ.) α’ βαζκνχ» νξίδεη ζηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3: «H εθηειεζηηθή επηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα ην ζπληνληζκφ ηεο
θαηάξηηζεο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο
(άξζξν 63 πεξ.β΄Ν.3852/2010) ην νπνίν εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
Δ αξκφδηα, θαηά ηηο νξγαληθέο δηαηάμεηο θάζε δήκνπ, ππεξεζία επί ζεκάησλ
πξνγξακκαηηζκνχ επηθνπξεί ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζηελ
άζθεζε ησλ πην πάλσ αξκνδηνηήησλ ηνπο».
Δ Βθηειεζηηθή Βπηηξνπή ηνπ Αήκνπ Κπζήξσλ απαξηίδεηαη απφ:
1. Θεφδσξνο Κνπθνχιεο, Αήκαξρνο
2. Μηράιεο Πξσηνςάιηεο, Ώληηδήκαξρνο
3.Νηθφιανο Μεγαινθνλφκνο, Ώληηδήκαξρνο
Σελ Βθηειεζηηθή Βπηηξνπή επηθνπξεί ε Βηδηθή χκβνπινο ηνπ Αήκνπ καο θ. νθία
Βπζηξαηίνπ.
Βλδεηθηηθά ε Βθηειεζηηθή Βπηηξνπή, ζπκκεηέρεη :
ζηελ παξνρή θάζε ζηνηρείνπ θαη πιεξνθνξίαο απαξαίηεηε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
Αξάζεσλ (πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ Αήκνπ ζε
δηνηθεηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη ηερληθφ επίπεδν).
ζηελ νξγάλσζε, ζπληνληζκφ θαη πινπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ
δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ
ηξαηεγηθψλ ηφρσλ, ζηελ επηινγή ησλ Ώμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο θαη ζηελ
δηακφξθσζε ησλ Πξνγξακκαηηθψλ Αξάζεσλ.
ζηε Μειέηε θαη ζην ζρνιηαζκφ ηεο πξφηαζεο ηνπ ρεδίνπ Ώλάπηπμεο κε ηηο
πξνηεηλφκελεο γεληθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο (άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο, γεληθνί θαη
εηδηθνί ζηφρνη, ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο) πξηλ ηελ νξηζηηθνπνίεζε - θαηαλνκή
ηνπο κέρξη ην 2014.
Σν Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, ζην ηειηθφ ηνπ θείκελν, ζα απνηειέζεη έλα νινθιεξσκέλν
πξφγξακκα ην νπνίν ζα εκπεξηέρεη ηηο βαζηθέο αξρέο αλάπηπμεο ηνπ Αήκνπ Κπζήξσλ, κε
ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο αλαπηπμηαθήο ηεο δνκήο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ. Δ
κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηάξηηζε ηφζν ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ φζν θαη ηνπ
Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γεληθφηεξα βαζίζηεθε ζηα βήκαηα ηνπ «Οδεγνχ θαηάξηηζεο
ΒΠ ΟΣΏ, Β.ΒΣ.Ώ.Ώ. Ώ.Β., επηέκβξηνο 2007». χκθσλα, κάιηζηα θαη κε ην Κψδηθα Αήκσλ
θαη Κνηλνηήησλ (Ν. 3463/2006, ΦΒΚ 114Ώ’ – 8/6/2006), ζηα άξζξα 203 – 207, δηαηππψλεηαη
ε ππνρξέσζε ησλ Ο.Σ.Ώ. γηα εθπφλεζε ελφο ηέηνηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, ζην
πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο εθζπγρξνληζκνχ ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο πξσηνβάζκηαο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη κε απψηεξν ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κφληκσλ δνκψλ
πξνγξακκαηηζκνχ, πινπνίεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δξάζεο ησλ
Αήκσλ.
Παξάιιεια, ζχκθσλα θαη κε ηνλ Καιιηθξάηε (παξ.1 άξζξν 266 Ν.3852/2010, φπσο
αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ.10θα ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ N. 3870/2010 (ΦΒΚ 138/09.08.2010
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ηεχρνο Ώ), γηα ην κεζνπξφζεζκν Πξνγξακκαηηζκφ ησλ Αήκσλ εθπνλείηαη πεληαεηέο
Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη θαη' έηνο ζε εηήζην Πξφγξακκα Αξάζεο
θαη Βηήζην Πξνυπνινγηζκφ. Σν Σερληθφ Πξφγξακκα θαηαξηίδεηαη καδί κε ηνΒηήζην
Πξφγξακκα Αξάζεο, ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ θαη επηζπλάπηεηαη, ζε απηφ, σο παξάξηεκα
ε φ,ηη αθνξά ηελ πξψηε θάζε ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, ηνλ ηξαηεγηθφ
ρεδηαζκφ, ε Βθηειεζηηθή Βπηηξνπή εηζεγείηαη ην ηξαηεγηθφ ρέδην ζην Αεκνηηθφ
πκβνχιην γηα ζπδήηεζε θαη ςήθηζε.
Σν εγθεθξηκέλν απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θείκελν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηίζεηαη πξνο
ζπδήηεζε ζηε Αεκνηηθή Βπηηξνπή Αηαβνχιεπζεο (άξζξν 76 λ.3852/2010), θαη παξάιιεια
δεκνζηνπνηείηαη γηα δηαβνχιεπζε ηνπιάρηζηνλ επί δχν (2) εβδνκάδεο, κε θαηαρψξεζε ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ, θαζψο θαη κε θάζε άιιν πξφζθνξν κέζν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
δεκνζηνπνίεζεο ππνβάιινληαη πξνηάζεηο, εγγξάθσο ή ειεθηξνληθά.
ηε ζπλέρεηα νη ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ, αθνχ ιάβνπλ ππφςε ηνπο
ην εγθεθξηκέλν θείκελν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ην νπνίν απνηειεί πξνπαξαζθεπαζηηθή πξάμε
ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, πξνηείλνπλ, κε γξαπηή εηζήγεζε
ηνπο, θαη’ αληηζηνηρία πξνο ηνπο άμνλεο θαη ηα κέηξα ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ, ηνπο ζηφρνπο ηεο
θάζε ππεξεζίαο γηα ηελ επφκελε πεξίνδν θαη ηηο δξάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ,
ηεξαξρεκέλεο θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο.
Δ αξκφδηα, θαηά ηηο νξγαληθέο δηαηάμεηο θάζε δήκνπ, ππεξεζία επί ζεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ
επεμεξγάδεηαη ηηο πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ, ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ δεκνηηθψλ ή ηνπηθψλ
θνηλνηήησλ ηνπ δήκνπ, ηηο απνθάζεηο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ δήκνπ θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο θαη ζπληάζζεη ηo ζρέδην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ
πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν ππνβάιεη ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή.
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ΚΒΦΏΛΏΕΟ 1.1: ΤΝΟΠΣΕΚΔ ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ ΚΏΕ ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΣΔ ΤΦΕΣΏΜΒΝΔ
ΚΏΣΏΣΏΔ
Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Ώ.
Πεξηιεπηηθφ πξνθίι ηνπ δήκνπ Κπζήξσλ:
Ο λένο Καιιηθξαηηθφο δήκνο Κπζήξσλ πξνέξρεηαη απφ ηε ζπλέλσζε δχν πξψελ λεζησηηθψλ
ΟΣΏ
ΑΔΜΟ ΚΤΘΔΡΧΝ
ΠΡΧΔΝ ΟΣΏ
Α. ΚΤΘΔΡΧΝ
Κνηλφηεηα
ΏΝΣΕΚΤΘΔΡΧΝ
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Παξαζέηνπκε ηελ Υσξηθή αλάιπζε θαη νπηηθνπνίεζε ηεο πιεζπζκηαθήο εμέιημεο ησλ
Κπζήξσλ Μπξίδεο, Μ., Νάθνο, ΐ. θαη Φηιηππαθνπνχινπ, ΐ.
Πξαθηηθά Ώ΄ Αηεζλνχο πλεδξίνπ Κπζεξατθψλ Μειεηψλ,
Κχζεξα: Μχζνο θαη Πξαγκαηηθφηεηα, Κχζεξα, 28-29 επη., 2000, ζει. 251-259.
Δ εξγαζία εληάζζεηαη ζε έλα επξχηεξν πξφγξακκα έξεπλαο ησλ δπν ηδξπκάησλ
Β.Μ.Π. θαη Ώ.Π.Θ. θαη ηδηαίηεξα ησλ ηκεκάησλ ησλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ, πνπ
κέζα ζηα πιαίζηα ησλ ραξηνγξαθηθψλ θαη γεσγξαθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο,
πξνζπαζνχλ λα κειεηήζνπλ ηνπο ηξφπνπο ραξηνγξαθηθήο απεηθφληζεο ησλ
γεσγξαθηθψλ ζπληζησζψλ ηνπ ρψξνπ, θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελλνχο.
Με έλαλ ηέηνην ηξφπν πξνζπαζήζακε λα αληηκεησπίζνπκε ηελ δεκνγξαθηθά
πξνθιεηηθή πεξίπησζε ησλ Κπζήξσλ. (1862 : 14.000 θάηνηθνη – 1991 : 3.000
θάηνηθνη, δειαδή ζε 130 ρξφληα 80% κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο).
Υξεζηκνπνηψληαο ςεθηαθέο ηερληθέο ζειήζακε λα δψζνπκε ηηο εηθφλεο ηνπ λεζηνχ
ζε φηη αθνξά ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ θπζηθνχ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ θαζψο θαη απηέο πνπ
νπηηθνπνηνχλ ηελ δξακαηηθή σο γλσζηφ, πιεζπζκηαθή ηζηνξία ηνπ.
Ζ Γεκνγξαθηθή Ηζηνξία ησλ Κπζήξσλ
Σν λα αληηκεησπίζεη θαλείο ηε Αεκνγξαθηθή Εζηνξία ελφο λεζηνχ φπσο ηα Κχζεξα,
πνπ ε Εζηνξία ηνπ ράλεηαη πίζσ ζηνπο αηψλεο, νχηε δπλαηφ είλαη, νχηε αληηζηνηρεί
ζηηο απαηηήζεηο πνπ βάδνπλ νη ζρεηηθέο Βπηζηήκεο κε ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο
ηνπο.
Γηα ηελ αλαιπηηθή ινηπφλ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη θαηαζηάζεσλ αλαγθαζηηθά
πεξηνξηζηήθακε ζηα φξηα ηνπ εηθνζηνχ αηψλα γηα ηνλ νπνίν δηαζέηνπκε ζηνηρεία
ηθαλά λα ζηεξίμνπλ ηελ αλάιπζή καο.
κσο απηή ε ηνκή ζην ρξφλν, πνπ κπνξεί βέβαηα λα ιεηηνπξγήζεη απηνδχλακα, αιιά
πνπ ρξεηάδεηαη επίζεο ζεκείν εθθίλεζεο, καο νδεγεί ζε κηα ρσξνρξνληθή πξνζέγγηζε,
ζηε Γεσγξαθία θαη ζηελ Εζηνξία ηνπ Σφπνπ, ζπλνπηηθή αιιά ζέινπκε λα πηζηεχνπκε
θαηαηνπηζηηθή γηα ηνπο ιίγνπο απφ εζάο πνπ δελ ζα είραηε ίζσο ηελ επνπηεία απηψλ
ησλ δεδνκέλσλ. Ώο ζεκεησζεί σζηφζν φηη γηα ηε δηθή καο δνπιεηά ζεσξήζακε φηη
ήηαλ απαξαίηεηε.
Ώπφ βηβιηνγξαθηθέο πεγέο θαη ηδηαίηεξα ηηο εξγαζίεο ηνπ Καζεγεηή Σ. Ν. Λενληζίλε,
αλαδεηήζακε πιεξνθνξίεο πνπ ζα είραλ ζρέζε κε κεηαβνιέο θαη κεηαθηλήζεηο
πιεζπζκψλ, αιιά θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ, θαη ηηο νπνίεο ζα
κπνξνχζακε λα ηαθηνπνηήζνπκε ζηε ξνή ηνπ ρξφλνπ θαηά ηηο κεγάιεο ή κηθξέο
ηζηνξηθέο πεξηφδνπο ηνπ λεζηνχ.
Δ επηινγή ηνπ ρξνληθνχ ζεκείνπ εθθίλεζεο ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη πάληα έλα
δχζθνιν βήκα. Πξνζπαζψληαο λα είκαζηε πξαθηηθνί επηιέμακε ζαλ ηέηνην ηελ αξρή
ηεο ΐελεηνθξαηίαο ζην λεζί. Με αθεηεξία ινηπφλ ην 1207 κπνξεί λα δηαθξίλεη θαλείο
κηα πξψηε πεξίνδν, κηα πξψηε δεκνγξαθηθή θάζε κεηαμχ 1207 θαη 1363 πνπ ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ νμχ δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα θαη κηα ελδηαθέξνπζα, δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα, παξέκβαζε ζηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ κε ην ρσξηζκφ ηνπ λεζηνχ
ζε 24 δηακεξίζκαηα (canetti). ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ γίλεηαη ν Άγηνο Αεκήηξηνο – Παιηνρψξα. ηα ρξφληα 1363 – 1365 εληνπίδεηαη ε
κεγαιχηεξε κεηαλάζηεπζε απφ ηελ Κξήηε πξνο ηα Κχζεξα. Με ην ηέινο απηήο ηεο
πεξηφδνπ νξηζηηθνπνηείηαη ε ΐελεηηθή θαηνρή θαη νξγαλψλεηαη ην γαηνθηεηηθφ θαζεζηψο κε ηε δεκηνπξγία ησλ Φενπδαιίσλ. Δ νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ηνπ Καςαιίνπ
δελ ζπκβαίλεη ηπραία απηή ηελ επνρή, αιιά ζαλ απνηέιεζκα ηεο ελίζρπζεο ηεο βελεηνθξαηίαο.
Βίλαη πξνο ηα κέζα ηνπ 16νπ αηψλα, πνπ εμαηηίαο ηεο επηδξνκήο ηνπ ΐαξβαξφζζα
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(1537) θαη ηεο αλαγθαζηηθήο κεηαθίλεζεο ηεο πξσηεχνπζαο λφηηα, ζην Καςάιη –
Υψξα, κπνξνχκε λα πνχκε νηη δηαθξίλνπκε ηελ επφκελε θάζε, ηεο πιεζπζκηαθήο
αλαζηάησζεο ησλ Κπζήξσλ. Δ κεηαθνξά ηεο πξσηεχνπζαο απνηειεί πξνθαλψο έλα
ζεκαληηθφ γεσγξαθηθφ δήηεκα γηα ην λεζί ηφζν ζε επίπεδν πιεζπζκηαθψλ αλαθαηαηάμεσλ, φζν βέβαηα θαη ζ΄ απηφ ηεο νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ νηθηζηηθνχ
δηθηχνπ, δεκηνπξγψληαο έηζη κηα ηνκή ζηελ παιηά θνηλσληθή νξγάλσζε ηνπ λεζηνχ
κε ηελ αλάδεημε κηαο θαηλνχξγηαο. Παξακέλεη σζηφζν γεγνλφο ε κεγάιε αχμεζε ηνπ
πιεζπζκνχ ζηε δηάξθεηα ηνπ 16νπ αηψλα, κε ηηο καξηπξίεο ηεο απνγξαθήο ηνπ 1583
φπνπ θαηαγξάθνληαη 14 ρσξηά θαη ζπλνηθηζκνί, ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, κε
πιεζπζκφ ηεο ηάμεσο ησλ 20 – 60 θαηνίθσλ, ελψ ν Μπινπφηακνο αξηζκεί 559 θαηνίθνπο.
ηα κέζα ηνπ 17νπ αηψλα θαη σο απνηέιεζκα ηνπ ηνπξθνβελεηηθνχ πνιέκνπ (1645 –
1669), ην λεζί γλσξίδεη ζεκαληηθή πιεζπζκηαθή αχμεζε, παξνπζηάδνληαο ελδηαθέξνπζα αζηηθή αλάπηπμε εμ αηηίαο ηεο ηδηαίηεξεο αχμεζεο ηνπ αζηηθνχ ηνπ πιεζπζκνχ. Νέα κεηαλάζηεπζε πιεζπζκψλ απφ ηελ Κξήηε κε εγθαηάζηαζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ νηθνγελεηψλ ζηε Υψξα φπνπ ηδξχνπλ ζπλνηθία κε ην φλνκα «θαθηαλά».
Σν ηέινο ηνπ 17νπ θαη ε αξρή ηνπ 18νπ αηψλα ζεκαδεχνπλ ηα Κχζεξα κε έληνλεο
κεηαλαζηεπηηθέο θηλήζεηο πιεζπζκψλ απφ άιιεο πεξηνρέο. Βίλαη ε επνρή πνπ Κξήηεο
θαη Πεινπνλλήζηνη κεηαλαζηεχνπλ πξνο ηα Βπηάλεζα θαη ζ΄ φηη αθνξά ηα Κχζεξα,
έρνπκε εγθαηάζηαζε Κξεηψλ ζην λφηην ηκήκα θαη Πεινπνλλεζίσλ ζην βφξεην. ηελ
ίδηα πεξίνδν θαη κε ην ηέινο ηεο βελεηνθξαηίαο (1727) ηα Κχζεξα παξνπζηάδνπλ έλα
νξγαλσκέλν ζε ηέζζεξηο δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο νηθηζηηθφ δίθηπν κε είθνζη
ζεκαληηθά ρσξηά θαη 50 κηθξννηθηζκνχο. Βλδηαθέξνλ έρεη γη΄ απηή ηελ πεξίνδν θαη ε
ελζσκάησζε ζηελ ηέηαξηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ λεζηνχ, εμ αηηίαο
δεκνγξαθηθψλ κεηαβνιψλ, ηεο πεξηνρήο Λεηβαδίνπ, ζηελ νπνία ππάγεηαη, κεηαμχ
άιισλ, θαη ην λεφηεξν θάζηξν ηνπ λεζηνχ, ην Καζηέιιη ηνπ Ώπιαίκνλα.
Ώπφ ην ηέινο ηνπ 18νπ έσο ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα, θηλήκαηα θαη επαλαζηάζεηο
αλαζηαηψλνπλ ηε δσή ηνπ λεζηνχ, ζπληεινχλ φκσο ζηελ αλαδηάηαμε ησλ θνηλσληθψλ
ζρέζεσλ θαη ζρεκαηηζκψλ κε αλαηξνπέο θαη αλαθαηαηάμεηο ζηε δνκή ηεο θνηλσλίαο
θαη ηνπ ρψξνπ. ηελ πεξίνδν απηή, πεξί ην 1770, πνιινί πεηζηψηεο πξφζθπγεο εγθαζίζηαληαη ζηνλ Μπινπφηακν, επηζηξέθνπλ φκσο ζηηο πέηζεο ην 1772. Ώιιά θαη
άιινη πξφζθπγεο απφ ηε Μηθξά Ώζία, ηελ Κξήηε θαη ηελ Πεινπφλλεζν
εγθαζίζηαληαη ηελ πεξίνδν απηή ζηα Κχζεξα θαη ηα Ώληηθχζεξα. Οη πεξηζζφηεξνη
επηιέγνπλ σο ηφπν εγθαηάζηαζεο ηε Υψξα, ηνλ Πνηακφ θαη ηα Ώληηθχζεξα.
Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ 19νπ αηψλα (1817 – 1863) ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ
παξνπζία ησλ ΐξεηαλψλ ζηελ πεξηνρή. Δ «ΐξεηαληθή Πξνζηαζία», ζπκπίπηεη κε ηελ
Βιιεληθή Βπαλάζηαζε θαη ηηο κεγάιεο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ (ειιεληθψλ θαη
ηνπξθηθψλ) πξνο ηα Κχζεξα. Βίλαη ε επνρή κηαο ζεκαληηθήο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο
γηα ηελ πεξηνρή θαη ηδηαίηεξα γηα ηα Κχζεξα. Οη απνγξαθέο ζην ηέινο ηεο
Βπαλάζηαζεο δείρλνπλ 10 – 15% πξφζθπγεο ζην ζχλνιν ηνπ Κπζεξατθνχ
πιεζπζκνχ: ζε ζχλνιν 10.000 θαηνίθσλ κεηξψληαη πεξίπνπ 1.000 πξφζθπγεο ην
1825.
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Υάξηεο 2-4: Βμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ηα έηε 1760-1825-1862.

Υάξηεο 5: Σν νηθηζηηθφ δίθηπν ηνπ λεζηνχ
Ζ νξγάλσζε ηνπ νηθηζηηθνύ δηθηύνπ ζηνλ θπζηθό ρώξν
Δ εηθφλα πνπ πξνθχπηεη σο πξνο ηελ νξγάλσζε ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ ησλ Κπζήξσλ
είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα
Μηα επηκήθεο αλάπηπμε πνπ αθνινπζεί ηελ ίδηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θεληξηθνχ
νξνπεδίνπ, έλζελ θαθείζελ ηνπ θπξίνπ νδηθνχ άμνλα, κε κεξηθέο πεξηνξηζκέλεο
αθφκα πξνεθηάζεηο επεξεαδφκελεο θπξίσο απφ ηελ χπαξμε ηεο θαιήο γεσξγηθήο γεο
θαη ηελ παξνπζία πδαηηθψλ πεγψλ.
Πφινη απηήο ηεο γξακκηθήο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ βφξεηα ν Καξαβάο κε ηελ αγία
Πειαγία, θεληξηθά ε ζεκαληηθή εκηαζηηθή παξνπζία ηνπ Πνηακνχ θαη ηνπ
ζπκπιέγκαηνο ησλ νηθηζκψλ πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ θαη λφηηα βεβαίσο ην ζχκπιεγκα
Λεηβάδη – Υψξα – Καςάιε. Οη πεξηπηψζεηο ηνπ Ώπιέκσλα αλαηνιηθά θαη ηνπ
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Μπινπνηάκνπ, δπηηθά απνηεινχλ απνζρίζεηο απηνχ ηνπ ζπλεθηηθνχ θεληξηθνχ
επηκήθε άμνλα.
Δ αλάπηπμε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζε φιν ην πιέγκα ησλ νηθηζκψλ, πξντφλ ζε κεγάιν
βαζκφ ηεο βξεηαληθήο πεξηφδνπ, αθνινπζεί θαη εληζρχεη ηε ζπλεθηηθφηεηα ηνπ
νηθηζηηθνχ δηθηχνπ.
ζν γηα ην ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ θπζηθφ αλάγιπθν ηνπ λεζηνχ, κηα ζεηξά ρακειψλ
νξνπεδίσλ, πνπ επηηξέπεη ζηνλ επηζθέπηε λα έρεη ζπλερή επνπηεία κεγάιεο
επηθάλεηαο θαη αλνηρηνχο νξίδνληεο, ηνλίδεη κε ζθελνγξαθηθφ ζρεδφλ ηξφπν, ηελ
ζπλέρεηα ηνπ νηθηζηηθνχ θαη θπηηθνχ ηνπίνπ.
Ζ ύγρξνλε Δπνρή
Οη εθηελέζηεξεο θαη αθξηβέζηεξεο, θαηά ηεθκήξην, απνγξαθέο ηεο Β..Τ.Β. ζηε
δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα, δείρλνπλ φηη ήδε ζην γχξηζκα ηνπ αηψλα ηα Κχζεξα
γλσξίδνπλ ηελ εθθίλεζε απηνχ πνπ ζα νλνκάδακε κεγάιεο δηάξθεηαο πιεζπζκηαθφ
καξαζκφ.
Γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ ζεκαληηθψλ νηθηζκψλ, φπσο ν Πνηακφο, ν Μπινπφηακνο, ν
Καξαβάο, ηα Μεηάηα, ηα Φξηιηγθηάληθα θαη κεξηθνί αθφκα, ην ηέινο ηνπ αηψλα
ζεκαηνδνηεί θαη ην ηέινο ηεο αλάπηπμήο ηνπο. Ώπφ ηελ απνγξαθή ηνπ 1889 θαη κεηά
γλσξίδνπλ κηα ζπζηεκαηηθή κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο.
Τπάξρεη κηα κηθξφηεξε νκάδα νηθηζκψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε πξσηεχνπζα ηνπ
λεζηνχ, πνπ ζπλερίδνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπο έσο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’30 θαη
κεξηθνί ιίγν αξγφηεξα, ιίγν πξηλ ηνλ δεχηεξν πφιεκν, φπσο είλαη ε πεξίπησζε ηνπ
Λεηβαδηνχ.
Ώπφ εθεί θαη κεηά, κε ηελ απνγξαθή ηνπ 1951, ην ζχλνιν ησλ νηθηζκψλ ηνπ λεζηνχ
έσο θαη ηελ απνγξαθή ηνπ 1991 παξνπζηάδνπλ ζπζηεκαηηθή κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ
ηνπο.
ρεηηθή ζηαζεξνπνίεζε, ζηα ζεκεξηλά ρακειά ηνπο επίπεδα παξνπζηάδνπλ ν
Πνηακφο έρνληαο ζήκεξα ράζεη πεξηζζφηεξν απφ ην 90% ηνπ πιεζπζκνχ πνπ είρε
ηελ επνρή ηεο έλσζεο ηνπ λεζηνχ κε ηελ Βιιάδα (1862), θαη ε Υψξα ζην πνιχ
ρακειφ επίπεδν πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα κε κφιηο 15% ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δηέζεηε ηελ
ίδηα επνρή.
Μηθξή εμαίξεζε ζ’ απηφλ ην ζιηβεξφ θαλφλα απνηεινχλ κεξηθνί νηθηζκνί πνπ
γλσξίδνπλ πνιχ ηειεπηαία κηα αλαηξνπή ηεο κέρξη πξφζθαηα γεληθήο πησηηθήο
ηάζεο: πξψηε ε Ώγία Πειαγία κε ζεακαηηθή αχμεζε 75% κεηαμχ ’81 θαη ’91 θαη
αθνινπζνχλ ν Κάιακνο, ην Άλσ Λεηβάδη, ν Ώβιέκνλαο θαη ηα Μεηάηα, κε πνζνζηά
κεηαμχ 10% θαη 20%.
Δπίινγνο
Σα Κχζεξα δελ είλαη βέβαηα ε κφλε πεξηνρή ηεο Υψξαο πνπ γλψξηζε ηέηνηα δεκνγξαθηθή θαηάξξεπζε, εμάιινπ ην ζχλνιν ηεο Βιιάδαο ζήκεξα ραξαθηεξίδεηαη
απφ «δεκνγξαθηθή θαηαηνλία». Δ πεξίπησζή ηνπο φκσο έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ αλ
ζθεθηνχκε φηη, εθηφο ηεο Κέξθπξαο, ηα Βθηάλεζα απνηεινχλ ζήκεξα καδί κε κεξηθέο
αθφκα πεξηνρέο φπσο ε Ήπεηξνο, ηηο πξνβιεκαηηθφηεξεο δεκνγξαθηθά πεξηνρέο ηεο
Βιιάδαο. Δ αλαδήηεζε ησλ αηηίσλ δελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ηψξα, φκσο νη
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ κηα ηέηνηα θαηάζηαζε είλαη ζίγνπξα
εληνπίζηκνη, αξθεί λα κπνξέζνπλ λα γίλνπλ θάπνηε θαη αληηκεησπίζηκνη.
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Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία : ηελ απνγξαθή ηνπ 2011 εκθαλίδνληαη 3936 θάηνηθνη, ελψ ζηελ
απνγξαθή ηνπ 2001 έρνπκε 3.354 κφληκνπο θαηνίθνπο ζην λεζί.
1.1.1.1 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ρσξνηαμηθή έληαμε & Γηνηθεηηθή Οξγάλσζε
Γεωγραφία – μορφολογία εδάφοσς:

ην λφηην άθξν ηεο Πεινπνλλήζνπ, εθεί πνπ βξίζθεηαη ν θάβν-Μαιηάο, ζαλ πξνέθηαζε κέζα
απφ ηε ζάιαζζα μεπεηάγνληαη ηα Κχζεξα. Μηα έθηαζε γεο 284 η.ρικ., ζην κεγαιχηεξν κέξνο
ηεο νξεηλή κε αξθεηέο φκσο γφληκεο θνηιάδεο θαη θαηάθπηεο ξεκαηηέο, πνπ απνηειεί
εδαθνινγηθή πξνέθηαζε ηεο ΝΏ Πεινπνλλήζνπ θαη βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 12,5 λ.κ. απφ
ηνλ θάβν-Μαιηά. Δ θαηαγάιαλε ζάιαζζα, πνπ πεξηβάιιεη ην λεζί, απνηειείηαη απφ ηξία
πειάγε, πνπ ελψλνληαη ζηα Κχζεξα, θάλνληαο ηα λα απνηεινχλ θνκβηθφ ζεκείν απφ θαη πξνο
ηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην. Οη αθηέο ηνπ λεζηνχ, κε βαζχρξπζεο θαη πνξθπξέο παξάιηεο ζηα
αλαηνιηθά δηακνξθψλνληαη απφθξεκλεο ζηα δπηηθά, φπνπ νη βξαρψδεηο πιαγηέο θαηαιήγνπλ
απφηνκα ζηε ζάιαζζα. Κάπνπ-θάπνπ δηαθφπηνληαη απφ κηθξέο θαη απφκαθξεο, αιιά
γξαθηθέο θαη παλέκνξθεο παξάιηεο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο είλαη πξνζηηέο κφλν απφ ηε
ζάιαζζα. πλνιηθά νη αθηέο ησλ Κπζήξσλ εθηείλνληαη ζε κήθνο 43 λ.κ. θαη ζρεκαηίδνπλ
δεθάδεο κηθξνχο θαη κεγάινπο θνιπίζθνπο.
Ο Αήκνο Κπζήξσλ, έρεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα λα δηαζέηεη 64 νηθηζκνχο, πξνήιζε απφ ηελ
ζπλέλσζε ησλ 13 θνηλνηήησλ ηνπ λεζηνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2539/1997 (λφκνο
Ε. Καπνδίζηξηα) θαη απφ 1-1-2011 καδί κε ηα Ώληηθπζήξα, απνηεινχλ ηνλ Καιιηθξαηηθφ
Αήκν Κπζήξσλ. Σειεπηαίεο εθινγέο έγηλαλ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2010 φπνπ δήκαξρνο
επαλεμειέγε ν Θεφδσξνο Κνπθνχιεο. Σν θηίξην ηνπ Αεκαξρείνπ βξίζθεηαη ζηελ πιαηεία ηεο
Υψξαο (πξσηεχνπζαο) ησλ Κπζήξσλ ελψ γξαθείν ηνπ Αήκνπ ππάξρεη θαη ζηνλ Πνηακφ.
(θεληξηθή πιαηεία)

Γεσινγία ησλ Κπζήξσλ

Σν λεζί ησλ Κπζήξσλ θαηαιακβάλεη έθηαζε 284 km2. Σν λεζί έρεη κήθνο 29 km θαη
πιάηνο 18 km. Oη γεσηεθηνληθέο ελφηεηεο νη νπνίεο δνκνχλ ην λεζί ησλ Κπζήξσλ
εκθαλίδνληαη ζηελ Μαθεδνλία, Θεζζαιία, ηεξεά Βιιάδα, Πεινπφλλεζν θαη Κξήηε. Σν
αλάγιπθν ηνπ λεζηνχ είλαη νξεηλφ, κε απφηνκεο αθηέο θαη κία ιεθάλε ζην αλαηνιηθφ κέξνο
ηνπ λεζηνχ. Σα Κχζεξα αλήθνπλ ζην Ώιπηθφ ζχζηεκα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην λφηην θιάδν
ηνπ νξνγελεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Σεζχνο (Παπαληθνιάνπ, 1986). Ο λφηηνο θιάδνο ηνπ
νξνγελεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Σεζχνο πεξηιακβάλεη ηα Ώπέλληλα, ηηο Νφηηεο Άιπεηο, ηηο
Αεηλαξίδεο, ηηο Σαπξίδεο, ηηο Εξαλίδεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηκήκαηα άιισλ νξνζεηξψλ έσο ηα
Εκαιάτα.
Σν γεσινγηθφ ππφβαζξν ησλ Κπζήξσλ απνηεινχλ ζρεκαηηζκνί νη νπνίνη αλήθνπλ ζηηο εμήο
γεσηεθηνληθέο ελφηεηεο: ηελ ελφηεηα Άξλαο, ηελ ελφηεηα Σξίπνιεο θαη ηελ ελφηεηα Πίλδνπ,
ελψ ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ θαιχπηεηαη απφ Νενγελείο απνζέζεηο.
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Γεσινγηθφο ράξηεο Κπζήξσλ,(θιίκαμ:1:1.000.000, ΕΓΜΒ 2001)
Οη πεγέο ησλ Κπζήξσλ
ην λεζί ησλ Κπζήξσλ ππάξρνπλ πνιιέο πεγέο, απφ ηηο νπνίεο νη πεξηζζφηεξεο θείληαη ζην
θεληξηθφ θαη βφξεην ηκήκα. Μάιηζηα αξθεηέο ζην βφξεην ηκήκα είλαη ζηδεξνχρεο. Οη
ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο βξίζθνληαη ζην Μπινπφηακν, ηα Μεηάηα, ηα ΐηαξάδηθα, ηηο
Γσληέο, ηελ Κξχα ΐξχζε, ηνλ Πεξάηε, ηηο ρειεο, ην Πεηξνχλη θαη ηνλ Καξαβά.
Γεσηεθηνληθέο Βλφηεηεο
Ώλαιπηηθφηεξα νη ελφηεηεο νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζην λεζί ησλ Κπζήξσλ πεξηγξάθνληαη
παξαθάησ:
ΠΡ1: Φπιιηηηθή ζεηξά Πεινπνλλήζνπ-Κξήηεο [Βλφηεηα Άξλαο] (Πεξκνηξηαδηθή ειηθία,
280.000.000 έσο 200.000.000 ρξφληα. Ώπνηειείηαη απφ κεηακνξθσκέλα πεηξψκαηα
(ραιαδηαθνχο θαη καξκαξπγηαθνχο ζρηζηφιηζνπο) πνπ βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα ζην βφξεην
ηκήκα ηνπ λεζηνχ. Παξαηεξνχληαη επίζεο αξθεηέο παξεκβνιέο ραιαδηηψλ, ππφ κνξθή θαθψλ
ή νξηδφλησλ. Βκθαλίδεηαη ζηελ δπηηθή πιεπξά ησλ Κπζήξσλ θαη δεκηνπξγεί ηα βνπλά ηνπ
"Μεξκεγθαξίνπ", "Λέζθαο", Μπξηηδίσλ", "Ώγ. Βιέζαο" θαη "Κάζηξνπ Υψξαο".
ΠΕ2 :Πειαγηθνί αζβεζηφιηζνη [Βλφηεηα Πίλδνπ] (Διηθία Ώλση.Κξεηηδηθφ, 100.000.000 έσο
65.000.000 ρξφληα). Βκθαλίδεηαη ζην θεληξηθφ θαη ΝΏ ηκήκα ηνπ λεζηνχ.
ΓΣ4: Ανινκίηεο, αζβεζηφιηζνη θπξίσο δνινκηηηθνί [Βλφηεηα Σξίπνιεο] (Διηθία Μέζν
Σξηαδηθφ-Ενπξαζηθφ, 210.000.000 έσο 141.000.000 ρξφληα)
ΓΣ2: Ώζβεζηφιηζνη Βλφηεηαο Σξίπνιεο (Διηθία Παιαηφθαηλν-Μέζν Δψθαηλν, 65.000.000
έσο 55.000.000 ρξφληα). Δ Βλφηεηα Σξίπνιεο εκθαλίδεηαη θπξίσο ζην ΐΏ θαη Απηηθφ ηκήκα
ηνπ λεζηνχ. Οη δχν νξνζεηξέο ηνπ λεζηνχ δνκνχληαη απφ ηελ ελφηεηα Σξίπνιεο.
Μΐ8: Θαιάζζηεο θαη πθάικπξεο απνζέζεηο: θξνθαινπαγή, άκκνη, ςακκίηεο, κάξγεο (Διηθία
Ώλση.Μεηφθαηλν-Πιεηφθαηλν, 10 έσο 2 εθαη. ρξφληα). Καιχπηνπλ ην βφξεην- αλαηνιηθφ
ηκήκα ησλ Κπζήξσλ, πνπ εθηείλεηαη κεηαμχ ησλ δχν νξνζεηξψλ, θαζψο θαη άιιεο πεξηνρέο
ζην Νφηην θαη ΐφξεην ηκήκα ηνπ λεζηνχ.
πληάρζεθε απφ ηνλ Αξ. Αεκήηξην Ώιεμάθε Γεσιφγν-Γεσρεκηθφ Πεξηβάιινληνο,
Βπηζηεκνληθφ πλεξγάηε Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ-Λέθηνξα (Π.Α.407/80)
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Σνπηθέο Κνηλόηεηεο

Οη Σνπηθέο Κνηλφηεηεο απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη ν Αήκνο Κπζήξσλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο
νηθηζκνχο ηνπο είλαη ηα παξαθάησ :
ΚΤΘΔΡΧΝ : Υψξα, Καςάιη, Κάιακνο, ηξαπφδη, Πνχξθν
ΛΕΐΏΑΕΟΤ : Άλσ Ληβάδη, Κάησ Ληβάδη, θνπιηάληθα, Σξαβαζαξηάληθα, Καηνχλη
ΚΟΝΣΟΛΕΏΝΕΚΧΝ : Κνληνιηάληθα, Σζηθαιαξία, Φαηζάδηθα, Γνπδηάληθα
ΜΤΡΣΕΑΕΧΝ : Μπξηίδηα, Καινθαηξηλέο, Αξπκψλαο, Καιεζπεξηάληθα
ΚΏΡΐΟΤΝΏΑΧΝ : Καξβνπλάδεο, Κεξακσηφ, Πηηζηληάληθα,Άγηνο Διηάο, Ώιεμαλδξάδεο
ΦΡΏΣΕΧΝ : Φξάηζηα, Αφθαλα
ΜΤΛΟΠΟΣΏΜΟΤ : Μπινπφηακνο, Κάησ Υψξα, Ώξαηνί,Πίζσ Πεγάδη
ΏΡΧΝΕΏΑΕΚΧΝ : Ώξσληάδηθα, Πηηζηλάδεο
ΜΔΣΏΣΧΝ : Μεηάηα, ΐηαξάδηθα, Ώπιαίκνλαο, Παιαηφπνιε
ΦΡΕΛΕΓΚΕΏΝΕΚΧΝ : Φξηιηγθηάληθα, Αηαθφθηη, Καζηξηζηάληθα,Ώιντδηάληθα, Κππξησηηάληθα
ΛΟΓΟΘΒΣΕΏΝΕΚΧΝ : Λνγνζεηηάληθα, Υξηζηνθνξηάληθα, ηαβιί Πεξιεθηάληθα, Ληαληάληθα,
Νηνπξηάληθα
ΠΟΣΏΜΟΤ : Πνηακφο, Ώγία Πειαγία, Σξηθπιιηάληθα,Γαγιαληαθηάληθα
ΚΏΡΏΐΏ : ΐνπλφ, Γεξαθάξη, Πεηξνχλη, Καξαβάο, Κξπνλέξη, Πιαηεηά Άκκνο, Πξνγθί
θαη ηελ Αεκνηηθή Κνηλφηεηα ΏΝΣΕΚΤΘΔΡΧΝ

1.1.1.2 Πεξηβάιινλ θαη Πνηόηεηα Εσήο
Ώλαπηπμηαθά ηνηρεία Αήκνπ / Νεζηνχ
Σα Κχζεξα απνηεινχλ έλα λεζί κε κεγάιεο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο θαη δπλαηφηεηεο. ε
επίπεδν ππνδνκψλ, ηα Κχζεξα δηαζέηνπλ ζχγρξνλν θαη πιήξσο εμνπιηζκέλν θαη
επαλδξσκέλν αεξνδξφκην αιιά θαη δχν ιεηηνπξγηθά ιηκάληα, ζην Αηαθφθηη θαη ηελ Ώγία
Πειαγία, ελψ δηαζέηνπλ επίζεο θαη έλα εθηελέο νδηθφ δίθηπν.
Δ χπαξμε ησλ ιηκαληψλ θαη ηνπ αεξνδξνκίνπ θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπ λεζηνχ ζε
επίπεδν ζαιάζζησλ θαη ελαέξησλ κεηαθνξψλ, θαζηζηνχλ δε ηα Κχζεξα ζηελ πξνλνκηαθή
ζέζε λα είλαη απφ ηα ιίγα αλαινγηθά λεζηά ηεο ρψξαο κε ηέηνηεο ππνδνκέο, ζε ηέηνην
κέγεζνο. Δ χπαξμε απηψλ ησλ ππνδνκψλ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε δηαθφξσλ κέζσλ ζχλδεζεο
ηνπ λεζηνχ κε ηελ επεηξσηηθή Βιιάδα, είηε κέζσ Πεηξαηά, είηε κέζσ ησλ λνηίσλ ιηκαληψλ
ηεο Πεινπνλλήζνπ. Δ δηαζθάιηζε ζπλερνχο ζχλδεζεο κε ηελ επεηξσηηθή Βιιάδα θαη ηελ
Κξήηε είλαη έλα ζεκαληηθφ ζέκα, ην νπνίν θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ζε εηήζηα βάζε νη
ηνπηθέο αξρέο.
Σν νδηθφ δίθηπν δηαθέξεη απφ απηφ ησλ ππνινίπσλ λεζηψλ σο πξνο ην γεγνλφο φηη δελ έρεη
ζρεδηαζηεί λα θαιχπηεη πεξηκεηξηθά ην λεζί, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ
ειιεληθψλ λεζηψλ, αιιά ην δηαλχεη θάζεηα, ελψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα δχν
ζεκαληηθφηεξα δηνηθεηηθά, εκπνξηθά θαη δεκνγξαθηθά θέληξα ηνπ λεζηνχ, ηε Υψξα θαη ηνλ
Πνηακφ. Ο ζρεδηαζκφο απηφο κεηψλεη, απφ ηε κηα, ηηο απνζηάζεηο αλάκεζα ζηα ρσξηά ηνπ
θεληξηθνχ άμνλα, αιιά απμάλεη ηηο απνζηάζεηο αλάκεζα ζηα ρσξηά πνπ ελψλνληαη κε
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θάζεηνπο νδηθνχο άμνλεο κε ηελ θεληξηθή νδηθή αξηεξία. Παξάιιεια, απνηέιεζκα απηνχ ηνπ
ζρεδηαζκνχ είλαη ε αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο θαη ηεο ζπκθφξεζεο ζηνλ θεληξηθφ άμνλα θαηά
ηνπο ζεξηλνχο κήλεο.
Ο ζρεδηαζκφο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαζηζηά δχζθνιε ηελ αλάπηπμε ρεξζαίσλ δεκνζίσλ
ζπγθνηλσληψλ, πέξαλ ηνπ θεληξηθνχ νδηθνχ άμνλα. Δ χπαξμε, φκσο, πνιιψλ ιηκαληψλ ζην
λεζί, πηζαλψο λα επλνεί ηελ αλάπηπμε ελφο πεξηκεηξηθνχ ζαιάζζηνπ ζπζηήκαηνο δεκνζίσλ
ζπγθνηλσληψλ, γηα ηε ζχλδεζε ησλ παξαιηψλ θαη ησλ παξαιηαθψλ ρσξηψλ κεηαμχ ηνπο.

Δ νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ ζηεξίδεηαη ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ
θαη ηελ αιηεία. Δ αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη κηθξή αιιά ζηαζεξή θαη πνηνηηθή. Δ
ΐηνινγηθή Γεσξγία αλαπηχζζεηαη δηαξθψο. ην λεζί παξάγνληαη αξθεηά πξντφληα πνπ
δηαηίζεληαη ζηελ εληφπηα αγνξά. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ απμεζεί νη εμαγσγέο ζε θχξηα
είδε φπσο ην ιάδη, ην κέιη θ.α. Ώπφ ηα ζηηεξά παξάγεηαη ην παμηκάδη Κπζήξσλ πνπ είλαη απφ
ηα πην γλσζηά πξντφληα. Γαιαθηνθνκηθά πξντφληα πνπ παξάγνληαη είλαη ην θξέζθν γάια, ην
μηλφγαιν, ην θεθαινηχξη, ε κπδήζξα, ην αλζφηπξν, ην βνχηπξν. Ώπφ ηα πξφβαηα παξάγεηαη
επίζεο κηθξή πνζφηεηα καιιηνχ. ην λεζί δηαηίζεηαη θξέαο κνζραξίζην, ρνηξηλφ, αξλίζην,
θαηζηθίζην, άγξηα γίδα, θνηφπνπιν, πάπηα, γαινπνχια, θξαγθφθνηα. Αελ ππάξρεη κεγάιε
επάξθεηα ζε θξέαο γη απηφ γίλεηαη θαη εηζαγσγή. ηα Κχζεξα παξάγνληαη θαη δπκαξηθά φπσο
ν μηλφρνληξνο, ρπινπίηεο θαη άιια. ηα Κχζεξα επίζεο παξάγεηαη αιάηη. Τπάξρνπλ αιπθέο
ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ λεζηνχ, φπσο ζηνλ Ώβιέκνλα. Ώθφκε, νη ληφπηνη παίξλνπλ κηθξά
ςάξηα θαη βάδνληάο ηα ζε άξκε γηα λα δηαηεξεζνχλ
Σα θαιιηεξγνχκελα θπηά είλαη ηα ζηηεξά φπσο θξηζάξη, ζηηάξη θαη θαιακπφθη, θαζψο επίζεο
θαη ηα φζπξηα φπσο θνπθηά, ξεβίζηα, θαθέο, βίθνο θαη ιαζνχξη (θάβα). Δ ακπεινπξγία είλαη
θαη ζήκεξα κία απφ ηηο βαζηθέο αζρνιίεο ησλ γεσξγψλ. Σα δέληξα πνπ θαιιηεξγνχληαη είλαη
ε ειηά, ε ραξνππηά, ε ζπθηά, ε δακαζθεληά, ε ακπγδαιηά, ε αριαδηά. Οη άγξηεο αριαδηέο είλαη
απφ ηα πην γλσζηά δέληξα. Πνιχ παιαηφηεξα ππήξραλ πνιχ κηθξέο θαιιηέξγεηεο ζε ιηλάξη,
βακβάθη θαη θαπλφ.
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ηελ θηελνηξνθία ησλ Κπζήξσλ ππάξρνπλ ηα πξφβαηα νη θαηζίθεο θαη νη ρνίξνη, ελψ ζηα
βννεηδή ππάξρεη πεξηνξηζκέλε δξαζηεξηφηεηα. Βπίζεο ππάξρνπλ θαη νξληζνηξνθεία. Ώπφ ην
γάια ησλ αηγνπξνβάησλ παξάγεηαη ηπξί ην νπνίν είλαη πνιχ θαιήο πνηφηεηαο θαη δηαηίζεηαη
ζηελ αγνξά.
Σν θξαζί πνπ παξάγεηαη ζηα Κχζεξα , πξννξίδεηαη θπξίσο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπηηηνχ,
θαζψο ε παξαγσγή δελ είλαη κεγάιε. Καιιηεξγνχληαη θπξίσο δχν πνηθηιίεο. Ο αξηθαξάο, πνπ
είλαη θφθθηλν ζηαθχιη θαη ν πεηξνιαλφο πνπ είλαη ιεπθφ ζηαθχιη θαη δίλεη σξαίν άξσκα ζην
θξαζί. Άιιεο δχν πνηθηιίεο είλαη ην ηνθνπκάθη θαη ν ξνδίηεο. Ώπφ ηα ζηέκθπια ησλ
ζηαθπιηψλ παξάγεηαη ε ληφπηα ηζηπνχξα, πνπ είλαη πνιχ θαιήο πνηφηεηαο θαη παξαδνζηαθφ
πνηφ ησλ Κπζήξσλ.
Σν κέιη ησλ Κπζήξσλ είλαη ην πην θεκηζκέλν πξντφλ θαη απηφ ην δηθαηνινγεί ζηελ θαιχηεξε
πνηφηεηά ηνπ. Σν ζπκάξη πνπ επδνθηκεί ζην λεζί, είλαη ε βαζηθή ηξνθή ηεο κέιηζζαο θαη
δίλεη κία άιιε γεχζε ζην κέιη. Δ κειηζζνθνκία πξέπεη λα ήιζε ζηα Κχζεξα απφ ηνπο
Μηλσίηεο. Βπίζεο ζηα Κχζεξα παξάγεηαη θαη κία άιιε πνηθηιία κειηνχ. Βίλαη ην κέιη
Βξείθεο φπνπ νη κέιηζζεο ηξέθνληαη κε γχξε απφ απηφ ην θπηφ.
Παξάιιεια, έληνλε θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη παξαηεξεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα,
ηφζν ζε ηδησηηθέο θαηνηθίεο φζν θαη ζε επίπεδν μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. Ο ηνπξηζκφο, φκσο,
θαη νη γχξσ απφ απηφλ αλαπηπζζφκελεο ππεξεζίεο, παξακέλεη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο
ηνπηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ λεζηνχ απνηειεί θαη ν
ζεκαληηθφο αξηζκφο κνλίκσλ παξαζεξηζηψλ, δειαδή αλζξψπσλ κε θαηνηθίεο ζην λεζί, πνπ
έξρνληαη ζε εηήζηα βάζε αιιά δελ απνηεινχλ ηκήκα ηνπ κφληκνπ πιεζπζκηαθνχ δπλακηθνχ
ηνπ λεζηνχ. Οη επηζθέπηεο απηνί απνηεινχλ κηα πνιχ ζεκαληηθή βάζε πάλσ ζηελ νπνία
ζηεξίδεηαη θαη ε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα αιιά θαη νη παξάπιεπξεο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο
(εζηίαζεο, δηαζθέδαζεο).
Εδηαίηεξα αλαθνξηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ, ε κνξθνινγία θαη ε ηζηνξία ηνπ λεζηνχ επλννχλ ηελ
αλάπηπμε πνιιψλ κνξθψλ ελαιιαθηηθήο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο, κε έκθαζε είηε ζην
ζξεζθεπηηθφ, είηε ζηνλ ηζηνξηθφ, είηε ζην θπζηνιαηξηθφ – πεξηεγεηηθφ ηνπξηζκφ.
Θαιάζζηα Παλίδα ζηα Κύζεξα
Δ ζάιαζζα Κπζήξσλ είλαη γλσζηή γηα ηελ πινχζηα παλίδα ηεο θαη ηα πνιχ θαζαξά λεξά ηεο.
Ο βπζφο ηεο είλαη βξαρψδεο θαη άγξηνο, κε κεγάια βάζε. ε απφζηαζε 40 έσο 50 λαπηηθψλ
κηιίσλ δπηηθά ησλ Κπζήξσλ ζπλαληνχκε βάζε πνπ αγγίδνπλ ηηο 3000 θαη 4000 κέηξα, ελψ
λνηηνδπηηθά ηνπ Ώθξσηεξίνπ Σαίλαξν εληνπίδεηαη ην κεγαιχηεξν βάζνο ηεο Μεζνγείνπ πνπ
θηάλεη ηα 4500 κέηξα πεξίπνπ. Σα πνιχ δπλαηά ζαιάζζηα ξεχκαηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο
δπλαηνχο αλέκνπο δελ επλννχλ ηε δεκηνπξγία ηρζπνθαιιηέξγεηαο ζηηο αθηέο ηνπ λεζηνχ. Σα
ςάξηα πνπ ππάξρνπλ ζηε ζάιαζζα ησλ Κπζήξσλ είλαη ην κπαξκπνχλη, ην θαγθξί, ε
ζπλαγξίδα, ν ξνθφο, ε ζθφξπαηλα, ε γφπα, ε καξίδα, ην κειαλνχξη, ε ηζηπνχξα, ην ιαβξάθη, ν
ζθάξνο, ην ιπζξίλη, ε πέξθα, ν ράλνο, ε ζκέξλα θ.α. Σα θεθαιφπνδα πνπ δνπλ ζηελ πεξηνρή
είλαη ην ρηαπφδη, ε ζνππηά, ην θαιακάξη. Ώπφ ηα Καξθηλνεηδή ζπλαληνχληαη ν αζηαθφο, ν
θάβνπξαο θαη ε θαξαβίδα. Σν πην δηαδεδνκέλν νζηξαθνεηδέο είλαη ε πνξθχξα, γλσζηή απφ
ηελ αξραηφηεηα, γηα ηελ βαζπθφθθηλε ρξσζηηθή νπζία πνπ παξαγφηαλ απφ ηελ επεμεξγαζίαο
ηεο θαη ρξεζίκεπε ζηε βαθή πθαζκάησλ.
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Θαιάζζηα Εώα
Δ Φψθηα Monachus Monachus είλαη ην πην γλσζηφ είδνο θψθηαο πνπ ζπρλάδεη ζηηο αθηέο ηνπ
λεζηνχ, φπνπ ππάξρνπλ θαη αξθεηέο θσιηέο. Απζηπρψο ζήκεξα ζηελ πεξηνρή δνπλ ειάρηζηεο,
δελ μεπεξλνχλ ηηο δέθα κε δεθαπέληε. Βπίζεο ζηε ζάιαζζα Κπζήξσλ ζπλαληνχληαη κεξηθέο
θνξέο δειθίληα θαη έλα είδνο θάιαηλαο. πλήζσο ηα δειθίληα πεξλνχλ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ
Ώθξσηεξίνπ πάζη σο ηηο λεζίδεο Αξαγνλάξεο φπνπ ππάξρεη αξθεηή ηξνθή γη’ απηά.
Ώκθίβην πνπ ζπλαληάηαη ζηε ζάιαζζα ησλ Κπζήξσλ είλαη ε ρειψλα Caretta Caretta.
Ζ θπζηθή νκνξθηά ησλ Κπζήξσλ
Σα Κχζεξα είλαη έλα κεηξίνπ κεγέζνπο λεζί. Γεσινγηθά, απνηειεί ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο
γέθπξαο πνπ έλσλε θάπνηε ηελ Πεινπφλλεζν κε ηελ Κξήηε. Δ γεληθή γεσκνξθνινγηθή ηνπο
εηθφλα είλαη εκηνξεηλή, φπνπ θπξηαξρεί έλα ρακειφ νξνπέδην 200-300 κέηξσλ, ην νπνίν πνιχ
ζπρλά δηαθφπηεηαη απφ ιαγθάδηα κηθξά θαη κεγάια ραξάδξεο θαη νξηζκέλεο δηακνξθψζεηο
πνπ ζπκίδνπλ θνηιάδεο. Σν νξνπέδην απηφ θαηαιήγεη ζηα δπηηθά θαη ζηα λφηηα ζε απφηνκνπο
γθξεκνχο, ελψ ζηα αλαηνιηθά θαη βφξεηα, ζε νκαιφηεξνπο θαη ρακειφηεξνπο ζρεκαηηζκνχο,
κε πνιιέο παξαιίεο. Τπάξρνπλ αξθεηέο λεζίδεο θαη βξαρνλεζίδεο γχξσ-γχξσ, κε
ζπνπδαηφηεξεο ηηο Αξαγνλάξεο ζηα αλαηνιηθά θαη ην Ώβγφ ή Υχηξα ζηα λφηηα.
Δ πνηθηιία ηεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο ζπλεπάγεηαη θαη κηα αλάινγε πνηθηιία ζηα είδε
βιάζηεζεο πνπ επδνθηκνχλ ζην λεζί. Έηζη, ζηα πεδηλά επηθξαηνχλ ηα ειαηφδεληξα πνπ
θαιιηεξγνχληαη ζπζηεκαηηθά σο βαζηθή αγξνηηθή απαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ, ζηα
πξνζηαηεπκέλα απφ ηνπο αλέκνπο ιαγθάδηα ζπρλφηεξα είλαη ηα νπσξνθφξα, ελψ γεληθά
επηθξαηεί ε ρακειή ζακλψδεο βιάζηεζε. Ώπφ ηα πην δηαδεδνκέλα είδε, ην ζπκάξη, πνπ
πξνζδίδεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ αξψκαηφο ηνπ ζην ηνπηθφ κέιη.
Βπηπιένλ, ζηα Κχζεξα έρνπλ θαηαγξαθεί πνιιά κνλαδηθά είδε ινπινπδηψλ θαη βνηάλσλ.
ήκα θαηαηεζέλ ηνπ λεζηνχ, ε εκπξεβίβα (sempre viva=πάληα δσληαλή), ην κηθξφ θίηξηλν
ινπινχδη πνπ δηαηεξείηαη γηα πνιχ θαηξφ. Ώπαξάκηιιεο νκνξθηάο θαη νη άγξηεο θφθθηλεο
ηνπιίπεο, κε ηελ ηνπηθή νλνκαζία «Καζηαληφιεο», πνπ αλζίδνπλ ηνλ Ώπξίιην. Δ θχζε
πξνίθηζε ην λεζί κε εμαηξεηηθήο νκνξθηάο ζεκεία. Οη ξεκαηηέο ηνπ Μπινπνηάκνπ θαη ηνπ
Καξαβά, ηα ππέξνρα ζπήιαηα, νη κνλαδηθέο παξαιίεο κε ηηο ζαιαζζνζπειηέο ηνπο είλαη
κεξηθά κφλν απφ ηα ζεκεία απηά.
Σα Κχζεξα γεσγξαθηθά απνηεινχλ κεηαλαζηεπηηθφ ζηαζκφ ζηε δηαδξνκή ησλ απνδεκεηηθψλ
πνπιηψλ πνπ ην ρεηκψλα αθήλνπλ ηελ Βιιάδα θαη θαηεπζχλνληαη λνηηφηεξα, πξνο ηελ
Ώθξηθή. ην λεζί έρνπλ παξαηεξεζεί πάλσ απφ 200 είδε πηελψλ, απφ ηα νπνία ηα
πεξηζζφηεξα είλαη απνδεκεηηθά ελψ ππάξρνπλ πάλσ απφ 20 δηακέλνπλ ζε απηφ κφληκα.
Μεξηθά απφ ηα κφληκα είλαη ν ζπνπξγίηεο (Passer domesticus), ε θαξδεξίλα (Carduelis
carduelis), ε πεηξνπέξδηθα (Alectoris graeca), ην θνξάθη (Corvus corax), ην θνηζχθη
(Monticola), ν αηγαηφγιαξνο (Larus audolinii), ε γεξαθίλα (Buteo buteo), ν καπξνπεηξίηεο
(Falco eleonorae). Μεξηθά απφ ηα κεηαλαζηεπηηθά είλαη ν ηζαιαπεηεηλφο, ε αζπξνθψια, ν
θεθαιάο (Lanius), ν θίξθνο (circus), ν ηζίθηεο (milvus migrans), ν αεηφο (Aquila), ν πεηξίηεο
(Falco Pelegrinus), ε κπεθάηζα (Scolopax rusticola), ε ηζίρια (Turdus philomelos), ην νξηχθη
(Coturnix coturnix), ε ζαξζέια (Anas querquedula), ην ηξπγφλη (streptopelia turtur), ην
ρειηδφλη (Hirundo rustica), ε ζνπζνπξάδα (Motacilla), ν ζπθνθάγνο (Oriolus oriolus).
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Αληηθύζεξα
ε απφζηαζε 28 λαπηηθψλ κηιίσλ απφ ηα Κχζεξα βξίζθνληαη ηα Ώληηθχζεξα, κηθξφ άγνλν
λεζάθη πνπ ζηελ αξραηφηεηα νλνκαδφηαλ Ώίγηια. Σν πξσηνθαηνίθεζαλ Αφινπεο θαη
αξγφηεξα Κξήηεο θαη Αξχνπεο. ηε ζπλέρεηα ήξζαλ Ρσκαίνη, ΐπδαληηλνί θαη ΐελεηζηάλνη,
πνπ ην νλφκαζαλ Σζηξηγφην, Οη ζεκεξηλνί θάηνηθνη ήξζαλ απφ ηα θαθηά ηεο Κξήηεο θαηά
ην ηέινο ηνπ 18νπ αηψλα. ηα λεξά ηνπ, θαηά ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, βξέζεθε ην πεξίθεκν
ράιθηλν άγαικα ηνπ Βθήβνπ ησλ Ώληηθπζήξσλ (340 πρ.), θαζψο θαη o κεραληζκφο γηα
αζηξνλνκηθνχο θαη εκεξνινγηαθνχο ππνινγηζκνχο (πεξί ην 80 π.ρ.), πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα
ζην Βζληθφ Ώξραηνινγηθφ Μνπζείν, Σν λεζί έρεη έθηαζε 20 ηεη. ρικ. θαη κήθνο αθηψλ 24
ρικ. Σν λεζί ησλ Ώληηθπζήξσλ, πνπ νη ληφπηνη νλνκάδνπλ "Ληνί " είλαη έλαο βξάρνο κέζα
ζηε ζάιαζζα, λφηηα ηεο Πεινπνλλήζνπ, αλάκεζα ζηα Κχζεξα θαη ηελ Κξήηε. ηo λεζί
ππάγνληαη νη αθαηνίθεηεο βξαρνλεζίδεο Ναπηίινο, Πφξη, Πνξέηη, Θεξκφλεο θαη Φεηξά.
Οη παξαζεξηζηέο είλαη ιίγνη θαη δνπλ καθξηά απφ ηνλ πνιηηηζκφ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ
απηνχο έξρνληαη ζην λεζί ιφγσ θαηαγσγήο. Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα φκσο φιν θαη
πεξηζζφηεξνη αλαθαιχπηνπλ ηα Ώληηθχζεξα. Εδηαίηεξε γνεηεία ηνπ λεζηνχ είλαη ν
πξσηνγνληζκφο ηνπ. Παξφιν πνπ ε ζπγθνηλσλία ζεσξείηαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα γηα ηνλ
ηφπν αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά ε θαηάζηαζε, ην κηθξφ απηφ λεζί
κε ηνπο ιηγνζηνχο θαηνίθνπο, αξθεηνί απφ ηνπο νπνίνπο πιεζηάδνπλ ηνλ έλαλ αηψλα δσήο,
απνηειεί παξάδεηζν εξεκίαο γηα ηνπο επηζθέπηεο κέξνο γηα αιεζηλέο δηαθνπέο ρσξίο ζφξπβν
θαη πνιπθνζκία.
Πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ θαη ιηκάλη είλαη ν Πφηακνο κέξνο φπνπ δελ μερλνχλ πνηέ ηα
κειηέκηα, άιινη παιηνί νηθηζκνί είλαη ηα Υαξραιηαλά θαη ηα Γαιαληαλά. Σν ζχλνιν ζρεδφλ
ηνπ πιεζπζκνχ θαηνηθεί ζην Πφηακν. Σν ζρνιείν(δεκνηηθφ) έθιεηζε ην 1995 ιφγσ έιιεηςεο
παηδηψλ. Οη ληφπηνη αζρνινχληαη θπξίσο κε ηελ θηελνηξνθία ηελ αιηεία θαη ηειεπηαία κε ηνλ
ηνπξηζκφ, κάιηζηα ζην λεζί θπθινθνξνχλ ειεχζεξα 2.500 κε 3.000 πξφβαηα θαη θαηζίθηα.
Ώμίδεη λα ζεκεηψζνπκε ην αγλφ ζπκαξίζην κέιη ηνπ λεζηνχ θαη ην θξαζί ησλ Ώληηθπζήξσλ
θαη θπζηθά πεληαλφζηηκν ληφπην ςάξη.
Ηζηνξία θαη Πνιηηηζκόο
Ο πνιηηηζκφο απνδεηθλχεηαη κηα ηδηαίηεξε δηάζηαζε ηεο δσήο ζηα Κχζεξα θαη ππνζηεξίδεηαη
ελεξγά, ηφζν απφ ηνλ θάζε θάηνηθν αηνκηθά, φζν θαη απφ έλα πινχζην δίθηπν πνιηηηζηηθψλ
θνξέσλ. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ Κπζήξηνπ γηα ηηο ηέρλεο θαη ηα γξάκκαηα έρεη νδεγήζεη ζηελ
θαζηέξσζε ζεζκψλ αιιά θαη ζηε ζπλερή αλαλέσζε ησλ εξεζηζκάησλ πνπ αλαδεηά ην
θηινπξφνδν πλεχκα ηνπ. Δ ηζηνξηθή έξεπλα, επλνεκέλε απφ ηηο ζπγθπξίεο, έρεη ζηε δηάζεζή
ηεο έλα απφ ηα πην ελδηαθέξνληα αξρεία ησλ Βπηαλήζσλ, ηεο πεξηφδνπ ησλ μέλσλ
θπξηαξρηψλ, κεγάιν ζε φγθν θαη αμία, πνπ ζηεγάδεηαη ζην θάζηξν ηεο ρψξαο. Έλαο αξθεηά
κεγάινο αξηζκφο απφ επνρηθέο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ρξφλν,
ρεηκψλα θαη θαινθαίξη ζε νιφθιεξν ην λεζί. Ο επηζθέπηεο ζα ζπλαληήζεη εθζέζεηο
εηθαζηηθψλ θαιιηηερλψλ, ζπλαπιίεο, ζεαηξηθά δξψκελα, θηλεκαηνγξαθηθέο πξνβνιέο,
επηζηεκνληθά ζπκπφζηα, ιανγξαθηθέο εθζέζεηο, παξαδνζηαθά παλεγχξηα, ελεκεξσηηθέο
δηαιέμεηο, αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο θαη ζξεζθεπηηθέο ηειεηνπξγίεο. Ώπφ ηνπο πνιινχο
ελδηαθέξνληεο ρψξνπο θηινμελίαο, μερσξίδνπλ ην αλνηρηφ ζέαηξν ζην άιζνο ηνπ Πνηακνχ, ην
θάζηξν ηεο Υψξαο θαη ε αίζνπζα ηεο αγνξάο (Μercato) ζηε Υψξα. Δ πνιππνιηηηζκηθφηεηα
ηνπ δήκνπ Κπζήξσλ είλαη ραξαθηεξηζηηθή. Σα ήζε θαη ηα έζηκα ηεο θάζε δεκνηηθήο
23

θνηλφηεηαο δηαηεξνχληαη κε δήιν, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ην πιήζνο ησλ
πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ θαη ησλ εθδειψζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Γεληθφηεξα
πξφθεηηαη γηα κία πεξηνρή κε πινχζηα ηζηνξία θαη ηδηαίηεξε πνιηηηζηηθή παξάδνζε.
Δ γέλλεζε ηεο Ώθξνδίηεο ζηα Κχζεξα, ζχκθσλα κε ηε κπζνινγία, ππήξμε ην γεγνλφο εθείλν
πνπ θαζφξηζε θαη ηε κεηέπεηηα πνξεία ηνπ λεζηνχ. χκθσλα κε ηε Θενγνλία ηνπ Δζίνδνπ ε
Ώθξνδίηε γελλήζεθε ζηνπο αθξνχο ηεο ζάιαζζαο ησλ Κπζήξσλ, φηαλ έπεζαλ ζε απηήλ ηα
απνθνκκέλα απφ ηνλ Κξφλν γελλεηηθά φξγαλα ηνπ παηέξα ηνπ Οπξαλνχ. Σα θχκαηα
παξέζπξαλ, ζχκθσλα κε απηήλ ηελ εθδνρή ηνπ κχζνπ, ζηε ζπλερεία ηε ζεά, ε νπνία έθζαζε
ζηελ Πάθν ηεο Κχπξνπ, φπνπ επίζεο ιαηξεχηεθε σο ζεά–πξνζηάηεο ηνπ λεζηνχαγάπεο θαη
ηνπ αγλνχ εξσηά, κε θχξην ηφπν ιαηξείαο ηα Κχζεξα.
Ώπφ ηα Κχζεξα θέξεηαη λα έρεη θαη ηελ πξνζσλπκία Κπζέξεηα ε Ώθξνδίηε, ε νπνία
ιαηξεχηεθε ζηελ αξραηφηεηα κε ηξεηο κνξθέο. Βδψ σο Οπξαλία, ζεά – πξνζηάηεο ηεο αγάπεο
θαη ηνπ αγλνχ εξσηά, κε θχξην ηφπν ιαηξείαο ηα Κχζεξα.
Δ αλάδπζε ηεο ζεάο απφ ηε ζάιαζζα ησλ Κπζήξσλ είλαη ζεκεηνινγηθά κηα πξνζπάζεηα ησλ
αξραίσλ, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο ζηελ Παιαηνληνινγία, λα εξκελεχζνπλ ηελ αλάδπζε ηνπ
λεζηνχ απφ ηε ζάιαζζα. Ώπηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ πινχζην αξηζκφ παιαηνληνινγηθψλ
επξεκάησλ, πνπ έρνπλ πξνέιεπζε ηε ζαιάζζηα δσή, ζε εθηεηακέλεο πεξηνρέο ησλ Κπζήξσλ,
ζηα Μεηάηα θαη ηα ΐηαξάδηθα
Δ πεξηνξηζκέλε αξραηνινγηθή έξεπλα ζην λεζί ηα πξνεγνχκελα ρξφληα έρεη δψζεη ηψξα ηε
ζέζε ζ’ έλα, ζπλερψο δηεπξπλφκελν, επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ θαη ηα ηειεπηαία επξήκαηα ζε
δηάθνξεο πεξηνρέο ηα ηειεπηαία ρξφληα (Αηαθφθηη, Αξαγσλάξεο, Άγηνο Γεψξγηνο ζην ΐνπλφ
θ.α.) έρνπλ δψζεη επαξθή ζηνηρεία φηη ην λεζί θαηνηθείηαη ήδε πξηλ ην 3000 π.ρ., ελψ δελ
απνθιείεηαη πνιχ ζχληνκα λα ππάξρνπλ επαξθείο απνδείμεηο θαη γηα ηελ θαηνίθεζε ηνπ
λεζηνχ απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο Παιαηνιηζηθήο επνρήο.
Σα επξήκαηα πάλησο ηεο αξραηνινγηθήο εξεπλάο επηβεβαηψλνπλ φηη ην λεζί θαηνηθείηαη
ζπζηεκαηηθά νιφθιεξε ηε Μηλσηθή επνρή (3000-1200 π.ρ.) θαη θαηά ηε Μπθελατθή (14001100 π.ρ.) θαη φηη ππήξμε ζεκαληηθφ θέληξν ησλ Μηλσηηψλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα
πιεχζνπλ απφ ηελ Κξήηε ζηελ Πεινπφλλεζν θαη απφ εθεί λα θζάζνπλ, κέρξη ηε ζεκεξηλή
Μεγ.ΐξεηαλία, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ηφηε γλσζηνχο ζαιάζζηνπο δξφκνπο θαη πιένληαο
θνληά ζηα παξάιηα ησλ βφξεησλ αθηψλ ηεο Μεζνγείνπ.Σα παιαηνηέξα δείγκαηα ηνπηθήο
θεξακηθήο αλάγνληαη ζηελ 3ε π.ρ. ρηιηεηία θαη ε ηδηνηππία ηεο ζπλίζηαηαη ζηελ πνηφηεηα θαη
ηελ επεμεξγαζία ηνπ ληφπηνπ πεινχ. Ώξγφηεξα νη Κπζήξηνη αγγεηνπιάζηεο δίλνπλ δείγκαηα
ζαπκαζηήο δεμηνηερλίαο αληηγξάθνληαο κηλσηθά θπξίσο αγγεία, φπσο δείρλνπλ ηα επξήκαηα
απφ ηνλ ηάθν ηνπ Ληνλή, έμσ απφ ηε Υψξα.
Σν ηεξφ ηεο ζεάο, ην νπνίν αλαθέξεηαη απφ αξραίνπο ζπγγξαθείο θαη πεξηεγεηέο ηνπ 16νπ
αηψλα, αλαδεηήζεθε ρσξίο επηηπρία θαη απφ ηνλ αλαζθαθέα ηεο Σξνίαο Βξξίθν ιήκαλ.
Ο ζεκεξηλφο λαφο ησλ Ώγίσλ Ώλαξγχξσλ ζηελ πεξηνρή Παιηφθαζηξν έρεη θηηζζεί κε
νηθνδνκηθφ πιηθφ απφ ηελ αξραηφηεηα, ην νπνίν πηζηεχεηαη φηη άλεθε ζε αξραίν λαφ,
ηειεπηαίεο φκσο έξεπλεο ηνπνζεηνχλ ην λαφ ηεο Ώθξνδίηεο ζε γεηηνληθφ ιφθν, φπνπ ν λαφο
ηνπ Ώγίνπ Γεσξγίνπ θαη φρη ζηελ πεξηνρή πνπ ηνλ ηνπνζεηνχζαλ κέρξη ηψξα.
Δ βπδαληηλή πξσηεχνπζα ησλ Κπζήξσλ, ν Άγηνο Αεκήηξηνο, (ζεκεξηλή Παιεφρσξα), πνπ
είρε θηηζζεί ζε θχζε νρπξή ζέζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο απφ ηνπο πεηξαηέο, Δ πεξίνδνο ηεο
βπδαληηλήο θπξηαξρίαο ζηα Κχζεξα ήηαλ αξθεηά ζεκαληηθή γηα ην λεζί, φπσο πξνθχπηεη απφ
ην πιήζνο ησλ λαψλ, πνπ έρνπλ δηαζσζεί θαη νη νπνίνη ππνινγίδεηαη φηη έρνπλ θηηζζεί κεηαμχ
ηνπ 10νπ θαη ηνπ 15νπ αηψλα, αλ θαη, φπσο είδακε, ππάξρνπλ θαη παιηφηεξα κλεκεία. Ο
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πινχηνο απηφο ηεο βπδαληηλήο θιεξνλνκηάο, απνηέιεζε αληηθείκελν έξεπλαο δηαπξεπψλ
ΐπδαληηλνιφγσλ (σηεξίνπ, Υαηδεδάθεο θ.α.) θαη ην λεζί έρεη ζεσξεζεί κλεκείν ηεο επνρήο
απηήο, ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ βπδαληηλψλ λαψλ ηνπ, ζεκαληηθφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη,
ν Άγηνο Ώλδξέαο (Λεηβάδη), Άγηνο Θεφδσξνο, Άγηνο Αεκήηξηνο (Πνχξθν), Άγηνο Πέηξνο
(Ώξαίνη), Άγηνο Νίθσλ (Γαγιαληθηάληθα) θ.α. ε Ώθαδεκία Ώζελψλ έρεη εθδψζεη εηδηθφ ηφκν
κε ηε κειέηε 36 απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο βπδαληηλνχο λανχο ησλ Κπζήξσλ.
Σν 1800, κε ηε ζπλζήθε ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο, ηδξχζεθε ην εκηαλεμάξηεην θξάηνο ησλ
Ενλίσλ Νήζσλ, πνπ πεξηιάκβαλε θαη ηα Κχζεξα.
Σν 1807 κε ηε ζπλζήθε ηνπ Σηιζίη ηα Κχζεξα παξαρσξήζεθαλ θαη πάιη ζηνπο Γάιινπο ζηελ
εμνπζία ησλ νπνίσλ παξέκεηλαλ κέρξη ην 1809, φπνηε αγγιηθά ζηξαηεχκαηα θαηαιακβάλνπλ
ην λεζί απφ ηνπο Γάιινπο, φπσο θαη ηα ινηπά Βπηάλεζα, γηα λα αξρίζεη ηφηε ε καθξά
πεξίνδνο ηεο Ώγγινθξαηίαο ζηα Κχζεξα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Ώγγινθξαηία έγηλαλ πνιιά
δεκφζηα έξγα ζηα Κχζεξα, ηα νπνία ζψδνληαη κέρξη ζήκεξα. Σα πεξηζζφηεξα έγηλαλ κε ηε
κέζνδν ηεο επίηαμεο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο επίηαμεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ (αγγαξεία). Σφηε
θαηαζθεπάζηεθαλ ην ινηκνθαζαξηήξην (Λαδαξέηα) ζην Καςάιη, άξρηζε ε ράξαμε ηνπ
θεληξηθνχ δξφκνπ θαη θαηαζθεπάζηεθαλ δξφκνη γηα λα ζπλδένπλ ηα ηέζζεξα δηακεξίζκαηα,
ζηα νπνία είρε ρσξηζηεί δηνηθεηηθά ην λεζί (Ληβαδίνπ, Καζηξηζηαλίθσλ, Μπινπνηάκνπ θαη
Πνηακνχ). Σν εληππσζηαθφηεξν έξγν απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη ε γέθπξα ζην Καηνχλη, πνπ
ζρεδηάζηεθε απφ ηνλ Άγγιν αξρηκεραληθφ Σδψλ Μαθθέτι, ηνπνηεξεηή ηνπ Τπάηνπ Ώξκνζηή
ζηα Κχζεξα θαη απνηεινχζε ηκήκα ηνπ δξφκνπ Λεηβαδίνπ-Ώπιαίκνλα, ν νπνίνο ήηαλ ηφηε,
φπσο θαη θαηά ηελ Βλεηνθξαηία, θχξην ιηκάλη ησλ Κπζήξσλ. Σελ ίδηα επνρή
θαηαζθεπάζηεθαλ θαη νη θάξνη ζην Καςάιη θαη ην Μνπδάξη ηνπ Καξαβά.
Ίζσο ζεκαληηθφηεξα απ’ φια, κε βάζε ην απνηέιεζκα, θξίλνληαη ηα ζρνιηθά θηίξηα πνπ
θαηαζθεπάζηεθαλ ηφηε, πνιιά απφ ηα νπνία ζψδνληαη κέρξη ζήκεξα (Μπινπφηακν,
Άγ.Θεφδσξνο, Πνηακφο, Μειαπηδέα ζην Ληβάδη, Υψξα, Φξάηζηα).
Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 20νπ αηψλα ζηα Κχζεξα είλαη ε κεγάιε κεηαλάζηεπζε, ε νπνία
είρε αξρίζεη απφ ην 18ν αηψλα θαη εληάζεθε ην 19ν Κχξηνη ηφπνη πξννξηζκνχ ήηαλ, ε
κχξλε, κεηά ε Βιιάδα, ε Ώίγππηνο θαη ε Ώπζηξαιία ζε δεχηεξε θάζε.
ηε Γεξκαλντηαιηθή θαηνρή πνπ αθνινχζεζε ην ΐ’ Παγθφζκην πφιεκν ν πιεζπζκφο ηνπ
λεζηνχ αλέβεθε ζηα 15.000 άηνκα. Ώξρηθά ην λεζί είραλ θαηαιάβεη νη Εηαινί θαη αξγφηεξα ην
παξέδσζαλ ζηνπο Γεξκαλνχο, πνπ θαηαζθεχαζαλ κηθξέο βάζεηο ζην Καςάιη
(Σξάρειαο),Ώγία Βιέζα θαη Καξαβά. Σα Κχζεξα ήηαλ ην πξψην κέξνο ειιεληθήο γεο πνπ
απειεπζεξψζεθε απφ ηα ζηξαηεχκαηα θαηνρήο.
Ώκέζσο κεηά ηελ θαηνρή έλα λέν κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα, πην έληνλν απφ θάζε άιιε θνξά,
ζάξσζε ηα Κχζεξα θαη ζε δπν δεθαεηίεο εξήκσζε θπξηνιεθηηθά ην λεζί αθήλνληαο έξεκα ηα
ρψξηα θαη αθαιιηέξγεηε ηε γε. πκπαγείο νκάδεο πιεζπζκνχ έθπγαλ πξνο δπν, θπξίσο,
θαηεπζχλζεηο. Βζσηεξηθά πξνο ηελ Ώζελά θαη ηνλ Πεηξαηά, φπνπ ήδε είρε δξαζηεξηνπνηεζεί
κε επηηπρία κεγάιε νκάδα Κπζεξίσλ απφ ηα ηέιε ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα θαη εμσηεξηθά
πξνο ηελ Ώπζηξαιία, φπνπ έθζαλαλ πιένλ θαηά εθαηνληάδεο νη Κπζήξηνη. Έθζαζε έηζη, ν
θπζεξατθήο θαηαγσγήο πιεζπζκφο ζηε ρψξα απηή λα ππνινγίδεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο ζε
60.000 άηνκα. Σν γεγνλφο φηη ην λεζί απνηέιεζε ζηαπξνδξφκη πνιηηηζκψλ θαη δηαηήξεζε
κεγάιν κέξνο ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπ θιεξνλνκηάο νδήγεζε ζηελ αλαθήξπμή ηνπ ζε
πνιηηηζηηθφ κλεκείν ηεο Βπξψπεο. H αλάδεημεο θαη πξνζηαζία φισλ ησλ παξαπάλσ καο
δηαζθαιίδεη ηελ δηαθχιαμε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ
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Σνπξηζκόο
Σν κεγάιν πιενλέθηεκα ησλ Κπζήξσλ, ζηάζεθε πάληνηε ην πάληξεκα ηεο αλαηνιήο κε ηε
δχζε. Άιινηε γεσπνιηηηθά, επηιέρζεθε θαη εμππεξέηεζε σο ζηαζκφο εκπνξηθψλ δξφκσλ θαη
κέρξη ζήκεξα απνηέιεζε θφκβν ζηξαηησηηθήο ζεκαζίαο.
Παξάιιεια πνιηηηζκηθά, κε ηελ επδνθίκεζε κηαο ζπάληαο, αλάκεηθηεο θνπιηνχξαο, αιιά θαη
ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπζηθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο έρεη ηελ ηχρε λα ζπλδπάδεη ηνλ
εθηπθισηηθφ ήιην ηνπ Ώηγαίνπ, κε ηελ πινχζηα επθνξία ησλ Βπηαλήζσλ.
Ώπφ ηε ζέζε απηή, ηα Κχζεξα θαηάθεξαλ πεξήθαλα λα ζπλζέζνπλ ζηνπο αηψλεο ηελ πνιχ
μερσξηζηή, δηθή ηνπο ηαπηφηεηα.
Ο Αήκνο Κπζήξσλ ζπκβάιιεη ζηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ λεζηνχ ζπκκεηέρνληαο ζε
εθζέζεηο ηνπξηζκνχ ζηελ Βιιάδα θαη ηελ Βπξψπε, πξνβάιινληαο ηα Κχζεξα ζε πεξηνδηθά
εθεκεξίδεο θαη ξαδηφθσλα φιεο ηεο Βιιάδαο, θαζψο θαη κε άιιεο ελέξγεηεο πνπ βνεζνχλ ην
λεζί λα γίλεη γλσζηφ ζηελ Βιιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. πγθεθξηκέλεο νξγαλσκέλεο πιαδ,
ζπλππάξρνπλ αξκνληθά κε απζεληηθά παξαδεηζέληεο παξαιίεο. Κάζε ζεκείν ηνπ λεζηνχ έρεη
πξφζβαζε ζε κηα θνληηλή ηνπ αθξνγηαιηά.
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1.1.1.2 Πεξηβάιινλ θαη Πνηόηεηα Εσήο
Ο ξόινο ηνπ Γήκνπ Κπζήξσλ ζην επξύηεξν Υσξνηαμηθό Πιαίζην
Οη ρσξνηαμηθέο θαη αλαπηπμηαθέο επηινγέο γηα ην Αήκν Κπζήξσλ, πξνθχπηνπλ κέζα
απφ κηα ζεηξά πξνβιέςεσλ θαη θαηεπζχλζεσλ ηνπ ππεξθείκελνπ ζρεδηαζκνχ:
Ρπζκηζηηθφ ρέδην Ώζήλαο, Βηδηθά Υσξνηαμηθά Πιαίζηα, Πεξηθεξεηαθφ Βπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα Ώηηηθήο θαη άιια παξφκνηα πξνγξακκαηηθά θείκελα.

Ο Αήκνο Κπζήξσλ δηαζέηεη πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Δ αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ απηνχ
πινχηνπ απνηειεί πςειή πξνηεξαηφηεηα γηα ηνπο ηνκείο θπξίσο ηνπ ηνπξηζκνχ αιιά θαη ηεο
αεηθφξνπ αλάπηπμεο ελ γέλεη. Σαπηφρξνλα ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο παξνπζηάδνληαη αλάγθεο
έθηαθηνπ ραξαθηήξα, νη νπνίεο νθείινπλ λα ηθαλνπνηεζνχλ άκεζα. Σα ηειεπηαία ρξφληα,
παξνπζηάδεηαη έληνλα ε δηάζεζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εζεινληηθψλ δξάζεσλ, νη νπνίεο
φκσο πξέπεη λα εληζρπζνχλ κε ηελ πξφζιεςε επηζηεκνληθνχ, δηνηθεηηθνχ θαζψο θαη
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ γηα βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο.
Ώλαιπηηθφηεξα νη επηκέξνπο δξάζεηο κπνξνχλ λα αλαθέξνληαη ζηηο παξαθάησ εξγαζίεο νη
νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ βειηίσζε ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο ησλ δεκνηψλ.
πληήξεζε, θαζαξηζκφο, θχιαμε ησλ πεξηαζηηθψλ αιζψλ θαη ησλ κνλνπαηηψλ πνπ
βξίζθνληαη ζε απηά, θαζψο επίζεο θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ ηνπ δήκνπ, ηδηαίηεξα θαηά ηελ
θνξχθσζε ηεο αληηππξηθήο θαη αληηπιεκκπξηθήο πεξηφδνπ. Θα εληζρπζνχλ απνςηιψζεηο,
δηακφξθσζε πάξθσλ θαη ρψξσλ πξαζίλνπ.
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πληεξήζεηο αγξνηηθψλ-πεξηθεξεηαθψλ νδψλ νη νπνίεο θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ
δηεπθφιπλζε ησλ δεκνηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, θαζψο επίζεο θαη γηα
ην ζχλνιν ησλ Αεκνηψλ θαη επηζθεπηψλ ηνπ Αήκνπ.
Πξνζηαζία ηεο εμσηεξηθήο ζαιάζζηαο δψλεο θαη πξνζηαζία ησλ Θαιάζζηψλ αθηψλ.
Ώλάδεημε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ησλ πξναλαθεξφκελσλ νηθνζπζηεκάησλ. Παξάιιειε θαη
πξναπαηηνχκελε δξάζε απνηειεί ε απνθαηάζηαζε Υψξσλ Ώλεμέιεγθηεο Αηάζεζεο Ώπνβιήησλ
ζηα γεσγξαθηθά φξηα ηνπ δήκνπ Κπζήξσλ

α. ΠΕΠ - Περηθερεηαθό Επητεηρεζηαθό Πρόγρακκα Αηηηθής 2007-2013
ηε ζπλέρεηα, αλαθέξνληαη ηα θξηζηκφηεξα ζηνηρεία ηνπ Π.Β.Π. Ώηηηθήο 2007 – 2013 πνπ
αθνξνχλ επξχηεξα ζηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο.
ηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο Πεξηθέξεηαο Ώηηηθήο αλήθνπλ 9 λεζησηηθνί δήκνη: αιακίλα Ώίγηλα,
Ώγθίζηξη,Πφξνο, Όδξα, πέηζεο, Κχζεξα, πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζε κηθξή ζρεηηθά
απφζηαζε απφ ηελ Ώζήλα (νη πιένλ απνκαθξπζκέλεο είλαη ηα Κχζεξα θαη ηα Ώληηθχζεξα),
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ σο πεξηνρέο παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο ιφγσ ηεο
εγγχηεηαο ηνπο (π.ρ. αιακίλα, Ώίγηλα), αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο θπξίσο ηνπ ηξηηνγελή
ηνκέα (ηνπξηζκφο) θαη ζε κηθξφηεξν
βαζκφ ηνπ πξσηνγελή, θαη εμαθνινπζνχλ λα παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο ειιείςεηο ζε ππνδνκέο,
εηδηθφηεξα ζηνπο ηνκείο ησλ ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ.
Σα βαζηθά θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ηα αθφινπζα:
• Σν λεζησηηθφ ηκήκα ηεο Πεξηθέξεηαο έρεη πιεζπζκφ 66.875 θαηνίθσλ, ζχκθσλα κε
ηελ Ώπνγξαθή ηνπ 2001 θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 1991-2001 παξνπζηάδεη
κεγαιχηεξε πιεζπζκηαθή αχμεζε απφ ην ρεξζαίν. Ο πιεζπζκφο πνπ ζπγθεληξψλεηαη
ζηνπο Αήκνπο απηνχο αληηζηνηρεί κφιηο ζην 1,77% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο
Πεξηθέξεηαο. Δ Ώίγηλα θαη ε αιακίλα, εμαηηίαο ηεο άκεζεο γεηηλίαζεο κε ηελ Ώηηηθή, είλαη
ηα πνιππιεζέζηεξα λεζηά ηεο Πεξηθέξεηαο.
• ε αξθεηνχο λεζησηηθνχο Αήκνπο ζεκεηψζεθε πιεζπζκηαθή αχμεζε θαηά ηελ
ηειεπηαία δεθαεηία, κε κεγαιχηεξα πνζνζηά λα εκθαλίδνληαη ζηνλ Πφξν, (21,8%), ηελ
Ώίγηλα (16,4%), ηελ Όδξα (14%), ην Ώγθίζηξη (16,3%). Ώμηφινγε αχμεζε
παξαηεξήζεθε θαη ζηε αιακίλα (12,5%) θαη ηα Κχζεξα (11%). Μηθξφηεξεο
πιεζπζκηαθέο απμήζεηο ζεκεηψζεθαλ ζηνπο Αήκνπο Ώκπειαθίσλ αιακίλαο (4,4%)
θαη πεηζψλ (8,7%). Ώληίζεηα, ε Κνηλφηεηα Ώληηθπζήξσλ αληηκεησπίδεη ζνβαξφηαην
πξφβιεκα εξήκσζεο, παξνπζηάδνληαο πιεζπζκηαθή απνδπλάκσζε ηεο ηάμεο ηνπ
37%.
• Δ ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ζηα λεζηά είλαη κηθξή θαη θπκαίλεηαη απφ 2,19
θάηνηθνη/km2 ζηελ πξψελ Κνηλφηεηα Ώληηθπζήξσλ έσο 473,83 θάηνηθνη/km2 ζηνλ πξψελ
Αήκν Ώκπειαθίσλ, πνπ παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε ππθλφηεηα ιφγσ ηεο γεηηλίαζεο ηνπ κε ηελ
πεξηνρή ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Ώηηηθήο.
• Ο δείθηεο γήξαλζεο ζηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο κεηαμχ 1991 θαη 2001 παξνπζηάδεη
απμεηηθή ηάζε θαη βξίζθεηαη ζε πνιχ πςειά επίπεδα. Εδηαίηεξν πξφβιεκα
παξνπζηάδεηαη ζηελ Κνηλφηεηα Ώληηθπζήξσλ φπνπ θαη ην 41% ηνπ πιεζπζκνχ είλαη άλσ ησλ
65 εηψλ. Σν πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ησλ λεζηψλ αλέξρεηαη ζην
7,1%, ελψ ζε νξηζκέλα λεζηά ην πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ ππεξβαίλεη ην κέζν φξν (Ώγθίζηξη,
Κχζεξα, πέηζεο).
28

• Σα λεζηά, πνπ ζην παξειζφλ παξνπζίαδαλ έληνλν πξφβιεκα αλαιθαβεηηζκνχ θαη
ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, έρνπλ βειηηψζεη θαηά πνιχ ηα πνζνζηά απνθνίησλ
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ελψ ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε παξνπζηάδεη ζπλερή απμεηηθή ηάζε. Χζηφζν ην ζχλνιν ησλ
λήζσλ εμαθνινπζεί λα ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιχ ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν.
• Δ πιεηνςεθία ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ είλαη κηζζσηνί θαη απαζρνινχληαη ζηνλ
πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα. Βίλαη αμηνζεκείσηα ηα πςειά πνζνζηά ησλ εξγαδνκέλσλ
γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ ζην Αήκν Κπζήξσλ θαη ηελ Κνηλφηεηα Ώληηθπζήξσλ θαζψο θαη ηα
πςειά πνζνζηά εξγνδνηψλ ζηνπο Αήκνπο αιακίλαο θαη Όδξαο.
• Δ αλεξγία πιήηηεη πεξηζζφηεξν ηνπο Αήκνπο Ώίγηλαο (16,2%), αιακίλαο (12,5%),
Ώκπειαθίσλ (14,2%), Πφξνπ (14,9%) θαη ηελ Κνηλφηεηα Ώγθηζηξίνπ (13,6%). Σα
πνζνζηά αλεξγίαο ζηηο πεξηνρέο απηέο είλαη πςειφηεξα απφ ην ζχλνιν ηεο
Πεξηθέξεηαο Ώηηηθήο θαη ην ζχλνιν ηεο ρψξαο.
• Δ δηάξζξσζε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο ηεο
Πεξηθέξεηαο δείρλεη φηη φιν θαη κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ
απαζρνιείηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα θαη εηδηθφηεξα ηνπ ηνπξηζκνχ,
ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Αξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα
εληνπίδνληαη θπξίσο ζηα Κχζεξα, ηελ Ώίγηλα θαη ηνλ Πφξν, ρσξίο απμεηηθέο ηάζεηο,
ελψ ε κεηαπνίεζε εκθαλίδεηαη θπξίσο ζηνπο Αήκνπο αιακίλαο θαη Ώκπειαθίσλ,
αιιά κε έληνλεο ηάζεηο κείσζεο. ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο (Ώίγηλα, Πφξνο) ν αξηζκφο
ησλ κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ είλαη κηθξφο αιιά ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνπηθέο
παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θπξίσο ζην ρψξν ηεο θηελνηξνθίαο. Ο αγξνηνπξηζκφο
παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην λεζησηηθφ ρψξν. Σα
αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα εληνπίδνληαη θπξίσο ζηνλ Πφξν θαη ηα Κχζεξα.
• ηνλ ηνκέα ησλ ππνδνκψλ παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ζηα δίθηπα πδξνδφηεζεο ησλ
Αήκσλ απηψλ (π.ρ. απσιεηψλ ιφγσ παιαηάο θαηαζθεπήο (Αήκνο Όδξαο) θαη αλάγθεο
αληηθαηάζηαζεο ιφγσ παιαηφηεηαο θαη ζξαχζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη. Πξνβιήκαηα, επίζεο,
εληνπίδνληαη ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. ηνπο Αήκνπο αιακίλαο
πεηζψλ θαη Κπζήξσλ ε θαηάζηαζε ιεηηνπξγνχλ αλεμέιεγθηεο ρσκαηεξέο φπνπ ηα
πξνβιήκαηα γηα ην πεξηβάιινλ θαη νη θίλδπλνη γηα ηε δεκφζηα πγεία είλαη πνιιαπιάζηα. Καη
ζηηο δχν απηέο πεξηπηψζεηο έρνπλ γίλεη κειέηεο γηα δεκηνπξγία ζηαζκψλ κεηαθφξησζεο, έηζη
ψζηε λα κεηαθέξνληαη ηα απνξξίκκαηα ζε Υ.Τ.Σ.Ώ. ηεο πεξηνρήο Πξσηεχνπζαο, αιιά αθφκα
δελ έρνπλ ιεθζεί ηειηθέο απνθάζεηο.
Δηδηθόηεξα, γηα ην Γήκν Κπζήξσλ, εθπνλείηαη κειέηε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ θαη
δεκηνπξγία ΥΤΣΤ Γήκνπ Κπζήξσλ (αλακέλεηαη ε έληαμή ηεο ζην ΔΠ ΠΔΠ Αηηηθήο),
ην έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί θαη ζα πινπνηεζεί, ζην λεζί ησλ Κπζήξσλ θαη ησλ
Αληηθπζήξσλ Με απηή ηελ ζεκαληηθή ππνδνκή, ζα ιύζεη νξηζηηθά ην πξόβιεκα ησλ
ζηεξεώλ απνβιήησλ θαη ζα αλαβαζκηζηεί ε πνηόηεηα δσήο ζην Γήκν καο.
• ζνλ αθνξά ηελ απνρέηεπζε αθάζαξησλ ιπκάησλ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο λεζησηηθνχο
Αήκνπο εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ είηε δελ ππάξρνπλ (Αήκνο Ώίγηλαο,), είηε
είλαη ππφ κειέηε (Αήκνο πεηζψλ, Αήκνο Όδξαο), κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ζεκαληηθφ
πξφβιεκα αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο ησλ ιπκάησλ κε φια ηα αξλεηηθά επαθφινπζα. ηελ
πεξίπησζε ηνπ Αήκνπ πεηζψλ ε ηαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε ηειηθή απφζεζε ησλ
βνζξνιπκάησλ ζε αθαηάιιειν ζεκείν ηνπ λεζηνχ, κε ππαξθηφ θίλδπλν ππνβάζκηζεο ηνπ
πδξνθφξνπ νξίδνληα θαη ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ.
Γηα ην λεζί ησλ Ώληηθπζήξσλ δελ ππάξρεη θαλέλα ζχζηεκα απνρέηεπζεο ή επεμεξγαζίαο
ιπκάησλ θαη νχηε έρεη πξνηαζεί πνηέ ε θαηαζθεπή ηνπ, δηφηη ζεσξείηαη κε πινπνηήζηκν γηα
ηέηνηνπ κεγέζνπο πεξηνρή.
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ην λεζί ησλ Κπζήξσλ ιεηηνπξγεί βηνινγηθόο θαζαξηζκόο ζηε Υώξα θαη ζην Καςάιη κε
ζηόρν λα δεκηνπξγεζνύλ θαη λέεο κνλάδεο ζηελ Αγία Πειαγία, ζηνλ Πνηακό, ζηνλ
Μπινπόηακν, ζηνλ Απιαίκνλα , ζην Γηαθόθηη θαη κε επέθηαζε δηθηύνπ ηνπ Βηνινγηθνύ
ηνπ Καςαιίνπ ζην Ληβάδη θαη ζηηο Καξβνπλάδεο.
• Γηα ηελ απνρέηεπζε φκβξησλ ρξεζηκνπνηνχληαη επηθαλεηαθά ξέκαηα ηα νπνία
θαηαιήγνπλ ζηε ζάιαζζα. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο αληηκεησπίδνληαη πξνβιήκαηα
πιεκκχξσλ (φηαλ εκθαλίδνληαη έληνλεο βξνρνπηψζεηο).
• Με εμαίξεζε ηα Κχζεξα θαη ηα Ώληηθχζεξα, ηα ππφινηπα λεζηά ηεο Πεξηθέξεηαο έρνπλ
θαιή ζπγθνηλσληαθή εμππεξέηεζε. Πξνβιήκαηα ζηηο αθηνπιντθέο ζπγθνηλσλίεο
εληνπίδνληαη θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, ζε πεξηφδνπο κε θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη
ζπειιψδεηο αλέκνπο, πνπ είλαη πην έληνλα γηα ηα πην απνκαθξπζκέλα λεζηά, φπσο ηα
Ώληηθχζεξα. ηα λεζηά ππάξρνπλ θαηά ηφπνπο πξνβιήκαηα θπθινθνξίαο, αιιά
πεξηνξίδνληαη ζηηο πεξηνρέο κε έληνλε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη κφλν θαηά ηνπο
θαινθαηξηλνχο κήλεο πνπ ε ηνπξηζηηθή θίλεζε είλαη απμεκέλε. Με βάζε ηα παξαπάλσ είλαη
πξνθαλήο ε αλάγθε εθαξκνγήο αλαπηπμηαθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηα λεζηά ηεο Πεξηθέξεηαο,
πνπ ζα πεξηιακβάλεη θπξίσο δξάζεηο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ελίζρπζε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ζηφρν ηε βηψζηκε αλάπηπμή ηνπο, ηε δηαθχιαμε ηνπ θπζηθνχ θαη
πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ ηνπο θαη ηελ έληαμε ηνπο ζηα δίθηπα ηνπξηζκνχ-πνιηηηζκνχ ηεο
Ώζήλαο.
Αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία - Γίθηπν απνξξνήο όκβξησλ
Σα δηαζέζηκα ζηνηρεία ζε επίπεδν δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ δελ επηηξέπνπλ ηνλ νινθιεξσκέλν
ζρεκαηηζκφ εηθφλαο γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ηηο αθξηβείο αλάγθεο φζνλ αθνξά ηελ
απνξξνή ησλ φκβξησλ θαη ηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία.
Ώλ θαη ε ζχληαμε κειεηψλ έξγσλ φκβξησλ θαη ε εθηέιεζε ησλ έξγσλ εληάζζεηαη ζηελ
αξκνδηφηεηα ηεο Α/λζεο θαηαζθεπήο πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπ ΤΠΒΚΏ, ε νπνία πιένλ κε
βάζε ην λφκν «Καιιηθξάηεο» κεηαβηβάδεηαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Ώπηνδηνίθεζε, ν Αήκνο
είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο γηα λα πξνρσξήζεη ζε ζρεηηθέο
δξάζεηο.
ρέδην Νόκνπ ΡΑ Αζήλαο / Αηηηθήο 2021 – Οθηώβξηνο 2011
Ρπζκηζηηθφ ρέδην Ώζήλαο / Ώηηηθήο (ΡΏ) είλαη ην ζχλνιν ησλ ζηφρσλ, ησλ
θαηεπζχλζεσλ πνιηηηθήο, ησλ πξνηεξαηνηήησλ, ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ κέηξσλ,
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν απηφ σο αλαγθαία γηα ηε ρσξνηαμηθή, πνιενδνκηθή
θαη νηθηζηηθή νξγάλσζε ηεο Ώηηηθήο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζην
πιαίζην ηεο αξρήο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο.
Πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΡΏ είλαη ην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο Ώηηηθήο. Με ην ΡΏ
πξνζδηνξίδεηαη ν ξφινο ηεο Ώηηηθήο, ηφζν ζηνλ επξσπατθφ θαη δηεζλή ρψξν, φζν θαη
ζην εζληθφ επίπεδν θαη ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. Βπίζεο
νξίδνληαη νη κεζν- θαη καθξνπξφζεζκεο πξνηεξαηφηεηεο θαη νη ζηξαηεγηθέο επηινγέο
γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαη αεηθφξν αλάπηπμε ηνπ ρψξνπ ζην πιαίζην ησλ
πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαη ηεο εζληθήο ρσξνηαμηθήο
πνιηηηθήο.
Βηδηθφηεξα ην ΡΏ ζέηεη ζηφρνπο θαη πξνηείλεη θαηεπζχλζεηο θαη κέηξα πνπ
αλαθέξνληαη ηδίσο:
α) ηελ πξνζηαζία, απνθαηάζηαζε, αλαβάζκηζε θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη
αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηνπίνπ ηεο Ώηηηθήο, θαζψο θαη ζηελ
αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο, κε ελζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζην
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ζχλνιν ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ θαη κέηξσλ.
β) ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ρψξνπ, θπξίσο κε
ηε δεκηνπξγία βηψζηκσλ αλαπηπμηαθψλ ελνηήησλ ζε ελδνπεξηθεξεηαθφ επίπεδν.
γ) ηε δηάξζξσζε ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ.
δ) ηε ρσξνηαμηθή δνκή θαη νξγάλσζε ησλ ηνκέσλ παξαγσγήο.
ε) ηε ρσξηθή δηάξζξσζε ησλ βαζηθψλ δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ κεηαθνξηθήο,
ηερληθήο, δηνηθεηηθήο θαη θνηλσληθήο ππνδνκήο.
ζη) ηελ πνιενδνκηθή δνκή ηεο πξσηεχνπζαο.
δ) ηελ πνιηηηθή γεο θαη θαηνηθίαο.
ε) ην ζρεδηαζκφ πεξηνρψλ ή δσλψλ εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο ή εηδηθψλ πξνβιεκάησλ.
ζ) ην ζπληνληζκφ ησλ κειεηψλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ΡΏ θαη
εθπνλνχληαη απφ άιινπο θνξείο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ελαξκφληζή ηνπο κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
η) ην ζπληνληζκφ κε ηα πεξηθεξεηαθά πιαίζηα ησλ φκνξσλ πεξηθεξεηψλ
Γηα ηα λεζηά ησλ Κπζήξσλ θαη ησλ Αληηθπζήξσλ πξνβιέπεηαη ε έθδνζε εηδηθνύ
ζρεδίνπ κε κνξθή Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο (ΠΓ), πνπ ζα εμεηδηθεύεη ή ηξνπνπνηεί ην
πεξηερόκελν ηνπ ΡΑ, ιακβαλνκέλσλ ππ’ όςηλ ησλ ηνπηθώλ ηδηνκνξθηώλ, ηεο
απόζηαζεο ησλ λεζηώλ από ηελ ππόινηπε πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ησλ
αιιειεπηδξάζεώλ ηνπο κε άιιεο πεξηνρέο.
Ο Αήκνο καο πξέπεη λα εθπνλήζεη Βηδηθή Υσξνηαμηθή Μειέηε γηα ην ΓΠ ηνπ.
Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ ΡΏ, ζην πιαίζην ηεο εζληθήο θαη επξσπατθήο αλαπηπμηαθήο θαη
ρσξηθήο πνιηηηθήο, δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο
αλάπηπμεο. ε απηφ ην πιαίζην πξνζδηνξίδνληαη νη παξαθάησ ηξεηο ελφηεηεο
ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ πνπ αλαιχνληαη / εμεηδηθεχνληαη ζε
άξζξα ζε βαζηθνχο ζηφρνπο ζεκαηηθψλ θαη δηαηνκεαθψλ θαη ζε άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο γηα
ηηο πνιηηηθέο θαηά ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην ΡΏ
πεξίνδν 2011-2021.
α) Οηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηζφξξνπε, θνηλσληθά δίθαηε θαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκε.
Βλίζρπζε ηνπ δηεζλνχο ξφινπ ηεο Ώζήλαο, πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, βειηίσζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο.
β) Πεξηβαιινληηθά βηψζηκε ρσξηθή αλάπηπμε κε απνηειεζκαηηθή θαη ζπλεθηηθή
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, δηαηήξεζε ηνπ
θπζηθνχ ρψξνπ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή.
γ) ΐειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο γηα φινπο ηνπο θαηνίθνπο, εμηζνξξφπεζε ζηελ
θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη ησλ σθειεηψλ απφ ηελ αλάπηπμε σο βαζηθψλ
πξνυπνζέζεσλ γηα ηε βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή.
Πξνψζεζε πνιηηηθψλ άκβιπλζεο ησλ θαηλνκέλσλ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.
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ηξαηεγηθό Πξόγξακκα Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Αηηηθνύ Σνπίνπ
Σν ζηξαηεγηθφ πξφγξακκα πξνσζείηαη απφ ην ΤΠΒΚΏ θαη ηνλ ΟΡΏ ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα Ώηηηθήο θαη ππφθεηηαη ζε αλαζεψξεζε ψζηε λα
ελζσκαηψλεη κειινληηθέο θαηεπζχλζεηο ζρεδηαζκνχ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ
εμεηδηθεχζεηο ηνπ εζληθνχ πιαηζίνπ πνιηηηθήο.
Ώλαγλσξίδνληαη «ηνπία πξνηεξαηφηεηαο» ζηα νπνία πξνσζνχληαη νινθιεξσκέλεο δξάζεηο
δηαρείξηζεο ζηε βάζε εηδηθψλ κειεηψλ. Βπηιέγνληαη κεηαμχ ησλ αμηφινγσλ,
αληηπξνζσπεπηηθψλ γηα ηελ Ώηηηθή, ή ησλ ηδηαίηεξα ππνβαζκηζκέλσλ, θαιχπηνληαο έλα επξχ
θάζκα κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πνηθίιεο αμίεο.
α) Οη «εηδηθέο κειέηεο ηνπίνπ» ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηελ αλαγλψξηζε θαη αλάδεημε
ησλ ηδηαίηεξσλ ζηνηρείσλ ηνπ ηνπίνπ φπσο απηά γίλνληαη αληηιεπηά απφ ηνπο
αλζξψπνπο πνπ δνπλ ζε απηφ θαη ην δηακνξθψλνπλ κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο
δξαζηεξηφηεηαο. Οη κειέηεο απηέο ιεηηνπξγνχλ σο δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα γηα ηηο
πεξηνρέο αλαθνξάο ηνπο, δελ ππνθαζηζηνχλ ηα πθηζηάκελα εξγαιεία ζρεδηαζκνχ,
αιιά πεξηέρνπλ έλα δεζκεπηηθφ ζχλνιν θαηεπζχλζεσλ πξνο ηνλ ππνθείκελν
ζρεδηαζκφ, ζε φ,ηη αθνξά ζηε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο έξγσλ ζην πιαίζην Μειεηψλ
Πεξηβαιινληηθψλ Βπηπηψζεσλ, θαζψο θαη γηα ηελ εθηέιεζε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ
έξγσλ.
β) Βπηδηψθεηαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ γηα ηελ απφ θνηλνχ
θαηάξηηζε θαη δηακφξθσζε ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο θαη πξνσζνχληαη δηαδηθαζίεο
δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηε δηαδηθαζία
αλαγλψξηζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ. Δ δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη θαηαξρήλ πηινηηθά
ζηα ηνπία πξνηεξαηφηεηαο θαη ζα αλαπξνζαξκφδεηαη γηα ηα ππφινηπα ηνπία ηεο
Πεξηθέξεηαο, βάζεη εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ.
γ) Πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε φισλ ησλ ηνπίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο
Ώηηηθήο θαη πινπνηείηαη ζε επίπεδν Αήκσλ. Ώλαγλσξίδνληαη νη απαληψκελνη ηχπνη
ηνπίνπ βάζεη ζπγθεθξηκέλεο ηππνινγίαο πνπ καθξνπξφζεζκα ζα βνεζήζεη ζηελ
αλαγλψξηζε ελνηήησλ ηνπίνπ ζηελ Πεξηθέξεηα Ώηηηθήο. Δ πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο μεθηλά πηινηηθά απφ ηα ηνπία πξνηεξαηφηεηαο.
δ) πληζηψζα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλάθηεζε θαη δηαρείξηζε αλελεξγψλ
ιαηνκείσλ θαη πξψελ ρσκαηεξψλ, κε ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ηνπίνπ θαη ηελ
απνξξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, κε ζηφρν ηελ απφδνζή ηνπο σο ρψξσλ
αλαςπρήο, πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη επηζθέπηεο.
ε) Πέξαλ ησλ ήδε ζεζκνζεηεκέλσλ θαη πξνζηαηεπφκελσλ, ελδεηθηηθά αλαγλσξίδνληαη ηνπία
πξνηεξαηφηεηα ζηελ Ώηηηθή, ζηνλ αζηηθφ, εμσαζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ ρψξν
ζη) Δ ζπκπιήξσζε θαη ελεκέξσζε ηνπ θαηαιφγνπ αμηφινγσλ ηνπίσλ πξνο έληαμε
ζην Βζληθφ χζηεκα Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ ιακβάλεη ππ’ φςηλ ηε λέα αληίιεςε πνπ
πηνζεηείηαη ζην πιαίζην ηεο εζληθήο πνιηηηθήο, ζπλδπάδνληαο ηελ αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ κε
ηνλ πνιηηηζηηθφ ραξαθηήξα ησλ πεξηνρψλ.
Πξνσζείηαη ε έληαμε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ ηνπίνπ σο
θνκβηθψλ ζεκείσλ ζην ζπλνιηθφ δίθηπν αζηηθνχ – πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ, θαζψο θαη
ζην δίθηπν πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ. Εδηαίηεξα επηδηψθεηαη ε έληαμε κεκνλσκέλσλ ή /
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θαη κηθξήο έθηαζεο αμηφινγσλ ζηνηρείσλ θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο εληφο
επξχηεξσλ ελνηήησλ ψζηε λα αλαδεηθλχεηαη ε ζχλδεζε θαη ε άξξεθηε ζρέζε ησλ
κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ κε ην επξχηεξν ιεηηνπξγηθφ θαη θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ.
Λφγσ ησλ έληνλσλ νηθηζηηθψλ πηέζεσλ πνπ αζθνχληαη, πξνηεξαηφηεηα απνδίδεηαη ζε
δξάζεηο νξηνζέηεζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ παξάθηησλ, λεζησηηθψλ θαη ζαιάζζησλ
ηνπίσλ ηεο Ώηηηθήο.
ηνλ εμσαζηηθφ ρψξν σο ηνπία πξνηεξαηφηεηαο, ελδεηθηηθά αλαγλσξίδνληαη:
- νχλην – Λαχξην – Μαθξφλεζνο
- Μέζαλα – Πφξνο – Σξνηδελία
- Ώίγηλα – Ώγθίζηξη
- Τδξα – πέηζεο – Ανθφο
- Κχζεξα – Ώληηθχζεξα
- ρνηληάο – Μαξαζψλαο
- πήιαηα θαη κεηαιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο Λαπξεσηηθήο
- Βιεπζίλα – Λίκλε Κνπκνπλδνχξνπ – Μνλή Ααθλίνπ
- Ώιεπνρψξη – Φάζα – Πφξην Γεξκελφ
- Καθηά θάια Μεγαξίδαο
- ΐξαπξψλα
- Ώκθηαξάεην Χξσπνχ

Δζληθό ηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο 2007 – 2013
To Βζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Ώλαθνξάο 2007 - 2013 απνηειεί ην έγγξαθν αλαθνξάο γηα
ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ Σακείσλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο ζε εζληθφ επίπεδν γηα ηελ
πεξίνδν 2007-2013.
Βθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ Πνιηηηθή πλνρήο ηεο
Βπξσπατθήο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ΒΠΏ «..εμαζθαιίδεη φηη ε ζπλδξνκή απφ ηα
Σακεία ζπκβαδίδεη κε ηηο θνηλνηηθέο ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζπλνρή θαη
πξνζδηνξίδεη ην ζχλδεζκν κεηαμχ ησλ θνηλνηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ αθελφο θαη ηνπ εζληθνχ
πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ αθεηέξνπ».
Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ΒΠΏ 2007-2013 σο εγγξάθνπ πξνγξακκαηηζκνχ, αμηνπνηήζεθαλ
εηζξνέο απφ έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ πξνηάζεσλ πνπ ππεβιήζεζαλ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο
& Οηθνλνκηθψλ, θαηεπζχλζεσλ - πνιηηηθψλ επηινγψλ ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν θαη
πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη κειεηψλ
ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο ρψξαο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 ζα πινπνηεζεί κέζα απφ
νθηψ (8) Σνκεαθά ΒΠ, πέληε (5) Πεξηθεξεηαθά ΒΠ θαη δεθαηέζζεξα (14) Πξνγξάκκαηα
Βπξσπατθήο Βδαθηθήο πλεξγαζίαο. Σελ πεξίνδν 2007-2013 ην ζχλνιν ησλ ππνδνκψλ
πξνζπειαζηκφηεηαο ζα πινπνηεζεί πιένλ ζην πιαίζην ελφο ηνκεαθνχ ΒΠ, ελψ γηα ηνπο ηνκείο
ηεο πγείαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ δελ ζα ππάξρεη πιένλ δηαθξηηφ ΒΠ θαη νη ζρεηηθέο δξάζεηο ζα
πινπνηεζνχλ απφ Πεξηθεξεηαθά θαη Σνκεαθά ΒΠ.
Σα αθφινπζα πξνγξάκκαηα απνηεινχλ ηα Σνκεαθά Βπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηεο
πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013, φπσο απηά εγθξίζεθαλ επίζεκα απφ ηελ Βπξσπατθή
Βπηηξνπή ην δηάζηεκα Οθησβξίνπ - Ννεκβξίνπ 2007.
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ΒΠ Πεξηβάιινλ - Ώεηθφξνο Ώλάπηπμεο
ΒΠ Βλίζρπζε ηεο Πξνζπειαζηκφηεηαο
ΒΠ Ώληαγσληζηηθφηεηα θαη Βπηρεηξεκαηηθφηεηα
ΒΠ Φεθηαθή χγθιηζε
ΒΠ Ώλάπηπμε Ώλζξψπηλνπ Απλακηθνχ
ΒΠ Βθπαίδεπζε θαη Αηα ΐίνπ Μάζεζε
ΒΠ Αηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε
ΒΠ Σερληθή Τπνζηήξημεο Βθαξκνγήο
ΒΠ Βζληθφ Ώπνζεκαηηθφ Ώπξνβιέπησλ
ε θάζε πεξίπησζε, ηα ΠΒΠ γηα φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο ζα θαιχςνπλ έλα θνηλφ θνξκφ
παξεκβάζεσλ σο εμήο:
θνηλσληθέο ππνδνκέο
πγεία θαη θνηλσληθή αιιειεγγχε (ππνδνκέο λνζνθνκείσλ θαη δνκψλ θνηλσληθήο
θξνληίδαο, εηδηθψλ κνλάδσλ, θέληξσλ πγείαο θαη αλνηρηήο θξνληίδαο,
εμεηδηθεπκέλνο εμνπιηζκφο, κέηξα αλάπηπμεο θαη πξνζηαζίαο ηεο Αεκφζηαο
Τγείαο)
πνιηηηζκφο (ελίζρπζε ησλ βαζηθψλ πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ, πξνζηαζία θαη
αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο)
έξγα πξνζπειαζηκφηεηαο θαη πεξηβάιινληνο ηνπηθήο θιίκαθαο
πνιηηηθέο βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο
πνιηηηθέο ελίζρπζεο νξεηλψλ, κεηνλεθηηθψλ, λεζησηηθψλ πεξηνρψλ
ν Αήκνο Κπζήξσλ ήδε είρε πάξεη πηζηνπνίεζε ΒΛΟΣ 1429 : 2008 θαη ηψξα πηα έρεη
πηζηνπνηεζεί γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ΒΠΏ θαη κε ηα λ+ απφ ηελ Αηαρεηξηζηηθή Ώξρή ηεο
Πεξηθέξεηαο Ώηηηθήο , κε Πηζηνπνίεζε ηχπνπ ΐ΄ γηα έξγα πξνκεζεηψλ.
ηα πιαίζηα ηνπ Πηζηνπνηεκέλνπ Αήκνπ, έρεη ήδε πινπνηήζεη κε επηηπρία ζηνλ άμνλα
πξνηεξαηφηεηαο Ώεηνθφξνο Ώλάπηπμε θαη ΐειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο Γσήο ην έξγν :
ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΣΟΠΕΚΧΝ ΔΜΒΕΧΝ ΏΤΡΜΏΣΔ ΠΡΟΐΏΔ ΚΏΕ ΏΝΏΠΣΤΞΔ
ΤΣΔΜΏΣΟ ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΔ ΞΒΝΏΓΔΔ ΜΒ ΦΟΡΔΣΒ ΤΚΒΤΒ ΣΟ ΝΔΕ
ΣΧΝ ΚΤΘΔΡΧΝ απφ ην ΒΠ Φεθηαθή χγθιηζε θαη ζπλερίδεη κε ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ
«Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γηα ηελ Βμνηθνλφκεζε Τδάηηλσλ Πφξσλ ζην Αήκν Κπζήξσλ» ζην
ΒΠ Φεθηαθή χγθιηζε ζηα πιαίζηα ησλ ζπλζεθψλ θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο πξνζηαζίαο
θαη αεηθφξνπ ρξήζεο ησλ δηαζέζηκσλ πδάηηλσλ πφξσλ κε ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε θαη
απνθαηάζηαζε ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ κε εηδηθά πξνγξάκκαηα.
Ο Αήκνο Κπζήξσλ έρεη ζηφρν λα ζπκκεηέρεη ζηα πιαίζηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ ηνπ ζρεδηαζκνχ
ζε φζα Βπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ζπλάδνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ κέζα ζηα
πιαίζηα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ βειηίσζε ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη
ηεο πνηφηεηαο δσήο . Βηδηθφηεξα κε ζρέδηα Οινθιεξσκέλεο Αηαρείξηζεο Παξάθηηαο Γψλεο
κε :
εμνηθνλφκεζε πδάηηλσλ πφξσλ.
εθκεηάιεπζε ιεθάλεο Ορειψλ.
έιεγρνο ηεο ξχπαλζεο.
εθζπγρξνληζκφο ησλ δηθηχσλ θαη ησλ κεζφδσλ άξδεπζεο
θαηαζθεπή κηθξψλ θξαγκάησλ εκπινπηηζκνχ πδξνθφξνπ νξίδνληα
κνλάδεο ακθαιάησζεο
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Δζληθό ηξαηεγηθό ρέδην Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΑΑ) 2007-2013
Σν Βζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο (ΒΏΏ) 2007-2013 θαζνξίδεη ηηο
πξνηεξαηφηεηεο ηεο Βιιάδαο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ
Καλνληζκνχ (ΒΚ) 1698/2005 γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην Βπξσπατθφ
Γεσξγηθφ Σακείν Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο (ΒΓΣΏΏ), ζηνλ νπνίν νξίδεηαη φηη ε εζληθή
ζηξαηεγηθή αγξνηηθήο αλάπηπμεο ζα εθαξκνζηεί κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Ώγξνηηθήο
Ώλάπηπμεο (ΠΏΏ) 2007-2013.
Δ πνιηηηθή αγξνηηθήο αλάπηπμεο 2007-2013 γηα ηελ Βιιάδα εζηηάδεηαη ζε ηξεηο βαζηθνχο
άμνλεο:
ΐειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνκέα ηεο γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο
ΐειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ππαίζξνπ
ΐειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο
αγξνηηθήο νηθνλνκίαο
ζπλεπηθνπξνχκελνπο απφ έλα ηέηαξην νξηδφληην άμνλα LEADER, πνπ βαζίδεηαη ζηελ
εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε απφ ηηο Κνηλνηηθέο Πξσηνβνπιίεο Leader ησλ πξνεγνχκελσλ
πξνγξακκαηηθψλ πεξηφδσλ.
Ο Αήκνο Κπζήξσλ, ζπλερίδνληαο ηελ επηηπρεκέλε πινπνίεζε έξγσλ ηνπ ΟΠΏΥ θαη ζηε λέα
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο (ΠΏΏ) 2007-2013 έρεη
ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ηα παξαθάησ έξγα :
α) Σελ ππ’ αξηζκ. 73/2011 κειέηε γηα ην έξγν «Ώλάπιαζε Πιαηείαο Φξαηζίσλ»,
πξνυπνινγηζκνχ 285.000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΏ, πνπ ζπλέηαμε ε Α/λζε
Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθψλ Βλνηήησλ Πεηξαηά θαη Νήζσλ (πξψελ ΣΤΑΚ).
β) ηελ ππ’ αξηζκ. 74/2011 κειέηε γηα ην έξγν «Ώπνθαηάζηαζε Ώζηηθνχ ρνιείνπ Πνηακνχ»,
πξνυπνινγηζκνχ 168.000 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΏ, πνπ ζπλέηαμε ε Α/λζε
Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθψλ Βλνηήησλ Πεηξαηά θαη Νήζσλ (πξψελ ΣΤΑΚ).
γ) Σελ ππ’ αξηζκ. 76/2011 κειέηε γηα ην έξγν «ΠΟΡΦΤΡΏ ΜΟΝΟΠΏΣΕΏ - ΐειηίσζε θαη
ήκαλζε Μνλνπαηηψλ Αήκνπ Κπζήξσλ», πξνυπνινγηζκνχ 202.950,00 επξψ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΏ, πνπ ζπλέηαμε ε Α/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθψλ
Βλνηήησλ Πεηξαηά θαη Νήζσλ (πξψελ ΣΤΑΚ).
δ) Σελ ππ’ αξηζκ. 75/2011 κειέηε γηα ην έξγν «Πξνζηαζία Πξαλψλ Ρέκαηνο Παιαηφπνιεο»,
πξνυπνινγηζκνχ 500.000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΏ, πνπ ζπλέηαμε ε Α/λζε
Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθψλ Βλνηήησλ Πεηξαηά θαη Νήζσλ (πξψελ ΣΤΑΚ).
ε) Σελ ππ’ αξηζκ. 68/2011 κειέηε γηα ην έξγν «Αηακφξθσζε θαη Ώλαβάζκηζε Κνηλνρξήζησλ
Υψξσλ Οηθηζκνχ Μεηάησλ (Αηακφξθσζε θαη Ώλαβάζκηζε Ννηίνπ νξίνπ)», πξνυπνινγηζκνχ
253.000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΏ, πνπ ζπλέηαμε ε Α/λζε Σερληθψλ Έξγσλ
Πεξηθεξεηαθψλ Βλνηήησλ Πεηξαηά θαη Νήζσλ (πξψελ ΣΤΑΚ).
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1.1.1.3 Κνηλσληθή Πνιηηηθή. Παηδεία, πνιηηηζκόο θαη αζιεηηζκόο
Τπνδνκέο Τγείαο- Πξόλνηαο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Α.
1. Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν-Κέληξν Τγείαο Κπζήξσλ βξίζθεηαη ζηνλ Πνηακφ θαη εθεκεξεχεη
θαζεκεξηλψο φιν ην 24σξν θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Σν ‘ΣΡΕΦΤΛΛΒΕΟ
ΝΟΟΚΟΜΒΕΟ ΚΤΘΔΡΧΝ’, πνπ είλαη Ν.Π.Ε.Α θαη δηέπεηαη απφ ηνλ Ώ.Ν 2039/39. Σν
‘Σξηθχιιεην Γεληθφ Ννζνθνκείν Κπζήξσλ’ ιεηηνχξγεζε κε επζχλε θαη δαπάλε ηεο Βξαληθήο
Βπηηξνπήο θαη ηνπ Εδξχκαηνο πνπ ηελ δηαδέρηεθε, κέρξη ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1959.
ηε ζπλέρεηα επεηδή ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ήηαλ δπζαλάινγα πξνο ηα εηζνδήκαηα ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ Εδξχκαηνο, εθκηζζψζεθε ζην Τπνπξγείν Κνηλσληθήο Πξφλνηαο κε ζπκβνιηθφ
ελνίθην, ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη κε δηθά ηνπ έμνδα, ζπληζηψληαο Ν.Π.Α.Α κε ηελ επσλπκία
΄ΣΡΕΦΤΛΛΒΕΟ ΓΒΝΕΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΕΟ ΚΤΘΔΡΧΝ’.
ήκεξα ην Ννζνθνκείν πνπ έρεη ππαρζεί ζην Β..Τ, έρεη ηθαλφ επηζηεκνληθφ θαη
λνζνθνκεηαθφ πξνζσπηθφ.
Λεηηνπξγνχλ αθφκε ην Κέληξν Τγείαο θαζψο θαη ηα Πεξηθεξεηαθά Εαηξεία
2. Πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο Κέληξνπ Τγείαο Κπζήξσλ:
Αεπηέξα Πνηακφο
Σξίηε Πνηακφο - Γεξνθνκείν
Σεηάξηε Πνηακφο - Μεηάηα (εκ.: Καηά ηνπο κήλεο Ενχιην θαη Ώχγνπζην αλά 15λζήκεξν) Ώπιαίκσλαο
Πέκπηε Πνηακφο
Παξαζθεπή Πνηακφο
3.Πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο Πεξηθεξεηαθνχ Εαηξείνπ Κπζήξσλ:
Αεπηέξα Κχζεξα (Υψξα)
Σξίηε Κχζεξα (Υψξα)
Σεηάξηε Ληβάδη – Κάιακνο
Πέκπηε Κχζεξα (Υψξα)
Παξαζθεπή Κχζεξα (Υψξα)
4.Πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο Πεξηθεξεηαθνχ Εαηξείνπ Καξβνπλάδσλ:
Αεπηέξα Καξβνπλάδεο
Σξίηε Φξάηζηα - ΐηαξάδηθα
Σεηάξηε Καξβνπλάδεο - Μπινπφηακνο
5. Εδησηηθά Εαηξεία (ζπκβεβιεκέλα κε ηακεία)
Οίθνο Δπγεξίαο Κπζήξσλ ‘ΚΏΕΜΏΣΒΕΟΝ’
Δ θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ ζηνλ Πνηακφ Κπζήξσλ άξρηζε ην 1967 ζε νηθφπεδν δσξεάο
Καζηκάηε θαη πεξαηψζεθε ην 1975, νπφηε θαη άξρηζε αξρηθά λα ιεηηνπξγεί κε 12 ηξνθίκνπο.
Ο Οίθνο Βπγεξίαο Κπζήξσλ ‘ΚΏΕΜΏΣΒΕΟΝ’ θαη ε ηέγε ησλ θαηαθνίησλ γεξφλησλ ζηνλ
Πνηακφ, πνπ είλαη Ίδξπκα απηνηεινχο δηαρείξεζεο ππάγνληαη ζην ‘ΣΡΕΦΤΛΛΒΕΟ
ΝΟΟΚΟΜΒΕΟ ΚΤΘΔΡΧΝ’, Δ ιεηηνπξγία γεληθφηεξα ηνπ Γεξνθνκείνπ, ξπζκίδνληαη απφ
ηνλ εηδηθφ θαλνληζκφ πνπ θαηαξηίζζεθε θαη εγθξίζεθε απφ ην Α. ην 1975.
Καηαζθεπάζηεθε θαη αλακέλεηαη ν εμνπιηζκφο ηνπ λένπ Ννζνθνκείνπ ζηα Κχζεξα 3.000
η.κ., 22 θιίλεο, €5,7 εθ κε ηε δσξεάλ παξαρψξεζε 14 ζηξεκκάησλ, απφ ηελ Εεξά Μνλή
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ηνπ Οζίνπ Θενδψξνπ. Σν έξγν σο θαηαζθεπή είρε εληαρζεί ζην ΒΠ «Τγεία - Πξφλνηα» ηνπ
Γ΄ΚΠ, θαη ζην ΒΠΏ ν εμνπιηζκφο ηνπ.
ηα πιαίζηα κηαο επξχηεξεο παξέκβαζεο κε θνηλσληθέο δνκέο ν Αήκνο Κπζήξσλ έρεη
εθπνλήζεη κειέηε ΐησζηκφηεηαο γηα ηελ ίδξπζε Κνηλσθεινχο Βπηρείξεζεο, φπνπ ζα
κπνξέζεη λα παξέρεη θνηλσληθέο ππεξεζίεο φπσο ΚΑΏΠ, ΚΔΦΔ, ΐΟΔΘΒΕΏ ΣΟ ΠΕΣΕ. Οη
ησξηλέο νηθνλνκηθέο θαη δηνηθεηηθέο ζπλζήθεο ,πνπ ζπλεπάγνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε,
ηηο κεησκέλεο πξνζιήςεηο θαη ηνλ Καιιηθξάηε, δελ ζπλεγνξνχλ ζηελ άκεζε ίδξπζε ηεο.
Βμεηάδνληαη φιεο νη παξάκεηξνη, ψζηε Αήκνο λα δεκηνπξγήζεη ηελ ππνδνκή γηα ηελ
πινπνίεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ θνηλσληθψλ δνκψλ ζηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.

Τπνδνκέο Δθπαίδεπζεο ηεο πεξηνρήο Ο.Σ.Α.
ην Αήκν Κπζήξσλ ιεηηνπξγνχλ :
1.Γπκλάζην
1.Γεληθφ Λχθεην
1.Βμαηάμην Αεκνηηθφ
1 Βμαηάμην Αεκνηηθφ Υψξαο/Καξβνπλάδσλ
1. Νεπηαγσγείν
1. Νεπηαγσγείν
1. Παηδηθφο ηαζκφο
1. Παηδηθφο ηαζκφο

Υψξα Κπζήξσλ
Υψξα Κπζήξσλ
Πνηακφ
Υψξα Κπζήξσλ
Πνηακφ
Ληβάδη
Υψξα Κπζήξσλ
Πνηακφ

Μέζα ζηα άκεζα ζρέδηα δξάζεο ηνπ Αήκνπ είλαη λα ζπλελσζνχλ νη δχν Παηδηθνί ηαζκνί
θαη λα θαηαζθεπαζηεί λένο πξφηππνο ΐξεθνλεπηαθφο Παηδηθφο ηαζκφο κέζα ζηελ ηξέρνπζα
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.
Αζιεηηθέο Τπνδνκέο θαη δξαζηεξηόηεηεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Α.
Οη Ώζιεηηθέο Βγθαηαζηάζεηο ζην Αήκν Κπζήξσλ δελ είλαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή θαηάζηαζε,
ππνηππψδεηο ππνδνκέο φπσο ην Γήπεδν πνδνζθαίξνπ ζηνλ Πνηακφ, θαη Γήπεδα Μπάζθεη ζε φιεο ηηο
πξψελ Κνηλφηεηεο.
Αηαζέηεη έλα νινθαίλνπξγην γήπεδν 5Υ5 ζηα Ώξσληάδηθα, πνπ φκσο δελ έρεη αθφκε άδεηα ιεηηνπξγίαο
θαη θαηαζθεπάδεηαη ζην Ληβάδη έλα Γήπεδν 8Υ8 κε ηε ζπκβνιή ηεο Εεξάο Μεηξνπφιεσο θαη ρνξεγφ
νκνγελή καο απφ ηελ Ώπζηξαιία.
Οη πξνηεξαηφηεηεο δξάζεσλ ζηα ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα δελ ζπλέβαιαλ ζηε δεκηνπξγία
ζχγρξνλσλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ο Αήκνο αδπλαηεί λα πινπνηήζεη κειέηε/θαηαζθεπή κε ηνλ
δηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκφ, ζηα άκεζα ζρέδηά ηνπ είλαη λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Ώπνθεληξσκέλε
Αηνίθεζε ηεο Πεξηθέξεηαο Ώηηηθήο.
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Ο Πνιηηηζκόο «Ζ βαξηά βηνκεραλία ησλ Κπζήξσλ»
Ο Πνιηηηζκφο απνδεηθλχεηαη κηα ηδηαίηεξε δηάζηαζε ηεο δσήο ζηα Κχζεξα θαη ππνζηεξίδεηαη
ελεξγά, ηφζν απφ ηνλ θάζε θάηνηθν αηνκηθά, φζν θαη απφ έλα πινχζην δίθηπν πνιηηηζηηθψλ
θνξέσλ. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ Κπζήξηνπ γηα ηηο ηέρλεο θαη ηα γξάκκαηα έρεη νδεγήζεη ζηελ
θαζηέξσζε ζεζκψλ αιιά θαη ζηε ζπλερή αλαλέσζε ησλ εξεζηζκάησλ πνπ αλαδεηά ην
θηινπξφνδν πλεχκα ηνπ. Δ ηζηνξηθή έξεπλα, επλνεκέλε απφ ηηο ζπγθπξίεο, έρεη ζηε δηάζεζή
ηεο έλα απφ ηα πην ελδηαθέξνληα αξρεία ησλ Βπηαλήζσλ, ηεο πεξηφδνπ ησλ μέλσλ
θπξηαξρηψλ, κεγάιν ζε φγθν θαη αμία, πνπ ζηεγάδεηαη ζην θάζηξν ηεο ρψξαο. Έλαο αξθεηά
κεγάινο αξηζκφο απφ επνρηθέο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ρξφλν,
ρεηκψλα θαη θαινθαίξη ζε νιφθιεξν ην λεζί. Ο επηζθέπηεο ζα ζπλαληήζεη εθζέζεηο
εηθαζηηθψλ θαιιηηερλψλ, ζπλαπιίεο, ζεαηξηθά δξψκελα, θηλεκαηνγξαθηθέο πξνβνιέο,
επηζηεκνληθά ζπκπφζηα, ιανγξαθηθέο εθζέζεηο, παξαδνζηαθά παλεγχξηα, ελεκεξσηηθέο
δηαιέμεηο, αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο θαη ζξεζθεπηηθέο ηειεηνπξγίεο. Ώπφ ηνπο πνιινχο
ελδηαθέξνληεο ρψξνπο θηινμελίαο, μερσξίδνπλ ην αλνηρηφ ζέαηξν ζην άιζνο ηνπ Πνηακνχ, ην
θάζηξν ηεο Υψξαο θαη ε αίζνπζα ηεο αγνξάο (Μercato) ζηε Υψξα.
ηα Κχζεξα ππάξρνπλ πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη θαη ζσκαηεία κε ζεκαληηθφ έξγν θαη
νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζην πνιηηηζκηθφ γίγλεζζαη εληφο λεζηνχ, ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε:
ηελ Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε πνπ πξνβάιιεη επηιεγκέλεο ηαηλίεο Βιιεληθήο θαη παγθφζκηαο
παξαγσγήο.,
Δ πξνβνιή ησλ ηαηληψλ γίλεηαη θάζε Σεηάξηε ζην Πλεπκαηηθφ θέληξν Πνηακνχ, θαη θάζε
άββαην ζηνλ Κπζεξατθφ χλδεζκν ζηε Υψξα.
Σελ Βηαηξεία Κπζεξατθψλ Μειεηψλ είλαη επηζηεκνληθφ σκαηείν κε θεξδνζθνπηθνχ
ραξαθηήξα, κε έδξα ηελ Ώζήλα.
Σν Κπζεξατθφ Φσηνγξαθηθφ Ώξρείν, πνπ δεκηνπξγήζεθε ηνλ Οθηψβξην 2002 σο έλα απφ ηα
επαθφινπζα ησλ πξψησλ Φσηνγξαθηθψλ πλαληήζεσλ Κπζήξσλ, γηα λα πεξάζεη ηνλ
επφκελν ρξφλν ζηνλ έιεγρν ηεο λενζχζηαηεο Πνιηηηζηηθήο Βηαηξείαο Κπζήξσλ κε ζθνπφ ηελ
πνιηηηζηηθή πξνβνιή ησλ Κπζήξσλ, ηελ νξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ζηα Κχζεξα
θαη ηελ πξνζηαζία ηεο Κπζεξατθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.

ην Ελζηηηνχην ηνπ Κπζεξατζκνχ (ΜΔ ΚΒΡΑΟΚΟΠΕΚΔ ΒΣΏΕΡΒΕΏ)
παξαζέηνπκε ηνπο ζθνπνχο ηνπ
1.Δ αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζχζθηγμεο ησλ δεζκψλ ησλ απαληαρνχ ηεο γεο
Κπζεξίσλ, ηφζν κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ Ελζηηηνχηνπ, φζν θαη κε άιια κέιε πιιφγσλ,
ζσκαηείσλ, Εδξπκάησλ ζηελ Βιιάδα θαη ην εμσηεξηθφ κε παξεκθεξείο πξνο ην Ελζηηηνχην
ζθνπνχο, ζε πξνζσπηθφ, ζσκαηεηαθφ, επαγγεικαηηθφ επίπεδν. Με πξσηνβνπιία ηνπ
Ελζηηηνχηνπ ζπγθαιείηαη αλά δηεηία ηαθηηθή ζπλάληεζε ησλ πξνέδξσλ ησλ απαληνχ ηεο γεο
Κπζεξατθψλ σκαηείσλ, ε ιεγφκελε "χλνδνο Κνξπθήο" είηε έθηαθηε γηα θιέγνληα
θπζεξατθά ζέκαηα.
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2. Δ ελεκέζσε ησλ απαληαρνχ Κπζεξίσλ κε θάζε είδνπο κέζ (έληππν, ειεθηξνληθφ ή άιιν)
γηα θάζε ζέκα πνπ ηνπο αθνξά, θαζψο θαη ε θάζε κνξθήο ζπκπαξάζηαζε ζηελ παξνπζίαζε
ησλ πξνβιεκάησλ ή γεληθφηεξα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Δ αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζα
απνηειέζεη έλα βαζηθφ κέζν γη'απηφ ην ζθνπφ.
3. Δ χγθιηζε ηεο απαληαρνχ Κπζεξατθήο Νενιαίαο θαη ε γλσξηκία ηεο κε ηελ ειιεληθή
γιψζζα, ηελ θπζεξατθή ηέρλε, ηελ ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ παξάδνζε.
4. Δ αλαδήηεζε πφξσλ γηα ηε δηεμαγσγή θάζε κνξθήο έξεπλαο ή κειέηεο ζρεηηθήο κε θάζε
θιάδν επηζηήκεο πνπ αθνξά άκεζα ή έκκεζα ην λεζί ησλ Κπζήξσλ θαη ηηο παξνηθίεο ηνπ.
5. Δ ζπιινγή, ε απνζήθεπζε, ε επεμεξγαζία θαη ε ρξήζε θάζε κνξθήο ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ
κε ην λεζί ησλ Κπζήξσλ θαη ηνπο απαληαρνχ Κπζεξίνπο, θαζψο θαη ε ππφ νπνηαδήπνηε
κνξθή παξνπζίαζή ηνπ, ψζηε λα θαηαζηεί πξνζηηφ, θαηά ην δπλαηφ, ζε θάζε απαληαρνχ ηεο
γεο Κπζήξην.
6. Δ ζπκβνιή ζηε δηαηήξεζε -κε θάζε κέζν- ησλ εζψλ, εζίκσλ, ηεο παξάδνζεο είηε κέζα
ζην λεζί είηε ζην εμσηεξηθφ.
7. Ο πξνγξακκαηηζκφο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ (ζπλαπιίεο, εθζέζεηο θ.ιπ.) πνπ αθνξνχλ
ηνπο απαληαρνχ ηεο γεο Κπζεξίνπο.
8. Δ ζχλαςε θάζε κνξθήο ζπλεξγαζηψλ κε άιινπο θπζεξατθνχο ή κε θνξείο θαη ε αλάιεςε
πξσηνβνπιηψλ είηε κεκνλσκέλα είηε απφ θνηλνχ κε ηα θπζεξατθά σκαηεία, Εδξχκαηα, ην
Βπαξρείν, ην δήκν Κπζήξσλ, ηελ Κνηλφηεηα Ώληηθπζήξσλ, ηα απαληαρνχ ηεο γεο Κπζεξατθά
σκαηεία, Εδξχκαηα, Κιεξνδνηήκαηα γηα ηελ επίιπζε θπζεξατθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ
επίηεπμε ζπνπδαίσλ θπζεξατθψλ ζηφρσλ.
9. Κπζεξατθή δηαδηθηίσζε.
Βθηφο λεζηνχ, έλα κεγάιν πνιηηηζηηθφ δίθηπν, ζε φια ηα κήθε θαη ηα πιάηε ηεο γεο, φπνπ
ππάξρεη Κπζήξηνο, δξα σο θηλεηήξηνο δχλακε ζηελ πξναγσγή, αλάδεημε θαη δηάδνζε ηνπ
ειιεληθνχ θπζεξατθνχ πλεχκαηνο κε κεγάιεο πνιηηηζηηθέο παξαθαηαζήθεο θαη ηεξάζηηα
ζπκβνιή ζην κέιινλ ηνπ λεζηνχ.
Κπζεξατθά σκαηεία
ΒΛΛΏΑΏ
ΚΤΘΔΡΏΨΚΟ ΤΝΑΒΜΟ ΚΤΘΔΡΧΝ, Κχζεξα,
ΚΤΘΔΡΏΨΚΔ ΏΑΒΛΦΟΣΔΣΏ ΠΒΕΡΏΕΧ , Πεηξαηάο,
ΚΤΘΔΡΏΨΚΟ ΤΝΑΒΜΟ ΏΘΔΝΧΝ, Ώζήλα
ΒΣΏΕΡΒΕΏ ΚΤΘΔΡΏΨΚΧΝ ΜΒΛΒΣΧΝ, Ώζήλα
ΏΤΣΡΏΛΕΏ
ΚΤΘΔΡΏΨΚΟ ΤΝΑΒΜΟ ΣΔ ΏΤΣΡΏΛΕΏ Kytherian Association of Australia
Sydney South,
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ΚΤΘΔΡΏΨΚΔ ΏΑΒΛΦΟΣΔΣΏ ΚΟΤΔΝΛΏΝΑΔ Kytherian Brootherhood of Queensland
Australia
ΚΤΘΔΡΏΨΚΔ ΏΑΒΛΦΟΣΔΣΏ ΚΏΜΠΒΡΏ Kytherian Brotherhood of Australia
Δ.Π.Ώ.
ΚΤΘΔΡΏΨΚΟ ΤΝΑΒΜΟ ΝΒΏ ΤΟΡΚΔ Kytherian Association of New York
ΚΤΘΔΡΏΨΚΔ ΏΑΒΛΦΟΣΔΣΏ ΣΟΤ ST. LOUIS Kytherian Brotherhood of St. Louis
Ballwin, USA
ΚΤΘΔΡΏΨΚΔ ΏΑΒΛΦΟΣΔΣΏ ΣΟΤ ΚΟΝΒΚΣΕΚΏΣ Kytherian Brotherhood of Connecticut
USA
ΚΤΘΔΡΏΕΚΔ ΒΝΧΔ ΣΔ ΐΏΛΣΕΜΟΡΔ Kytherian Society of Baltimore USA
ΚΤΘΔΡΏΨΚΔ ΒΝΧΔ ΣΔ ΚΏΛΕΦΟΡΝΕΏ Kytherian Society of California USA
ΓΒΡΜΏΝΕΏ Kythera-Family.net Berlin Germany

Μνπζεία

ΏΡΥΏΕΟΛΟΓΕΚΟ ΜΟΤΒΕΟ ΚΤΘΔΡΧΝ
Απζηπρψο ηα Κχζεξα δελ έρνπλ έλα αληάμην ηεο ηζηνξία ηνπο
κνπζεηαθφ ρψξν. O ρψξνο φπνπ ζηέγαδε ην Ώξραηνινγηθφ Μνπζείν
παξαρσξήζεθε απφ ηνλ Κπζεξατθφ χλδεζκν ζην Κξάηνο ην 1975.
Ώπφ ηφηε ιεηηνχξγεζε έσο ην 2006 πνπ κεηά ηζρπξφ ζεηζκφ ην θηίξην
ππέζηε βιάβεο θαη ζεσξείηαη θαηεδαθηζηέν. ηελ έθζεζε ηνπ
κνπζείνπ ππήξραλ επηηχκβηεο ζηήιεο, λνκίζκαηα, αγγεία, αγάικαηα, ε
Ώθξνδίηε κε ηνλ Έξσηα θαη ην πεξίθεκν άγαικα αξρατθήο επνρήο, ν
πεξίθεκνο αξρατθφο Λέσλ ησλ Κπζήξσλ. Σα πεξηζζφηεξα επξήκαηα
απφ ηηο αλαζθαθέο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηά θαηξνχο ζην
λεζί, βξίζθνληαη ζηηο απνζήθεο ηνπ Ώξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ
Πεηξαηά.
ΐΤΓΏΝΣΕΝΟ ΜΟΤΒΕΟ
Όζηεξα απφ πξνζπάζεηεο ρξφλσλ ε Ώ’ Βθνξία ΐπδαληηλψλ
Ώξραηνηήησλ παξνπζίαζε ηε ζπιινγή έξγσλ βπδαληηλήο θαη
κεηαβπδαληηλήο ηέρλεο πνπ θηινμελείηαη ζηνλ κεηαβπδαληηλφ λαφ ηεο
Ώλάιεςεο ζην Κάησ Ληβάδη. Δ Εεξά Μεηξφπνιε Κπζήξσλ έρεη
παξαρσξήζεη αξθεηά απφ ηα θεηκήιηα: βπδαληηλέο ηνηρνγξαθίεο,
θνξεηά έξγα αγηνγξαθίαο φπσο εηθφλεο θαη αληηθείκελα ηνπ
ηειεηνπξγηθνχ. Απζηπρψο ε βπδαληηλή ηζηνξία ηνπ λεζηνχ δε ζα
κπνξνχζε λα παξνπζηαζηεί κφλν ζε κία κηθξή αίζνπζα, φπσο
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ζήκεξα. Σα πεξηζζφηεξα θεηκήιηα θαη εηθφλεο είλαη θπιαγκέλα ζηηο απνζήθεο ηεο Εεξάο
Μεηξνπφιεσο Κπζήξσλ.

Ηζηνξηθά κλεκεία ζηα Κύζεξα

Παιαηφθαζηξν
ΐξίζθεηαη θνληά ζηελ Παιαηφπνιε, πάλσ ζε έλα ιφθν. Τπάξρνπλ ίρλε θαηνίθεζεο απφ ηελ
Γεσκεηξηθή Βπνρή. Σν 1999 ν Κπζήξηνο αξραηνιφγνο θαη θαζεγεηήο Εσάλλεο Πεηξφρεηινο
πξαγκαηνπνίεζε αλαζθαθηθή έξεπλα ζηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ ηνπ Παιαηνθάζηξνπ, δίπια ζην
εθθιεζάθη ηνπ Ώγίνπ Γεσξγίνπ (χςνο 323κ.) φπνπ εληφπηζε ηεξφ πνπ ήηαλ ζε ρξήζε απφ ηα
γεσκεηξηθά ρξφληα έσο θαη ηα ειιεληζηηθά ρξφληα. Ώπφ ηα επξήκαηα πηζαλνινγείηαη φηη ην
ηεξφ ήηαλ αθηεξσκέλν ζηελ Ώθξνδίηε. ην Παιαηφθαζηξν ζψδνληαη ηα ιείςαλα θηηξίσλ θαη
ηεηρψλ ηεο πφιεο ησλ Κπζήξσλ θαη ηεο Ώθξφπνιεο. Σα επξήκαηα ηεο αλαζθαθηθήο έξεπλαο
είλαη δηάθνξα αγγεία, πψκαηα ππμίδσλ, ζπκηαηήξηα, ράιθηλα εμαξηήκαηα, φπσο πφξπεο,
πεξφλεο, δαρηπιίδηα θαη άιια. Δ αλαζθαθηθή έξεπλα ζπλερίζηεθε θαη ηα επφκελα ρξφληα.
Παιαηφπνιε – θάλδεηα
ηελ πεξηνρή ηεο Παιαηφπνιεο βξηζθφηαλ ην αξραίν ιηκάλη ηεο θάλδεηαο, πνπ ήηαλ ην
επίλεην ηεο πξσηεχνπζαο ησλ Κπζήξσλ. Σν ιηκάλη θαηαπνληίζηεθε κε ην ζεηζκφ ηνπ 375
κ.Υ. ην παξειζφλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξραηνινγηθέο έξεπλεο ζηελ πεξηνρή. ηελ
θάλδεηα ππάξρνπλ αξραίνη ηάθνη νη νπνίνη είλαη επηζθέςηκνη.
Μηλστθφ Εεξφ Κνξπθήο
Σν 1992 ν Γηάλλεο αθειαξάθεο, αξραηνιφγνο θαη ε νκάδα ηνπ απνθάιπςαλ ζηνλ Άγην
Γηψξγε ζην ΐνπλφ, αζχιεην κηλσηθφ ηεξφ θνξπθήο. Οη Μηλσίηεο έιεγραλ ηε ζάιαζζα
Κπζήξσλ κέζσ απηνχ ηνπ ζεκείνπ επνπηείαο. Παξάιιεια απφ απηφ ην ζεκείν
κεηαβηβάδνληαλ νπηηθά, κε ζχζηεκα ππξζψλ, νη πιεξνθνξίεο κεηαμχ Πεινπνλλήζνπ θαη
Κξήηεο. ηηο αλαζθαθέο βξέζεθαλ θεξακηθά θαη ιίζηλα ζθεχε, πηζάξηα, εηδψιηα θ.α.
Μηθξή Αξαγνλάξα (Ώληηδξαγνλέξα)
Εεξφ πηζαλψο αθηεξσκέλν ζην Γεαηνχρν Πνζεηδψλα, πξνζηάηε ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο θαη
ζενχ ησλ ζεηζκψλ. Ννκίζκαηα απφ 54 πφιεηο θαη βαζίιεηα ηεο Μεζνγείνπ θαη ηνπ Βχμεηλνπ
Πφληνπ βξέζεθαλ ζηηο αλαζθαθέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90
απφ νκάδα αλαζθαθέσλ κε επηθεθαιήο ηνλ αξραηνιφγν Άξε Σζαξαβφπνπιν. ΐξέζεθαλ
επίζεο αθηεξσκαηηθά αγγεία θαη ακθνξείο. ψδεηαη κηθξή ιηκεληθή εγθαηάζηαζε, ελψ
βξέζεθαλ 9 πέηξηλεο άγθπξεο νη νπνίεο εθηίζεληαη ζην Ώξραηνινγηθφ Μνπζείν ηεο Υψξαο.

41

Υνπζηή θαη ηεξφ
Σν ζπήιαην ηεο Υνπζηήο βξίζθεηαη ζην ιηκάλη ηνπ λεζηνχ, ζην Αηαθφθηη. Πξφθεηηαη γηα έλα
ζπήιαην θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο, έθηαζεο πεξίπνπ 800 η.κ. ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο
μεθίλεζε κεγάιε αξραηνινγηθή έξεπλα ε νπνία έθεξε ζην θσο ζπνπδαία επξήκαηα πνπ
ρξνλνινγνχληαη γχξσ ζην 3.800 π.Υ. Σν ζπήιαην ρξεζηκνπνηήζεθε θαη αξγφηεξα. Τπάξρνπλ
επίζεο ζεκαληηθά επξήκαηα ησλ θιαζζηθψλ ρξφλσλ θαη ηεο ξσκατθήο επνρήο. Σν ζπήιαην
ρξεζηκνπνηνχηαλ σο ιαηξεπηηθφο ρψξνο.
Καζηέιν, ην Ορπξφ ηνπ Ώγίνπ Φξαγθίζθνπ
Δ πχιε εηζφδνπ ζην Ώηγαίν απφ δπηηθά είλαη ε επξχηεξε πεξηνρή ηεο ζάιαζζαο Κπζήξσλ. Ο
παξάπινπο ηεο πεξηνρήο ήηαλ πάληνηε επηθίλδπλνο θαη ν θάβνο Μαιέαο, ην αθξσηήξην ηεο
αλαηνιηθήο ιαθσληθήο ρεξζνλήζνπ, ήηαλ ην πην δχζθνιν ζεκείν γηα ηνπο λαπηηθνχο. Γη’
απηφ έλα αζθαιέο ιηκάλη ζηελ πεξηνρή εμππεξεηνχζε ηα δηεξρφκελα πινία λα ζηαζκεχζνπλ
ζε πεξίπησζε ζαιαζζνηαξαρήο. ηνλ φξκν ηεο αξραίαο πφιεο ηεο θάλδεηαο, ην ιηκάλη ηεο
ζην Καζηξί, αιιά θαη ην κεηέπεηηα ιηκάλη ηνπ Ώγίνπ Νηθνιάνπ, ηνπ ζεκεξηλνχ Ώβιέκνλα
πξνζθέξνληαλ γηα έλα αζθαιή ειιηκεληζκφ. ηε ζέζε δπηηθά ησλ θνιπίζθσλ ηνπ Ώβιέκνλα
βξίζθεηαη έλα ελεηηθφ θξνχξην, ην νρπξφ ηνπ Ώγίνπ Φξαγθίζθνπ. Υηίζηεθε απφ ηνπο Βλεηνχο
ην 1565 ζε κία πξνζπάζεηα λα ειέγμνπλ ην λεζί θαη ηελ πεξηνρή απφ μέλεο επηδξνκέο. Σν
ζρήκα ηνπ είλαη νθηάγσλν θαη έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: θαλνληνζπξίδεο, βφιηα,
θεληξηθφο πχξγνο, απνζήθεο, θαλφληα.
Κάζηξν Υψξαο Κπζήξσλ
Βίλαη ην θαιχηεξα δηαηεξεκέλν θάζηξν ηνπ λεζηνχ. Υηίζηεθε ην
13ν αηψλα απφ ηνπο ΐεληέξ, κπνξεί φκσο λα ππήξραλ
εγθαηαζηάζεηο ζηελ πεξηνρή ελσξίηεξα. Ώλαθαηλίζηεθε ην 1503
απφ ηνπο Βλεηνχο. Ώπνηειείηαη απφ ην θχξην νρπξφ θαη απφ κία
παξάπιεπξε έθηαζε κε δεχηεξε νρχξσζε πνπ πεξηθιείεη ηνλ
νηθηζκφ Μέζα ΐνχξγν. ην Κάζηξν ππάξρνπλ νη εθθιεζίεο ηεο
Παλαγίαο Μπξηηδηψηηζζαο, ηεο Παλαγίαο Οξθαλήο, ηνπ
Παληνθξάηνξα θαη ν Άγηνο Εσάλλεο. ην θάζηξν ππάξρνπλ
αθφκα ην Εζηνξηθφ Ώξρείν Κπζήξσλ πνπ ζηεγάδεηαη ζην παιάηη ησλ πξνβιεπηψλ ην παιηφ
δηνηθεηήξην θαη νηθίεο επγελψλ. ηνλ νηθηζκφ Μέζα ΐνχξγν ππάξρνπλ 14 εθθιεζηέο. ηα
βξάρηα ηνπ Κάζηξνπ θπηξψλεη ε ζεκπξεβίβα.

Παιαηφρσξα.
Δ βπδαληηλή πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ ρηίζηεθε ην 13ν αηψλα. Ο
Άγηνο Αεκήηξηνο, φπσο νλνκάζηεθε, ήηαλ έλα αζθαιέο νρπξφ
ρηηζκέλν ζηε ραξάδξα ηεο Καθηάο Λαγθάδαο θαη είρε πξφζβαζε
κφλν απφ ηε λνηηνδπηηθή πιεπξά. Σα ζπίηηα ήηαλ ρηηζκέλα ην έλα
δίπια ζην άιιν θαη ε παξάδνζε ιέεη φηη ππήξραλ 70 εθθιεζίεο
κέζα ζηνλ νηθηζκφ. ήκεξα ζψδνληαη 21 εθθιεζίεο. Σν Φαξάγγη
ηεο Καθηάο Λαγθάδαο εθβάιεη ζηηο βφξεηεο αθηέο, αλαηνιηθά ηεο
Ώγίαο Πειαγίαο. Δ πνιηηεία ηνπ Ώγίνπ Αεκεηξίνπ δε θαηλφηαλ
απφ πνπζελά, έηζη ήηαλ έλα αζθαιέο νρπξφ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηνίθσλ απφ ηηο
επηδξνκέο ησλ πεηξαηψλ. Σν 1537 ν πεηξαηήο Υατξεληίλ Μπαξκπαξφζζα, πνπ ήηαλ
42

γελίηζαξνο ηνπ ηνπξθηθνχ λαπηηθνχ θαηάζηξεςε ηελ πνιηηεία ηνπ Ώγίνπ Αεκεηξίνπ,
ζθάγηαζε ηνλ πιεζπζκφ, ελψ πήξε αξθεηνχο απφ ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο πνχιεζε ζηα
ζθιαβνπάδαξα.
Καηαπιεθηηθή βπδαληηλή ηερλνηξνπία ζηελ θαηαζθεπή θαη ηηο ηνηρνγξαθίεο ησλ λαψλ, εηδηθά
ζε απηφλ ηεο Ώγίαο ΐαξβάξαο πνπ βξίζθεηαη βφξεηα ησλ πξνππιαίσλ ηεο πνιηηείαο..
Κάησ Υψξα
Βίλαη ην έλα απφ ηα ηξία νηθηζηηθά θέληξα ηνπ κεζαίσλα, καδί κε
ηελ Παιαηφρσξα θαη ην Κάζηξν ηεο Υψξαο. Πξφθεηηαη γηα
ελεηηθφ θξνχξην πνπ ρηίζηεθε ην 1565. Βληφο ηνπ θξνπξίνπ
ππάξρεη ε θχξηα γεηηνληά κε αξθεηέο νηθίεο πνπ ζψδνληαη ζε θαιή
θαηάζηαζε θαη αξθεηέο εθθιεζίεο ζηηο νπνίεο ζψδνληαη
βπδαληηλέο αγηνγξαθίεο θαη δηάθνζκνη. ηελ είζνδν ηνπ θξνπξίνπ
δεζπφδεη ν ζπξεφο κε ην Λένληα ηνπ Ώγίνπ Μάξθνπ, ην έκβιεκα
ηεο Γαιελνηάηεο, ηεο Αεκνθξαηίαο ηεο ΐελεηίαο.
Γέθπξα Καηνπλίνπ
Δ γέθπξα ηνπ Καηνπλίνπ θηίζηεθε επί Ώγγινθξαηίαο, ην 1826.
Βίλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο γέθπξεο πνπ έρνπλ θηίζεη Οη
Άγγινη ζηελ Βπξψπε, κε κήθνο 110 κέηξα, πιάηνο 6 κέηξα θαη
αλψηαην χςνο 15 κέηξα. Δ γέθπξα ζηεξίδεηαη ζε 13 ηφμα θαη 12
θπιηλδξηθέο ζπξίδεο ζε απφιπηε ζπκκεηξία. χκθσλα κε ην
ζξχιν ν άγγινο αξκνζηήο Mackwell εξσηεχηεθε κηα λέα πνπ
έκελε ζηνλ νηθηζκφ ηνπ Καηνπλίνπ. Πήξε ινηπφλ ηελ απφθαζε λα
θαηαζθεπάζεη εθεί θνληά κηα γέθπξα θαη λα έξρεηαη λα επηβιέπεη
ηα έξγα ζπρλά. Έηζη ζα κπνξνχζε λα ηελ ζπλαληάεη θαη λα ηελ βιέπεη. βφιηα. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα ε γέθπξα απηή ήηαλ ηκήκα ηεο νδνχ πνπ ζα ζπλέδεε ηελ πξσηεχνπζα ησλ
Κπζήξσλ κε ην ιηκάλη ηνπ Ώβιέκνλα. Δ νδφο απηή δελ νινθιεξψζεθε πνηέ αθνχ νη Άγγινη
έθπγαλ ην 1864 κεηά ηελ έλσζε ησλ Ενλίσλ Νήζσλ κε ηε κεηέξα Βιιάδα. ήκεξα ε γέθπξα
απηή απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κλεκεία ηνπ λεζηνχ.
Γέθπξα Πνηακνχ
Καηαζθεπάζηεθε ην 1823 απφ ηνλ Άγγιν αξκνζηή Mackwell. Δ γέθπξα έρεη επηά ηφμα θαη
είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ πέηξα θαη θνλίακα ηεο επνρήο. Οη δηαζηάζεηο ηεο είλαη 60 κέηξα
κήθνο, 6,80 κέηξα πιάηνο θαη κέγηζην χςνο 7 κέηξα.

ρνιείν ηεο Μειαπηδέαο
Οη Άγγινη θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηα Κχζεξα, έθηηζαλ πνιιά
ζρνιεία θαη ππνρξέσλαλ ηνπο Κπζήξηνπο λα ζηέιλνπλ ηα παηδηά
ηνπο ζε απηά. ζνη δελ έζηειλαλ ηα παηδηά ηνπο ζηα αγγιηθά
ζρνιεία γηα λα κεηέρνπλ ηελ αγγιηθή παηδεία, αλαγθάδνληαλ λα
πιεξψζνπλ θφξνπο θαη λα εξγάδνληαη ζε δεκφζηα έξγα. Σν
ζρνιείν ηεο Μειαπηδέαο βξίζθεηαη ζε πεξίνπηε ζέζε πάλσ απφ
ην Ληβάδη θαη είλαη έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηεο
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αξρηηεθηνληθήο πνπ εθάξκνζαλ ζην λεζί νη Άγγινη. ψδεηαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε, φπσο
θαη άιια αγγιηθά ζρνιεία.
Φάξνο Μνπδαξίνπ
Καηαζθεπαζζείο ην 1857 απφ ηνπο Άγγινπο, απφ ηνπο
κεγαιχηεξνπο θάξνπο ησλ ειιεληθψλ ζαιαζζψλ. ΐξίζθεηαη ζην
βφξεην κέξνο ηνπ λεζηνχ, ζην αθξσηήξην παζί. Έρεη χςνο 25
κέηξα.
.
Οη αλεκφκπινη
ηα Κχζεξα φπσο θαη ζε άιια λεζηά ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ,
ζπλαληνχκε αξθεηνχο αλεκφκπινπο. Οη κχινη απηνί θηίζηεθαλ
ηνλ 19ν αηψλα. Δ ρξήζε ηνπο ήηαλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ
αγξνηηθή παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηφπνπ. Σα Κχζεξα
είλαη λεζί πνπ επλννχζε ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαζψο νη άλεκνη ζε
απηφ είλαη ζπλήζεηο. Σνπνγξαθηθά, ζπλαληψληαη ζηηο άθξεο ησλ
νηθηζκψλ ζε ζεκεία εχθνια πξνζβάζηκα απφ ηηο θαιιηεξγήζηκεο
εθηάζεηο θαη είλαη θηηζκέλνη είηε κφλνη, είηε αλά δχν. Βίλαη
πεηξφρηηζηνη θαη έρνπλ δηαζηάζεηο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ απφ 5 έσο 6 κέηξα, ελψ ην χςνο ηνπ
πνηθίιεη απφ 4,5 έσο 5,5 κέηξα. Οη είζνδνη ζπλήζσο δηαηεξνχλ πιαίζην απφ πειεθηζκέλν
πσξφιηζν. Βπίζεο ππάξρνπλ αλεκφκπινη πνπ ε ηνηρνπνηία ηνπο απνηειείηαη θπξίσο απφ
πψξηλνπο ιίζνπο. ηνπο κχινπο ησλ Κπζήξσλ άιεζαλ ην ζηηάξη. Σνλ 20ν αηψλα αξρίδνπλ
ζηγά – ζηγά λα εγθαηαιείπνληαη κέρξη ην 1955 πνπ έπαςε λα ιεηηνπξγεί θαη ν ηειεπηαίνο
αλεκφκπινο ηνπ λεζηνχ. ήκεξα ζψδνληαη αξθεηνί κχινη ζε θαιή θαηάζηαζε.
Οη λεξφκπινη
ηε ιαγθαδηά ηνπ Μπινπνηάκνπ, θνληά ζην νκψλπκν ρσξηφ βξίζθνληαη νη πεξηζζφηεξνη
λεξφκπινη ηνπ λεζηνχ. πλνιηθά αξηζκνχλ ηνπο 23 λεξφκπινπο, εθ ησλ νπνίσλ κφλν ηξεηο
δηαηεξνχληαη ζε αξθεηά θαιή θαηάζηαζε κε άθζαξην ην ζεκαληηθφηεξν κέξνο ηνπ
κεραληζκνχ ηνπο. ινη είλαη ηδηφθηεηνη. Δ νλνκαζία ηνπ ρσξηνχ, εκθαλψο πξνέξρεηαη απφ
ηελ χπαξμε απηψλ ησλ κχισλ ζηελ πεξηνρή. Δ ιαγθαδηά ηνπ Μπινπνηάκνπ είλαη ε πην
εχθνξε ηνπ λεζηνχ θαη δέρεηαη ζηελ θνίηε ηεο ηα πεξηζζφηεξα λεξά απφ θάζε άιιε. Δ
ιεηηνπξγία ησλ λεξφκπισλ άλζηζε θπξίσο ηελ επνρή ηεο αγγιηθήο θαηνρήο θαη νη ηδηνθηήηεο
ηνπο θνξνινγνχλην γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ. Οη κχινη άιεζαλ δεκεηξηαθά. Σε ιεηηνπξγία ησλ
κχισλ ππνζηήξηδε ην κπιαχιαθν κέζα ζην νπνίν θπινχζε ην λεξφ, ελψ παξάιιεια
ηξνθνδνηνχζε ηα πεξηβφιηα ηεο ιαγθαδηάο γηα ηελ άξδεπζή ηνπο. Βπίζεο νη λεξφκπινη
επηθνηλσλνχζαλ κέζσ ελφο κεγάινπ δηθηχνπ κνλνπαηηψλ αξθεηψλ ρηιηνκέηξσλ. Οη
λεξφκπινη ζηακάηεζαλ λα ιεηηνπξγνχλ ιίγν κεηά ην 1950, φηαλ δηαδνρηθά, θαηά ηνπο
ηειεπηαίνπο ρξφλνπο ππνζθειίζηεθαλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ πεηξειαηνθίλεησλ κχισλ.
Άιιεο πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ κεξηθνί αθφκε λεξφκπινη, είλαη ε ιαγθαδηά ησλ Χρέισλ ε
νπνία πεξηιακβάλεη 10 κχινπο, ην Φαξάγγη ηνπ Σζάθσλα ζηα Μεηάηα, ε ιαγθαδηά ηνπ
Καξαβά, ν λεξφκπινο ζηελ Ώγία Πειαγία θ.α.
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Σα κνλαζηήξηα θαη νη εθθιεζίεο ζηα Κύζεξα
Παλαγία ε Μπξηηδηψηηζζα
Δ Εεξά Μνλή Μπξηηδίσλ είλαη ε έδξα ηνπ ζπνπδαηφηεξνπ
θεηκήιηνπ γηα ηελ Κπζεξατθή Παξάδνζε θαη θιεξνλνκηά. Δ
εηθφλα ηεο Παλαγίαο ηεο Μπξηηδηψηηζζαο είλαη ην ζχκβνιν ηεο
νξζφδνμεο πίζηεο ρηιηάδσλ Κπζεξίσλ απφ ηφηε πνπ βξέζεθε.
Μαδί κε ηε κεηαλάζηεπζε ησλ Κπζεξίσλ φπνπ γεο, κεηαδφζεθε
θαη ε πίζηε, ε αλάκλεζε θαη ε επιάβεηα, ζε φηη νξίδεη θαη ζε φηη
ζπλδέεη απηφ ην ζχκβνιν. Έηζη ε Παλαγία ε Μπξηηδηψηηζζα είλαη
ε πξνζηάηηδα πάλησλ ησλ Κπζεξίσλ. Σν κνλαζηήξη βξίζθεηαη
ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ λεζηνχ, ιίγν πην θάησ απφ ην ρσξηφ Καινθαηξηλέο.
χκθσλα κε ηελ παξάδνζε, έλαο βνζθφο είρε ηα πξφβαηά ηνπ ζε απηήλ ηελ πεξηνρή. Μηα
κέξα πήγε λα πνηίζεη ηα πξφβαηά ηνπ ζηε ζηάλε. Αίπια ζε κία κπξηηά ζηεθφηαλ κία εηθφλα.
Ο βνζθφο πήξε ηελ εηθφλα ζην ζπίηη ηνπ. κσο ηε λχρηα πνπ θνηκφηαλ ε εηθφλα επέζηξεθε
ζηε κπξηηά. Μία λχρηα άγγεινο ήξζε ζην φλεηξν ηνπ βνζθνχ θαη ηνπ είπε φηη ε Παλαγία ζέιεη
λα ηεο θηίζεη έλα κηθξφ εθθιεζάθη, εθεί, δίπια ζηε κπξηηά. Ο θαηλνχξηνο λαφο ρηίζηεθε ην
19ν αηψλα. Ο λαφο ηεο Παλαγίαο Μπξηηδησηίζζεο πεξηβάιιεηαη απφ πνιιά θειηά. Τπάξρεη
έλα έζηκν ζηα Κχζεξα, ν δεθαπεληηζκφο. Κάζε θαινθαίξη απφ ηελ 1ε Ώπγνχζηνπ έσο ηηο 15
Ώπγνχζηνπ εκέξα ενξηαζκνχ ηεο Κνίκεζεο ηεο Θενηφθνπ, ζπξξένπλ πηζηνί ζην κνλαζηήξη
ηεο Παλαγίαο, θαζψο επίζεο θαη ζηα κνλαζηήξηα ηεο Ώγίαο Βιέζαο θαη Ώγίαο Μφλεο, γηα λα
παξακείλνπλ ζηα θειηά φιν απηφ ην δηάζηεκα, λεζηεχνληαο θαη παξαθνινπζψληαο ηε ζεία
ιεηηνπξγία θαη ην πξφγξακκα ηνπ κνλαζηεξηνχ.
Ώγία Βιέζα
ην βνπλφ πνπ κνηάδεη κε θαξάβη, πάλσ απφ ην ρσξηφ Ληβάδη,
βξίζθεηαη ε Εεξά Μνλή ηεο Ώγίαο Βιέζαο. ε απηφ ην βνπλφ
καξηχξεζε ε Ώγία Βιέζα. Θπγαηέξα ηνπ Βιιάδηνπ, ελφο
πινχζηνπ άξρνληα απφ ηελ Πεινπφλλεζν, αζπάζηεθε ην
Υξηζηηαληζκφ θαη δησθφκελε απφ ηνλ παηέξα ηεο γηα απηή ηεο
ηελ επηινγή, ήιζε ζην λεζί λα κνλάζεη. Βθείλνο έςαμε λα ηε
βξεη, ήιζε ζηα Κχζεξα θαη ηε ζαλάησζε πάλσ ζε απηφ ην βνπλφ
ην 375 κ.Υ. Σν 1871 ρηίζηεθε ζηε ζέζε ηνπ καξηπξίνπ θαη ζε
εξείπηα παιαηφηεξνπ λανχ, λένο λαφο βαζηιηθήο κνλφθιηηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ζηα πέξημ ηα
θειηά, ην εγνπκελείν θαη άιινη βνεζεηηθνί ρψξνη. ήκεξα δηαζέηεη πεξίπνπ 20 θειηά ζηα
νπνία δηακέλνπλ νη πηζηνί θαηά ην δεθαπεληηζκφ. Σε κλήκε ηεο Ώγίαο ενξηάδνπλ νη πηζηνί
ηελ 1ε Ώπγνχζηνπ, εκέξα πνπ μεθηλάεη ην έζηκν ηνπ δεθαπεληηζκνχ.
Ώγία Μφλε
Σν κνλαζηήξη ηεο Ώγίαο Μφλεο βξίζθεηαη αλαηνιηθά ησλ Κπζήξσλ ζηελ νξνζεηξά πάλσ απφ
ην Αηαθφθηη. Τπήξρε απφ παιαηά κηθξφ ηεξφ πξνζθπλεηάξη ζην φλνκα ηεο Παλαγίαο θαη
νλνκαδφηαλ Ώγία Μφλε επεηδή ήηαλ απνκαθξπζκέλν θαη απνκνλσκέλν. ηηο 23 επηεκβξίνπ
1767 έλαο βνζθφο επ’ νλφκαηη ΐηάξνο βξήθε κέζα ζε ζθήλν κία ακθηπξφζσπε εηθφλα ηεο
Παλαγίαο κε ηελ επηγξαθή «Ἡ Μφλε ηῶλ πάλησλ ειπίο» θαη ηνπ Ώγίνπ Γεσξγίνπ. ηελ
πεξηνρή είρε πέζεη αζηξνπειέθη θαη θαηεζηξάθεζαλ ηα πάληα εθηφο απφ ηελ εηθφλα. Ο
επίζθνπνο Κπζήξσλ Νηθεθφξνο Μφξκνξεο επηζθέθηεθε ην κέξνο θαη είδε ηα εξείπηα ηνπ
κηθξνχ λανχ θαη ησλ θειηψλ θαη καδί κε ηνπο επηηξφπνπο θαη ηνπο ηεξείο απνθάζηζε λα
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θηηάμνπλ ην κνλαζηήξη. Σν 1803 ν Θεφδσξνο Κνινθνηξψλεο θαηέθπγε ζηα Κχζεξα φπνπ
είρε θηιηθέο ζρέζεηο κε ηελ νηθνγέλεηα Ώιβαλάθε.
ηα απνκλεκνλεχκαηά ηνπ ν Γέξνο ηνπ Μνξηά έγξαθε: «Μηα θνξά επήγα εηο ην παλεγχξη ηεο
Ώγίαο Μφλεο. Ώπηφ ην κνλαζηήξη ήηαλ κεγάιν θαη εραιάζζε εηο ηελ πξψηε Σνπξθηά. ηαλ
επέξαζα, ήην κηα κάλδξα ραιαζκέλε θαη ζθεπαζκέλε ε εθθιεζηά κε θιάδνπο δέλδξσλ. Σφηε
έηαμα φηη «Παλαγία κνπ βνήζεζέ καο λα ειεπζεξψζσκελ ηελ Παηξίδα καο απφ ηνλ Σχξαλλν
θαη ζα ζε θθηάζσ θαζψο ήζνπλ πάληα (1803)». Με εβνήζεζε, θαη εηο ηνλ δεχηεξνλ ρξφλνλ
ηεο επαλαζηάζεψο καο επιήξσζα ην ηάκα κνπ θαη ηελ έθθηαζα...»
Σν 19ν έγηλαλ έξγα πξνο αλαθαίληζε, επέθηαζε ηεο κνλήο. Σν ππέξνρν πψξηλν
θσδσλνζηάζην άξρηζε λα θαηαζθεπάδεηαη ην 1848. Δ αξρηηεθηνληθή ηνπ λανχ είλαη βαζηιηθή
κνλφθιηηε. ην κνλαζηήξη αθνινπζείηαη ην έζηκν ηνπ δεθαπεληηζκνχ θαηά ην νπνίν νη πηζηνί
δηακέλνπλ ζηα θειηά απφ ηελ 1ε Ώπγνχζηνπ κέρξη ηνλ ενξηαζκφ ηεο Κνίκεζεο ηεο Θενηφθνπ
ζηηο 15 Ώπγνχζηνπ θαη αθινπζνχλ θαζεκεξηλά ην πξφγξακκα θαη ηε ζεία ιεηηνπξγία. Δ Ώγία
Μφλε ενξηάδεη ζηηο 6 Ώπγνχζηνπ.
ζηνο Θεφδσξνο
Ο ζηνο Θεφδσξνο είλαη ν πξνζηάηεο ησλ Κπζήξσλ. Γελλήζεθε
ζηελ Κνξψλε ζηα ηέιε ηνπ 9νπ αηψλα. Μεγάισζε ζην Ναχπιην
φπνπ παληξεχηεθε θαη απέθηεζε δχν παηδηά. Θεξκή ηνπ επηζπκία
ήηαλ λα κνλάζεη. Πήγε ζηε Ρψκε θαη αξγφηεξα ζηε Μνλεκβάζηα
γηα λα θιεηζηεί ζην θειί ηεο Θενηφθνπ ηεο Αηαθνλίαο. Πεξίπνπ ην
921 ήιζε ζηα Κχζεξα φηαλ απηά είραλ ζρεδφλ εξεκψζεη απφ ηηο
επηδξνκέο ησλ αξαθελψλ ηεο Κξήηεο. Βκφλαζε ζηνλ παιαηφ
λαφ ησλ Ώγίσλ εξγίνπ θαη ΐάθρνπ. Σν 922, ζηηο 12 ΜαΎνπ ν
ζηνο Θεφδσξνο πέζαλε. Λίγν θαηξφ κεηά ην ζάλαηφ ηνπ, λαχηεο πεξαζηηθνί βξήθαλ ην
ιείςαλφ ηνπ πνπ ήηαλ ζρεδφλ άζηθην θαη ην έζαςαλ εθεί. Ο παιηφο λαφο μαλαρηίζηεθε κεηαμχ
12νπ θαη 13νπ αηψλα απφ κνλεκβαζίηεο ηερλίηεο. Καη αθηεξψζεθε ζηε κλήκε ηνπ Οζίνπ
Θενδψξνπ. Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ν λαφο κεηεηξάπε ζε κνλαζηήξη. Σν 1630 ν λαφο
αλαθαηλίζζεθε απφ ηνλ Βπίζθνπν Κπζήξσλ Ώζαλάζην ΐαιεξηαλφ. Σν κνλαζηήξη βξίζθεηαη
έμσ απφ ην ρσξηφ Λνγνζεηηαλίθσλ. ην ρψξν ηνπ κνλαζηεξίνπ βξίζθεηαη θαη έλα αγγιηθφ
ρνιείν ην νπνίν έρεη αλαθαηαζθεπαζζεί θαη ιεηηνπξγεί σο εληεπθηήξην θαη κνπζείν.
Άγηνο Γηψξγεο ζην ΐνπλφ
Πξφθεηηαη γηα ην εθθιεζάθη πνπ είλαη ρηηζκέλν ζην βνπλφ πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζε απηφ
ηεο Ώγίαο Μφλεο θαη ηνλ Ώβιέκνλα. Τπάξρνπλ δχν λανί, ν αλαηνιηθφο είλαη αθηεξσκέλνο
ζηνλ Άγην Γεψξγην, είλαη ιηηφο κνλφρσξνο θακαξνζθέπαζηνο θαη παηάεη ζε ςεθηδσηφ
δάπεδν ηνπ 7νπ αηψλα. Ο δπηηθφο κνλφρσξνο ηξνπιαίνο λαφο θπζεξατθνχ ηχπνπ είλαη
αθηεξσκέλνο ζηελ Παλαγία Μπξηηδηψηηζζα θαη ηνλ Άγην Νηθφιαν, είλαη δηζππφζηαηνο λαφο
θαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ αλήθεη ζηελ θπζεξατθή ηερλνηξνπία. ην ζεκείν ηνπ λανχ βξέζεθε,
χζηεξα απφ αλαζθαθέο, κηλσηθφ ηεξφ θνξπθήο.
Άγηνο Ώλδξέαο
Έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο λανχο ηνπ λεζηνχ. ΐξίζθεηαη ζην
θέληξν ηνπ ρσξηνχ ηνπ Ληβαδίνπ. ηαπξνεηδήο εγγεγξακκέλνο
λαφο κε ηξνχιν ζηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή. Έρεη πεξάζεη πέληε
νηθνδνκηθέο θάζεηο. Έρεη ηξία ζηξψκαηα ηνηρνγξαθηψλ. Σν
πξψην ζηξψκα είλαη ηνπ 10νπ -11νπ αηψλα. Σν δεχηεξν ζηξψκα
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αλάγεηαη ζην 13ν αηψλα θαη ην ηξίην ζηξψκα είλαη κεηαβπδαληηλέο ηνηρνγξαθίεο ηνπ 16νπ
αηψλα. Ο λαφο βξίζθεηαη ζην Ληβάδη.
Άγηνο Αεκήηξηνο ζην Πνχξθν
ΐξίζθεηαη ζην Πνχξθν κεηαμχ ηνπ ρσξηνχ Ληβαδίνπ θαη ηεο Ώγίαο Βιέζαο. Βίλαη ζχκπιεγκα
ηεζζάξσλ λαψλ πνπ κεηαμχ ηνπο δηακνξθψλνπλ έλα ηεηξάπιεπξν κε ηελ είζνδν ζηελ δπηηθή
πιεπξά. Ο λφηηνο λαφο είλαη αθηεξσκέλνο ζηνλ Άγην Αεκήηξην, ν βνξεηναλαηνιηθφο ζηελ
Παλαγία, ν βφξεηνο ζηνλ Άγην Νηθφιαν θαη ν λνηηνδπηηθφο ζηνλ αξράγγειν Μηραήι ή ζηνλ
Άγην ΐαζίιεην. Δ αξρηηεθηνληθή απηή ηδηνηξνπία δε ζπλαληάηαη πνπζελά αιινχ. ψδνληαη
ηξία ζηξψκαηα ηνηρνγξαθηψλ.
Σν ζεκαληηθφηεξν ζηξψκα είλαη ην δεχηεξν πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ δσγξάθν κε ην φλνκα
Αεκήηξηνο. Αηαζψδεηαη κάιηζηα ε επηγξαθή ε νπνία αλαθέξεη: «Αεκεηξίνπ ακαξησινχ
ηαπεηλνχ αξρηδηαθφλνπ ηνπ εθ Μνλεκβαζίαο».
Άγηνο Πέηξνο
Ο λαφο βξίζθεηαη ζην ρσξηφ Ώξαίνη. Βίλαη εγγεγξακκέλνο ζηαπξνεηδήο κε νθηαγσληθφ
ηξνχιν, ρσξίο λάξζεθα θαη ρξνλνινγείηαη φηη θηίζηεθε ηνλ 13ν αηψλα. Αηαζψδνληαη
ζηξψκαηα βπδαληηλψλ θαη κεηαβπδαληηλψλ ηνηρνγξαθηψλ.
Ώγία ΐαξβάξα
ΐξίζθεηαη ζηελ βπδαληηλή πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ, ζηνλ Άγην
Αεκήηξην, ηεο ζεκεξηλή Παιαηφρσξαο. Ο λαφο είλαη
εγγεγξακκέλνο ζηαπξνεηδήο κε ηξνχιν, ρσξίο ηνηρνγξαθίεο.
Κηίζηεθε ηνλ 13ν αηψλα απφ Μνλεκβαζίηεο ηερλίηεο.
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζηέγαζε κε ηνλ ηνπηθήο πξνειεχζεσο
ζρηζηφιηζν, πνπ θαιείηαη ρειφπιαθα.

Άγηνο Εσάλλεο ν ελ Κξεκλψ
ΐξίζθεηαη ζε βξαρψδε πιαγηά πάλσ απφ ην Καςάιη, ζε
πςφκεηξν πεξίπνπ 60κ. Πξφθεηηαη γηα κία εθθιεζία – ζπήιαην,
επάλσ απφ ηελ νπνία είρε θηηζηεί μελψλαο κε δχν θειηά θαη έλα
καγεηξείν. Ο αξρηθφο μελψλαο ρηίζηεθε πηζαλψο ην 17ν αηψλα,
ελψ ε αλαθαίληζε ηεο κνλήο έγηλε ην 1725 φπσο καξηπξεί ε
επηγξαθή ζηελ είζνδν ηεο κνλήο. Δ παξάδνζε ιέεη φηη ζε απηφ ην
ζπήιαην άξρηζε λα γξάθεη ν Εσάλλεο ηελ Ώπνθάιπςε πξνηνχ
κεηαβεί ζηελ Πάηκν.

Άγηνη Ώλάξγπξνη
Δ κνλή θηίζηεθε ην 1825 απφ ηνλ ηεξέα Μεγαινθνλφκν ζηελ
πεξηνρή Ξεξνπιάθη θνληά ζην ρσξηφ ηνπ Αξπκψλα. χκθσλα κε
ηελ παξάδνζε ν ηεξέαο πξνζπαζνχζε λα καδέςεη ρξήκαηα γηα ηελ
αλέγεξζε ηνπ λανχ. ηαλ κεηέβε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε γηα λα
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δεηήζεη βνήζεηα, βξήθε έλαλ πεηξαηή, ν νπνίνο ηνπ απνθάιπςε φηη είρε θξχςεη ζηελ παξαιία
Μειηδνλίνπ δχν κηθξά πηζάξηα κε δηάθνξα θνζκήκαηα, λνκίζκαηα θαη άιια πνιχηηκα είδε.
Σνπ ππέδεημε ηα ζεκεία. Ο ηεξέαο επέζηξεςε ζηα Κχζεξα θαη βξήθε ην έλα πηζάξη. Με ην
ζεζαπξφ απηφ θαηάθεξε λα ρηίζεη ην λαφ θαη ζηελ θνξπθή ηνπ θακπαλαξηνχ ηνπνζέηεζε ην
πηζάξη ζαλ δηάθνζκν θαη έθθξαζε επγλσκνζχλεο. Σν κνλαζηήξη είλαη ηδηφθηεην. Ώλήθεη
ζηνλ εθάζηνηε γφλν ηεο νηθνγελείαο Μεγαινθνλφκνπ ή Μεηαμά, ν νπνίνο ζα γίλεη ηεξέαο.
Παλαγία Οξθαλή Μπινπνηάκνπ
Σν πξνζθχλεκα βξίζθεηαη θνληά ζην Μπινπφηακν, 3 ρηιηφκεηξα
βνξεηνδπηηθά απφ ην ρσξηφ, πάλσ απφ κία θαηάθπηε ξεκαηηά. Ο
λαφο είλαη εληαγκέλνο κέζα ζε ζπήιαην κήθνπο 8κ. θαη πιάηνπο
7κ. ηνλ πεξίβνιν ππάξρνπλ θειηά. ην ρψξν απηφ βξέζεθε
κηθξή εηθφλα ηεο Παλαγίαο Βιενχζαο κε ηελ επσλπκία Οξθαλή.
Ο λαφο είλαη ηξηζππφζηαηνο κε θαζνιηθφ ζην κέζν ηεο Θενηφθνπ,
αξηζηεξά ηνπ Ώγίνπ Γεσξγίνπ θαη δεμηά ησλ Ώγίσλ πξνζηαηψλ
ηεο Βπηαλήζνπ, ππξίδσλνο, Αηνλπζίνπ θαη Γεξαζίκνπ. Δ κλήκε ηεο Παλαγίαο Οξθαλήο
ενξηάδεηαη ζηηο 15 Ώπγνχζηνπ.
Παλαγία Μπξηηδηψηηζζα θαη Παλαγία Οξθαλή ζην Κάζηξν
Βίλαη ν κεγάινο λαφο πνπ θηίζηεθε επί Βλεηψλ, ην 1580 ζην Κάζηξν ηεο Υψξαο. Ήηαλ
θαζνιηθφο λαφο αθηεξσκέλνο ζηελ «Παλαγία ησλ Λαηίλσλ». Σν 1806 εγθαηληάζηεθε σο
Οξζφδνμε ζην φλνκα ηεο Παλαγίαο Μπξηηδησηίζζεο. ην λαφ απηφ θπιαζζφηαλ ε εηθφλα ηεο
Παλαγίαο Μπξηηδηψηηζζαο γηα δχν πεξίπνπ αηψλεο, γηα ην θφβν θινπήο απφ ηνπο πεηξαηέο.
Σν 1842 ε εηθφλα επέζηξεςε ζην πξνζθχλεκα ησλ Μπξηηδίσλ. Αίπια ζην κεγάιν λαφ
βξίζθεηαη ν κηθξφο λαφο ηεο «Παλαγίαο Οξθαλήο», πνπ αλήθε ζηελ νηθνγέλεηα Καιινλά.
Βθεί θπιάζζνληαλ ε εηθφλα θαη ηα θεηκήιηα ηεο Μνλήο Ώγθαξάζνπ ηνπ Δξαθιείνπ ηεο
Κξήηεο επί 300 ρξφληα, φηαλ ε Κξήηε θαηειήθζε ππφ ησλ Σνχξθσλ.
Άγηνο Παληειεήκσλ ζηελ Παιαηφπνιε
Μηθξφο κνλφρσξνο λαφο πνπ δηαζψδεη αςίδα παιαηνρξηζηηαληθήο βαζηιηθήο, είλαη
θακαξνζθεπήο θαη βξίζθεηαη ζηελ Παιαηφπνιε. Γίλνληαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη
πξνζηαζίαο απφ ηελ Ώ’ Βθνξία ΐπδαληηλψλ Ώξραηνηήησλ.
Βζηαπξσκέλνο ζηε Υψξα – Μεηξνπνιηηηθφο Ναφο Κπζήξσλ
Ο λαφο ηνπ εζηαπξσκέλνπ ρηίζηεθε πεξίπνπ ην 1660 απφ ηνλ Βπίζθνπν Κπζήξσλ Φηιφζεν
Ααξκαξφ. ην ζεκείν πξνυπήξρε λαφο. ηελ είζνδν ηνπ λανχ ππάξρεη εληνηρηζκέλε
θηεηνξηθή επηγξαθή κε ην νηθφζεκν ηεο νηθνγέλεηαο Ααξκαξνχ. Ο λαφο είλαη θαζηεξσκέλνο
ζηε ηαχξσζε θαη ε εκέξα ηνπ λανχ είλαη ε Μεγάιε Παξαζθεπή κε ην απνιπηίθην
«Βμεγφξαζαο εκάο εθ ηεο θαηάξαο ηνπ λφκνπ…». Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Σεζζαξαθνζηήο ν
λαφο θηινμελεί, ζχκθσλα πάληα κε ην έζηκν, ηελ εηθφλα ηεο Παλαγίαο Μπξηηδησηίζζεο. Δ
εηθφλα παξακέλεη εθεί κέρξη ηε Αεπηέξα ηεο Αηαθαηλεζίκνπ θαη ηνπνζεηείηαη ζην
πξνζθπλεηάξη ηεο, πνπ θαηαζθεπάζηεθε εηδηθά απφ Γαθπλζηλφ θαιιηηέρλε ην 1806.
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Άγηνο Νίθσλ
ΐπδαληηλφο λαφο πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην ρσξηφ ηνπ Πνηακνχ. Ώξρηηεθηνληθή κνλφρσξνπ
ηξνπιαίνπ, πνπ δε ζπλαληάηαη πνπζελά αιινχ, παξά κφλν ζηα Κχζεξα. Τπάξρνπλ δέθα λανί
ζην λεζί κε ηελ ίδηα αξρηηεθηνληθή.

πήιαηα ζηα Κύζεξα

πήιαην Ώγίαο νθίαο Μπινπνηάκνπ
Βίλαη πξαγκαηηθά έλα εληππσζηαθφ ζπήιαην. ΐξίζθεηαη δπηηθά
ηνπ ρσξηνχ Μπινπνηάκνπ, ζε κία εμίζνπ εληππσζηαθή πεξηνρή,
ηνλ φξκν Κφθαια θαη ζε πςφκεηξν 50 κέηξσλ. Πξψηνη πνπ
αζρνιήζεθαλ ζπζηεκαηηθά κε ην ζπήιαην απηφ ήηαλ ην δεχγνο
Πεηξνρείινπ. Ο θαζεγεηήο Εσάλλεο Πεηξφρεηινο θαη ε γπλαίθα
ηνπ Άλλα. Σν 1955, κεηά ην ζάλαην ηνπ ζπδχγνπ ηεο ε Άλλα
Πεηξνρείινπ, ηηκψληαο ηε κλήκε ηνπ, κε δηθέο ηεο δαπάλεο
πξαγκαηνπνίεζε ηελ νινθιήξσζε ηεο εμεξεχλεζεο ηνπ ζπειαίνπ
θαη ηελ ραξηνγξάθεζή ηνπ. ηελ είζνδν ηνπ ζπειαίνπ ζα ζπλαληήζεηε ην λαφ ηεο Ώγίαο
νθίαο κε ηέκπιν πνπ ζψδεηαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε θαη πνπ θέξεη αγηνγξαθίεο ηνπ 18νπ
αηψλα. Σν ζπήιαην έρεη ηνπξηζηηθή δηαδξνκή 200 πεξίπνπ κέηξσλ. Έρεη δηάθνζκνπο
ζηαιαθηηηψλ θαη ζηαιαγκηηψλ ζε φινπο ηνπο ζαιάκνπο, νη νπνίνη επηθνηλσλνχλ κε κηθξά
αλνίγκαηα. Δ κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ ζπειαίνπ είλαη 17νC θαη ην πνζνζηφ πγξαζίαο είλαη
πεξίπνπ ζηνπο 75ΟC.
πήιαην Ώγίαο νθίαο Καιάκνπ
Έλα ζπήιαην, ζηελ θαξδηά ελφο κηθξνχ ιαγθαδηνχ. Έλα απίζηεπηα ζεφπλεπζην κέξνο, πνπ ην
ρεηκψλα θαηαθιχδεηαη απφ ην πνηάκη. Σν ζπήιαην δελ είλαη ηδηαίηεξα αμηφινγν, φκσο ην
ηνπίν ζε ππνβάιεη θαη δεκηνπξγεί απίζηεπηε αίζζεζε. Σν εθθιεζάθη ζηελ είζνδν ηνπ
ζπειαίνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηελ Ώγία ηνπ Θενχ νθία.
πήιαην Ώγίαο νθίαο ζηελ Ώγία Πειαγία
Σν ζπήιαην βξίζθεηαη ιίγν έμσ απφ ην ρσξηφ ηεο Ώγίαο Πειαγίαο θνληά ζηε ξεκαηηά ηεο
Γάιαλεο. Έρεη έθηαζε 120 ηεηξαγσληθά κέηξα. Ο δηάθνζκνο απφ ζηαιαθηίηεο θαη
ζηαιαγκίηεο είλαη εληππσζηαθφο.
πήιαην Υνπζηή
Βίλαη ζπήιαην πνπ ΐξίζθεηαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο, κε θιηκαθσηή είζνδν
ιαμεπκέλε ζηελ πέηξα ηνπ εδάθνπο. ΐξίζθεηαη ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ ρσξηνχ Αηαθφθηη.
Οη αλαζθαθείο ηα ηειεπηαία ρξφληα απνθάιπςαλ ηελ χπαξμε αλζξψπηλεο δσήο θαη
θαηνίθεζεο ζηελ πεξηνρή θαη ην ζπήιαην, πνπ αλάγεηαη ζην 3800 π.Υ. Σν ζπήιαην
ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζε άιιεο επνρέο, ζηα θιαζζηθά θαη ηα ξσκατθά ρξφληα. Φαίλεηαη απφ
ηα επξήκαηα φηη ην ζπήιαην ιεηηνπξγνχζε βαζηθά σο ηεξφ.
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πήιαην Καηαθπγάδη
Σν ζπήιαην Καηαθπγάδη βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ βνπλνχ Μεξκεγθάξη ζηα δπηηθά ηνπ
λεζηνχ. Έρνπλ εληνπηζηεί φζηξαθα απφ θεξακηθά ηεο Μπθελατθήο Βπνρήο. Σν ζπήιαην είλαη
κηθξφ θαη ζηελφ. Ώπνηειεί θαηαθχγην γηα ηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο. Σν ζπήιαην δελ είλαη
ηδηαίηεξα γλσζηφ.

1.1.1.4 Σνπηθή νηθνλνκία θαη Απαζρόιεζε
Οηθνλνκηθά ελεξγόο πιεζπζκόο - Αλεξγία
Με ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο θαη ηελ έθξεμε ηεο αλεξγίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Ώηηηθήο ην
πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο βξέζεθε ζην β' ηξίκελν ηνπ 2011 ζην 15,6%, απφ 11,6% πέξπζη.
Ώπφ ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία ηεο Βιιεληθήο ηαηηζηηθήο Ώξρήο πξνθχπηεη επίζεο φηη:
• Σν πνζνζηφ ησλ «λέσλ αλέξγσλ», δειαδή φζσλ εηζέξρνληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ αγνξά
εξγαζίαο αλαδεηψληαο απαζρφιεζε, αλέξρεηαη ζην 24,6% ηνπ ζπλφινπ ησλ αλέξγσλ -έλαο
ζηνπο ηέζζεξηο.
• Οη καθξνρξφληα άλεξγνη (απηνί πνπ αλαδεηνχλ απφ 12 κήλεο θαη άλσ εξγαζία, αλεμάξηεηα
αλ είλαη «λένη» ή «παιαηνί» άλεξγνη) απνηεινχλ αληίζηνηρα ην 50,9% ησλ αλέξγσλ.
• Σν πςειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο (32,9%) παξαηεξείηαη ζηνπο λένπο ειηθίαο 15-29 εηψλ,
δειαδή έλαο ζηνπο ηξεηο λένπο είλαη άλεξγνο.
• Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ θηάλεη ζην 20,0% θαη είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξν απφ
ην πνζνζηφ ησλ αλδξψλ (13,7%). ηηο λέεο γπλαίθεο θηάλεη ζην 38,3%.
Με βάζε ηελ εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλ, αλά ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, ζε φινπο
ηνπο ηνκείο παξαηεξείηαη κείσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε ζρέζε κε ηνλ
αληίζηνηρν πεξζηλφ ηξίκελν. ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ε κείσζε αλέξρεηαη ζε 7,6%, ζην
δεπηεξνγελή 16,5% θαη ζηνλ ηξηηνγελή 2,8%. Οη κεγαιχηεξεο απψιεηεο ζέζεσλ εξγαζίαο
ζεκεηψζεθαλ ζηνπο θιάδνπο ησλ θαηαζθεπψλ, ζην ρνλδξηθφ θαη ην ιηαληθφ εκπφξην, ζηε
γεσξγία θαη ηελ εθπαίδεπζε
Παξφια απηά, νη θχξηεο ζεηηθέο νηθνλνκηθέο επηδξάζεηο ηνπ αεηθνξηθνχ (παξάθηηνπ)
ηνπξηζκνχ ζρεηίδνληαη κε θέξδε ζπλαιιάγκαηνο, ηηο ζπλεηζθνξέο ζηα θξαηηθά έζνδα,
παξαγσγή επθαηξηψλ απαζρφιεζεο θαη εξγαζίαο. Οη ηνπξηζηηθέο δαπάλεο, ε εμαγσγή θαη
εηζαγσγή ζρεηηδφκελσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, επηθέξνπλ έζνδα ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο
πνπ θηινμελεί ηνπο ηνπξίζηεο. Ο ηνπξηζκφο απνηειεί κηα βαζηθή πεγή θέξδνπο
ζπλαιιάγκαηνο γηα ηνπιάρηζηνλ 38% φισλ ησλ ρσξψλ
Σα θξαηηθά έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο άκεζεο θαη
έκκεζεο εηζθνξέο. ηηο άκεζεο εηζθνξέο πεξηιακβάλνληαη νη θφξνη ζε εηζνδήκαηα πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηνπξηζηηθή απαζρφιεζε, απφ ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη απφ άκεζεο
ρξεψζεηο ζε ηνπξίζηεο φπσο ν νηθνινγηθφο θφξνο ή νη θφξνη αλαρψξεζεο. Οη έκκεζεο
εηζθνξέο πξνθχπηνπλ απφ θφξνπο θαη δαζκνχο ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο πξνο ηνπο ηνπξίζηεο,
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φπσο γηα παξάδεηγκα θφξνπο γηα αλακλεζηηθά αληηθείκελα, αιθννινχρα πνηά, εζηηαηφξηα
θ.ιπ.
Δ ξαγδαία επέθηαζε ηνπ δηεζλνχο ηνπξηζκνχ έρεη νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή δεκηνπξγία ζέζεσλ
απαζρφιεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ν ηνκέαο μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ αλεμάξηεηα παξείρε
πεξίπνπ 11.3 εθαηνκκχξηα ζέζεηο εξγαζίαο παγθνζκίσο θαηά ην έηνο 1995. Ο ηνπξηζκφο
κπνξεί άκεζα λα ελεξγνπνηήζεη ζέζεηο εξγαζίαο κέζσ μελνδνρείσλ, εζηηαηνξίσλ, ηαμί,
πσιήζεσλ αλακλεζηηθψλ αληηθεηκέλσλ αιιά θαη έκκεζα κε ηελ παξνρή αγαζψλ θαη
ππεξεζηψλ πνπ ρξεηάδνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ. χκθσλα
κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ ν ηνπξηζκφο απαζρνιεί πεξίπνπ ην 7% ησλ
εξγαδνκέλσλ παγθνζκίσο.
Ο ηνπξηζκφο κπνξεί λα πξνηξέςεη ηελ ηνπηθή θπβέξλεζε ψζηε λα βειηηψζεη ηηο ππνδνκέο
δεκηνπξγψληαο θαιχηεξα απνρεηεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ζπζηήκαηα χδξεπζεο, νδηθά δίθηπα,
δίθηπα παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, παξνρήο ηειεπηθνηλσληψλ θαη δεκφζηαο κεηαθνξάο.
Με φια απηά βειηηψλεηαη ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ, αιιά θαη δηεπθνιχλεηαη θαη ν
ηνπξηζκφο.
Δ νηθνλνκία ησλ Κπζήξσλ βαζίδεηαη ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ αγξνηηθή παξαγσγή. Σε ζεξηλή
πεξίνδν νη επηρεηξήζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα παξέρνπλ επνρηαθή απαζρφιεζε. Σνπο
ρεηκεξηλνχο κήλεο ε απαζρφιεζε πεξηνξίδεηαη ζε αγξνηηθέο εξγαζίεο φπσο ε απνθνκηδή ηνπ
ειαηνθάξπνπ. Δ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα αιιά θαη νη ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θαηνηθηψλ
πξνζθέξνπλ αξθεηέο ζέζεηο εξγαζίαο.
Δ πξνζπάζεηα έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ζηα Κχζεξα κπνξεί λα είλαη επηηπρήο γηαηί ην φξην
αθνξνιφγεηνπ εηζνδήκαηνο γηα φζνπο εξγάδνληαη ζηα Κχζεξα είλαη πςειφηεξν.
Δ λένη Κπζήξηνη δηαθξίλνληαη γηα ηελ ελεξγεηηθφηεηά θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο ζπκκεηνρή.
Πνξεχνληαη ζηε λέα επνρή, ζε έλα αλνηρηφ θαη παγθφζκην επίπεδν δεκηνπξγίαο. Σν πνζνζηφ
απηψλ πνπ ζπνπδάδνπλ είλαη κεγάιν, ελψ δηαθξίλνληαη ζηηο επηζηήκεο θαη ζην
επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ

51

Βπνκέλσο, ηα θξίζηκα δεηήκαηα ηνπ ηνκέα «Σνπηθή Οηθνλνκία θαη Απαζρόιεζε» αλά
ζέκα ηνπηθήο αλάπηπμεο, είλαη ηα αθφινπζα
ΘΔΜΑΣΑ
ΣΟΠΗΚΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Σνπηθή
Οηθνλνκία Απαζρόιεζε

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ
ΚΑΗ
ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ
- Τςειφ πνζνζηφ
νηθνλνκηθά κε
ελεξγνχ
πιεζπζκνχ
-Πεξαηηέξσ
αχμεζε ηνπ
πνζνζηνχ κε
νηθνλνκηθά
ελεξγνχ
πιεζπζκνχ θαη
ηεο αλεξγίαο ιφγσ
ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο
- Μηθξή εκβέιεηα
επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο
(εζσζηξεθήο)
-Μηθξή αμηνπνίεζε
ζπγθξηηηθψλ
πιενλεθηεκάησλ
γηα ηελ
ελίζρπζε ηνπηθήο
νηθνλνκίαο
(πνιηηηζκφο,
ηνπξηζκφο)

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ
ΚΑΗ
ΔΤΚΑΗΡΗΔ
-Νεζησηηθφο
ραξαθηήξαο
θαη πνιηηηζηηθφ
απφζεκα
γηα ηελ εθαξκνγή
εηδηθψλ
ηνκεαθψλ
πνιηηηθψλ
(ηνπξηζκφο)
-πςειφηεξν φξην
αθνξνιφγεηνπ
εηζνδήκαηνο

ΚΡΗΗΜΑ
ΕΖΣΖΜΑΣΑ
- ηήξημε θαη
ελίζρπζε ηεο
ηνπηθήο νηθνλνκίαο
θαη απαζρφιεζεο
- βειηίσζε
ππνδνκψλ :
απνρεηεπηηθά
ζπζηήκαηα θαη
ζπζηήκαηα
χδξεπζεο, νδηθά
δίθηπα, δίθηπα
παξνρήο
ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο, παξνρήο
ηειεπηθνηλσληψλ
θαη δεκφζηαο
κεηαθνξάο.
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1.1.1.5 Αλαπηπμηαθή Φπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο

Ώπφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε δχλαληαη λα ζπλνςηζζνχλ ηα βαζηθά
αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ Αήκνπ Κπζήξσλ φπσο:
Ο Πνιηηηζκφο απνδεηθλχεηαη κηα ηδηαίηεξε δηάζηαζε ηεο δσήο ζηα Κχζεξα θαη
ππνζηεξίδεηαη ελεξγά, ηφζν απφ ηνλ θάζε θάηνηθν αηνκηθά, φζν θαη απφ έλα πινχζην
δίθηπν πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ.
Δ πνιηηηζηηθή δηθηχσζε ζπκβάιιεη ζηε δηάδνζε θαη πξνψζεζε ηεο ηδηαίηεξεο
θπζηνγλσκίαο ηνπ λεζηνχ ελψ παξάιιεια είλαη ππαξθηή ε θάζε κνξθήο
ζπκπαξάζηαζε ζηελ παξνπζίαζε ησλ πξνβιεκάησλ ή γεληθφηεξα ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ.
Ο ηνπξηζκφο απνηειεί κηα βαζηθή πεγή θέξδνπο
ηα Κχζεξα ν ηνπξηζκφο ραξαθηεξίδεηαη:
κηθξήο θιίκαθαο, κε ειεγρφκελε θαη ξπζκηδφκελε αλάπηπμε,
κε πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ ζε αηνκηθή / αλεμάξηεηε βάζε θαη
έκθαζε ζηελ απφθηεζε εκπεηξηψλ γηα ηελ ηνπηθή θνπιηνχξα
θαη ζηε δηαηήξεζε ησλ παξαδνζηαθψλ αμηψλ.
Παξάιιεια κε ηνλ καδηθφ ειεγρφκελν ηνπξηζκφ, ππάξρεη ν ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο,
ν νηθνινγηθφο ηνπξηζκφο, ν αγξνηνπξηζκφο,
Μπνξεί κα απμεζεί ν ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο, ν νηθνηνπξηζκφο , σο κηα
πεξηβαιινληηθά ππεχζπλε ηαμηδησηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζε ζρεηηθά άζηθηεο θπζηθέο
πεξηνρέο, κε ζηφρν ηελ απφιαπζε θαη γλσξηκία ησλ θπζηθψλ αιιά θαη εληαγκέλσλ
ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, αγαζψλ θαη ν γεσηνπξηζκφο σο κηα λέα κνξθή πνιηηηζηηθνπεξηβαιινληηθνχ ηνπξηζκνχ, πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε πεξηνρέο πνπ δηαζέηνπλ
ζεκαληηθά γεσινγηθά κλεκεία, ηα νπνία κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πφιν πξνζέιθπζεο
ηνπξηζηψλ εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο. Κχξηνο ζηφρνο ηνπ είλαη ε ζχλδεζε ησλ ζηνηρείσλ
ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηε γεσινγηθή θιεξνλνκηά ηνπ ηφπνπ, ηα πνιηηηζηηθά
κλεκεία θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπ.
Βπηκήθπλζε ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ
πξνψζεζε ηεο ΐηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο, κε ηελ δηαηήξεζε ησλ ληφπησλ πνηθηιηψλ
θαη ηελ πξνζέιθπζε λέσλ αγξνηψλ
πξνζηαζία ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ φπσο κέιη, θξαζί, παμηκάδη
αλάπηπμε ηεο αγνξάο βνηάλσλ, αιαηηνχ
αμηνπνίεζε νξπθηνχ πινχηνπ
αμηνπνίεζε ήπησλ ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο φπσο ήιηνπ, γεσζεξκίαο
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1.1.2 πλνπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιόγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ
Γήκνπ Κπζήξσλ θαη ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ
Ο λένο Αήκνο Κπζήξσλ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, πξνήιζε απφ ηε ζπλέλσζε ηνπ Αήκνπ
Κπζήξσλ θαη ηεο Κνηλφηεηαο Ώληηθπζήξσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2
ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Ώξρηηεθηνληθή ηεο Ώπηνδηνίθεζεο θαη ηεο Ώπνθεληξσκέλεο
Αηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».
Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζην πιαίζην ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πξνρψξεζε ζηε ζχληαμε λένπ
Οξγαληζκνχ Βζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Αήκνπ, ν νπνίνο εγθξίζεθε απφ ην Αεκνηηθφ
πκβνχιην αξ 270/2011 θαη αλακέλεηαη ε έγθξηζή ηνπ απφ ην Τπεξεζηαθφ πκβνχιην θαη
ζηε ζπλέρεηα ε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο.
Καηά ηελ πεξίνδν πνπ θαηαξηίδεηαη ην Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Αήκνπ, ζε πξαθηηθή
ηζρχ βξίζθεηαη ν Οξγαληζκφο Βζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ πξψελ Αήκνπ Κπζήξσλ. ζνλ
αθνξά ηα Ννκηθά Πξφζσπα Αεκφζηνπ θαη Εδησηηθνχ Αηθαίνπ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ βάζεη ηνπ
Νφκνπ 3852/2010. χκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν.3852/2010:«1. Κάζε δήκνο
κπνξεί λα ζπληζηά ή λα έρεη:
α) Έσο δχν (2) λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, έλα γηα ηνπο ηνκείο αξκνδηνηήησλ
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο θαη παηδείαο θαη έλα γηα ηνπο ηνκείο πνιηηηζκνχ,
αζιεηηζκνχ θαη πεξηβάιινληνο, φπσο απηνί πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 75 ηνπ λ. 3463/2006,
φπσο ηζρχεη. Βάλ ν δήκνο δηαζέηεη θνηλσθειή επηρείξεζε ηφηε κπνξεί λα έρεη έσο έλα (1)
λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ.
ηνπο δήκνπο κε πιεζπζκφ άλσ ησλ ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (300.000) θαηνίθσλ, κπνξεί λα
ιεηηνπξγνχλ έσο δχν (2) λνκηθά πξφζσπα γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ηνκείο αξκνδηνηήησλ πνπ
αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην.
β) Έλα λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ γηα ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε δψλεο ιηκέλα,
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.» ην πξψην εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ
Ν.3852/2010 νξίδεηαη φηη ηα δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ
έρνπλ ζπζηαζεί απφ δήκν ή θνηλφηεηα πνπ ζπλελψλεηαη, πεξηέξρνληαη απηνδηθαίσο ζην λέν
δήκν απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Βπηπιένλ ζην πξψην εδάθην ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν.3852/2010νξίδεηαη φηη ηα
λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ πεξηέξρνληαη ζην λέν δήκν ζχκθσλα κε ην άξζξν
102 ηνπ Ν.3852/2010, ζπγρσλεχνληαη ππνρξεσηηθά ζε έλα λνκηθφ πξφζσπν γηα θαζέλαλ απφ
ηνπο ηνκείο αξκνδηφηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξ.1. ηνπ άξζξνπ 103
ηνπ Ν.3852/2010.
Με ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν.3852/2010 νξίδνληαη ηα εμήο: «4.Με απφθαζε ηνπ
νηθείνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ
εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ δεκνηηθψλ αξρψλ νξίδνληαη ην φλνκα, ν ζθνπφο, ε δηνίθεζε, ε
πεξηνπζία θαη νη πφξνη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπγρψλεπζε. Δ πξάμε
απηή κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ λνκηκφηεηαο δεκνζηεχεηαη ζηελ
Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο απφ ηνλ νηθείν δήκν. ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ νξίδεηαη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ λ. 3463/2006,φπσο ηζρχεη. Μέρξη ηε δεκνζίεπζε ηεο αλσηέξσ
απφθαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο ε ζεηεία ησλ κειψλ ησλ
δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ πεξηέξρνληαη ζην λέν δήκν.»
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Πξνθεηκέλνπ ν αξηζκφο θαη νη θαηεγνξίεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέηεη θάζε λένο δήκνο λα αληαπνθξίλνληαη ζην παξαπάλσ πιαίζην,
πξνβιέπνληαη ππνρξεσηηθέο ζπγρσλεχζεηο γηα ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηηο
επηρεηξήζεηο, αληίζηνηρα, πνπ πεξηέξρνληαη ζε θάζε δήκν, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο ξπζκίζεηο
ηνπ λ. 3852/2010. Οη ππνρξεσηηθέο ζπγρσλεχζεηο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ
θαη ησλ επηρεηξήζεσλ αθνξνχλ φινπο ηνπο δήκνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ λφκνπ
απηνχ, δειαδή ηφζν απηνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλέλσζε δήκσλ ή θαη θνηλνηήησλ πνπ
θαηαξγνχληαη φζν θαη εθείλνπο ζηνπο νπνίνπο δελ επέξρεηαη θακία αιιαγή σο πξνο ηα
δηνηθεηηθά ηνπο φξηα.
Βπνκέλσο, ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ αξηζκφ θαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζην λέν δήκν,
θαζψο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ απηά αζθνχζαλ, απνθαζίδεη πψο ζα
θαηαλείκεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο ζθνπνχο θαη επηιέγεη ζε πνην λνκηθφ πξφζσπν ή
επηρείξεζε ζα απνδνζεί ε άζθεζε απηψλ, κε γλψκνλα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ παξερφκελσλ
απφ απηά ππεξεζηψλ θαη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ θαη ησλ θαηνίθσλ.
ην Αήκν Κπζήξσλ πθίζηαληαη:
ΝΠΓΓ Δγρώξηα Πεξηνπζία Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ,
ΝΠΓΓ ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Κπζήξσλ, πνπ πξνήιζε
απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ εμήο ΝΠΑΑ :
ρνιηθή Βπηηξνπή Αεκνηηθνχ ρνιείνπ Κπζήξσλ
ρνιηθή Βπηηξνπή Αεκνηηθνχ ρνιείνπ Ληβαδίνπ
ρνιηθή Βπηηξνπή Αεκνηηθνχ ρνιείνπ Καξβνπλάδσλ
ρνιηθή Βπηηξνπή Αεκνηηθνχ ρνιείνπ Πνηακνχ
ρνιηθή Βπηηξνπή Αεκνηηθνχ ρνιείνπ Καζηξηζηάληθσλ
ρνιηθή Βπηηξνπή Αεκνηηθνχ ρνιείνπ Ώγ. Πειαγίαο
ρνιηθή Βπηηξνπή Νεπηαγσγείνπ Κπζήξσλ
ρνιηθή Βπηηξνπή Νεπηαγσγείνπ Πνηακνχ
ρνιηθή Βπηηξνπή Αεκνηηθνχ ρνιείνπ Κνηλφηεηαο Ώληηθπζήξσλ,
ΝΠΓΓ ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Κπζήξσλ, πνπ πξνήιζε
απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ εμήο ΝΠΑΑ :
ρνιηθή Βπηηξνπή Γπκλαζίνπ- Λπθείνπ Κπζήξσλ
ρνιηθή Βπηηξνπή ΕΒΚ Κπζήξσλ,
ΝΠΓΓ Πλεπκαηηθό θαη Πνιηηηζηηθό Κέληξν- Παηδηθνί ηαζκνί Γήκνπ Κπζήξσλ, πνπ
πξνήιζε απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ εμήο ΝΠΑΑ :
Αεκνηηθνί Παηδηθνί ηαζκνί Αήκνπ Κπζήξσλ
Πλεπκαηηθφ θαη Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Αήκνπ Κπζήξσλ.
ΝΠΓΓ Γεκνηηθό Ληκεληθό Σακείν Κπζήξσλ, πνπ πξνήιζε απφ κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ
ηνπ Ληκεληθνχ Σακείνπ ηνπ Αήκνπ Κπζήξσλ θαη ηεο Κνηλφηεηαο Ώληηθπζήξσλ,
ΝΠΗΓΓ Αλαπηπμηαθή Γήκνπ Κπζήξσλ Αλώλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ
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Πξνθεηκέλνπ ε Βθηειεζηηθή Βπηηξνπή ηνπ Αήκνπ λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε γηα ηελ
θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ λένπ Αήκνπ φζνλ
αθνξά ηηο ππεξεζίεο θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα θαζψο θαη ηελ αλάδεημε ησλ θξίζηκσλ
δεηεκάησλ, απνθάζηζε:
• λα ελεκεξσζεί απφ φιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα φπσο ζήκεξα
πθίζηαληαη,
• λα αμηνινγήζεη ηηο αλάγθεο φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη απφ ηε κέρξη ζήκεξα
ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ,
• λα επηζεκάλεη ηα θξηζηκφηεξα δεηήκαηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Αήκνπ ζηηο λέεο
ζπλζήθεο θαη ηελ αληαπφθξηζή ηνπ ζηηο λέεο απαηηήζεηο πνπ δηακνξθψλεη ην
Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο.
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1.1.2.1 Γηνηθεηηθή Γηάξζξσζε Γήκνπ Κπζήξσλ
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Ώξρηηεθηνληθή ηεο
Ώπηνδηνίθεζεο θαη ηεο Ώπνθεληξσκέλεο Αηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»,
νη Τπεξεζίεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ έδξα ηνπ Αήκνπ θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ
νξγαληθέο κνλάδεο νκαδνπνηεκέλεο ζε ελφηεηεο ζπλαθνχο ζθνπνχ θαη αληηθεηκέλνπ :
ΔΝΟΣΖΣΑ Α : ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΑΓΟΜΔΝΔ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΟ ΓΖΜΑΡΥΟ
1. Εδηαίηεξν Γξαθείν Αεκάξρνπ.
2. Ννκηθή Τπεξεζία
3. Ώπηνηειέο Γξαθείν Αηνηθεηηθήο ΐνήζεηαο
ΔΝΟΣΖΣΑ Β : ΔΠΗΣΔΛΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ
1. Ώπηνηειέο Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ, Πιεξνθνξηθήο θαη Αηαθάλεηαο
ΔΝΟΣΖΣΑ Γ : ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
1. Ώπηνηειέο Σκήκα Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Ώλάπηπμεο
παξαθάησ γξαθεία :

πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηα

α) Γξαθείν Ώγξνηηθήο, Κηελνηξνθηθήο θαη Ώιηεπηηθήο Παξαγσγήο
β) Γξαθείν Ώδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Βκπνξηθψλ Αξαζηεξηνηήησλ
γ) Γξαθείν Ώπαζρφιεζεο θαη Σνπξηζκνχ
ΔΝΟΣΖΣΑ Γ : ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
1. Ώπηνηειέο Γξαθείν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ
ΔΝΟΣΖΣΑ Δ: ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ
1. Ώπηνηειέο Σκήκα Αηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα
ηα παξαθάησ γξαθεία :
α) Γξαθείν Αηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ
β) Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
2. Ώπηνηειέο Γξαθείν ΚΒΠ

3. Ώπηνηειέο Σκήκα Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πεξηβάιινληνο πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα
ηα παξαθάησ
γξαθεία :
α) Γξαθείν Σερληθψλ Έξγσλ
β) Γξαθείν Διεθηξνκεραλνινγηθψλ Έξγσλ θαη πγθνηλσληψλ
γ) Γξαθείν Όδξεπζεο- Ώπνρέηεπζεο
57

α) Γξαθείν Πνιενδνκίαο, Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
β) Γξαθείν Καζαξηφηεηαο θαη Πξαζίλνπ
Ζιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε
ηηο 24 ΜαΎνπ 2010 ςεθίζηεθε ν Νφκνο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. Ο λφκνο
απνηειεί ην ζεζκηθφ πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα νξγαλσζεί θαη ζα απινπνηεζεί ε ζρέζε ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο Νέεο
Σερλνινγίεο θαη ηελ Πιεξνθνξηθή.
Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ είλαη:
• Δ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη ηεο επηρείξεζεο κέζα απφ ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ
ππεξεζηψλ θαη κε ηελ θαζηέξσζε ηεο ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο ζε θάζε δεκφζην
θνξέα.
• Δ πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Βπηθνηλσληψλ πξνθεηκέλνπ λα
πεξηνξηζηεί δξαζηηθά ε γξαθεηνθξαηία.
• Δ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα επηθέξεη δξαζηηθή κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ
επηβαξχλζεσλ πνπ πθίζηαληαη πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε θνξείο
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
• Δ κείσζε εκθάληζεο θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη ε εδξαίσζε ζρέζεο εκπηζηνζχλεο
αλάκεζα ζε πνιίηεο, επηρεηξήζεηο θαη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
• Δ δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ αλάπηπμεο.
• Δ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο
απνδνηηθφηεηάο ηνπο θαη ε επίηεπμε ηνπ ηξίπηπρνπ επειημία, ηαρχηεηα, πνηφηεηα κε
αζθάιεηα ζηελ εζσηεξηθή επηθνηλσλία θαη ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ.
Ση αιιάδεη γηα ηνπο Πνιίηεο θαη ηηο Βπηρεηξήζεηο:
• Διεθηξνληθέο πλαιιαγέο, ειεθηξνληθή ππνβνιή αηηήζεσλ, δειψζεσλ θαη
δηθαηνινγεηηθψλ.
• Διεθηξνληθή Βπηθνηλσλία κε ηνπο θνξείο ηνπ Αεκνζίνπ.
• Διεθηξνληθφ Πξσηφθνιιν ζην νπνίν ν πνιίηεο ζα κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηελ
πνξεία ηεο ππνζέζεσο πνπ ηνλ αθνξά θαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.
• Πιαίζην γηα ηηο Διεθηξνληθέο Πιεξσκέο.
• Πξφζβαζε ζε ρξήζηκε θαη νξγαλσκέλε πιεξνθνξία κέζσ ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ.
• Θεζκνζεηείηαη ε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο εγγξαθήο γηα πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πνπ
παξέρνληαη απφ θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
• Πξνβιέπεηαη ε λνκηθή θαη απνδεηθηηθή ηζρχο ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ.
• Βιεχζεξε Αηάζεζε Αεκφζησλ Αεδνκέλσλ.
• Θεζκνζεηείηαη ε δηαξθήο ζπκκεηνρή ζηε βειηίσζε ιεηηνπξγηψλ θαη ππεξεζηψλ.
Ση αιιάδεη γηα ηνπο Φνξείο ηνπ Αεκνζίνπ:
• Θεζκηθφ πιαίζην λα παξέρνπλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο
• Θεζκνζεηεκέλε δπλαηφηεηα δηαθίλεζεο ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ.
• Οη δηθηπαθνί ηφπνη φισλ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα είλαη πιένλ νξγαληθφ ηκήκα ηεο
δνκήο ηνπ θνξέα πνπ ελεκεξψλεηαη θαζεκεξηλά.
• Αηαηεξνχλ κεηξψα ζηα νπνία θαηαγξάθνπλ ην ζχλνιν ησλ ππνδνκψλ ηνπο, έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα ζπλεξγαζηνχλ κε άιινπο θνξείο γηα ηελ απφ θνηλνχ παξνρή
ππεξεζηψλ.
• Αηαηεξνχλ ειεθηξνληθά αξρεία.
• Λακβάλνπλ κέηξα πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.
• Λεηηνπξγνχλ θαηλνηφκεο ππεξεζίεο (π.ρ. πξσηφθνιιν ζην νπνίν νη πνιίηεο ζα
βιέπνπλ ηελ πνξεία ηεο αίηεζεο – ππφζεζήο ηνπο )
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• Βίλαη ζπκκέηνρνη ζην ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ αμηνπνηψληαο ηελ εκπεηξία ηνπο.
• Τπνζηεξίδνληαη κε ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία γηα ηελ άκεζε απινχζηεπζε ησλ
δηαδηθαζηψλ ηνπο θαη αλάπηπμε αζθαιψλ ππεξεζηψλ, ζηελ ππεξεζία ηνπ πνιίηε,
αλαηξψληαο ηελ απαίηεζε γηα παξαγσγή έληππνπ «πηζηνπνηεηηθνχ».
Άμνλεο παξεκβάζεσλ θαη απνηειέζκαηα εθαξκνγήο:
• Αηθαηψκαηα θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο
• Αηθηπαθνί ηφπνη θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, δηάζεζε δεκφζηαο πιεξνθνξίαο θαη
αλνηρηά δεκφζηα δεδνκέλα
• Διεθηξνληθά έγγξαθα, αληίγξαθα θαη αξρεία
• Διεθηξνληθφ πξσηφθνιιν
• Διεθηξνληθή επηθνηλσλία κεηαμχ θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, θπζηθψλ θαη
λνκηθψλ πξνζψπσλ
• Διεθηξνληθή ππνβνιή αηηήζεσλ, δειψζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ
• Διεθηξνληθέο πιεξσκέο
• Νέεο νξγαλσηηθέο δνκέο
• Κνηλή ρξήζε ππνδνκψλ, ππεξεζηψλ ΣΠΒ θαη δεδνκέλσλ
• Αίθηπν Αεκφζηνπ Σνκέα
Ο Αήκνο Κπζήξσλ δηαζέηεη επίζεκε ηζηνζειίδα, φπνπ εθηφο ησλ άιισλ αλαξηψληαη ζε θάζε
πεξίπησζε φιεο νη απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Βπηπιένλ, απφ 15/3/2010 έρνπλ εληαρζεί ζην Πξφγξακκα Αη@χγεηα, ην νπνίν ζπληνλίδεη ην
Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ, θαη νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο Ώ΄ θαη ΐ΄ βαζκνχ κε ηελ
ππνρξέσζε λα αλαξηνχλ απνθάζεηο θαη πξάμεηο ηνπο ζην δηαδίθηπν κέζσ απηνχ ηνπ
πξνγξάκκαηνο. ην Αήκν Κπζήξσλ έρεη ζπγθξνηεζεί Οκάδα Αηνίθεζεο Έξγνπ. Έξγν ηεο
είλαη ε ξχζκηζε ησλ ηερληθψλ ιεπηνκεξεηψλ ηεο αλάξηεζεο ζην δηθηπαθφ ηφπν, ε δεκηνπξγία
θαη ηήξεζε θεληξηθνχ αξρείνπ θαζψο επίζεο θαη ε δηαβίβαζε ζην Βζληθφ Σππνγξαθείν φισλ
ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αλάξηεζε ησλ ζρεηηθψλ πξάμεσλ ζηνλ θεληξηθφ δηθηπαθφ
ηνπ ηφπν. Βπίζεο, έξγν ηεο Ο.Α.Β είλαη ε ηήξεζε αξρείνπ ησλ λφκσλ, πξνεδξηθψλ
δηαηαγκάησλ, πξάμεσλ θαη απνθάζεσλ κε ηξφπν πξνζηηφ ζε θάζε ελδηαθεξφκελν, θαζψο θαη
ζηα άηνκα κε αλαπεξία, θαη κε φια ηα αλαγθαία ηερληθά, δηαδηθαζηηθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξνζβαζηκφηεηα, αθεξαηφηεηα θαη δηαζεζηκφηεηα ησλ θεηκέλσλ
πνπ αλαξηψληαη.
ην πιαίζην ηνπ παξφληνο πξνηείλεηαη ε επεμεξγαζία ρεδίνπ Βθαξκνγήο ηεο Διεθηξνληθήο
Αηαθπβέξλεζεο ζην Αήκν Κπζήξσλ, ην νπνίν ζα πξνδηαγξάςεη θαη ηηο δξάζεηο εθείλεο πνπ ε
πινπνίεζή ηνπο ζα έρεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ βειηίσζε ηεο
ηθαλφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ λα παξέρνπλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο. Σν ρέδην Βθαξκνγήο ζα
πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ην Νφκν γηα ηελ Διεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε θαη ηνλ Οδηθφ Υάξηε
Βθαξκνγήο.
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Νένο Οξγαληζκόο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΔΝΟΣΖΣΑ Α : ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΑΓΟΜΔΝΔ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΟ ΓΖΜΑΡΥΟ
Άξζξν 2
Αξκνδηόηεηεο Ηδηαίηεξνπ Γξαθείνπ Γεκάξρνπ
Σν Εδηαίηεξν Γξαθείν Αεκάξρνπ παξέρεη θάζε είδνπο δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή
ππνζηήξημε πξνο ηνλ Αήκαξρν θαη ηδίσο:
1) Πξνγξακκαηίδεη, νξγαλψλεη θαη ξπζκίδεη ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ Αεκάξρνπ.
2) Αηεμάγεη θαη δηεθπεξαηψλεη ηελ πξνζσπηθή αιιεινγξαθία ηνπ Αεκάξρνπ θαη
ηεξεί ην πξσηφθνιιν θαη ην αξρείν απηήο.
3) Σεξεί αξρείν ησλ θάζε είδνπο απνθάζεσλ ηνπ Αήκνπ πξνο ρξήζε ηνπ
Αεκάξρνπ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ
Αεκάξρνπ.
4) Παξέρεη θάζε είδνπο δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηνπο
θαηέρνληεο ζέζεηο Βηδηθψλ πκβνχισλ ή Βηδηθψλ πλεξγαηψλ ή
Βπηζηεκνληθψλ πλεξγαηψλ.
5) Οξγαλψλεη θαη πινπνηεί θάζε είδνπο εθδειψζεηο ηνπ Αήκνπ (ζπλέδξηα,
ζπλειεχζεηο, ενξηέο θιπ, θαζψο θαη πξνγξάκκαηα πξνβνιήο ηνπ έξγνπ θαη
ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ν Αήκνο.
6) Σεξεί αξρείν ησλ δεκνζηεχζεσλ ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Αήκνπ
θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ απαληήζεσλ.
Άξζξν 3
Αξκνδηόηεηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο
Δ Ννκηθή Τπεξεζία παξέρεη λνκηθή ππνζηήξημε πξνο ηα αηξεηά φξγαλα ηνπ Αήκνπ
θαη ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ επηδηψμεσλ/ ζηφρσλ/
ζπκθεξφλησλ ηνπ Αήκνπ. Βηδηθφηεξα ε Τπεξεζία:
1) Παξέρεη λνκηθέο ζπκβνπιέο θαη γλσκνδνηήζεηο πξνο ηα πνιηηηθά φξγαλα
δηνίθεζεο ηνπ Αήκνπ (Αεκνηηθφ πκβνχιην, Βπηηξνπέο, Αήκαξρνο θιπ)
δηαζθαιίδνληαο ην λνκφηππν ησλ πξάμεσλ ηνπ Αήκνπ.
2) Παξέρεη λνκηθέο ζπκβνπιέο θαη θαηεπζχλζεηο πξνο ηηο επί κέξνπο ππεξεζίεο
ηνπ Αήκνπ, θαζψο θαη ζηα ηδξχκαηα θαη ζηα άιια λνκηθά πξφζσπα ηνπ
Αήκνπ, γηα ηελ δηαζθάιηζε ηνπ λνκφηππνπ ησλ δξάζεσλ ηνπο.

3) Βπεμεξγάδεηαη θαη γλσκνδνηεί γηα πξάμεηο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ
αθνξνχλ ην Αήκν.
4) Βπεμεξγάδεηαη θαη ειέγρεη λνκηθά φιεο ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη ν Αήκνο
κε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηηο πξνθεξχμεηο ηνπ Αήκνπ γηα ηελ αλάζεζε έξγσλ ,
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο.
5) Βθπξνζσπεί ηνλ Αήκν ζε λνκηθέο ππνζέζεηο εληφο θαη εθηφο ησλ Αηθαζηεξίσλ
θαη ησλ Αηνηθεηηθψλ Ώξρψλ, γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ
Αήκνπ.
6) Παξαθνινπζεί ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία θαη λνκνινγία θαη ηεξεί θαη
επηθαηξνπνηεί αξρείν κε ηηο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο πνπ
ελδηαθέξνπλ ην Αήκν.
7) Σεξεί ην αλαγθαίν αξρείν εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο
Ννκηθήο Τπεξεζίαο.

Άξζξν 4
Αξκνδηόηεηεο Απηνηεινύο Γξαθείνπ Γηνηθεηηθήο Βνήζεηαο
1) ρεδηάδεη θαη εθαξκφδεη ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμππεξέηεζε
ησλ δεκνηψλ πνπ έρνπλ αληηθεηκεληθή αδπλακία πξνζπέιαζεο ζηηο δεκνηηθέο
ππεξεζίεο ή ζηα ΚΒΠ θαη ρξεηάδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηηο επηκέξνπο
ππεξεζίεο γηα ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπο.
2) Μεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία δηθηχσλ
εζεινληψλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλσηέξσ δεκνηψλ γηα
ηελ εθηέιεζε ησλ δνζνιεςηψλ ηνπο κε ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο θαη ηα ΚΒΠ
γηα ινγαξηαζκφ ηνπο.
3) Αέρεηαη αηηήκαηα ησλ αλσηέξσ δεκνηψλ κε βάζε ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο
θαη κεξηκλά γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο, κε ηελ αμηνπνίεζε ηφζνλ ησλ
ππαιιήισλ ηνπ Γξαθείνπ φζν θαη ησλ δηθηχσλ εζεινληψλ.
4) πλεξγάδεηαη κε ηα αξκφδηα ΚΒΠ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ ησλ
αλσηέξσ δεκνηψλ ζε δεηήκαηα αξκνδηφηεηαο ησλ ΚΒΠ.
5) ρεδηάδεη θαη πξνσζεί θάζε άιιε ζρεηηθή ελέξγεηα γηα ηελ θαιχηεξε
εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ κε αληηθεηκεληθή αδπλακία πξνζπέιαζεο ζηηο
δεκνηηθέο ππεξεζίεο ή ζηα ΚΒΠ.
(Αξκνδηόηεηεο ππνζηήξημεο ηωλ πνιηηηθώλ νξγάλωλ ηνπ Δήκνπ)
1) Παξέρεη θάζε είδνπο δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηα
ζπιινγηθά δηνηθεηηθά αηξεηά φξγαλα ηνπ Αήκνπ, δειαδή ην Αεκνηηθφ
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πκβνχιην, ηελ Οηθνλνκηθή Βπηηξνπή θαη ηελ Βθηειεζηηθή Βπηηξνπή,
νξγάλσζε ζπλεδξηάζεσλ, ηήξεζε πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ, παξαγσγή,
δηεθπεξαίσζε, δηαρείξηζε θαη αξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ, ξχζκηζε
ζπλαληήζεσλ, ηήξεζε πξσηνθφιινπ, ηήξεζε αξρείνπ απνθάζεσλ
ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θιπ).
2) Παξέρεη θάζε είδνπο δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηα
αηνκηθά δηνηθεηηθά αηξεηά φξγαλα ηνπ Αήκνπ, δειαδή ηνλ Πξφεδξν ηνπ
Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ηνλ Αήκαξρν θαη ηνπο Ώληηδεκάξρνπο (νξγάλσζε θαη
ξχζκηζε ζπλαληήζεσλ, παξαγσγή, δηεθπεξαίσζε, δηαρείξηζε θαη
αξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ, ηήξεζε πξσηνθφιινπ, ηήξεζε αξρείνπ απνθάζεσλ
αηνκηθψλ νξγάλσλ θιπ).
3) Παξέρεη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε πξνο ηε Αεκνηηθή Βπηηξνπή Αηαβνχιεπζεο,
εθφζνλ ππάξρεη, ην πκβνχιην Έληαμεο Μεηαλαζηψλ θαη ηηο Βπηηξνπέο ηνπ
Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
4) Παξέρεη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζηηο Αεκνηηθέο Παξαηάμεηο.
5) Μεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
Αήκνπ γηα ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ηα φξγαλα ηνπ Αήκνπ.
6) Σεξεί ην αξρείν ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ Αήκνπ ζε δηαθφξνπο θνξείο θαη φξγαλα
θαη κεξηκλά γηα ηελ απνζηνιή ζηνηρείσλ ζηνπο εθπξνζψπνπο θαη ηελ
παξαιαβή θαη δηεθπεξαίσζε ησλ εθζέζεσλ πνπ ππνβάιινπλ ζην Αήκν.

ΔΝΟΣΖΣΑ Β : ΔΠΗΣΔΛΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ
Άξζξν 5
Αξκνδηόηεηεο Απηνηεινύο Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνύ, Πιεξνθνξηθήο θαη
Γηαθάλεηαο
Σν Ώπηνηειέο Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ, Πιεξνθνξηθήο θαη Αηαθάλεηαο ηνπ
Αήκνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο, ησλ ππεξεζηψλ θαη
ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ Αήκνπ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζχληαμεο, παξαθνινχζεζεο
θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πεξηνδηθψλ Βπηρεηξεζηαθψλ
Πξνγξακκάησλ θαη ησλ Βηεζίσλ Πξνγξακκάησλ Αξάζεο, θαζψο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ
θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ εζσηεξηθψλ νξγαλσηηθψλ ζπζηεκάησλ
ηνπ Αήκνπ. Βπίζεο είλαη αξκφδην γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο έληαμεο ησλ πνιηηηθψλ
ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηηο ηνπηθέο πνιηηηθέο. Βπηπξφζζεηα ην Γξαθείν είλαη αξκφδην
γηα ηελ αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ ΣΠΒ
ηνπ Αήκνπ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο επζχλεο εθπιήξσζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ΚΟ..Β. (
Κνκβηθφ εκείν Βπαθήο) ηνπ Αήκνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 ηνπ Ν. 3882 /
2010 (ΦΒΚ Ώ΄166).
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Βηδηθφηεξα νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πιεξνθνξηθήο θαη
Αηαθάλεηαο είλαη νη εμήο:
(Αξκνδηόηεηεο κειεηώλ θαη έξεπλαο)

πγθεληξψλεη, επεμεξγάδεηαη, ηεθκεξηψλεη θαη ελεκεξψλεη ζπλερψο ηα γεσγξαθηθά,
δεκνγξαθηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη άιια ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε
ηνπ Αήκνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ.

Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα εξεπλψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ θαη ζπγθεληξψλεη
θαη ηεθκεξηψλεη πξνηάζεηο γηα επεκβάζεηο (έξγα, ελέξγεηεο, πξνγξάκκαηα) πνπ ζα
ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ.

Μεξηκλά γηα ηελ εθπφλεζε εξεπλψλ θαη κειεηψλ γηα ηε δηάγλσζε ησλ αλαγθψλ
αλάπηπμεο ηνπ Αήκνπ, ηε δηεξεχλεζε ηεο ζθνπηκφηεηαο αλαπηπμηαθψλ πξνηάζεσλ
θαη ηελ ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ έξγσλ, δξάζεσλ θαη κέηξσλ.

(Αξκνδηόηεηεο ζρεδηαζκνύ θαη παξαθνινύζεζεο πξνγξακκάηωλ)

Mειεηά, ζρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Αήκνπ, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θπζηθψλ πφξσλ,
ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηελ αμηνπνίεζε ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο
θαη ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ππνδνκψλ ζηήξημεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.

Μειεηά, ζρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ, πνπ
ελζσκαηψλνπλ ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ηε ιήςε ζεηηθψλ κέηξσλ ππέξ ησλ
γπλαηθψλ ζηηο πξνηάζεηο ηνπ Αήκνπ ζηα εζληθά θαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελα
πξνγξάκκαηα.

πλεξγάδεηαη κε ηηο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία αλήθεη ν Αήκνο γηα ηελ
ελαξκφληζε ησλ πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Αήκνπ κε
ηα επξχηεξα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο.
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πλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ζπληάζζεη πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ
εθαξκνγή πξνγξακκάησλ γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη δηαξθή βειηίσζε ησλ ηερληθψλ θαη
θνηλσληθψλ ππνδνκψλ (δνκεκέλν πεξηβάιινλ) ζηελ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ, κε ζηφρν
ηελ εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθψλ ζπλζεθψλ πνηφηεηαο δσήο.

Αηεξεπλά θαη ελεκεξψλεη ηα φξγαλα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ γηα ηηο πηζαλέο
πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Αήκνπ (πξνγξάκκαηα
ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ ΒΒ, πξνγξάκκαηα ηεο ΒΒ, εζληθά πξνγξάκκαηα, έξγα
ΑΕΣ, έξγα απηνρξεκαηνδνηνχκελα θιπ).

Τπνζηεξίδεη ηα φξγαλα δηνίθεζεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ ηνπ θαη ηελ νκάδα έξγνπ πνπ είλαη δπλαηφλ λα ζπγθξνηείηαη γηα ηε
ζχληαμε ηνπ 5εηνχο Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Αήκνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία
θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο
θαη ησλ Βηεζίσλ Πξνγξακκάησλ Αξάζεο, ζηα νπνία εμεηδηθεχεηαη ην επηρεηξεζηαθφ
πξφγξακκα.

Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηαδηθαζηψλ έληαμεο έξγσλ θαη δξάζεσλ ηνπ Αήκνπ
ζε αλαπηπμηαθά θαη άιια πξνγξάκκαηα, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζήο
ηνπο θαη ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ Ώξρψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ.

Τπνζηεξίδεη ην Αήκαξρν γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ
Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ θαη ησλ
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ θαη ζπληάζζεη ηελ ελδηάκεζε θαη ηελ ηειηθή έθζεζε
αμηνιφγεζεο, ηηο νπνίεο ππνβάιιεη ζην Αήκαξρν. Βηζεγείηαη ηελ ελδερφκελε
αλαζεψξεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο κεηά ηελ ελδηάκεζε
αμηνιφγεζή ηνπ.

πληάζζεη ζρέδην ηνπ Βηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο Αξάζεο ηνπ Αήκνπ, αθνχ ιάβεη ππφςε
ηηο γξαπηέο εηζεγήζεηο ησλ ππεξεζηψλ, θαη ην ππνβάιιεη ζηελ Βθηειεζηηθή
Βπηηξνπή.

Τπνζηεξίδεη ηελ Βθηειεζηηθή Βπηηξνπή γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ απνινγηζκφ
ησλ Βηεζίσλ Πξνγξακκάησλ Αξάζεο ηνπ Αήκνπ. Βηδηθφηεξα (α) θαηά ηε δηάξθεηα
εθαξκνγήο ηνπ εηεζίνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ Αήκνπ, ζπληάζζεη εθζέζεηο
παξαθνινχζεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, αλά ηαθηά δηαζηήκαηα
πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Αεκάξρνπ θαη (β) πξηλ απφ ηε ζχληαμε ηνπ
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νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ, ππνβάιιεη ζηε Βθηειεζηηθή Βπηηξνπή έθζεζε κε ηνλ
απνινγηζκφ δξάζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, αθνχ ιάβεη ππφςε ηηο απνινγηζηηθέο
εθζέζεηο ησλ ππεξεζηψλ.

Τπνζηεξίδεη ηελ ζχλαςε θαη παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν ησλ πξνγξακκαηηθψλ θαη
άιισλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ ηνπ Αήκνπ θαη άιισλ θνξέσλ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ,
ελεξγεηψλ θαη πξνγξακκάησλ. Τπνζηεξίδεη ηηο ζρέζεηο δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη
ζπληνλίδεη ηηο ζρέζεηο ηνπ Αήκνπ κε άιινπο δεκφζηνπο θνξείο.

(Αξκνδηόηεηεο απόδνζεο θαη νξγάλωζεο)

πγθεληξψλεη ζηνηρεία θαη δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζρεηηθψλ πεξηνδηθψλ
ηνπο ζηφρσλ, παξαθνινπζεί ηελ εμέιημή ηνπο, επεμεξγάδεηαη ηα ζηνηρεία θαη εθδίδεη
ελεκεξσηηθέο αλαθνξέο.

Βηζεγείηαη, παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί κέηξα γηα ηε δηαξθή βειηίσζε ηεο
απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο αληαπφθξηζήο
ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. ρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη ηνλ Καλνληζκφ Μέηξεζεο
θαη Ώμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ θαηά ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία.

Μεξηκλά γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο ηεο
δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ηνπ Αήκνπ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη παξαγσγή έξγσλ.

Μεξηκλά γηα ηελ εθπφλεζε ησλ θάζε είδνπο εζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ ηνπ Αήκνπ θαη
ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ (Βζσηεξηθφο Καλνληζκφο Τπεξεζηψλ, Βζσηεξηθνί
Καλνληζκνί Λεηηνπξγίαο, Καλνληζκνί Παξνρήο Τπεξεζηψλ ζηνπο Αεκφηεο θιπ) ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο.

Παξαθνινπζεί ηελ θαιή εθαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα
εζσηεξηθψλ νξγαλσηηθψλ ζπζηεκάησλ, δηαδηθαζηψλ θαη θαλνληζκψλ θαη ελεκεξψλεη
ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Αήκνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνληαη απνθιίζεηο.
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(Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα δηαθάλεηαο)

1)
Μεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο πξφζβαζεο απφ θάζε
ελδηαθεξφκελν ηξίην ζε πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο πξνθεξχμεηο ηνπ Αήκνπ
γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο
λφκηκεο δηαδηθαζίεο.

2)
Μεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ γηα θάζε είδνπο
πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο πνπ ζρεδηάδεη ν Αήκνο θαη απεπζχλνληαη ζηνπο δεκφηεο
θαη κεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο πξφζβαζεο ησλ δεκνηψλ ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο απηέο.

3)
Τπνδέρεηαη ππνδείμεηο, πξνηάζεηο θαη παξάπνλα ησλ δεκνηψλ θαη ηνπο
ελεκεξψλεη γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε
δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο. Μεξηκλά επίζεο γηα ηνλ εθνδηαζκφ ηνπο κε ηα
απαξαίηεηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία θαη έληππα.

4)
ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ έθδνζε θαη δηαθίλεζε, ζε έληππε θαη
ειεθηξνληθή κνξθή:

(α) Υάξηαο Αηθαησκάησλ θαη Τπνρξεψζεσλ δεκνηψλ θαη θαηνίθσλ,
(β) Οδεγνχ ηνπ Αεκφηε γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ,
(γ) Καλνληζκνχ πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ θαη Καλνληζκνχ Αηαβνχιεπζεο.

5)
Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο γηα απνθάζεηο θαη
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην Αήκν.

6)
Λεηηνπξγεί ηειεθσληθέο γξακκέο επηθνηλσλίαο πνιηηψλ κε ην Αήκν γηα ηελ
ππνδνρή παξαπφλσλ ή παξνρή δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο.

66

(Αξκνδηόηεηεο ζηξαηεγηθήο θαη κειεηώλ ΤΠΕ)

Αηακνξθψλεη θαη εηζεγείηαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Αήκνπ ζε φηη αθνξά ηελ αλάπηπμε,
επέθηαζε θαη βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη
επηθνηλσληψλ (ΣΠΒ) θαη ηα δεηήκαηα ηεο Διεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο.

πγθεληξψλεη ζηνηρεία, πξνζδηνξίδεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο θαη εηζεγείηαη γηα
ηα αλαγθαία έξγα αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ησλ ζπζηεκάησλ ΣΠΒ πνπ πξέπεη λα
αμηνπνηεί ν Αήκνο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ.

Μεξηκλά γηα ηελ κειέηε, αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ΣΠΒ κε ηελ
αμηνπνίεζε θαη εμεηδηθεπκέλσλ ηξίησλ.

(Αξκνδηόηεηεο δηαρείξηζεο ζπζηεκάηωλ ΤΠΕ)

ρεδηάδεη, εγθαζηζηά θαη παξέρεη ππεξεζίεο ζπλερνχο ζπληήξεζεο δηθηπαθψλ ηφπσλ
θαη ηζηνζειίδσλ θαιχπηνληαο ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο ηνπ Αήκνπ.

Αηαρεηξίδεηαη θαη ζπληεξεί ηηο εθαξκνγέο θαη ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ζρεδηάδεη θαη
εγθαζηζηά ν Αήκνο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ.

Αηαρεηξίδεηαη ην πεξηερφκελν ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο αλάθηεζεο δεδνκέλσλ γηα ηα
ζπζηήκαηα ΣΠΒ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Αήκν.

Μεξηκλά γηα ηελ αμηνπνίεζε ηξίησλ γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε
ζρεηηθέο αλάγθεο ηνπ Αήκνπ.

Βθπαηδεχεη ηνπο ρξήζηεο ησλ ζπζηεκάησλ ΣΠΒ ηνπ Αήκνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ
παξνρή θάζε είδνπο ππνζηήξημεο πξνο ηνπο ρξήζηεο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα
ιεηηνπξγνχλ θαη λα αμηνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηα ζπζηήκαηα.
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Μεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ αλαθνξψλ επηηειηθήο πιεξνθφξεζεο κε
ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηεξνχληαη ζηα πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα ηνπ
Αήκνπ.

Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ βαζκψλ αζθαιείαο ηεο πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο
πνπ ηεξνχληαη ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ Αήκνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε
εκπηζηεπηηθφηεηά ηνπο.

(Αξκνδηόηεηεο δηαρείξηζεο εμνπιηζκνύ ΤΠΕ)

1)
Πξνζδηνξίδεη ηηο αλάγθεο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ ζε εμνπιηζκφ
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, πξνζδηνξίδεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ εμνπιηζκνχ απηνχ
ζε αλαβάζκηζε θαη εηζεγείηαη ηα αλαγθαία πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνκήζεηα θαη
εγθαηάζηαζε ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ.

2)
Μεξηκλά γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο παξαιαβήο θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ
αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ ΣΠΒ.

3)
Μεξηκλά γηα ηελ ζπλερή ζπληήξεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ ηνπ
εμνπιηζκνχ ΣΠΒ ηνπ Αήκνπ.

(Γεληθέο Αξκνδηόηεηεο ΤΠΕ)

1)
Τπνζηεξίδεη ηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΚΟ..Β. ( Κνκβηθφ εκείν
Βπαθήο) ηνπ Αήκνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 ηνπ Ν. 3882 / 2010 (ΦΒΚ
Ώ΄166).
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ΔΝΟΣΖΣΑ Γ : ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
Άξζξν 6
Αξκνδηόηεηεο Απηνηεινύο Σκήκαηνο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο
Σν Ώπηνηειέο Σκήκα Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Ώλάπηπμεο είλαη αξκφδην γηα ηελ
πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ηεο θπηηθήο, ηεο δσηθήο παξαγσγήο, θαζψο θαη αιηεπηηθήο
ζηελ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ, ηελ ππνζηήξημε ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ γηα ηελ βειηίσζε
ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο θαη ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ,
ηελ παξαθνινχζεζε, αδεηνδφηεζε θαη επνπηεία ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
ζηελ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ, ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή, ηελ πξνψζεζε ηεο
απαζρφιεζεο θαη ηελ εθαξκνγή ελεξγεηψλ
ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. Οη
ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηνπ,
θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο Νφκσλ, Αηαηαγκάησλ θαη Τπνπξγηθψλ
Ώπνθάζεσλ.
Οη αξκνδηφηεηεο ησλ επί κέξνπο γξαθείσλ ηνπ Σκήκαηνο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο
Ώλάπηπμεο είλαη νη εμήο:
(α) Ώξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Ώγξνηηθήο, Κηελνηξνθηθήο θαη Ώιηεπηηθήο Παξαγσγήο
(Αξκνδηόηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο θπηηθήο παξαγωγήο)
Βξεπλά θαη κειεηά θάζε ζέκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο, θαζψο θαη ηε
δηαηήξεζε ηνπ γεσξγηθνχ πιεζπζκνχ ζηηο εζηίεο ηνπ.
Μεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε, πξνζηαζία, εθηίκεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο θπηηθήο
παξαγσγήο.
Μεξηκλά γηα ηελ πξνζηαζία ηεο γεσξγηθήο γεο απφ άιιεο ρξήζεηο θαη ηδηαίηεξα απηήο
κε πςειή παξαγσγηθφηεηα.
Πξνσζεί πξνγξάκκαηα εγθαηάζηαζεο λέσλ αγξνηψλ θαη κεξηκλά γηα ηε ζχλδεζε
αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία
Σνπξηζκνχ.
Πξνσζεί ηε ζπγθξφηεζε νκάδσλ παξαγσγψλ θαη κεξηκλά γηα ηε ζηήξημή ηνπο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε νηθνλνκηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ ζεκάησλ ζχκθσλα κε ηελ επξσπατθή
θαη εζληθή λνκνζεζία. Μεξηκλά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη
δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ
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Σεξεί κεηξψν αγξνηψλ θαη αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε βάζε ην κεηξψν ηνπ
Τπνπξγείνπ Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
Βθηηκά θαη παξαθνινπζεί ηε γεσξγηθή παξαγσγή, ηηο απνιακβαλφκελεο απφ ηνπο
παξαγσγνχο ηηκέο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ πνξεία ησλ αγνξψλ ησλ γεσξγηθψλ
πξντφλησλ θαη κεξηκλά γηα ηε ιήςε αληηπξνζσπεπηηθψλ ηηκψλ πξντφλησλ.
πλεξγάδεηαη κε ηελ Σερληθή ππεξεζία γηα ηε κειέηε θαη εθηέιεζε έξγσλ ηερληθήο
ππνδνκήο, ηνπηθήο ζεκαζίαο, πνπ αθνξνχλ ζηε γεσξγία θαη ηδίσο απηψλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ αγξνηηθή νδνπνηία, ηελ θαηαζθεπή ιηκλνδεμακελψλ, ηα έξγα
βειηίσζεο βνζθνηφπσλ θαη ηα εγγεηνβειηησηηθά έξγα.
Ώζθεί επνπηεία επί ησλ Σνπηθψλ Οξγαληζκψλ Βγγείσλ ΐειηηψζεσλ (Σ.Ο.Β.ΐ.), ησλ
Πξνζσξηλψλ Αηνηθνπζψλ Βπηηξνπψλ (Π.Α.Β.) θαη ησλ Σνπηθψλ Βπηηξνπψλ
Άξδεπζεο (Σ.Β.Ώ.) ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
πλεξγάδεηαη κε ηδξχκαηα έξεπλαο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, ελεκεξψλεη ηνλ
αγξνηηθφ πιεζπζκφ γηα ηηο βειηησκέλεο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη νξγάλσζεο ησλ
εθκεηαιιεχζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ
πξνβιεκάησλ, ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Ώγξνηηθήο
Ώλάπηπμεο θαη κεξηκλά γηα ηελ επξχηεξε δηάδνζε ζηνλ αγξνηηθφ θφζκν, κέζσ
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, γλψζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή βειηησκέλσλ κεζφδσλ
θαιιηέξγεηαο.
Μεξηκλά γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζην πιαίζην
ζρεδίσλ βειηίσζεο.
Καζνξίδεη δψλεο πξνζηαζίαο θαη κεξηκλά γηα ηελ θαηαζηξνθή ζε απηέο ησλ
παξάλνκσλ θαιιηεξγεηψλ.
Γλσκνδνηεί γηα ην εηήζην πξφγξακκα δαζνπνλίαο ζηα φξηα ηνπ Αήκνπ, πνπ
θαηαξηίδνπλ νη νηθείεο δαζηθέο ππεξεζίεο.
Μεξηκλά γηα δεηήκαηα αλάπηπμεο ηεο ακπεινπξγίαο θαη ηδίσο:
α) Βηζεγείηαη ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ αλαθχηεπζεο ακπειψλσλ, ζχκθσλα κε
ηελ
θείκελε λνκνζεζία.
β) Μεξηκλά γηα ηελ παξνρή ηνπ απαξαίηεηνπ άλνζνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ
πιηθνχ ακπέινπ εγθαηάζηαζεο θαη εκβνιηνιεςίαο
γ) Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηε δηαθίλεζε νίλνπ.
Βηζεγείηαη γηα ηελ ρνξήγεζε, αλαλέσζε, αλάθιεζε ή κεηαβίβαζε αδεηψλ
ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο αγξνηηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ.
Μεξηκλά γηα ηε ζχζηαζε θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ Γεσξγηθήο
Ώλάπηπμεο ηνπ Αήκνπ. Παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ απηνχ παξέρνληαο
θαηεπζχλζεηο θαη πξφηππα γηα ηε δξάζε ηνπο. Βηδηθφηεξα ην Γξαθείν Γεσξγηθήο
Ώλάπηπμεο :
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(α)πλεξγάδεηαη κε ηνπο αγξφηεο θαη ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο ηνπο γηα
ηελ δηεξεχλεζε θαη επηζήκαλζε ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ
ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ.
(β)Παξέρεη ηερληθή βνήζεηα γηα ηελ εθαξκνγή βειηησκέλσλ κεζφδσλ
εξγαζίαο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ
θαη ηε κείσζε θφζηνπο παξαγσγήο ηνπο.
(γ)Μεξηκλά γηα ηελ νξγάλσζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηελ ελ
γέλεη αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο , ζηα πιαίζηα ησλ εθάζηνηε εθαξκνδνκέλσλ πξνγξακκάησλ
γεσξγηθήο θαη θηελνηξνθηθήο αλάπηπμεο.
(δ)Αηελεξγεί επηηφπηνπο ειέγρνπο, χζηεξα απφ εληνιή ηνπ Σκήκαηνο Σνπηθήο
Οηθνλνκηθήο Ώλάπηπμεο, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ
(νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο ζηε θπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή) θαη κεξηκλά γηα ηελ
ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ (αγξνηηθά απηνθίλεηα, αγξνηηθέο απνζήθεο, ιατθέο
αγνξέο, εθηίκεζε δεκηψλ θ.ι.π.).
(ε)Βλεκεξψλεη ην Σκήκα Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Ώλάπηπμεο γηα ηα δεηήκαηα
ηεο πεξηνρήο πνπ αθνξνχλ ηνλ αγξνηηθφ θφζκν θαη ιακβάλεη θαηεπζχλζεηο
θαη πξφηππα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο.
(Αξκνδηόηεηεο δωηθήο παξαγωγήο)
1) Βξεπλά θαη κειεηά θάζε ζέκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο, θαζψο θαη
ηε δηαηήξεζε ηνπ θηελνηξνθηθνχ πιεζπζκνχ ζηηο εζηίεο ηνπ.
2) Μεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε, πξνζηαζία, εθηίκεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο
δσηθήο παξαγσγήο.
3) πλεξγάδεηαη κε ηελ Σερληθή ππεξεζία γηα ηε κειέηε θαη ηελ εθηέιεζε έξγσλ
ηερληθήο ππνδνκήο, ηνπηθήο ζεκαζίαο, πνπ αθνξνχλ ηε θηελνηξνθία φπσο π.ρ
ηα έξγα βειηίσζεο βνζθνηφπσλ.
4) Μεξηκλά γηα ηε δηαρείξηζε ησλ βνζθνηφπσλ.
5) πλεξγάδεηαη κε ηδξχκαηα έξεπλαο ηεο θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο,
ελεκεξψλεη ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ γηα ηηο βειηησκέλεο κεζφδνπο παξαγσγήο
θαη νξγάλσζεο ησλ θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ, ζην πιαίζην ησλ
πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο θαη κεξηκλά γηα ηελ
επξχηεξε δηάδνζε ζηνλ αγξνηηθφ θφζκν, κέζσ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ,
γλψζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή βειηησκέλσλ κεζφδσλ θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο.
6) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο θαη
θαηαγξαθήο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ Αήκνπ (ελψηηα γηα ηελ αηνκηθή
αλαγλψξηζε ησλ δψσλ, ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, δηαβαηήξηα δψσλ,
ηήξεζε αηνκηθψλ κεηξψσλ).
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7) Μεξηκλά γηα ηα αδέζπνηα δψα (πεξηζπιινγή, δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία
θαηαθπγίσλ θιπ).
8) Βηζεγείηαη γηα ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ θαη
εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εκπφξην ή ηελ αμηνπνίεζε δψσλ (
θαηαζηήκαηα δηαηήξεζεο, εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο δψσλ, θαηαζηήκαηα
πψιεζεο ζθχισλ ή γαηψλ, θηελνπηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο, απηνθίλεηα
πνπ κεηαθέξνπλ δψα, δσνινγηθνί θήπνη).
9) Βηζεγείηαη γηα ηελ ρνξήγεζε, αλαλέσζε, αλάθιεζε ή κεηαβίβαζε αδεηψλ
ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ
πξντφλησλ.
10) Βθαξκφδεη, νξγαλψλεη θαη επνπηεχεη ηελ ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε θαη ηνλ
ζπγρξνληζκφ ηνπ νίζηξνπ ησλ δψσλ.
11) Γλσκαηεχεη γηα ηελ πγεηνλνκηθή θαηαιιειφηεηα ησλ δψσλ, φηαλ πξφθεηηαη
γηα πιαλφδηα έθζεζε δψσλ.
12) Βηζεγείηαη γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία θηεληαηξηθνχ γξαθείνπ
γηα ηα παξαγσγηθά δψα, εηδηθήο άδεηαο γηα ηελ απνζήθεπζε θαξκαθεπηηθψλ
θηεληαηξηθψλ πξντφλησλ θαη αδεηψλ ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ θηεληαηξείσλ θαη
θηεληαηξηθψλ θιηληθψλ ηα νπνία θαη επνπηεχεη.
13) Βθαξκφδεη πξνγξάκκαηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ινηκσδψλ θαη παξαζηηηθψλ
λνζεκάησλ δψσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία Αεκ. Τγείαο γηα ηα
λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη θαη ζηνλ άλζξσπν.
14) Βπηβάιιεη ή αίξεη πγεηνλνκηθά κέηξα, ιφγσ εκθάληζεο βαξηάο επηδσνηίαο γηα
ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ πξνο κεηαθνξά δψσλ.
(Αξκνδηόηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο)
1) Αηελεξγεί φιεο ηηο θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ άζθεζε επνπηείαο θαη
ειέγρνπ ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηνπ Αήκνπ
2) Βξεπλά θαη κειεηά θάζε ζέκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αιηείαο θαζψο θαη ηε
δηαηήξεζε ηνπ αιηεπηηθνχ πιεζπζκνχ ζηηο εζηίεο ηνπ.
3) Μειεηά θαη κεξηκλά γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ηερληθήο ππνδνκήο, ηνπηθήο
ζεκαζίαο, πνπ αθνξνχλ ηελ αιηεία. Μεξηκλά γηα ηελ θαηαζθεπή θαη
ιεηηνπξγία αιηεπηηθψλ θαηαθπγίσλ, ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκψλ ζε ιηκέλεο
αιηεπηηθνχο ή ιηκέλεο πνπ εμππεξεηνχλ αιηεπηηθά ζθάθε.
4) Παξαθνινπζεί ηελ ξχπαλζε θαη ηελ κφιπλζε ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο θαη
κεξηκλά γηα ηελ θαηάξηηζεο κειεηψλ θαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ
δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αιηεία, ηηο
πδαηνθαιιηέξγεηεο θαη ηελ ελ γέλεη αμηνπνίεζε ησλ αιηεπηηθψλ πφξσλ.

72

5) Γλσκνδνηεί γηα ηελ παξαρψξεζε, κίζζσζε θαη αλακίζζσζε πδάηηλσλ
εθηάζεσλ γηα ηελ ίδξπζε, επέθηαζε θαη κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ
πδαηνθαιιηέξγεηαο εληαηηθήο ή εκηεληαηηθήο κνξθήο ησλ ηρζπνηξφθσλ
πδάησλ, θαζψο θαη γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο.
6) Βηζεγείηαη ηελ κίζζσζε, κε δεκνπξαζία, ησλ ηρζπνηξφθσλ πδάησλ, ελ γέλεη,
θαη θαζνξίδεη ηελ πξνζηαηεπηηθή δψλεη πέξημ ηνπ ηνπνζεηνπκέλνπ αιηεπηηθνχ
εξγαιείνπ, ζε ζαιάζζηνπο παξαιηαθνχο ρψξνπο. Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή
ησλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ εθκίζζσζεο ππφ ηνπ δεκνζίνπ, ησλ ηρζπνηξφθσλ
πδάησλ. Τπνβάιεη αίηεκα πξνο παξνρή γλψκεο ηνπ Γεληθνχ επηηειείνπ
ηξαηνχ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ εθκίζζσζεο ησλ
εθαπηνκέλσλ ησλ ζπλφξσλ ιηκλψλ ή ηρζπνηξφθσλ πδάησλ.
7) πγθεληξψλεη θαη ηεξεί ζηνηρεία ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη ηεο αιηείαο ζηα
εζσηεξηθά χδαηα θαζψο θαη ζηνηρεία ησλ πάζεο θχζεσο αιηεπηηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ.
8) Καηαξηίδεη κειέηεο θαη ζπληάζζεη εθιατθεπκέλα έληππα πνπ αθνξνχλ
δξαζηεξηφηεηεο ζαιάζζηαο αιηείαο, πδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη πξνζηαζίαο ησλ
πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ θαη δηνξγαλψλεη ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο κε
αιηείο, πδαηνθαιιηεξγεηέο θαη γεληθά εξγαδφκελνπο ζε επηρεηξήζεηο ηνπ
αιηεπηηθνχ ηνκέα.
9) Βηζεγείηαη ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ξχζκηζε δεηεκάησλ ηνπ
ηνκέα ηεο αιηείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ
δίδνληαη ζην Αήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Οη απνθάζεηο απηέο αθνξνχλ
ηδίσο:
(α) ηελ θαηαζηξνθή, εθπνίεζε θαη έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ζρεηηθήο
δεκνπξαζίαο ή δηάζεζεο ησλ δεκεπζέλησλ πιηθψλ θαη κέζσλ αιηείαο.
(β) ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο ησλ ηρζπνθαιιηεξγεηψλ κε
ηελ έγθαηξε θαη επαξθή παξαγσγή ηνπ αλαγθαηνχληνο γφλνπ γηα ηνλ
εθνδηαζκφ κε απηφλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ηδησηψλ πεζηξνθνθαιιηεξγεηψλ.
(γ) ηελ έγθξηζε γηα ηε δηελέξγεηα εκπινπηηζκνχ ιηκλψλ θαη πνηακψλ θαη ηνλ
θαζνξηζκφ ηεο απαγνξεπηηθήο πεξηφδνπ αιηείαο κε θάζε κέζν θαη εξγαιείν
ζηηο ιίκλεο.
(δ) ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ ρνξήγεζεο εξαζηηερληθψλ αδεηψλ αιηείαο
(ε) ηελ έγθξηζε ή αλάθιεζε ηεο έγθξηζεο ηεο ρνξήγεζεο απφ ηηο αξκφδηεο
αξρέο, αδεηψλ απφπινπ ζηα αιηεπηηθά ζθάθε γηα ηε δηελέξγεηα αιηείαο ζηα
δηεζλή χδαηα.
(ζη) ηε δηάζεζε ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο ή ζε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ή ζε
λνκηθά πξφζσπα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ησλ πισηψλ κέζσλ, εξγαιείσλ θαη
ινηπνχ εμνπιηζκνχ πνπ δεκεχζεθε, εθφζνλ δελ έρεη πιεηζηεξηαζζεί.
(δ) ηελ έγθξηζε γηα δηελέξγεηα αζιεηηθήο αιηείαο.
(ε) ηελ επηβνιή εηδηθψλ ή πξφζζεησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ηεο αιηείαο γηα
πνηάκηνπο, ιηκλαίνπο, ιηκλνζαιάζζηνπο θαη άιινπο πδάηηλνπο ρψξνπο.
(ζ) ηελ έγθξηζε αληηθαηάζηαζεο αιηεπηηθνχ ζθάθνπο.
(η) ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζε φζνπο δελ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηελ παξαγσγή θαη αμία αιηεπκάησλ ησλ επαγγεικαηηθψλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ.

73

(ηα) ηε ζχκθσλε γλψκε γηα ηελ εηζαγσγή απφ ην εμσηεξηθφ δψλησλ
πδξφβησλ δψσλ θαη θπηψλ ή θπθψλ ή ησλ αγψλ ηνπο γηα ηερλεηή εθηξνθή ή
εκπινπηηζκφ πδάησλ.
(ηβ) ηελ έγθξηζε ηεο ρνξήγεζεο, απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, αδεηψλ αιηείαο ζηα
επαγγεικαηηθά ή εξαζηηερληθά ζθάθε αιηείαο ή ζπνγγαιηείαο.
(ηγ) ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηάξθεηαο, έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο απαγνξεπηηθήο
πεξηφδνπ αιηείαο ζηνπο πνηακνχο θαη ηηο ιίκλεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ
Αήκνπ.
((ηε) ηελ έθ
ηδ) ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπ αξηζκνχ ησλ κε κεραληθφ αιηεπηηθφ ζπγθξφηεκα
(γξη-γξη) αιηεπφλησλ ζπγθξνηεκάησλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ κε ηηο νπνίεο
δηελεξγείηαη ε αιηεία.ηαθηε αλαζηνιή ησλ αδεηψλ αιηείαο θαη ζπνγγαιηείαο
γηα νξηζκέλε πεξίνδν ζε πεξηνρή ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ Αήκνπ, φηαλ ην
επηβάιιεη ε πξνζηαζία ηεο ηρζπνπαξαγσγήο θαη ε ξχζκηζε ηεο αιηείαο θαη
ζπνγγαιηείαο.
(ηζη) ηελ πξφηαζε γηα εγγξαθή πηζηψζεσλ γηα απαιινηξίσζε πδάηηλσλ θαη
ρεξζαίσλ εθηάζεσλ.
(ηδ) ηελ αμηνπνίεζε, ηρζπνηξνθηθά, ησλ κε εθκεηαιιεχζηκσλ ηεικάησλ ή
άγνλσλ εθηάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο.
(ηε) ηηο εμαηξέζεηο ππνρξέσζεο πξνζθφκηζεο αιηεπκάησλ ζηηο ηρζπφζθαιεο.
(θζ) ηε ζχζηαζε ηξηκειψλ ζπκβνπιίσλ εθδίθαζεο αιηεπηηθψλ πξνζθπγψλ.
(θ) ηελ έγθξηζε θαη ηελ ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθψλ αιηεπηηθψλ
ζπλεηαηξηζκψλ θαη ηελ παξνρή ζ΄απηνχο ηερληθψλ νδεγηψλ.
(θα) ηελ έγθξηζε θαη ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηνπ είδνπο ησλ εξγαιείσλ
κε ηα νπνία θαη κφλνλ επηηξέπεηαη ε αιηεία ζηηο ιίκλεο.
(θβ) ηελ θνπή ησλ θαιάκσλ ζηηο ιίκλεο.
(θγ) ηελ παξνρή γλψκεο γηα θάζε ηερληθή ηξνπνπνίεζε ή δηαξξχζκηζε πνπ
αθνξά ή ζίγεη ηα θξεπηδψκαηα θαη ηε ρεξζαία δψλε ησλ ηρζπνζθαιψλ.
(θδ) ηελ κνλνκεξή ιχζε ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο ηρζπνηξνθείνπ ζε
πεξίπησζε εθηέιεζεο έξγσλ.
(θε) ηνλ θαζνξηζκφ πξνζηαηεπηηθήο δψλεο εθκηζζνπκέλνπ ηρζπνηξνθείνπ.
(θζη) ηελ επηβνιή πνηλψλ θαη απνβνιήο ειεχζεξσλ αιηέσλ απφ κίζζην,
ζπλεπεία, αιηεπηηθήο παξάβαζεο.
(θδ) ηελ απμνκείσζε ησλ ζπκβαηηθψλ δφζεσλ κίζζσζεο ηρζπνηξνθείνπ ζε
ηδηψηεο.
(θε) ηε κείσζε ή πιήξε απαιιαγή απφ ην ζπκβαηηθφ κίζζσκα, ιφγσ
αδπλακίαο αιηεπηηθήο εθκεηάιιεπζεο.
(θζ) ηε ιχζε κίζζσζεο ηρζπνηξνθείνπ.
(ι) ηελ παξάηαζε ηεο κίζζσζεο ηρζπνηξνθείνπ.
(ιζη) ηελ εθκίζζσζε ηρζπνηξνθείνπ ρσξίο δεκνπξαζία ζε αιηεπηηθνχο
ζπλεηαηξηζκνχο, ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ
κηζζψκαηνο.
(ια) ηε γλσκνδφηεζε γηα ηελ παξαρψξεζε, κίζζσζε θαη αλακίζζσζε
πδάηηλσλ εθηάζεσλ γηα ηελ ίδξπζε, επέθηαζε θαη κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ
πδαηνθαιιηέξγεηαο εληαηηθήο ή εκηεληαηηθήο κνξθήο ησλ ηρζπνηξφθσλ
πδάησλ, θαζψο θαη γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο.
(ιβ) ηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα εγθαηάζηαζε κνλάδσλ
πδαηνθαιιηεξγεηψλ.
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(ιγ) ηνλ ραξαθηεξηζκφ σο γεσξγηθψλ επηρεηξήζεσλ βηνηερληθψλ θαη
βηνκεραληθψλ
εγθαηαζηάζεσλ
πνπ
αθνξνχλ
πδαηνθαιιηεξγεηηθέο
εθκεηαιιεχζεηο.
(ιδ) ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ρσξηθήο πεξηθέξεηαο θάζε ηρζπφζθαιαο.
(ιε) ηελ ίδξπζε ηρζπνζθαιψλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο έδξαο απηψλ.
10) Βηζεγείηαη ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ
Αήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο
δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Αήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Οη άδεηεο
απηέο αθνξνχλ ηδίσο:
(α) ηα αιηεπηηθά ζθάθε γηα ηε δηελέξγεηα δνθηκαζηηθήο αιηείαο.
(β) ηηο εξαζηηερληθέο άδεηεο αιηείαο.
(γ) ηε ρξήζε θαηαδπηηθψλ ζπζθεπψλ ζε πεξηπηψζεηο δηεμαγσγήο εξεπλψλ.
(δ) ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο αιηείαο.
(ε) ηε κεηαβίβαζε θπξηφηεηαο επαγγεικαηηθήο άδεηαο αιηείαο ζθάθνπο.
(ζη)ηελ αληηθαηάζηαζε κεραλήο αιηεπηηθνχ ζθάθνπο.
(δ) ηελ άδεηα αιηείαο γφλνπ ηρζχσλ θαη ινηπψλ πδξφβησλ νξγαληζκψλ.
(ζ) ηελ ίδξπζε ζπζθεπαζηεξίσλ λσπψλ αιηεπκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ
ζπζθεπαζίαο θαη κεηαπνίεζεο θαηεςπγκέλσλ α
(ε) ηελ εηδηθή άδεηα γηα αιηεία αζεξίλαο .ιηεπκάησλ (ζπλεξγαζία κε ηνλ ηνκέα
αγξνηηθήο παξαγσγήο).
11) Ώληηκεησπίδεη ζέκαηα θαη εηζεγείηαη κέηξα πνπ αθνξνχλ ηε δηαθίλεζε,
κεηαπνίεζε, ηππνπνίεζε,
ζπληήξεζε θαη εκπνξία ησλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ ζε ζπλεξγαζία κε
αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο.

(β) Αξκνδηόηεηεο Γξαθείνπ
Γξαζηεξηνηήησλ

Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρύζκηζεο Δκπνξηθώλ

(Αξκνδηόηεηεο ξύζκηζεο εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ)
Μειεηά θαη εηζεγείηαη ηε ξχζκηζε ζεκάησλ εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ
επεξεάδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ην πεξηβάιινλ ηεο πφιεο θαη ηελ πνηφηεηα
δσήο ησλ θαηνίθσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Αήκν κε
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Σα ζέκαηα απηά αθνξνχλ ηδίσο :
(α) Σνλ θαζνξηζκφ ησλ ρψξσλ θαη ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ππαίζξησλ
εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ιατθέο αγνξέο θαη εκπνξνπαλεγχξεηο).
(β) Σνλ θαζνξηζκφ ησλ ρψξσλ θαη ησλ φξσλ γηα ηελ πξνζσξηλή δηακνλή
κεηαθηλνπκέλσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ.
(γ) Σνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ ηεο ππαίζξηαο
δηαθήκηζεο.
(δ) Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εηδηθφηεξσλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ
ίδξπζε θαη εγθαηάζηαζε θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ, ζην βαζκφ πνπ
επεξεάδνπλ ην πεξηβάιινλ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πφιεο.
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(ε) Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ φξσλ θαη ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζε
θαηαζηήκαηα.
(ζη) Σνλ θαζνξηζκφ ησλ σξψλ έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο εξγαζίαο ησλ
λαπηεξγαηψλ θαη ησλ αξηεξγαηψλ.
(δ) Σνλ θαζνξηζκφ ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ θαη
επηρεηξήζεσλ.
(ε) Σνλ θαζνξηζκφ ησλ αλψηαηνπ αξηζκνχ ησλ αδεηψλ ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ
εκπνξίνπ θαη ηε ζπγθξφηεζε ηεο Βπηηξνπήο Τπαίζξηνπ Πιαλφδηνπ Βκπνξίνπ.
(ζ) Σελ έγθξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο Κπξηαθάηηθσλ Ώγνξψλ. Σελ εμαίξεζε
επηρεηξήζεσλ, εθκεηαιιεχζεσλ, ππεξεζηψλ ή εξγαζηψλ γεληθά απφ ηηο
δηαηάμεηο πεξί αλάπαπζεο ηελ Κπξηαθή αξγία θαη ηηο ινηπέο εκέξεο αξγίαο.
Σελ εμαίξεζε απφ ηελ εθ πεξηηξνπήο Κπξηαθή αξγία ησλ εζηηαηνξίσλ,
δαραξνπιαζηείσλ, θαθελείσλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εμνρηθά. Σελ ρνξήγεζε
αλαπιεξσκαηηθήο αλάπαπζεο ηελ Κπξηαθή θαη ηηο εκέξεο αξγίαο.
(η) Σελ έθδνζε απνθάζεσλ γηα ηελ ίδξπζε, ηε δηάιπζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ
ηξφπνπ ηεο ελ γέλεη ιεηηνπξγίαο Λατθψλ Ώγνξψλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθψλ θαη
παξαγσγηθψλ αδεηψλ θαζψο θαη θάζε άιινπ ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ .
(ηα) Σελ έθδνζε απφθαζεο, φηαλ ιφγσ εηδηθψλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ
θαζπζηεξεί ε έλαξμε ηεο ηπξνθνκηθήο πεξηφδνπ, κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ε
έλαξμε ηεο, αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο ηνπ δήκνπ, ρσξίο απηή λα είλαη
δπλαηφλ λα ππεξβεί ην πεληάκελν.
( ηβ) Σελ δηαηχπσζε γλψκεο γηα ηελ ίδξπζε Βκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ.
( ηγ) Σνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ, ηελ επάξθεηα θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο,
θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ ηηκψλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ.
(ηδ) Σελ ζπγθξφηεζε Βπηηξνπψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ πσιεηψλ, παξαγσγψλ θαη
επαγγεικαηηψλ ησλ ιατθψλ αγνξψλ.
(ηε) Σελ εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ
εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξσλ.
(ηδ) Σε ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ σξψλ αλνίγκαηνο,
κεζεκβξηλήο δηαθνπήο θαη θιεηζίκαηνο ησλ θαξκαθείσλ θαη
θαξκαθαπνζεθψλ, θαζψο θαη ηνλ θαζνξηζκφ γηα θάζε έηνο ηνπ αξηζκνχ ησλ
θαξκαθείσλ πνπ δηεκεξεχνπλ θαη δηαλπθηεξεχνπλ.
Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηα
πξνεγνχκελα ζέκαηα εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε κέηξσλ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Βιέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηα δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ ηήξεζε
ησλ δηαηάμεσλ ηεο ηνπξηζηηθήο λνκνζεζίαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπξηζηηθνχ
ελδηαθέξνληνο θαηά ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ λφκνπ.
(Αξκνδηόηεηεο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαιωηή)
1) Μεξηκλά γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή κε ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία
κεραληζκψλ ελεκέξσζήο ηνπ (π.ρ. Γξαθείν Βλεκέξσζεο Καηαλαισηή).
2) Βηζεγείηαη γηα ηε ζχζηαζε ηεο επηηξνπήο θηιηθνχ δηαθαλνληζκνχ γηα ηελ
εμψδηθε επίιπζε ησλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζε πξνκεζεπηέο θαη ζε θαηαλαισηέο
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ή ελψζεηο θαηαλαισηψλ, ηεξεί αξρεία ησλ πνξηζκάησλ ηεο νηθείαο επηηξνπήο
θαζψο θαη κεηξψν θαηαλαισηψλ.
(Αξκνδηόηεηεο ρνξήγεζεο αδεηώλ εκπνξηθώλ θαη γεληθώλ επηρεηξεκαηηθώλ
δξαζηεξηνηήηωλ)
1)
Βηζεγείηαη ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ γηα ηελ άζθεζε εκπνξηθψλ θαη γεληθψλ
επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,
ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Αήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Οη άδεηεο απηέο αθνξνχλ
ηδίσο:
(α) Σηο άδεηεο παξαγσγψλ πνπ δηαζέηνπλ ηα αγξνηηθά ηνπο πξντφληα ηνπο ζε
ιατθέο αγνξέο .
(β) Σελ ίδξπζε, ιεηηνπξγία θαη εγθαηάζηαζε ησλ θαηαζηεκάησλ θαη
επηρεηξήζεσλ νη φξνη ιεηηνπξγίαο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ νπνίσλ θαζνξίδνληαη
απφ ηελ λνκνζεζία θαη ηνπο αληίζηνηρνπο πγεηνλνκηθνχο θαλνληζκνχο θαη
δηαηάμεηο
(γ)Σελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (βι.
άξζξν 80 ηνπ ΚΑΚ).
(δ) Σελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία θηλεκαηνγξάθσλ, ζεάηξσλ θαη παξεκθεξψλ
επηρεηξήζεσλ θαη ηε δηελέξγεηα ησλ πξνβιεπνκέλσλ επηζεσξήζεσλ.
(ε) Σελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγίαο παηδνηφπσλ, θαη δηαθφξσλ ςπραγσγηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ (ινχλα πάξθ, ηζίξθν, πίζηεο απηνθηλεηηδίσλ, κνπζηθψλ
ζπλαπιηψλ θαη άιισλ θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ
θείκελε λνκνζεζία.
(ζη) Σα ηερληθά ςπραγσγηθά παίγληα θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.
(δ) Σε ιεηηνπξγία κνπζηθψλ νξγάλσλ.
(ε) Σελ άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, εκπνξνπαλεγχξεσλ θαη
ππαίζξησλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ αγνξψλ .
(ζ) Σα δσήιαηα νρήκαηα.
(η) Σελ εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηνπ νηθήκαηνο γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο
απφ εθδηδφκελα πξφζσπα.
(ηα) Σε δηελέξγεηα δηαθήκηζεο, ηελ ηνπνζέηεζε πιαηζίσλ ππαίζξηαο δηαθήκηζεο,
ηελ ηνπνζέηεζε επηγξαθψλ πξνζδηνξηζκνχ επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε
θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, θαζψο θαη ηελ παξαρψξεζε ρψξσλ γηα ηελ πξνβνιή
δξαζηεξηνηήησλ ζε λνκηθά πξφζσπα πνπ επηδηψθνπλ θνηλσθειείο ζθνπνχο.
(ηβ) Σε ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ εθκίζζσζεο κνηνπνδειάησλ.
(ηγ) Σελ ίδξπζε ππεξαγνξψλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ .
(ηδ) Σελ άζθεζε ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ.
(ηε) Σελ ζπκκεηνρή ζε Κπξηαθάηηθεο Ώγνξέο.
(ηζη) Σελ άζθεζε επαγγέικαηνο θνπξέα, θνκκσηή, ηερλίηε πεξηπνίεζεο ρεξηψλ
θαη πνδηψλ, θαζψο θαη ηε ζπγθξφηεζε ζρεηηθήο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο θαη
Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία Αεκ. Τγείαο.
(ηδ) Σε ιεηηνπξγία εθζέζεσλ βηβιίνπ.
(ηε) Σελ νξγάλσζε εθζέζεσλ (εθηφο ησλ Αηεζλψλ), ηε ξχζκηζε ζεκάησλ
ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηελ επνπηεία απηψλ.
(ηζ) Σελ θαηαιιειφηεηα εθζεζηαθψλ ρψξσλ ζηεγαζκέλσλ κφληκα ή πξνζσξηλά ή
ππαίζξησλ ή κηθηψλ.
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2) Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ππφ ηηο νπνίεο
ρνξεγνχληαη νη αλσηέξσ
άδεηεο θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε κέηξσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
π.ρ. αλάθιεζε άδεηαο,
αθαίξεζε άδεηαο, επηβνιή πξνζηίκσλ.
3) Βιέγρεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί ππαίζξηαο δηαθήκηζεο, ησλ
πξνδηαγξαθψλ ησλ
δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ θαη επηγξαθψλ, πξνβαίλεη ζηελ αθαίξεζε ησλ
παξάλνκσλ ππαίζξησλ
δηαθεκίζεσλ θαη επηγξαθψλ θαη εηζεγείηαη ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ
πξνζηίκσλ, κε ηηο
πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.
4) Παξέρεη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηo Σκήκα Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο
Ώλάπηπμεο θαη ηα Γξαθεία ηνπ
(ηήξεζε πξσηνθφιινπ, δηεθπεξαίσζε θαη αξρεηνζέηεζε αιιεινγξαθίαο,
ζέκαηα πξνζσπηθνχ θιπ).
(Αξκνδηόηεηεο ζηνλ ηνκέα ηωλ θπζηθώλ πόξωλ, ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο βηνκεραλίαο)
Μεξηκλά γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ππνζηήξημεο ησλ κηθξνκεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ θαη παξαθνινπζεί ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ
πξνγξακκάησλ θαη ζρεδίσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ νηθείνπ Τπνπξγείνπ.
Βλεκεξψλεη ηνπο επελδπηέο ζε ζέκαηα ίδξπζεο επηρεηξήζεσλ, αλαπηπμηαθψλ
πξνγξακκάησλ, δηθαηνινγεηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζνχλ νη
απαηηνχκελεο άδεηεο θαη νη επί κέξνπο εγθξίζεηο.
πλεξγάδεηαη κε ηνπο αξκφδηνπο ζπιινγηθνχο θνξείο θαη ηα επηκειεηήξηα γηα ηελ
εμέηαζε ζεκάησλ ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ αδεηνδφηεζε θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ
κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, ζηελ
ππαγσγή ησλ αλσηέξσ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ ζε αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα
θαη ζρέδηα θαη γεληθά ζηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο θαη ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ.
Βηζεγείηαη ηελ ρνξήγεζε άδεηαο πσιεηή πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ γηα
ζέξκαλζε, γηα δηαλνκή θαη εκθηάισζε πγξαεξίνπ, θαζψο θαη ηελ επηβνιή
θπξψζεσλ ζε εηαηξίεο εκπνξίαο κε εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο
πγξψλ θαπζίκσλ, πγξαεξίσλ, ιηπαληηθψλ θαη αζθάιηνπ, ζε κνλάδεο εκθηάισζεο
πγξαεξίνπ θαη ζηνπο πσιεηέο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο.
Σεξεί θαη ελεκεξψλεη ην ειεθηξνληθφ εηδηθφ κεηξψν ησλ επηρεηξήζεσλ
λαππήγεζεο, κεηαηξνπήο, επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο πινίσλ, εγγξάθεη ζην εηδηθφ
κεηξψν θαη δηαγξάθεη απφ ην κεηξψν απηφ ηηο αλσηέξσ επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη
παξαθνινπζεί, ειέγρεη θαη επηβάιιεη ζε απηέο ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
Βιέγρεη ηε δηαρείξηζε ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ αξδεπηηθψλ πδάησλ.
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Βιέγρεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ γηα ηελ αλεχξεζε ππφγεησλ πδάησλ θαη έξγσλ
αμηνπνίεζεο πδάηηλσλ πφξσλ.
Βμεηάδεη ηηο αηηήζεηο γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ρξήζεο λεξνχ θαη εθηέιεζεο έξγσλ
αμηνπνίεζεο πδάηηλσλ πφξσλ.
(Αξκνδηόηεηεο Ήπηωλ κνξθώλ ελέξγεηαο . εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο)
1) Μεξηκλά γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ αμηνπνίεζεο ησλ ήπησλ κνξθψλ
ελέξγεηαο. Πξνσζεί ηελ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηηο θηλεηέο θαη αθίλεηεο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αήκνπ (θηίξηα, απηνθίλεηα θιπ). ην πιαίζην απηφ:
(α)Μεξηκλά γηα ηε κειέηε θαη ζηαδηαθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ελεξγεηαθήο
δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ηνπο ζρεδηαζκνχο ηεο Πνιηηείαο, έηζη ψζηε λα
επηηπγράλεηαη ζπζηεκαηηθή θαη ζπλερήο βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο.
(β)Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ βειηίσζεο θαη ησλ ειάρηζησλ
απαηηήζεσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Αήκνπ, ζχκθσλα
κε ηηο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ηεο Πνιηηείαο.
(γ)Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ κείσζεο ηεο ελεξγεηαθήο
θαηαλάισζεο ησλ θηηξίσλ ηνπ Αήκνπ, θαζψο θαη ησλ δηθηχσλ
ειεθηξνθσηηζκνχ ησλ δεκφζησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ ζεζπίδνληαη απφ
ηελ Πνιηηεία.
(δ)Μεξηκλά γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ήπησλ κνξθψλ ελέξγεηαο θαη ηελ
ρξεζηκνπνίεζε, θαηά ην δπλαηφλ, θαζαξψλ νρεκάησλ απφ ην Αήκν.
(Αξκνδηόηεηεο αδεηώλ Εγθαηαζηάζεωλ)
Υνξεγεί ηηο άδεηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο εθεδξηθψλ ζηαζκψλ
ειεθηξνπαξαγσγήο ζε ηδηψηεο.
Ρπζκίδεη θάζε ζέκα ην νπνίν αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζηε
ζπληήξεζε αλειθπζηήξσλ, θαζψο θαη ζηε ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθψλ ηερληθψλ
επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.
Υνξεγεί ηηο άδεηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηηο άδεηεο ιεηηνπξγίαο θσηνβφισλ ζσιήλσλ,
θσηεηλψλ επηγξαθψλ θαη ειεθηξνθίλεησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ θαη ειέγρεη ηε
ιεηηνπξγία ηνπο.
Υνξεγεί ηηο άδεηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηεγλνθαζαξηζηεξίσλ, πιπληεξίσλ
ξνχρσλ, ζηδεξσηεξίσλ ξνχρσλ θαη ηαπεηνθαζαξηζηεξίσλ.

(γ) Ώξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Ώπαζρφιεζεο θαη Σνπξηζκνχ
(Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα Απαζρόιεζεο)
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ρεδηάδεη, εηζεγείηαη ηελ εθαξκνγή θαη εθαξκφδεη ηνπηθά πξνγξάκκαηα δξάζεο θαη
ηνπηθέο πξσηνβνπιίεο ή ζπκκεηέρεη ζε αλάινγεο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο, γηα ηελ
πξνψζεζε θαη δηεχξπλζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ.
Μεξηκλά γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο πξνσζψληαο ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξσλ Βπαγγεικαηηθνχ
Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Κέληξσλ Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ζε ζπλεξγαζία θαη κε
ην Ώπηνηειέο Γξαθείν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη κε ηε
Αηεχζπλζε Αηα ΐίνπ Μάζεζεο θαη Ώπαζρφιεζεο ηεο αληίζηνηρεο Πεξηθέξεηαο θαη
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνγξακκαηηθέο επηινγέο γηα ζέκαηα επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ πξνγξάκκαηνο δηα βίνπ κάζεζεο.
Μεξηκλά γηα ηελ απνξξφθεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο ηνπ Αήκνπ κε
ηελ αλάπηπμε ζπκβνπιεπηηθψλ δξάζεσλ πξνο ηνπο αλέξγνπο θαη ηελ πξνψζεζε ίζσλ
επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Μεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία θαη
ιεηηνπξγία κεραληζκψλ ελεκέξσζεο ησλ αλέξγσλ γηα ηηο επθαηξίεο απαζρφιεζεο
ζηελ πεξηνρή.
(Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα Τνπξηζκνύ)
1)
Σεξεί κεηξψα θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ
ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ
Αήκνπ (ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα, ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ηνπξηζηηθέο
ππνδνκέο, ζηνηρεία
απαζρφιεζεο, νηθνλνκηθά ζηνηρεία θιπ).
2) ρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη πξνγξάκκαηα δξάζεσλ παξέκβαζεο ηνπ Αήκνπ γηα
ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ
παξερνκέλσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπξηζηηθνχο
επαγγεικαηηθνχο θνξείο ηεο πεξηνρήο. Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
πξνγξακκάησλ απηψλ.
3) Μεξηκλά γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκάησλ
ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο πεξηνρήο ηνπ Αήκνπ (π.ρ. παξαγσγή ηνπξηζηηθνχ
πιηθνχ θαη εθδφζεηο πξαθηηθψλ νδεγψλ γηα ηνπο ηαμηδηψηεο, ζπκκεηνρή ζε
εθζέζεηο ηνπξηζκνχ, δεκηνπξγία δηθηχσλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε
άιιεο πεξηνρέο εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο θιπ).
4) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή κεραληζκψλ ελεκέξσζεο / πιεξνθφξεζεο ησλ
επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο.
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ΔΝΟΣΖΣΑ Γ: ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
Άξζξν 7
Αξκνδηόηεηεο Απηνηεινύο Γξαθείνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη
Πνιηηηζκνύ
Σν Ώπηνηειέο Γξαθείν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ είλαη
αξκφδην γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ησλ
πνιηηηθψλ ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο
δεκφζηαο πγείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ, κε ηε ιήςε ησλ θαηαιιήισλ κέηξσλ θαη
ηε ξχζκηζε ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. πγρξφλσο ην Γξαθείν είλαη αξκφδην γηα
ηελ πξνψζεζε θαη ξχζκηζε δεηεκάησλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, ηελ πξνψζεζε ηεο Αηα ΐίνπ Μάζεζεο, θαζψο θαη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη
ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ Πνιηηηζκνχ, Ώζιεηηζκνχ θαη Νέαο Γεληάο. Οη
ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηνπ,
θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο Νφκσλ, Αηαηαγκάησλ θαη Τπνπξγηθψλ
Ώπνθάζεσλ.
Βηδηθφηεξα νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη
Πνιηηηζκνχ είλαη νη εμήο:
(Αξκνδηόηεηεο Σρεδηαζκνύ / Σπληνληζκνύ / Παξαθνινύζεζεο Κνηλωληθώλ Πνιηηηθώλ
Αηεμάγεη θνηλσληθέο έξεπλεο, ζρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή
θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ή ζπκκεηέρεη ζε δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ππνζηήξημε
θαη θνηλσληθή θξνληίδα ηεο βξεθηθήο θαη παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο ηξίηεο ειηθίαο, κε
ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ
(παηδηθνί θαη βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί, βξεθνθνκεία, νξθαλνηξνθεία, θέληξα
αλνηθηήο πεξίζαιςεο θαη εκεξήζηαο θξνληίδαο, ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο
ειηθησκέλσλ, γεξνθνκείσλ θιπ).
ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή ζπκκεηέρεη ζε
πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο γηα ηελ έληαμε αζίγγαλσλ, παιηλλνζηνχλησλ νκνγελψλ,
κεηαλαζηψλ, θαη πξνζθχγσλ ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο
ηνπηθήο θνηλσλίαο.
Αηεμάγεη θνηλσληθέο έξεπλεο, ζρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή
θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή θξνληίδα ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ
παηδηνχ, ησλ εθήβσλ, ησλ ειηθησκέλσλ, ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαζψο θαη
εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ.
ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ή
ζπκκεηέρεη ζε δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ππνζηήξημε θαη θξνληίδα ηεο πγείαο ησλ
δεκνηψλ κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
πγείαο θαη ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο (κε ηε δεκηνπξγία δεκνηηθψλ θαη
θνηλνηηθψλ ηαηξείσλ, θέληξσλ αγσγήο πγείαο, θέληξσλ ππνζηήξημεο θαη
απνθαηάζηαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία, θέληξσλ ςπρηθήο πγείαο, θέληξσλ
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ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο ησλ ζπκάησλ ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη βίαο θαηά
ζπλνηθνχλησλ πξνζψπσλ θαη θέληξσλ πξφιεςεο θαηά εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ.
ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη
πξσηνβνπιηψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ
Αήκνπ, κε ηε δεκηνπξγία Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο.
Μεξηκλά γηα ηελ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο
αιιειεγγχεο κε ηε δεκηνπξγία ηνπηθψλ δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο,
εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη νκάδσλ εζεινληψλ.
πληνλίδεη, παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ άζθεζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ
επίπεδν (πρ κέζσ ηεο εθπφλεζεο θαη πεξηνδηθήο αλαπξνζαξκνγήο ελφο «Σνπηθνχ
πκθψλνπ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο»)
Οξγαλψλεη, παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηε δηθηχσζε ηνπηθψλ θνξέσλ Κνηλσληθήο
Φξνληίδαο, φπσο:
νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ
νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Αήκνπ
νη Μ.Κ.Ο
νη ππεξεζίεο θαη δνκέο Κνηλσληθήο πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηνπ Κξάηνπο
ηα αληηπξνζσπεπηηθά ζψκαηα ησλ νκάδσλ-ρξεζηψλ
(Αξκνδηόηεηεο Επνπηείαο θαη Ειέγρνπ)
1. Υνξεγεί άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο δεκνηηθψλ θαη ηδησηηθψλ παηδηθψλ ή
βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ.
2. Ώζθεί έιεγρν θαη επνπηεία ζηα ηδξχκαηα παηδηθήο πξνζηαζίαο ηδησηηθνχ
δηθαίνπ (ηδησηηθνί παηδηθνί ζηαζκνί) θαη επζχλεηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ
παηδηθψλ εμνρψλ.
3. Υνξεγεί άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδξπκάησλ παηδηθήο πξφλνηαο ζε
ηδηψηεο, θαζψο θαη ζε ζπιιφγνπο ή ζσκαηεία πνπ επηδηψθνπλ
θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο.
4. Ώζθεί επνπηεία επί ησλ θηιαλζξσπηθψλ ζσκαηείσλ θαη ηδξπκάησλ, εγθξίλεη
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο θαη παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηηο επηρνξεγήζεηο,
πνπ δίδνληαη ζε λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θνηλσθειείο ζθνπνχο.
5. Μεξηκλά γηα ηνλ δηνξηζκφ ησλ κειψλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη επνπηεχεη
θαη ξπζκίδεη ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηδξπκάησλ πξνζηαζίαο θαη αγσγήο
νηθνγέλεηαο ηνπ παηδηνχ, (φπσο Κέληξσλ Παηδηθήο Μέξηκλαο, Παηδηθψλ
ηαζκψλ, Παηδηθψλ Βμνρψλ, παξαξηεκάησλ ΠΕΚΠΏ θαη ΚΒΠΒΠ).
6. Υνξεγεί άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ πεξίζαιςεο
ειηθησκέλσλ ή αηφκσλ, πνπ πάζρνπλ αλίαηα απφ θηλεηηθή αλαπεξία.
7. Μεξηκλά γηα ηνλ νξηζκφ κειψλ ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ Σακείσλ
Πξφλνηαο θαη Πξνζηαζίαο Πνιπηέθλσλ, φηαλ ε έδξα ησλ Σακείσλ είλαη ζην
Αήκν.
(Αξκνδηόηεηεο εθαξκνγήο θνηλωληθώλ πνιηηηθώλ)
Τινπνηεί δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο
δξάζεηο θαη ηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ πινπνηνχληαη απφ ηα Ννκηθά
πξφζσπα ηνπ Αήκνπ. ην πιαίζην απηφ ελδεηθηηθά :
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(α) Αηελεξγεί θνηλσληθέο έξεπλεο γηα ηε ρνξήγεζε ησλ επηδνκάησλ πξφλνηαο,
(β) Ώζθεί θνηλσληθή εξγαζία κε άηνκα, νηθνγέλεηεο θαη θνηλσληθέο νκάδεο.
(γ) Λεηηνπξγεί κνλάδεο ζπκβνπιεπηηθήο, ςπρνινγηθήο θαη θνηλσληθήο
ππνζηήξημεο.
(δ) πλεξγάδεηαη κε ηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο γηα ελεκέξσζε ζε θνηλσληθά ζέκαηα
(AIDS, λαξθσηηθά θιπ) θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπιιφγνπο γνλέσλ
δηνξγαλψλεη ρνιέο Γνλέσλ.
(ε) Τινπνηεί πξνγξάκκαηα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ςπρνθνηλσληθψλ θαη
νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ (πξνζθχγσλ, κεηαλαζηψλ, παιηλλνζηνχλησλ,
θπιαθηζκέλσλ, ππεξειίθσλ θ.ι.π.)
(ζη) Τινπνηεί δξάζεηο πξνζηαζίαο πεξηζαιπνκέλσλ ζε ηδξχκαηα θιεηζηήο
πεξίζαιςεο
(δ) Τινπνηεί δξάζεηο πξνζηαζίαο κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ
(Αξκνδηόηεηεο Εθαξκνγήο Πξνγξακκάηωλ Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο )
1) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο πνπ
ζηνρεχνπλ ζηε ζηήξημε αζηέγσλ θαη νηθνλνκηθά αδπλάησλ πνιηηψλ. ην
πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Αήκν κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο :
(α) Μεξηκλά γηα ηελ παξνρή νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ απηνζηεγαδνκέλσλ,
γηα ηε ζρεηηθή κίζζσζε αθηλήησλ, ηε ξχζκηζε δηαθφξσλ ζεκάησλ θνηλσληθήο
θαηνηθίαο θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ γηα παξαβάζεηο ηεο νηθείαο λνκνζεζίαο.
(β) Βθδίδεη πηζηνπνηεηηθά νηθνλνκηθήο αδπλακίαο.
(γ) Μεξηκλά γηα ηελ θαηαβνιή επηδνκάησλ ζε ηπθινχο, θσθάιαινπο,
αλαζθάιηζηνπο παξαπιεγηθνχο, ηεηξαπιεγηθνχο θαη αθξσηεξηαζκέλνπο,
δηαλνεηηθά θαζπζηεξεκέλνπο, αλίθαλνπο πξνο εξγαζία, ππνθέξνληεο απφ
εγθεθαιηθή
παξάιπζε
(ζπαζηηθνχο),
απξνζηάηεπηνπο
αλήιηθνπο,
ππνθέξνληεο απφ αηκνιπηηθή αλαηκία θαη βαξηά αλάπεξνπο, θαζψο θαη ζε
ινηπά άηνκα δηθαηνχκελα παξνρήο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ησλ νηθείσλ θαλνληζηηθψλ
ξπζκίζεσλ.
(δ) Βηζεγείηαη ηελ δσξεάλ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο νηθεκάησλ έλεθα απνξίαο
ή γηα άιινπο ζνβαξνχο ιφγνπο.
(ε) Πξνβαίλεη ζηελ αλαγλψξηζε δηθαηνχρσλ ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο.
(ζη) Βηζεγείηαη ηελ έθδνζε απνθάζεσλ παξνρήο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο.
(δ) Βηζεγείηαη ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ δηελέξγεηαο ιαρεηνθφξσλ αγνξψλ,
εξάλσλ θαη θηιαλζξσπηθψλ αγνξψλ.
(ε)Υνξεγεί θάξηεο αλαπεξίαο έπεηηα απφ γλσκάηεπζε ηεο Βπηηξνπήο
Πηζηνπνίεζεο Ώλαπεξίαο
2) Βπηκειείηαη ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΟΓΏ δεκφηεο θαη
εθδίδεη βηβιηάξηα θαη βεβαηψζεηο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ
δηέπεη ηνπο αζθαιηζκέλνπο απηνχο.
(Αξκνδηόηεηεο Πνιηηηθώλ Ιζόηεηαο ηωλ θύιωλ)
ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη κέηξσλ πνπ
ζηνρεχνπλ ζηελ ηζφηεηα γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο. ην πιαίζην
απηφ κεξηκλά γηα :
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(α) ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ
γπλαηθψλ θαη ησλ παηδηψλ
(β) ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θνηλσληθψλ
ζηεξεφηππσλ κε βάζε ην θχιν
(γ) ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα εππαζείο νκάδεο γπλαηθψλ
(δ) ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ
ζηελ απαζρφιεζε
(ε) ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ ελαξκφληζε επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ
ππνρξεψζεσλ
(ζη) ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπκκεηνρή ησλ
γπλαηθψλ θαη ηελ πξνψζεζή ηνπο ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ
(Αξκνδηόηεηεο εθαξκνγήο πξνζηαζίαο θαη πξναγωγήο ηεο Δεκόζηαο Υγείαο)
1) ρεδηάδεη, πξνγξακκαηίδεη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο. ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο
δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Αήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο:
(α) Μεξηκλά γηα ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ δεκνηηθψλ δεμακελψλ λεξνχ.
(β) Μεξηκλά γηα ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ θαηαζηεκάησλ θαη
επηρεηξήζεσλ,
(γ) Μεξηκλά γηα ηνλ έιεγρν ηεο ερνξχπαλζεο, ηεο θνηλήο εζπρίαο θαη ηεο
εθπνκπήο ξχπσλ, ζνξχβσλ θαη άιισλ επηβαξχλζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο απφ
ηξνρνθφξα,
(δ) Υνξεγεί βηβιηάξηα πγείαο ζηνπο εθδνξνζθαγείο.
(ε) Παξέρεη ζπλδξνκή ζην έξγν ηνπ Β.Φ.Β.Σ. θαη δηελεξγεί ειέγρνπο ή άιιεο
πξάμεηο, πνπ δεηνχλ ηα εληεηαικέλα φξγαλα ηνπ Β.Φ.Β.Σ. θαη ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηνπο πλ.(εξγαζία κε ηνλ ηνκέα δσηθήο παξαγσγήο ηεο ππεξεζίαο
αγξνηηθήο παξαγσγήο, φηαλ απαηηείηαη).
(ζη) Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο ζηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά
ζρνιεία ηεο πεξηνρήο.
2) ρεδηάδεη, πξνγξακκαηίδεη κηα κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ
κέηξσλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο δεκφζηαο πγείαο. ην πιαίζην απηφ θαη
ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Αήκν κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο:
(α) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εκβνιηαζκψλ.
(β) Μεξηκλά γηα ηελ πινπνίεζε η) πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγηεηλήο πνπ
νξγαλψλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Ώιιειεγγχεο ή απφ
άιια Τπνπξγεία, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ βαξχλεη απεπζείαο ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ αληίζηνηρνπ Τπνπξγείνπ ηη) εθηάθησλ πξνγξακκάησλ
δεκφζηαο πγείαο, ηα νπνία εθηεινχληαη κε έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε ηηη)
πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ πφξνπο ηεο
Βπξσπατθήο Έλσζεο
(γ) Βθδίδεη ηνπηθέο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ιακβάλεη κέηξα ζε ζέκαηα
δεκφζηαο πγηεηλήο.
(δ) Μεξηκλά γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ γηα ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο.
(ε) Οξγαλψλεη απηνηειψο ή ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθέο
ππεξεζίεο εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο
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Αεκφζηαο Τγείαο ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπ Αήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο.
3) Ρπζκίδεη δηάθνξα δηνηθεηηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκφζηα πγεία
ζηελ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ. ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο
πνπ δίδνληαη ζην Αήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο:
(α) Βηζεγείηαη ηνλ νξηζκφ ηαηξψλ πξνο εμέηαζε επαγγεικαηηψλ θαη
εξγαδνκέλσλ ζε θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηε ρνξήγεζε
ζε απηνχο βηβιηαξίσλ πγείαο.
(β) Βηζεγείηαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζε ηαηξνχο, νη νπνίνη πσινχλ θάξκαθα
ρσξίο άδεηα, θαζψο θαη ζε βάξνο ηαηξψλ θαη θαξκαθνπνηψλ γηα θαηνρή ή
πψιεζε δεηγκάησλ θαξκάθσλ.
(γ) Βηζεγείηαη ηνλ νξηζκφ ειεγθηή γηαηξνχ ΟΓΏ γηα ηα λ.π.δ.δ. ηεο πεξηνρήο
ηνπ Αήκνπ.
4) πλεξγάδεηαη κε ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Ώιιειεγγχεο, θαζψο
θαη κε ην ΒΚΏΐ γηα ηελ αξηηφηεξε νξγάλσζε ηεο αεξνκεηαθνξάο αζζελψλ,
πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δπλαηφηεηαο ρξήζεο ίδηνπ κέζνπ.
(Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα παηδείαο θαη δηα βίνπ κάζεζεο)
Μεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ
πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη γηα ηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο
δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Αήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο:
(α) Μεξηκλά γηα ηελ ζπληήξεζε, ηε βειηίσζε, ηε θαζαξηφηεηα θαη ηελ
θχιαμε ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο ηεο
πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε επηθχιαμε ησλ
αξκνδηνηήησλ ησλ ρνιηθψλ Βπηηξνπψλ θαη παξέρεη θάζε αλαγθαία
δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζηηο ρνιηθέο Βπηηξνπέο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη γηα
ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο (Άξζξν 243 ηνπ ΑΚΚ).
(β) Μεξηκλά γηα ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο θαηαιιειφηεηαο, επηινγήο θαη
εθηίκεζεο ηεο αμίαο νηθνπέδνπ γηα ηελ αλέγεξζε δηδαθηεξίνπ, θαζψο θαη
επηινγήο νηθνπέδνπ κεηά θηηξίνπ θαηάιιεινπ λα ραξαθηεξηζζεί σο
δηδαθηήξην.
(γ) πλεξγάδεηαη κε ηελ ηερληθή ππεξεζία, γηα ηελ απαιινηξίσζε νηθνπέδσλ
γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο ζηέγεο, θαζψο θαη ηελ αλέγεξζε ζρνιηθψλ
θηηξίσλ.
(δ) Μεξηκλά γηα ηε κίζζσζε αθηλήησλ γηα ηε ζηέγαζε δεκφζησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ, ηε ζηέγαζε θαη ζπζηέγαζε απηψλ θαη ζε πεξίπησζε ζπζηέγαζεο
θαζνξίδεη ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε νξηζκέλσλ ρψξσλ ηνπ δηδαθηεξίνπ, απφ
θάζε ζρνιηθή κνλάδα, θαζψο θαη ηελ θνηλή ρξήζε ησλ ππνινίπσλ ρψξσλ θαη
ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε ζπζηεγαδφκελεο ζρνιηθήο κνλάδαο
(πλεξγαζία κε ηελ Οηθνλνκηθή ππεξεζία γηα ηε κίζζσζε αθηλήησλ).
(ε) πλεξγάδεηαη κε ηελ Αεκνηηθή Βπηηξνπή Παηδείαο, ηελ ελεκεξψλεη γηα
ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο θαη ηεο παξέρεη θάζε αλαγθαία δηνηθεηηθή
ππνζηήξημε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο.
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ρεδηάδεη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ
γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, αιιά θαη γηα ηε γεληθή παηδεία ησλ θαηνίθσλ. Πεξηιακβάλνληαη
αξκνδηφηεηεο φπσο :
(α) Δ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία βηβιηνζεθψλ
(β) Δ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ
(γ) Δ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πάξθσλ θπθινθνξηαθήο αγσγήο
Μεξηκλά γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο
ζην πιαίζην ηνπ αληίζηνηρνπ εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ,
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο
δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Αήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο:
(α) Καηαξηίδεη, ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηφο ηνπ, ην
ηνπηθφ πξφγξακκα δηα βίνπ κάζεζεο, κε βάζε ην Βζληθφ Πξφγξακκα Αηα
ΐίνπ Μάζεζεο θαη ην αληίζηνηρν πεξηθεξεηαθφ πξφγξακκα δηα βίνπ κάζεζεο
(λφκνο 3879 / 2010, άξζξν 8) Σν ηνπηθφ πξφγξακκα δηα βίνπ κάζεζεο
πεξηιακβάλεη, ηδίσο, επελδχζεηο, πξνγξάκκαηα ή επί κέξνπο δξάζεηο γεληθήο
εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη γεληθφηεξα δξάζεηο εθαξκνγήο ηεο δεκφζηαο
πνιηηηθήο δηα βίνπ κάζεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν.
(β) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο δηα βίνπ κάζεζεο
θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ
ηε γεληθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Αήκνπ.
(γ) Βηζεγείηαη ηελ ίδξπζε θαη κεξηκλά γηα ηε ιεηηνπξγία Κέληξσλ Αηα ΐίνπ
Μάζεζεο (Κ.Α.ΐ.Μ.) πνπ εθαξκφδνπλ ην ηνπηθφ πξφγξακκα δηα βίνπ
κάζεζεο θαη ηα νπνία νξγαλψλνληαη είηε ζην πιαίζην ηνπ Σκήκαηνο, είηε ζην
πιαίζην λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπ Αήκνπ.
(δ) Μεξηκλά γηα ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπηθψλ δνκψλ θαη ηελ
εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηα ΐίνπ Μάζεζεο ζην
πιαίζην πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηεη ν Αήκνο κε ηε Γεληθή
Γξακκαηεία Αηα ΐίνπ Μάζεζεο.
(ε) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο
Βθπαίδεπζεο (Κ.Π.Β.) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Αηα ΐίνπ Μάζεζεο θαη
Θξεζθεπκάησλ, ζην πιαίζην πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηεη ν
Αήκνο κε ην Τπνπξγείν.
(ζη) Ώζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ιατθήο επηκφξθσζεο ή γεληθήο εθπαίδεπζεο
ελειίθσλ πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηε Ννκαξρηαθή Ώπηνδηνίθεζε καδί κε ηελ
αληίζηνηρε επηρεηξεζηαθή κνλάδα ή απνθεληξσκέλε δνκή ππεξεζηαθήο
κνλάδαο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 3879 / 2010.
Μειεηά θαη εηζεγείηαη γηα ηε ξχζκηζε δεηεκάησλ εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο
πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ
δίδνληαη ζην Αήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο:
(α) Βηζεγείηαη ηε δηάζεζε δηδαθηεξίνπ γηα άιιεο ρξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο ή γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε ρνιηθή
Βπηηξνπή.
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(β) Μεξηκλά γηα ηε κεηαθνξά καζεηψλ απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ζην ζρνιείν
θνίηεζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ ζρνιείσλ εηδηθήο
αγσγήο, θαζψο θαη ηεο κεηαθνξάο θαη ζίηηζεο καζεηψλ κνπζηθψλ γπκλαζίσλ
θαη ιπθείσλ (πλεξγαζία κε ηελ Οηθνλνκηθή ππεξεζία).
(γ) Βπνπηεχεη θαη ειέγρεη ηνπο ζπιιφγνπο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ.
(δ) Βγθξίλεη ηελ εγθαηάζηαζε, κεηαθνξά ή επηζθεπή ηειεθσληθψλ ζπλδέζεσλ
(θπξίσλ, δεπηεξεπνπζψλ, πξφζζεησλ θαη παξάιιεισλ) ζηα ζρνιεία.
(ε) Οξγαλψλεη ζπλαπιίεο ή άιιεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο γηα ηνπο καζεηέο,
θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο ρνιηθήο Βπηηξνπήο.
(ζη) Μεξηκλά γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε δηνηθεηψλ ησλ
ηδξπκάησλ, πνπ ρνξεγνχλ ππνηξνθίεο, εθφζνλ έρνπλ ηνπηθή ζεκαζία.
(δ) Βγθξίλεη νπνηαδήπνηε κίζζσζε ηδησηηθνχ απηνθηλήηνπ δεκφζηαο ρξήζεο
γηα κεηαθνξά πξνζψπσλ θαη πιηθψλ πξνο θάιπςε ζρνιηθψλ αλαγθψλ.
(ε) Βηζεγείηαη ηνλ θαζνξηζκφ θνηλσθεινχο ρξήζεο ησλ ζρνιείσλ ζε
πεξίπησζε παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
(ζ) Βηζεγείηαη ηελ θαηαλνκή πηζηψζεσλ ζηηο ρνιηθέο Βπηηξνπέο γηα ηελ
επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ.
(η) Βηζεγείηαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ζηνπο
γνλείο θαη θεδεκφλεο πνπ δελ εγγξάθνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν θαη
ακεινχλ γηα ηελ ηαθηηθή θνίηεζή ηνπο.
(ηα) Βηζεγείηαη ηε δηαθνπή καζεκάησλ, ιφγσλ έθηαθησλ ζπλζεθψλ ή
επηδεκηθήο λφζνπ, εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ νηθείνπ δήκνπ.
(Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ θαη Νέαο Γεληάο)
1) ρεδηάδεη, εηζεγείηαη
θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ,
πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία
ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ, ηελ πξνβνιή ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ θαη ησλ
πνιηηηζηηθψλ έξγσλ πνπ παξάγνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν. Πεξηιακβάλνληαη
πνιηηηθέο, πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο φπσο :
(α) Αεκηνπξγία πνιηηηζηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ θέληξσλ, κνπζείσλ,
πηλαθνζεθψλ, θηλεκαηνγξάθσλ θαη ζεάηξσλ, θηιαξκνληθψλ θαη ζρνιψλ
δηδαζθαιίαο κνπζηθήο, ζρνιψλ ρνξνχ, δσγξαθηθήο, γιππηηθήο θιπ.
(β) Αηνξγάλσζε θαη εθαξκνγή πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ (ζεαηξηθέο
παξαζηάζεηο, ζπλαπιίεο θαη άιιεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο).
(γ) Πξνζηαζία κνπζείσλ, κλεκείσλ, ζπειαίσλ θαζψο θαη αξραηνινγηθψλ θαη
ηζηνξηθψλ ρψξσλ ηεο πεξηνρήο.
(δ) Βπηζθεπή, ζπληήξεζε θαη αμηνπνίεζε παξαδνζηαθψλ θαη ηζηνξηθψλ
ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη θηηξίσλ πνπ παξαρσξνχληαη ζην Αήκν απφ ηξίηνπο.
(ε) Πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο
επίπεδν.
(ζη) Πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ.
2) Μειεηά θαη εηζεγείηαη γηα ηε ξχζκηζε ηνπηθψλ πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ. ην
πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα
κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Αήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο:
(α) Βηζεγείηαη γηα ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπνπ ηνπ Αήκνπ ζηελ νξγαλσηηθή
επηηξνπή θεζηηβάι ηνπηθήο εκβέιεηαο.
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(β) Βηζεγείηαη γηα ηελ επηρνξήγεζε ΝΠΕΑ ηα νπνία αλαπηχζζνπλ
πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα δξαζηεξηφηεηεο ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Αήκνπ.
(γ) Βηζεγείηαη γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ
κνπζηθψλ ηδξπκάησλ (Χδείσλ, κνπζηθψλ ζρνιψλ, ρνξσδηψλ, ζπκθσληθψλ
νξρεζηξψλ θαη ζπγθξνηεκάησλ κνπζηθήο δσκαηίνπ).
3) ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ
θαη δξάζεσλ γηα ηελ
πξνψζεζε ηνπ ηνπηθνχ αζιεηηζκνχ θαη ηελ παξνρή δπλαηνηήησλ άζιεζεο ζηνπο
θαηνίθνπο.
Πεξηιακβάλνληαη πνιηηηθέο, πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο φπσο :
(α) Καηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (δεκνηηθά
γπκλαζηήξηα, αζιεηηθά θέληξα θαη δεκνηηθνί ρψξνη άζιεζεο).
(β) Πξνψζεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ηνπ καδηθνχ αζιεηηζκνχ θαη
δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ.
(γ) Άζθεζε επνπηείαο επί ησλ Βζληθψλ Ώζιεηηθψλ Κέληξσλ, πνπ θαζνξίδνληαη κε
δηππνπξγηθή απφθαζε.
4) Μεξηκλά γηα ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πνπ απεπζχλνληαη
ζηνπο λένπο, ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο ζρεδηαζκνχο θαη ηα πξνγξάκκαηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Νέαο Γεληάο.
Παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία θαη δξάζε δεκνηηθψλ δνκψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ
πνπ εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνχ, ηνπ
αζιεηηζκνχ θαη ηεο Νέαο Γεληάο.
Τινπνηεί δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα ζηνπο ηνκείο ηνπ Πνιηηηζκνχ, ηνπ Ώζιεηηζκνχ
θαη ηεο Νέαο Γεληάο, ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο δξάζεηο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ
πινπνηνχληαη απφ ηα Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ Αήκνπ.
ΔΝΟΣΖΣΑ Σ : ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
Άξζξν 8
Αξκνδηόηεηεο Απηνηεινύο Σκήκαηνο Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ
Το Αςηοηελέρ Τμήμα Διοικηηικών και Οικονομικών Υπηπεζιών είναι απμόδιο για
ηην ηήπηζη ηων διαδικαζιών και απσείων πος αθοπούν ηην δημοηική καηάζηαζη
και ηην καηαγπαθή ηων ληξιαπσικών γεγονόηων ζηην πεπιοσή ηος Δήμος, για ηην
οπθολογική διοίκηζη / διασείπιζη ηος ανθπώπινος δςναμικού ηος Δήμος και για
ηην παποσή γενικών ςπηπεζιών διοικηηικήρ ςποζηήπιξηρ ππορ ηιρ δημοηικέρ
ςπηπεζίερ. Παπάλληλα ηο Τμήμα

είναι απμόδιο για ηην αποηελεζμαηική ηήπηζη

ηων οικονομικών ππογπαμμάηων λειηοςπγίαρ ηος Δήμος, ηη ζωζηή απεικόνιζη ηων
οικονομικών ππάξεων και ηη διασείπιζη ηων εζόδων και δαπανών ηος, καθώρ και
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ηη διαζθάλιζη και αξιοποίηζη ηηρ δημοηικήρ πεπιοςζίαρ και ηην αποηελεζμαηική
διενέπγεια όλων ηων νόμιμων διαδικαζιών πος απαιηούνηαι για ηην ππομήθεια
ςλικών, εξοπλιζμού και ςπηπεζιών ηος Δήμος.
Οι ζςγκεκπιμένερ απμοδιόηηηερ ηος Τμήμαηορ ζηο πλαίζιο ηηρ αποζηολήρ ηος,
καθοπίζονηαι από ηιρ ιζσύοςζερ διαηάξειρ Νόμων, Διαηαγμάηων και Υποςπγικών
Αποθάζεων.

ην Σκήκα ππάγνληαη δηνηθεηηθά θαη ηα απνθεληξσκέλα Γξαθεία Αηνηθεηηθψλ θαη
Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ ζε επηκέξνπο δεκνηηθέο ελφηεηεο.
Οη αξκνδηφηεηεο ησλ επί κέξνπο ελνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο Αηνηθεηηθψλ θαη
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ είλαη νη εμήο:
(α) Ώξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Αηνηθεηηθψλ Θεκάησλ
(Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα δεκνηηθήο θαηάζηαζεο)
Σεξεί θαη ελεκεξψλεη ηα κεηξψα ηνπ δεκνηνινγίνπ θαη ηα κεηξψα αξξέλσλ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο
πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηήξεζε ηνπ
Βζληθνχ Αεκνηνινγίνπ.
Μεξηκλά γηα ηελ πξφζιεςε θαη αιιαγή επσλχκνπ, θαζψο θαη ηελ πξφζιεςε
παηξσλχκνπ θαη κεηξσλχκνπ απφ παηδηά, πνπ γελλήζεθαλ ρσξίο γάκν ησλ γνλέσλ
ηνπο ή είλαη αγλψζησλ γνλέσλ.
Μεξηκλά γηα ηνλ εμειιεληζκφ ηνπ νλνκαηεπσλχκνπ Βιιήλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ,
νκνγελψλ αιινδαπψλ, πνπ απνθηνχλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη παιηλλνζηεζάλησλ
νκνγελψλ, πνπ έρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα.
Υνξεγεί άδεηεο πνιηηηθνχ γάκνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ ηέιεζε ησλ γάκσλ απηψλ.
Βλεκεξψλεη πεξηνδηθά ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο γηα ηηο κεηαβνιέο πξνζσπηθήο
θαηάζηαζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ηεξνχκελα ζηνηρεία.
Βθδίδεη θάζε είδνπο πηζηνπνηεηηθά αηνκηθήο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαζψο
θαη θάζε είδνπο βεβαηψζεηο, θαηαιφγνπο θαη πίλαθεο κε ηα ζηνηρεία πνπ
αλαγξάθνληαη ζηα αλσηέξσ Μεηξψα.
πλεξγάδεηαη κε άιινπο Αήκνπο θαη δεκφζηεο ππεξεζίεο ζηηο πεξηπηψζεηο
κεηαβνιψλ ησλ κεηξψσλ ζε αληηζηνηρία πξνο αλάινγα αξρεία πνπ ηεξνχληαη εθεί.
Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αήκνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
ηζρχνπζα εθινγηθή λνκνζεζία.
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(Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα Λεμηαξρείνπ)
1) Σεξεί θαη ελεκεξψλεη ηα ιεμηαξρηθά βηβιία θαη αξρεία, ζηα νπνία
θαηαρσξνχληαη ηα ιεμηαξρηθά
γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Αήκνπ (γελλήζεηο, γάκνη,
ζάλαηνη) θαζψο θαη θάζε
κεηαγελέζηεξν γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη κε απηά (π.ρ. δηαδχγηα), ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο
ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο.
2)

Σεξεί αξρεία επηζήκσλ εγγξάθσλ ιεμηαξρηθψλ γεγνλφησλ.

3)
Βθδίδεη απνζπάζκαηα ησλ ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ ή άιια ζεζκνζεηεκέλα
πηζηνπνηεηηθά.
4)
Βλεκεξψλεη ηα αληίζηνηρα Σκήκαηα άιισλ Αήκσλ γηα ηα ιεμηαξρηθά
γεγνλφηα πνπ επεξεάδνπλ ηα ζηνηρεία ησλ κεηξψσλ / αξρείσλ πνπ ηεξνχληαη ζηα
Σκήκαηα απηά.
5)
πλεξγάδεηαη κε Λεμηαξρεία άιισλ Αήκσλ ζε πεξηπηψζεηο κεηαβνιψλ ή
πξνζζήθεο ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ πνπ βξίζθνληαη θαηαρσξεκέλεο εθεί.
(Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα Αιινδαπώλ θαη Μεηαλάζηεπζεο)
1)
Σεξεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί
ηζαγέλεηαο, αιινδαπψλ θαη κεηαλάζηεπζεο. ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο
δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Αήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο:
(α) Σεξεί Μεηξψν Ώιινδαπψλ.
(β) Παξαιακβάλεη αηηήζεηο , ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα πξνσζεί ζηελ αξκφδηα
ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ ρνξήγεζε θαη αλαλέσζε αδεηψλ παξακνλήο
αιινδαπψλ ζηελ Βιιάδα.
(γ) Παξαιακβάλεη αηηήζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφθηεζε ηεο ειιεληθήο
ηζαγέλεηαο κε πνιηηνγξάθεζε θαη ηηο πξνσζεί ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ
Τπνπξγείνπ Βζσηεξηθψλ.
(δ) Βπηδίδεη ζρεηηθέο κε ηα αλσηέξσ απνθάζεηο ζε αιινδαπνχο.
(Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ)
1) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ
ζην Αήκν θαη ηελ ηήξεζε
ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ.
2) Βηζεγείηαη θαη παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε κέηξσλ επηπξφζζεηεο ζηήξημεο
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Αήκνπ ( πρ. νξγάλσζε κεηαθηλήζεσλ ηνπ
πξνζσπηθνχ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αήκνπ, παηδηθνί ζηαζκνί θιπ).
3) ρεδηάδεη,, εηζεγείηαη
θαη νξγαλψλεη
πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο
θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Αήκνπ.
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Παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη κεξηκλά γηα ηελ
αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ
απηψλ ζηελ πξάμε.
4) Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ
ηζρχνπλ εθάζηνηε θαη ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπ Αήκνπ κε ην αλζξψπηλν
δπλακηθφ ηνπ ( πρ. ζέκαηα κηζζνινγηθά, σξαξίνπ, αδεηψλ , αζζελεηψλ,
ππεξσξηψλ, απνιχζεσλ, δηεθδηθήζεσλ θιπ).
5) Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα θαη νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε
βάζε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο.
6) Σεξεί ηα Μεηξψα ηνπ Πξνζσπηθνχ ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο
αηνκηθήο θαη νηθνγελεηαθήο ηνπ θαηάζηαζεο, νη θάζε είδνπο κεηαβνιέο ζηελ
εξγαζηαθή ηνπ δσή (πξνζιήςεηο, απνιχζεηο, αιιαγέο ζέζεσλ εξγαζίαο,
ακνηβέο, άδεηεο, απνπζίεο, αμηνινγήζεηο θιπ) θαη ηα πξνζφληα ηνπ.
7) ρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη βειηηψζεηο θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή φισλ
ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (ηήξεζε σξαξίνπ, έγθξηζε θαη
πξαγκαηνπνίεζε ππεξσξηψλ θιπ).
8) πγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία απαζρφιεζεο θαη ηηο κεηαβνιέο ησλ ζηνηρείσλ ησλ
εξγαδνκέλσλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο ακνηβέο ηνπο θαη ελεκεξψλεη έγθαηξα ηηο
αξκφδηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο , ψζηε λα πξνσζείηαη έγθαηξα ε πιεξσκή
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε απφδνζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ.
9) πλεξγάδεηαη κε ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ επηκέξνπο δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ
ηνπ Αήκνπ θαη ηνπο ελεκεξψλεη γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα
αθνινπζνχληαη ζε εξγαζηαθά ζέκαηα (δηαρείξηζε παξνπζηψλ, ππεξσξηψλ,
βεβαηψζεσλ πξνο ην πξνζσπηθφ θιπ).
10) Βθδίδεη θάζε είδνπο βεβαηψζεηο πξνο ην πξνζσπηθφ γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη
ηεο απαζρφιεζήο ηνπο ζην Αήκν.
(Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα δηνηθεηηθήο κέξηκλαο)
1) Μεξηκλά γηα ηελ θχιαμε, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ θάζε είδνπο
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αήκνπ.
2) Μεξηκλά γηα ηελ ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε βιαβψλ ησλ θηηξηαθψλ θαη
ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αήκνπ.
3) Μεξηκλά γηα ηηο κεηαθηλήζεηο θαη κεηαθνξέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αήκνπ.
4) Μεξηκλά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κεληξηθνχ Πξσηνθφιινπ ηνπ Αήκνπ θαη
δηεθπεξαηψλεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα ζε ζπλεξγαζία κε ηηο γξακκαηείεο ησλ
επηκέξνπο ππεξεζηψλ.
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5) Μεξηκλά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ηνπ Αήκνπ.
6) Παξέρεη δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ην Σκήκα θαη ηα
Γξαθεία ηνπ (ηήξεζε πξσηνθφιινπ, δηεθπεξαίσζε θαη αξρεηνζέηεζε
αιιεινγξαθίαο, ζέκαηα πξνζσπηθνχ θιπ).
(β) Ώξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
(Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα πξνϋπνινγηζκνύ θαη νηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο)
Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηάξηηζεο ησλ Πξνυπνινγηζκψλ ηνπ
Αήκνπ.

πλεξγάδεηαη κε ηηο επηκέξνπο δεκνηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ παξνρή νηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ , θαηεπζχλζεσλ θαη πξνηχπσλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ θαηάξηηζε απφ ηηο
ππεξεζίεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο ζε ζπλάξηεζε κε ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηά
ηνπο.

πγθεληξψλεη ηνπο επηκέξνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ππεξεζηψλ θαη δηακνξθψλεη
θαη εηζεγείηαη ηνπο ζπλνιηθνχο Πξνυπνινγηζκνχο ηνπ Αήκνπ πξνο έγθξηζε απφ ηα
αξκφδηα φξγαλα.

Παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ησλ Πξνυπνινγηζκψλ, επηζεκαίλεη ηηο απνθιίζεηο
κεηαμχ απνινγηζηηθψλ θαη πξνυπνινγηζηηθψλ κεγεζψλ , κεξηκλά γηα ηελ εξκελεία
ησλ απνθιίζεσλ θαη εηζεγείηαη ηηο αλαγθαίεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.

πλεξγάδεηαη κε ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ
ακθίδξνκεο ελεκέξσζεο θαη ξνήο ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ εθηέιεζε θαη ηελ αλαζεψξεζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ θάζε ππεξεζίαο .

Μεξηκλά γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνβνιή ζηα αξκφδηα φξγαλα ηα πεξηνδηθά νηθνλνκηθά
απνινγηζηηθά ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ
εθαξκφδεη ν Αήκνο.

Παξαθνινπζεί ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εμέιημε ησλ ηακεηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ
Αήκνπ. Αηεξεπλά ηηο ηακεηαθέο αλάγθεο θαη εηζεγείηαη ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηακεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Αήκνπ (π.ρ. δαλεηζκφο) . Μεξηκλά γηα
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ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θάιπςε ησλ ηακεηαθψλ
αλαγθψλ ηνπ Αήκνπ.

πλεξγάδεηαη κε ηηο ηξάπεδεο θαη κεξηκλά γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ
Αήκνπ.

(Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα ινγηζηεξίνπ θαη απνζεθώλ)

1) Σεξεί ην ζχζηεκα ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ ηνπ
Αήκνπ (Γεληθή θαη αλαιπηηθή ινγηζηηθή ). Σεξεί ηηο ζρεηηθψλ ινγηζηηθέο
δηαδηθαζίεο θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα ινγηζηηθά βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ λνκνζεζία.
2) Σεξεί ηα αξρεία ησλ θάζε είδνπο παξαζηαηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
ελεκέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ησλ νηθνλνκηθψλ
πξάμεσλ ηνπ Αήκνπ.
3) Παξαθνινπζεί θαη κεξηκλά γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ θνξνινγηθψλ θαη
αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αήκνπ.
4) Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηε ινγηζηηθή ζπκθσλία ησλ δνζνιεπηηθψλ
ινγαξηαζκψλ κε ηξάπεδεο, πξνκεζεπηέο, πηζησηέο θαη άιινπο
ζπλαιιαζζνκέλνπο κε ηνλ Αήκν , θαζψο θαη ησλ δνζνιεπηηθψλ ινγαξηαζκψλ
κε ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηα ηδξχκαηα ηνπ Αήκνπ.
5) Βθδίδεη ηηο ινγηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην
ηεξνχκελν ινγηζηηθφ ζρέδην (πρ. ηζνινγηζκνί θαη απνηειέζκαηα ρξήζεο) θαη
ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Αήκνπ κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο
δηαδηθαζίεο.
6) Παξέρεη θάζε είδνπο πιεξνθφξεζε πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Αήκνπ θαη
ηηο ππφινηπεο δεκνηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ εμέιημε ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ
ηνπ Αήκνπ.
7) Μεξηκλά γηα ηελ παξνρή θάζε είδνπο ζηνηρείσλ πνπ δεηνχληαη απφ
Αεκφζηεο/Βιεγθηηθέο Τπεξεζίεο ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηζρχνπλ
εθάζηνηε.
8) Σεξεί εηδηθά
ζπζηήκαηα ινγηζηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο
Πξνγξακκάησλ θαη Έξγσλ ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ν Αήκνο θαη πνπ
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ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Πξφγξακκα Αεκνζίσλ Βπελδχζεσλ ή/θαη απφ
επξσπατθνχο ή δηεζλείο πφξνπο.
9) Σεξεί αξρείν Παξαζηαηηθψλ Αηαρείξηζεο ησλ πξνεγνπκέλσλ πξνγξακκάησλ
θαη έξγσλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο εηδηθνχο θαλνληζκνχο ησλ
θνξέσλ απφ ηνπο πξνέξρεηαη ε ζρεηηθή ρξεκαηνδφηεζε.
10) Μεξηκλά γηα ηελ εηνηκαζία ησλ πεξηνδηθψλ νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφνδν ησλ πξνεγνπκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ.
11) Σεξεί ην αξρείν ζπκβάζεσλ γηα ππεξεζίεο, έξγα θαη πξνκήζεηεο πνπ αλαζέηεη
ν Αήκνο. Παξαιακβάλεη θαη ειέγρεη ηα θάζε θχζεο παξαζηαηηθά πνπ
απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε γηα ηελ πιεξσκή ησλ νθεηιψλ ηνπ Αήκνπ ζηνπο
αληίζηνηρνπο δηθαηνχρνπο θαη ειέγρεη ηελ χπαξμε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε
δηελέξγεηα πιεξσκψλ ηνπ Αήκνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ αληηζηνίρσλ
ζπκβάζεσλ.
12) Βιέγρεη ηελ πξφβιεςε ησλ νθεηιψλ ζηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Αήκνπ θαη ειέγρεη ηελ επάξθεηαο ησλ αληίζηνηρσλ
πηζηψζεσλ.
13) Βθδίδεη ηα εληάικαηα πιεξσκήο ησλ νθεηιψλ ηνπ Αήκνπ θαη ηα απνζηέιιεη
ζην Σακείν γηα πιεξσκή.
14) Μεξηκλά γηα ηελ παξαιαβή απφ ηνπο αληίζηνηρνπο πξνκεζεπηέο ησλ θάζε
είδνπο πιηθψλ παγίσλ(κεραλήκαηα-εμνπιηζκφο) ή αλαισζίκσλ πνπ απαηηεί ε
ιεηηνπξγία ηνπ Αήκνπ.
15) Μεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ βηβιίσλ ησλ απνζεθψλ
(θαηά πνζφηεηα θαη αμία )κε ηα εηζαγφκελα θαη εμαγφκελα είδε, θαη ηελ
ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ρνξήγεζεο ησλ εηδψλ πνπ ηεξνχληαη ζηα απνζέκαηα
ησλ απνζεθψλ ηνπ Αήκνπ.
16) Παξαθνινπζεί ηα απνζεκάησλ ησλ απνζεθψλ θαη δηαηππψλεη εηζεγήζεηο γηα
ηελ αλάγθε αλαλέσζήο ηνπο. πλεξγάδεηαη ζρεηηθά κε ηηο δεκνηηθέο
ππεξεζίεο πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ πιηθψλ ησλ απνζεθψλ.
17) Σεξεί ην αξρείν ησλ παγίσλ θηλεηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Αήκνπ
(κεραλήκαηα , νρήκαηα, ζπζθεπέο, εμνπιηζκφο θιπ.) θαη παξαθνινπζεί ηελ
θαηαλνκή ησλ παγίσλ απηψλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ.
18) Σεξεί ηηο δηαδηθαζίεο ραξαθηεξηζκνχ πιηθψλ σο αρξήζησλ ή σο πιηθψλ πνπ
πιενλάδνπλ θαη ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαηαζηξνθήο, απνκάθξπλζεο ή
εθπνίεζήο ηνπο .
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19) Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ πεξηνδηθψλ απνγξαθψλ ησλ
θάζε είδνπο πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπ Αήκνπ.
20) πγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία κεηαβνιψλ θαη ησλ αληηζηνίρσλ θαηαβιεζέλησλ
παξνρψλ ή θαηαινγηζζέλησλ πνζψλ πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ Αήκνπ, πνπ
έρνπλ επίδξαζε ζηελ δηακφξθσζε ησλ ακνηβψλ ηνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ
έθδνζε ησλ κηζζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ πιεξσκή ησλ ακνηβψλ
21) Μεξηκλά γηα ηε έθδνζε βεβαηψζεσλ θαηαβιεζεηζψλ ακνηβψλ πξνο ην
πξνζσπηθφ ηνπ Αήκνπ θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ απφδνζε πξνο ηα
αζθαιηζηηθά ηακεία ησλ αληηζηνίρσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ.
(Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα εζόδωλ θαη πεξηνπζίαο)
1) πγθεληξψλεη ζηνηρεία γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ ππφρξεσλ θαη ηνπ χςνπο ησλ
ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνλ Αήκν ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ
πξνζψπσλ γηα θφξνπο, εηζθνξέο, ηέιε, δηθαηψκαηα πνπ πεξηνδηθά πξέπεη λα
θαηαβάιινληαη ζην Αήκν κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε δηαηάμεηο ηεο
λνκνζεζίαο.
2) Βιέγρεη ηελ αθξίβεηα ησλ κεγεζψλ κε βάζε ηα νπνία ππνινγίδνληαη ην χςνο
αλά ππφρξεν ησλ πξνεγνχκελσλ θφξσλ, εηζθνξψλ, ηειψλ, δηθαησκάησλ θιπ.
3) Αεκηνπξγεί θαη ηεξεί αξρεία ππφρξεσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ επηκέξνπο
πνζψλ πνπ απνηεινχλ ηαθηηθά έζνδα ηνπ Αήκνπ.
4) Βπεμεξγάδεηαη ζηνηρεία θαη ππνινγίδεη πεξηνδηθά ην χςνο ησλ νθεηινκέλσλ
πνζψλ θαηά θαηεγνξία πξνζφδνπ θαη ππφρξεν. Καηαξηίδεη βεβαησηηθνχο
θαηαιφγνπο ππφρξεσλ θαη αληίζηνηρσλ νθεηιφκελσλ πνζψλ θαηά θαηεγνξία
πξνζφδνπ.
5) Μεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ππφρξεσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ
πξνεγνπκέλσλ νθεηινκέλσλ πνζψλ θαη κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ
δηαδηθαζηψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο πξνζθπγέο ησλ ππφρξεσλ φηαλ ακθηζβεηνχλ
ην χςνο ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ .
6) Οξηζηηθνπνηεί ηνπο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ
δηαδηθαζηψλ ησλ ηπρφλ πξνζθπγψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αληηζηνίρσλ
εηζπξάμεσλ.
7) Σεξεί ηηο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο θαη εθδίδεη βεβαηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ είζπξαμε δηαθφξσλ ηειψλ, δηθαησκάησλ ή εηζθνξψλ.
8) Παξαθνινπζεί θαη κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ
δνζνιεςηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ
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Αήκνπ κέζσ ησλ λεθξνηαθείσλ, ζθαγείσλ, δεκνηηθψλ αγνξψλ, ηεο χδξεπζεο
θιπ.
9) Σεξεί ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνδνρή θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ
δσξεψλ θαη ησλ θιεξνδνηεκάησλ πξνο ηνλ Αήκν, ζχκθσλα κε ηνπο
αληηζηνίρνπο φξνπο.
10) Σεξεί ηα αξρεία ηεο δεκνηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζε ειεθηξνληθή θαη
θπζηθή κνξθή ( θάθεινη κε ζηνηρεία πεξηγξαθηθά θαη ηδηνθηεζηαθά έγγξαθα)
11) Μεξηκλά γηα ηελ δηεξεχλεζε κεζφδσλ αμηνπνίεζεο ηεο δεκνηηθήο αθίλεηεο
πεξηνπζίαο θαη δηαηππψλεη ζρεηηθέο εηζεγήζεηο πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ
Αήκνπ.
12) Μεξηκλά γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αμηνπνίεζεο ηεο δεκνηηθήο αθίλεηεο
πεξηνπζίαο ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Αήκνπ θαη ηε δηαρείξηζε
ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο δεκνηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (πρ. θαηάξηηζε
ζπκβάζεσλ κηζζψζεσλ, κέξηκλα είζπξαμεο κηζζσκάησλ θιπ.)
13) Μεξηκλά γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθψλ εθηάζεσλ γεο γηα βηνκεραληθνχο ή
βηνηερληθνχο ζθνπνχο, θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο, εγθαηαζηάζεηο
ζεξκνθεπίσλ θαη γηα κνλάδεο ζηνπο ηνκείο αιηείαο.
14) Μεξηκλά γηα ηελ παξαρψξεζε ρξήζεο δεκνηηθψλ αθηλήησλ ή ηε θαηαβνιή
κηζζψκαηνο πξνο θάιπςε ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ηεο ππξνζβεζηηθήο
ππεξεζίαο
(Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα πξνκεζεηώλ πιηθώλ / εμνπιηζκνύ / ππεξεζηώλ)
1) ρεδηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
απαηηνπκέλσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (εθηφο ηνπ πεδίνπ ηνπ Μ. 3316 /
2005) ηνπ Αήκνπ, ζπγθεληξψλεη ηηο αηηήζεηο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ,
εμεηάδεη ηελ ζθνπηκφηεηα απηψλ θαη δηακνξθψλεη πεξηνδηθά πξνγξάκκαηα γηα
ηελ πξνκήζεηα θάζε είδνπο πιηθψλ, εμνπιηζκνχ θαη ππεξεζηψλ θαη εηζεγείηαη
απηά γηα έγθξηζε ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Αήκνπ ( πιηθά γηα ηελ εθηέιεζε
ηερληθψλ έξγσλ, αληαιιαθηηθά, ιηπαληηθά, θαχζηκα, ιηπάζκαηα,
θπηνθάξκαθα, κεραλήκαηα, εξγαιεία, έπηπια, είδε γξαθείνπ, κηζζψζεηο
κεηαθνξηθψλ κέζσλ, αζθαιίζεηο θιπ).
2) Αηελεξγεί έξεπλεο αγνξάο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ εηδψλ
ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ ελδηαθέξνπλ ην Αήκν θαη ηε ιήςε ζηνηρείσλ ηηκψλ
πξνκήζεηαο ή ππεξεζίαο.
3) Αηελεξγεί ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάζεζε ησλ πξνκεζεηψλ θαη ησλ
ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, ήηνη κεξηκλά γηα ηελ θαηάξηηζε
πξνδηαγξαθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα θάζε θνξά ηκήκαηα ηνπ Αήκνπ,
θαηαξηίδεη ην ζρέδην ηεο δηαθήξπμεο, ησλ ζπκβάζεσλ θαη φισλ ησλ
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απνθάζεσλ θαη εηζεγείηαη ηε ζπγθξφηεζε φισλ ησλ επηηξνπψλ πνπ
απαηηνχληαη (δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ, αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη
παξαιαβήο ησλ εηδψλ) ζην θάζε θνξά αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν ηνπ
Αήκνπ, παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη γεληθά κεξηκλά γηα φια ηα
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε θάζε πξνκήζεηαο ή ππεξεζίαο κέρξη θαη
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο, ζχκθσλα πάληνηε κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
4) Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ραξαθηεξηζκνχ πιηθψλ /
εμνπιηζκνχ σο αρξήζησλ ή σο πιηθψλ πνπ πιενλάδνπλ θαη ηεξεί ηηο
δηαδηθαζίεο θαηαζηξνθήο, απνκάθξπλζεο ή εθπνίεζεο ησλ πιηθψλ απηψλ.
5) Σεξεί ηα πιεξνθνξηαθά αξρεία θαη έγγξαθα ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη
ππεξεζηψλ (αξρείν πξνκεζεπνκέλσλ εηδψλ, αξρείν πξνκεζεπηψλ, αξρείν
θαθέισλ πξνκεζεηψλ).
(Αξκνδηόηεηεο ιεηηνπξγίαο Τακείνπ)
1) Αηελεξγεί ηηο πιεξσκέο πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο κε βάζε ηα Βληάικαηα
Πιεξσκψλ θαη κεηά απφ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νξίδεη ν λφκνο.
2) Καηαγξάθεη ηηο δηελεξγνχκελεο πιεξσκέο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαδηθαζίεο θαη κεξηκλά γηα ηελ απφδνζε ησλ θάζε θχζεο θξαηήζεσλ ππέξ
ηξίησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα επηκέξνπο εληάικαηα πιεξσκήο.
3) Παξαιακβάλεη ηνπο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο ησλ ππνρξέσλ θαη ησλ
αληηζηνίρσλ νθεηινκέλσλ ζην Αήκν πνζψλ θαηά θαηεγνξία εζφδνπ. Βθδίδεη
θαη κεξηκλά γηα ηελ θνηλνπνίεζε εηδηθψλ πξνζθιήζεσλ πξνο ηνπο νθεηιέηεο.
4) Αηελεξγεί ηηο εηζπξάμεηο ησλ νθεηιψλ πξνο ηνλ Αήκν θαη ελεκεξψλεη ην
ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ Αήκνπ κε ηηο ζρεηηθέο ηακεηαθέο εγγξαθέο.
5) Παξαθνινπζεί ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ νθεηιεηψλ πξνο ηνλ
Αήκν θαη ελεκεξψλεη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηηο θαζπζηεξνχκελεο
νθεηιέο.
6) Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηνπο ππαιιήινπο άιισλ ππεξεζηψλ ηνπ Αήκνπ
πνπ αζρνινχληαη κε εηζπξάμεηο. (απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο, θνηκεηήξηα,
ζθαγεία, δεκνηηθέο αγνξέο θιπ)
7) Σεξεί ηηο δηαδηθαζίεο ζπλαιιαγψλ κε ηηο Σξάπεδεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ
ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηελ δηελέξγεηα εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ κέζσ
επηηαγψλ.
8) Σεξεί ην αλαγθαίν θπζηθφ ηακείν ζηα γξαθεία ηνπ Αήκνπ.
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9) Σεξεί αξρεία ησλ
θάζε είδνπο παξαζηαηηθψλ θαη αληηζηνίρσλ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ινγηζηηθνχ
ζπζηήκαηνο ηνπ Αήκνπ κε ηηο ηακεηαθέο εγγξαθέο.
10) Παξαθνινπζεί ηελ ηακεηαθή ξεπζηφηεηα θαη πξνγξακκαηίδεη ηηο πιεξσκέο ζε
ζπλεξγαζία θαη κε άιιεο αξκφδηεο ππεξεζίεο.
Άξζξν 9
Αξκνδηόηεηεο Απηνηεινύο Γξαθείνπ Κ.Δ.Π.
Σν Ώπηνηειέο Γξαθείν Κ.Β.Π. (Κέληξν Βμππεξέηεζεο Πνιηηψλ) είλαη αξκφδην γηα
ηελ παξνρή δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ ησλ
πνιηηψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο, ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο θαζ΄ χιελ αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ θεληξηθφ
ζρεδηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ. Βζσηεξηθψλ. Βηδηθφηεξα ην Γξαθείν :
Βλεκεξψλεη θαη πιεξνθνξεί ηνπο πνιίηεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε
δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ ζρεηηθψλ κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο.
Παξαιακβάλεη αηηήζεηο πνιηηψλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ππνζέζεψλ ηνπο απφ ηηο
ππεξεζίεο ηνπ Αεκνζίνπ, ειέγρεη ηελ πιεξφηεηά ηνπο θαη ζε πεξίπησζε πνπ γηα ηελ
δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζεο απαηηνχληαη δηθαηνινγεηηθά, πνπ δελ ππνβάιινληαη καδί
κε ηελ αίηεζε, ηα αλαδεηά θαη ηα παξαιακβάλεη κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν
απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, κεηά απφ ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ησλ πνιηηψλ.
Αηαβηβάδεη πιήξεηο ηνπο θαθέινπο ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ ζηελ αξκφδηα γηα ηελ
δηεθπεξαίσζή ηνπο ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν.
Παξαιακβάλεη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηα ηειηθά έγγξαθα πνπ έρνπλ δεηεζεί απφ
ηνπο πνιίηεο θαη κεξηκλά γηα ηελ παξάδνζή ηνπο ζηνπο πνιίηεο, είηε κε απνζηνιή,
είηε κέζσ ηνπ ΚΒΠ.
Παξέρεη δηάθνξεο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο ζχκθσλα κε ηνλ γεληθφ ζρεδηαζκφ ησλ
ΚΒΠ ( επηθχξσζε εγγξάθσλ, ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ρνξήγεζε παξάβνισλ,
ρνξήγεζε απνδεηθηηθψλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θιπ).
Σεξεί αξρεία θαη επεμεξγάδεηαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηελ δξάζε ηνπ ΚΒΠ.
Παξαθνινπζεί θαη ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο e-kep γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ζε απνκαθξπζκέλνπο νηθηζκνχο ηνπ Αήκνπ.
Τπνδέρεηαη απφ άιια Κ.Β.Π. αηηήζεηο πνιηηψλ ε δηεθπεξαίσζε ησλ νπνίσλ εκπίπηεη
ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Αήκνπ. Πξνσζεί ηα αηηήκαηα απηά ζηηο αξκφδηεο γηα ηε
δηεθπεξαίσζή ηνπο ππεξεζίεο θαη παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία ηεο δηεθπεξαίσζεο
θαη ηελ ηήξεζε ησλ λφκηκσλ ρξνληθψλ πξνζεζκηψλ. Παξαιακβάλεη ηα ζρεηηθά
έγγξαθα απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηα απνζηέιιεη ζηα Κ.Β.Π. ηεο αξρηθήο ππνβνιήο ησλ
αηηήζεσλ.
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Τπνδέρεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ηα παξάπνλα θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ πνιηηψλ γηα
βειηηψζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ.
Άξζξν 10
Ώξκνδηφηεηεο Ώπηνηεινχο Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πεξηβάιινληνο
Σν Ώπηνηειέο Σκήκα Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πεξηβάιινληνο είλαη αξκφδην γηα ηελ
κειέηε, εθηέιεζε θαη ζπληήξεζε ησλ θάζε είδνπο ηερληθψλ έξγσλ ηνπ Αήκνπ, ηελ
πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ, αξρηηεθηνληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ
πεξηβάιινληνο, ηελ έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, ηνλ έιεγρν ησλ θαηαζθεπψλ, ηηο
πνιενδνκηθέο εθαξκνγέο, θαζψο θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνθνκηδήο θαη ηεο
κεηαθνξάο ησλ απνξξηκκάησλ, ηελ ρσξηζηή απνθνκηδή θαη κεηαθνξά ησλ
αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ θνηλνρξήζησλ
ρψξσλ. πγρξφλσο ην Σκήκα
είλαη αξκφδην γηα ηελ εμαζθάιηζε βειηησκέλσλ
ζπλζεθψλ αζθαινχο κεηαθίλεζεο θαη θπθινθνξίαο ησλ δεκνηψλ θαη ησλ νρεκάησλ
ηνπο, θαζψο θαη γηα ηνλ έιεγρν εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ έθδνζε αδεηψλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη εγθαηαζηαηψλ θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. Σν Σκήκα
έρεη επίζεο ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζην επίπεδν ηνπ Αήκνπ
θαζψο θαη ηε ζπληήξεζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ, ηε ιεηηνπξγία ησλ θνηκεηεξίσλ, ησλ
ζθαγείσλ θαη ηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε θηλεηψλ θαη αθηλήησλ.. Οη ζπγθεθξηκέλεο
αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηεο, θαζνξίδνληαη απφ ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο Νφκσλ, Αηαηαγκάησλ θαη Τπνπξγηθψλ Ώπνθάζεσλ.

Οη αξκνδηφηεηεο ησλ επί κέξνπο ελνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη
Πεξηβάιινληνο είλαη νη εμήο:
(α) Ώξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Σερληθψλ Έξγσλ

πλεξγάδεηαη κε ην Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο
θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ηνπ Αήκνπ πνπ αθνξνχλ ηελ
πινπνίεζε ηερληθψλ έξγσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ εηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην εχξνο ηεο
δηθαηνδνζίαο ησλ δήκσλ :

(α) ζπγθνηλσληαθά έξγα (θαηαζθεπέο λέσλ έξγσλ νδνπνηίαο, ζπληήξεζε
πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ, θαηαζθεπέο γεθπξψλ, θφκβσλ θαη δηαβάζεσλ θιπ)
(β)θηηξηαθά έξγα ( θαηαζθεπή. ζπληήξεζε, επηζθεπή, δηαθφζκεζε θαη εμνπιηζκφο
ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ)
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(γ) έξγα δηακφξθσζεο, δηαξξχζκηζεο θαη εμσξατζκνχ ησλ θνηλνρξήζησλ
ρψξσλ ζηελ
πεξηνρή ηνπ Αήκνπ ( πεδφδξνκνη, πιαηείεο, παηδηθέο ραξέο, ηερληθά έξγα
ρψξσλ
πξαζίλνπ, αζιεηηθνί ρψξνη, αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη κλεκεία, θνηκεηήξηα
θιπ)
(δ) πδξαπιηθά θαη εγγεηνβειηησηηθά έξγα

Αηελεξγεί δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε πνηφηεηα ησλ
ραιχβσλ νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηζηκέληνπ.
Έρεη ηελ επζχλε ηήξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο δηαδηθαζίαο θήξπμεο
αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο γηα εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ.

Σελ θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη αλαθαίληζε ησλ νδψλ ησλ νπνίσλ ε ζπληήξεζε
αλήθεη θαηά ηελ ςήθηζε ηνπ παξφληνο ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο θξαηηθήο πεξηθέξεηαο
θαη ησλ αληίζηνηρσλ λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ.

Σελ κειέηε ησλ έξγσλ ζπληήξεζεο θαη βειηίσζεο ησλ νδψλ ησλ νπνίσλ ε
ζπληήξεζε αλήθεη θαηά ηελ ςήθηζε ηνπ παξφληνο ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο θξαηηθήο
πεξηθέξεηαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ απηνδηνηθήζεσλ.

Μεξηκλά γηα ηελ εθπφλεζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
έξγσλ ηνπ Γξαθείνπ (εθπφλεζε κε πξνζσπηθφ ηνπ Γξαθείνπ ή κε αλάζεζε ζε
ηξίηνπο). Βπηβιέπεη ηελ θαιή εθπφλεζε ησλ κειεηψλ.

πληάζζεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνζδηνξίδεη ηηο αλάγθεο θάζε έξγνπ ζε πιηθά,
εξγαιεία, ηερληθφ εμνπιηζκφ αλζξψπηλν δπλακηθφ θιπ θαη εηζεγείηαη ηελ
κεζνδνινγία εθηέιεζεο θάζε έξγνπ ( κε απηεπηζηαζία ή κε αλάζεζε ζε ηξίηνπο).

Βπηβιέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηνπ Γξαθείνπ πνπ εθηεινχληαη κε απηεπηζηαζία.
πγθξνηεί, νξγαλψλεη θαη δηνηθεί ηα ζρεηηθά ζπλεξγεία ηνπ Αήκνπ.
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πλεξγάδεηαη κε ηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ
αλάζεζεο ησλ κειεηψλ θαη ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ζε ηξίηνπο.

Βπηβιέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηνπ Γξαθείνπ πνπ αλαηίζεληαη ζε ηξίηνπο.
Αηελεξγεί επηκεηξήζεηο εξγαζηψλ θαη ειέγρεη ηηο πηζηνπνηήζεηο εξγαζηψλ πνπ
ππνβάιινληαη απφ ηξίηνπο.

Μεξηκλά γηα ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο ησλ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηξίηνπο.

Έρεη ηελ επζχλε ηεο ηήξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο δηαδηθαζίαο θήξπμεο
αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο γηα εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ( Κηηξηαθψλ Έξγσλ θαη
Έξγσλ Τπαίζξησλ ρψξσλ).

Ο Καζαξηζκφο θαη ε αζηπλφκεπζεο ησλ ξεκάησλ θαη ησλ απαιινηξηψζεσλ ρψξσλ
παξά ηα ξέκαηα.

Μεξηκλά γηα ηνλ ζσζηφ ρεηξηζκφ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ κεραλεκάησλ θαη γεληθά
ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Γξαθείν.

πγθξνηεί, νξγαλψλεη θαη δηνηθεί ζπλεξγεία ακέζνπ επέκβαζεο ζε πεξηπηψζεηο
επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ εθηφο πξνγξάκκαηνο.

Σεξεί ηερληθά αξρεία κε αλαιπηηθά ζηνηρεία ησλ έξγσλ πνπ εθηειεί ( αλαιψζεηο
πιηθψλ, απαζρφιεζε ηερληθνχ πξνζσπηθνχ, απαζρφιεζε ηερληθνχ εμνπιηζκνχ,
ζηνηρεία θφζηνπο θιπ) θαη αληίζηνηρα αξρεία κειεηψλ θαη ζρεδίσλ (θάθεινη ησλ
έξγσλ). Βμάγεη πεξηνδηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη δείθηεο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ
έξγσλ ηνπ Γξαθείνπ

Βλεκεξψλεη ην Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ
πξφνδν ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ηνπ Σκήκαηνο.

101

Παξέρεη δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ην Σκήκα θαη ηα Γξαθεία ηνπ
(ηήξεζε πξσηνθφιινπ, δηεθπεξαίσζε θαη αξρεηνζέηεζε αιιεινγξαθίαο, ζέκαηα
πξνζσπηθνχ θιπ).

(β) Ώξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Διεθηξνκεραλνινγηθψλ Έξγσλ θαη πγθνηλσληψλ

Μειεηά θαη εθηειεί έξγα πνπ αθνξνχλ:

1)
ηελ επέθηαζε, ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη βειηίσζε ηνπ δηθηχνπ
ειεθηξνθσηηζκνχ ησλ νδψλ θαη γεληθά ησλ ππαηζξίσλ ρψξσλ ηνπ Αήκνπ, θαζψο θαη
ηνπ θσηηζκνχ γηα ηελ αλάδεημε ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ, κλεκείσλ θαη αξραηνινγηθψλ
ρψξσλ ηεο πεξηνρήο.
2)
ηελ επέθηαζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ δηθηχνπ θσηεηλήο
ζεκαηνδφηεζεο γηα ηε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ.
3)
ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε θάζε είδνπο πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ
ζηελ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ (πηλαθίδεο νλνκαζίαο νδψλ θαη πιαηεηψλ, αξίζκεζεο
θηηξίσλ, παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζε νδεγνχο θαη δηεξρνκέλνπο, πηλαθίδεο ζηάζεσλ
ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ θιπ).
4)
ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απνκάθξπλζεο παξάλνκσλ δηαθεκηζηηθψλ
πηλαθίδσλ.
5)
ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζήκαλζεο θαη δηαγξάκκηζεο νδψλ, θαζψο θαη
ηνπνζέηεζεο θαη ζπληήξεζεο πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο
θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη πεδψλ.
6)
ηε ζπληήξεζε, επηζθεπή ή βειηίσζε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ
θαη ησλ θάζε είδνπο Δ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Αήκνπ.

Γηα ηα αλσηέξσ έξγα νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ είλαη αλάινγεο κε εθείλεο
ηνπ Γξαθείνπ Σερληθψλ Έξγσλ.
(Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα ζπγθνηλωληώλ θαη θπθινθνξίαο)
Μεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθνχ δηθηχνπ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ
ζην Αήκν θαη ηε ξχζκηζε ζρεηηθψλ ζεκάησλ . ην πιαίζην απηφ:
1) Μεξηκλά γηα ηελ άζθεζε, κε δπλαηφηεηα επηβνιήο θνκίζηξνπ,
ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο κεηαθίλεζεο ησλ θαηνίθσλ
ηεο πεξηνρήο, εθφζνλ ην έξγν απηφ δελ εμππεξεηείηαη απφ πθηζηάκελε
γξακκή. Δ άζθεζε ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ είλαη δπλαηφλ λα γίλεηαη είηε κε
ηδηφθηεηα κέζα, είηε κε ηε ρξήζε κηζζσκέλσλ κέζσλ θαη ππεξεζηψλ.
2) Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα κεηαθνξψλ γηα ηε κεηαθίλεζε θαηνίθσλ πνπ
αλήθνπλ ζε θνηλσληθέο νκάδεο (άηνκα κε αλαπεξία, ειηθησκέλνη, παηδηά),
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3)
4)
5)
6)

είλαη εξγαδφκελνη ζην Αήκν θαη ηα λνκηθά ηνπ πξφζσπα, ή είλαη καζεηέο πνπ
κεηαθηλνχληαη ζηνλ ηφπν πνπ ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν.
Καζνξίδεη ηηο αζηηθέο γξακκέο ιεσθνξείσλ, θαζψο θαη ηελ αθεηεξία, ηε
δηαδξνκή, ηηο ζηάζεηο θαη ην ηέξκα ησλ αληίζηνηρσλ γξακκψλ.
Βηζεγείηαη ηνλ θαζνξηζκφ θνκίζηξσλ ησλ αζηηθψλ θνξέσλ παξνρήο
ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ.
Καζνξίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζηεγάζηξσλ αλακνλήο
επηβαηψλ ησλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ γξακκψλ.
Βηζεγείηαη ηελ αλάθιεζε άδεηαο θπθινθνξίαο αζηηθνχ ιεσθνξείνπ, απφ ηνλ
θχθιν εξγαζίαο, εληφο ηνπ ηδίνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο.

Μεξηκλά θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο
θαη ηε δηεπθφιπλζε ησλ κεηαθηλήζεσλ. ην πιαίζην απηφ :
1) Μεξηκλά γηα ηε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, ηνλ θαζνξηζκφ πεδνδξφκσλ,
κνλνδξνκήζεσλ θαη θαηεπζχλζεσλ ηεο θπθινθνξίαο.
2) Μεξηκλά γηα ηελ απνκάθξπλζε εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ,
3) Ρπζκίδεη ηα ζέκαηα ζηάζκεπζεο ησλ απηνθηλήησλ θαη κεξηκλά γηα ηε
δεκηνπξγία ρψξσλ ζηάζκεπζεο ηξνρνθφξσλ θαη κε δπλαηφηεηα κίζζσζεο
αθηλήησλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
4) Λακβάλεη κέηξα γηα ηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηνπο θνηλνρξήζηνπο
ρψξνπο,
5) Μεξηκλά γηα ηελ νλνκαζία νδψλ θαη πιαηεηψλ, ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ,
αξίζκεζε θηηζκάησλ θιπ.
6) Μεξηκλά γηα ηελ εθπφλεζε θπθινθνξηαθψλ κειεηψλ.
7) Ώπαγνξεχεη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο.
8) Μεξηκλά γηα ηελ παξαιαβή ησλ απνζπξνκέλσλ δηθχθισλ, κνηνζπθιεηψλ θαη
κνηνπνδειάησλ, φπνπ δελ ππάξρνπλ ππνθαηαζηήκαηα ηνπ ΟΑΑΤ.
9) Καζνξίδεη ην εμσηεξηθφ ρξψκα ησλ ΣΏΞΕ.
Μεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθνχ δηθηχνπ ππεξαζηηθψλ γξακκψλ
ιεσθνξείσλ ζην Αήκν θαη ηε ξχζκηζε ζρεηηθψλ ζεκάησλ . ην πιαίζην απηφ:
1) Καζνξίδεη ηηο ππεξαζηηθέο γξακκέο ιεσθνξείσλ, ηελ αθεηεξία, ηε δηαδξνκή,
ηηο ζηάζεηο θαη ην ηέξκα θάζε ιεσθνξεηαθήο γξακκήο ΚΣΒΛ εληφο ηνπ
λεζηνχ, θαζψο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζηεγάζηξσλ
αλακνλήο επηβαηψλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ γξακκψλ.
2) Καζνξίδεη ηνλ ειάρηζην αξηζκφ ησλ ππνρξεσηηθψλ δξνκνινγίσλ θνηλψλ,
ηαρέσλ θαη ππεξηαρέσλ ηνπ ΚΣΒΛ, θαηαλέκεη απηά αλά 24σξν, κεηά απφ
εηζήγεζε ηνπ ΚΣΒΛ, θαη θαζνξίδεη ην χςνο θνκίζηξνπ ζηα φξηα επζχλεο
θάζε ΚΣΒΛ.
3) Καζνξίδεη ηα θφκηζηξα ππεξαζηηθψλ θνξέσλ παξνρήο ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ,
κε βάζε ηηο ξπζκίζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2963 / 2001.
4) Βηζεγείηαη ηελ αλάθιεζε άδεηαο θπθινθνξίαο ππεξαζηηθνχ ιεσθνξείνπ απφ
ηνλ θχθιν εξγαζίαο κέζα ζην ίδην εκεξνινγηαθφ έηνο.
5) πγθξνηεί ην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην επηβνιήο θπξψζεσλ ζε θνξείο παξνρήο
ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ θαη ζε ηδηνθηήηεο ιεσθνξείσλ.
6) Καζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ λέσλ επηβαηεγψλ δεκνζίαο ρξήζεο απηνθηλήησλ κε
ή ρσξίο κεηξεηή, πνπ είλαη αλαγθαίνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζρεηηθψλ
κεηαθνξηθψλ αλαγθψλ ηνπ Αήκνπ.
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7) Βηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο λέαο ππεξαζηηθήο γξακκήο ζηελ
πεξίπησζε πνπ ε κέζε πιεξφηεηα ησλ πξψησλ 6 κελψλ ιεηηνπξγίαο θαη
εθκεηάιιεπζεο ηεο γξακκήο απφ ην ΚΣΒΛ, ζην νπνίν έρεη ρνξεγεζεί ε άδεηα,
απνδεηθλχεηαη φηη είλαη θαηψηεξε ηνπ 20 % , ην ΚΣΒΛ αξλεζεί ηελ
εθκεηάιιεπζε ηεο γξακκήο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ δελ έρεη αξλεζεί
ηελ πξφηαζε γηα θάιπςε ησλ απσιεηψλ εζφδσλ ζε πνζνζηφ 20 %.
8) Βθδίδεη απφθαζε γηα ηελ αιιαγή έδξαο επηβαηεγψλ νρεκάησλ δεκφζηαο
ρξήζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 2. ηνπ λ. 3109 / 2003.
Μεξηκλά θαη ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο
ησλ θαηνίθσλ απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο. ην πιαίζην απηφ :
1) Βιέγρεη ηε ζήκαλζε ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζηηο νδνχο,
2) Βιέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ πνπ εθηεινχλ έξγα θαη
ελαπνζέηνπλ πιηθά θαη εξγαιεία ζηηο νδνχο,
3) Λακβάλεη θαη ειέγρεη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία απφ
επηθίλδπλεο νηθνδνκέο, θαη απφ έιιεηςε κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο, θαη
ειέγρεη ηα πθηζηάκελα κέηξα αζθάιεηαο ζε εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη.
(Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα εγθαηαζηάζεωλ θαη αδεηνδνηήζεωλ)
Ρπζκίδεη θάζε ζέκα ην νπνίν αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζηε
ζπληήξεζε αλειθπζηήξσλ, θαζψο θαη ζηε ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθψλ ηερληθψλ
επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.
Υνξεγεί ηηο άδεηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηηο άδεηεο ιεηηνπξγίαο θσηνβφισλ
ζσιήλσλ, θσηεηλψλ επηγξαθψλ θαη ειεθηξνθίλεησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ
θαη έιεγρεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.
Υνξεγεί ηηο άδεηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηεγλνθαζαξηζηεξίσλ,
πιπληεξίσλ ξνχρσλ, ζηδεξσηεξίσλ ξνχρσλ θαη ηαπεηνθαζαξηζηεξίσλ.
Μεξηκλά γηα ηελ αδεηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ θαη επαγγεικάησλ ζηνλ ηνκέα ησλ
κεηαθνξψλ. ην πιαίζην απηφ :
1) Υνξεγεί ηηο άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερληηψλ επηζθεπήο θαη
ζπληήξεζεο απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ.
2) Υνξεγεί ηηο άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα επηβαηψλ θαη
εκπνξεπκάησλ.
3) Υνξεγεί, αλαλεψλεη, αλαθαιεί θαη αθαηξεί ηηο άδεηεο εθγπκλαζηψλ, θαζψο
θαη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζρνιψλ ππνςεθίσλ νδεγψλ απηνθηλήησλ θαη
κνηνζηθιεηψλ.
4) Βθδίδεη ηηο άδεηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείσλ επηζθεπήο θαη
ζπληήξεζεο απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ θαη ινηπψλ
ζπλαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαη δηελεξγεί επηζεσξήζεηο θαη ειεθηξνινγηθνχο
ειέγρνπο.
5) Υνξεγεί εμνπζηνδνηήζεηο ζε ζπλεξγεία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο
απηνθηλήησλ γηα δηάζεζε Κάξηαο Βιέγρνπ Καπζαεξίσλ (ΚΒΚ),
θαη
παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηα Κέληξα Βιέγρνπ Καπζαεξίσλ.
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6) Υνξήγεζε εμνπζηνδνηήζεσλ ζε ζπλεξγεία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο
απηνθηλήησλ γηα ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ πεξηνξηζκνχ ηαρπηήησλ.
7) Θεσξεί ηηο Κάξηεο Βπηζεψξεζεο θαη Βπηζθεπψλ ησλ ελνηθηαδφκελσλ
νρεκάησλ.
(γ) Ώξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Όδξεπζεο – Ώπνρέηεπζεο
Μεξηκλά γηα ηελ επηζθεπή, ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ πδξαπιηθψλ
έξγσλ χδξεπζεο, απνρέηεπζεο αθαζάξησλ θαη νκβξίσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ
επεμεξγαζίαο πφζηκνπ θαη αθαζάξηνπ λεξνχ (γεσηξήζεηο, δίθηπν χδξεπζεο,
πδαηνδεμακελέο, δίθηπν απνρέηεπζεο, βηνινγηθφο θαζαξηζκφο θιπ).

Πξνγξακκαηίδεη, εηζεγείηαη, ζρεδηάδεη θαη κεξηκλά γηα ηελ θαηαζθεπάδεη έξγα
επέθηαζεο ή αλαλέσζεο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ηνπ Αήκνπ θαη ησλ
αληίζηνηρσλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο λεξνχ.

Μεξηκλά γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ θαηαλαιψζεσλ λεξνχ ζηνπο πδξνκεηξεηέο θαη
ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο γηα ηελ είζπξαμε ηνπ αληηηίκνπ ησλ
θαηαλαιψζεσλ.

( δ) (Αξκνδηόηεηεο Γξαθείνπ Πνιενδνκίαο, Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο

Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα έθδνζεο νηθνδνκηθώλ αδεηώλ)

Παξαιακβάλεη, ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ησλ ππνβαιινκέλσλ θαθέισλ γηα ηελ έθδνζε
νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, ειέγρεη ηηο ππνβαιιφκελεο κειέηεο (αξρηηεθηνληθή, ζηαηηθή,
ειεθηξνκεραλνινγηθέο, ζεξκνκφλσζε, παζεηηθή ππξνπξνζηαζία, κειέηε
ελεξγεηαθήο απφδνζεο) ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη κεηά ηνλ έιεγρν ησλ
θνξνινγηθψλ εθδίδεη ηηο νηθνδνκηθέο άδεηεο.

Βιέγρεη ηηο αξρηηεθηνληθέο, ζηαηηθέο, πδξαπιηθέο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο
κειέηεο, ηε κειέηε ζεξκνκφλσζεο, ηε κειέηε παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο θαη ηα
ζρεηηθά θνξνινγηθά ζηνηρεία γηα ηελ έθδνζε ή αλαζεψξεζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ
βηνκεραληθψλ θηηξίσλ, θαηά ηηο ξπζκίζεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο (πλεξγαζία κε
ηελ ππεξεζία Φπζηθψλ πφξσλ, Βλέξγεηαο θαη ΐηνκεραλίαο).
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Ώλαζεσξεί θαη ελεκεξψλεη ηηο νηθνδνκηθέο άδεηεο, εγθξίλεη εξγαζίεο κηθξήο θιίκαθαο
θαη ηεξεί φια ηα απαηηνχκελα ζρεηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη αξρεία ησλ
νηθνδνκηθψλ αδεηψλ.

Βιέγρεη ην ζχλλνκν εθδνζεηζψλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ θαη πξνβαίλεη ζε δηαθνπή
εξγαζηψλ ή αλάθιεζε αδεηψλ, αλ απαηηείηαη.

Βθδίδεη απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ κεκνλσκέλσλ θηηξίσλ ή ησλ πεξηνρψλ, εληφο
ησλ νπνίσλ νη φςεηο ησλ θηηξίσλ πξέπεη λα απνπεξαηψλνληαη κέζα ζ’ έμη έηε απφ ηελ
έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ή ηεο αλσηέξσ απφθαζεο.

Υνξεγεί ηελ άδεηα εγθαηάζηαζεο δνκηθήο ή κεραληθήο θαηαζθεπήο πξνο
εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζηαζκνχ ζηελ μεξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 α΄ ηνπ λ.
2075/1992 (ΦΒΚ 129 Ώ΄), φπσο ηζρχεη, θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζηνπο παξαβάηεο.

Παξέρεη δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηε Αηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο
θαη Πνιενδνκίαο θαη ηα Σκήκαηά ηεο (ηήξεζε πξσηνθφιινπ, δηεθπεξαίσζε θαη
αξρεηνζέηεζε αιιεινγξαθίαο, ζέκαηα πξνζσπηθνχ θιπ).

(Αξκνδηόηεηεο Γξαθείνπ Πνιενδνκηθώλ Εθαξκνγώλ)

Παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ ξπζκηζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ πνιενδνκηθψλ κειεηψλ
γηα ηελ επέθηαζε / ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ πφιεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ.

Μειεηά θαη εηζεγείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηξνπνπνηήζεσλ / αλαζεψξεζεο ησλ
ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ ησλ πφιεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ.

Μειεηά θαη εηζεγείηαη ηελ πξνθαηαξθηηθή πξφηαζε αλάπιαζεο νξηζκέλεο πεξηνρήο

Βιέγρεη ηελ εθαξκνγή ξπκνηνκηθψλ θαη πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ, ζχκθσλα κε ηηο
αξκνδηφηεηεο πνπ δίδνληαη ζην Αήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Οη εθαξκνγέο απηέο
πεξηιακβάλνπλ ηδίσο:
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(α) Σνλ έιεγρν εθαξκνγήο ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ ζην έδαθνο πξηλ ηελ έγθξηζε ησλ
πηλαθίδσλ εθαξκνγήο.
(β) Σελ ζχληαμε δηαγξακκάησλ εθαξκνγήο θαη δηαγξακκάησλ δηακνξθσκέλεο
θαηάζηαζεο.
(γ) Σνλ έιεγρν ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ζχληαμε πξάμεσλ
ηαθηνπνηήζεσο θαη αλαινγηζκνχ ή πξάμεσλ εθαξκνγήο.
(δ) Σελ επίβιεςε ηνπνγξαθηθψλ κειεηψλ θαη κειεηψλ Πξάμεσλ Βθαξκνγήο .Π.
(ε) Σελ ζχληαμε Πξάμεσλ Βθαξκνγήο.
(ζη) Σελ εθαξκνγή πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ θαη ζπλαθψλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ, πνπ
δελ έρνπλ γεληθφηεξν ραξαθηήξα.
(δ) Σνλ έιεγρν εθαξκνγήο ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ ζην έδαθνο, θαη΄ άξζξν115
Κ.ΐ.Π.Ν.
(ε) Σελ εθαξκνγή εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ επί ηνπ εδάθνπο θαηά ηελ πξφβιεςε ηεο
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 155 Κ.ΐ.Π.Ν.

Γλσκνδνηεί γηα παξέθθιηζε απφ ηνπο φξνπο δφκεζεο θαηαζθεπήο θηηξίσλ πνπ
πξννξίδνληαη γηα γεσθηελνηξνθηθέο, γεσπηελνηξνθηθέο ή πδαηνθαιιηεξγεηηθέο
εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη γηα εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ιηπαζκάησλ, θαξκάθσλ,
ηρζπνηξνθψλ, γεσξγηθψλ θαη αιηεπηηθψλ εθνδίσλ, γεσξγηθψλ θαη αιηεπηηθψλ
πξντφλησλ, ζηεγάζηξσλ ζθαγήο δψσλ θαη δεμακελψλ απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ (ε
ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο Ώγξνηηθήο, Κηελνηξνθηθήο θαη Ώιηεπηηθήο
Παξαγσγήο).

Σεξεί αξρεία ραξηψλ θαη ξπκνηνκηθψλ δηαγξακκάησλ, φξσλ δφκεζεο, δηαγξακκάησλ
θαη πξάμεσλ εθαξκνγήο, πξάμεσλ ηαθηνπνίεζεο θαη αλαινγηζκνχ

(Αξκνδηόηεηεο ειέγρνπ θαηαζθεπώλ)

Πξνβαίλεη ζε έιεγρν ησλ θαηαζθεπψλ ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ε εθαξκνγή ησλ
εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ ησλ αληίζηνηρσλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ.
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Πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο θαηαζθεπήο απζαίξεησλ θηηζκάησλ θαη ζηνλ ραξαθηεξηζκφ
απηψλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα πνιενδνκηθή λνκνζεζία.

ε πεξηπηψζεηο δηαπίζησζεο θαηά ηνπο αλσηέξσ ειέγρνπο παξαβάζεσλ, πξνβαίλεη
ζε επηβνιή πξνζηίκσλ ή άιισλ πξνβιεπνκέλσλ θπξψζεσλ θαηά ηελ θείκελε
πνιενδνκηθή λνκνζεζία.

Βιέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ γεληθφ νηθνδνκηθφ θαλνληζκφ
θαη ηηο νηθνδνκέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη επηθίλδπλεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε δεκνηηθή
αζηπλνκία.

Βηζεγείηαη ηελ αθαίξεζε άδεηαο απφ νηθνδνκέο γηα κε εμφθιεζε αζθαιηζηηθψλ
εηζθνξψλ ζην ΕΚΏ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε δεκνηηθή αζηπλνκία.

Ώξκνδηφηεηεο Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο πξνζηαζίαο

ρεδηάδεη, πξνγξακκαηίδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ,
πξνγξακκάησλ, δξάζεσλ θαη κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ
πεξηβάιινληνο ζηε πεξηνρή ηνπ Αήκνπ.

Μεξηκλά γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ξχπαλζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ.

Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο πξνζηαηεπφκελεο
πεξηνρέο ζηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή ηνπ Αήκνπ, ζε ζπλεξγαζία θαη κε άιιεο αξκφδηεο
ππεξεζίεο.

Μεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία θαη θαιή ιεηηνπξγία κεραληζκψλ θαη ζπζηεκάησλ γηα ηελ
απνθνκηδή θαη δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. ην πιαίζην απηφ κεξηκλά γηα :
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(α) ηελ δηαρείξηζε, ζχκθσλα κε ηνλ αληίζηνηρν ζρεδηαζκφ πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηελ
Πεξηθέξεηα, ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε επίπεδν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο,
κεηαθφξησζεο, επεμεξγαζίαο, αλαθχθισζεο θαη ελ γέλεη αμηνπνίεζεο, δηάζεζεο
ιεηηνπξγίαο ζρεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαηαζθεπήο κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη
αμηνπνίεζεο,
(β) ηελ απνθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ ρψξσλ ελαπφζεζεο (ΥΏΑΏ), ζε ζπλεξγαζία κε
ηνλ ηνκέα εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο.
(γ) Σελ θαηαζθεπή θαη δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ απνρέηεπζεο θαη βηνινγηθνχ
θαζαξηζκνχ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αεκνηηθή Βπηρείξεζε Όδξεπζεο θαη
Ώπνρέηεπζεο (ΑΒΤΏ).

Βιέγρεη θαη εηζεγείηαη ηε ξχζκηζε ζεκάησλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, ζχκθσλα
κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Αήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Σα ζέκαηα
απηά αθνξνχλ ηδίσο :

(α) Σελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ζθαγείσλ.
(β) Σνλ θαζνξηζκφ ησλ ρψξσλ γηα ηε δεκηνπξγία θνηκεηεξίσλ θαη ηελ παξνρή
γλψκεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ρψξσλ απνηέθξσζεο λεθξψλ.
(γ) Σελ πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε θαη αλάπιαζε πεξηνρψλ.
(δ) Σελ παξνρή γλψκεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ βηνκεραληθψλ θαη Βπηρεηξεζηαθψλ
Πεξηνρψλ (ΐ.Β.Π.Β.) θαη γηα ηε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, θαη’ άξζξν 5
λ. 2545/1997 (ΦΒΚ 254, Ώ΄), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία Πνιενδνκίαο.
(ε) Σελ παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Βλέξγεηαο
θαη Κιηκαηηθήο Ώιιαγήο (π.ρ. ηνπ πξνγξάκκαηνο Καζαξέο Ώθηέο – Καζαξέο
Θάιαζζεο ).
(ζη) Σε ιήςε πξνιεπηηθψλ θαη θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ απφ εθδήισζε ππξθαγηάο. ην πιαίζην απηφ κεξηκλά γηα ηελ
ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο, λνκείο θαη επηθαξπσηέο, πξνο
θαζαξηζκφ ησλ νηθνπεδηθψλ θαη αθάιππησλ ρψξσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο πφιεσλ θαη
απηνηειψλ νηθηζκψλ θαη ζε απφζηαζε κέρξη 100 κέηξσλ απφ ηα φξηά ηνπο. ε
πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ησλ ππνρξέσλ, πξνβαίλεη ππνρξεσηηθά ζηνλ
απηεπάγγειην θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ απηψλ θαη βεβαηψλεη εηο βάξνο ηνπο ηελ
ηζφπνζε ζρεηηθή δαπάλε ηνπ Αήκνπ.
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Μειεηά, ζρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ
( ζπζηήκαηα θαη πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο).

Μεξηκλά γηα ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο ησλ
πφιεσλ θαη ησλ νηθηζκψλ.

Παξέρεη δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη
Καζαξηφηεηαο θαη ηα Γξαθεία ηνπ (ηήξεζε πξσηνθφιινπ, δηεθπεξαίσζε θαη
αξρεηνζέηεζε αιιεινγξαθίαο, ζέκαηα πξνζσπηθνχ θιπ).

(Αξκνδηόηεηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο)

1) Σν Γξαθείν έρεη επίζεο σο αληηθείκελν ηελ πξνψζεζε ηεο εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο
ζηηο θηλεηέο θαη αθίλεηεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αήκνπ (θηίξηα, απηνθίλεηα θιπ) θαη
ηελ
πξνψζεζε ησλ ήπησλ κνξθψλ ελέξγεηαο. ην πιαίζην απηφ:

(α) Μεξηκλά γηα ηε κειέηε θαη ζηαδηαθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ελεξγεηαθήο
δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ηνπο ζρεδηαζκνχο ηεο Πνιηηείαο, έηζη ψζηε λα
επηηπγράλεηαη ζπζηεκαηηθή θαη ζπλερήο βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο.

(β) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ βειηίσζεο θαη ησλ ειάρηζησλ
απαηηήζεσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Αήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο
ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ηεο Πνιηηείαο.

(γ) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ κείσζεο ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο
ησλ θηηξίσλ ηνπ Αήκνπ, θαζψο θαη ησλ δηθηχσλ ειεθηξνθσηηζκνχ ησλ δεκφζησλ
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηελ Πνιηηεία.

110

(δ) Μεξηκλά γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ήπησλ κνξθψλ ελέξγεηαο θαη ηελ
ρξεζηκνπνίεζε, θαηά ην δπλαηφλ, θαζαξψλ νρεκάησλ απφ ην Αήκν.

(Αξκνδηόηεηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο)

Αηαηππψλεη εηζεγήζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο ηνπ
Αήκνπ, ζην πιαίζην ηνπ εηήζηνπ εζληθνχ ζρεδηαζκνχ θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή
ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ, κέηξσλ θαη δξάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ θαη
πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ.

Τπνζηεξίδεη ην ζπληνληζκφ θαη επηβιέπεη ην έξγν ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ
πξφιεςε, εηνηκφηεηα, αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζηξνθψλ πνπ
ζπκβαίλνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ.

Μεξηκλά γηα ηελ δηάζεζε θαη ζπληνλίδεη ηελ δξάζε ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη
κέζσλ γηα ηελ πξφζιεςε, εηνηκφηεηα, αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ
θαηαζηξνθψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ.

Βπεμεξγάδεηαη εηδηθφηεξεο πξνηάζεηο πξνο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ δαζηθψλ πεξηνρψλ ηνπ Αήκνπ, ζπκκεηέρεη ζηελ νξγάλσζε ηεο ππξνπξνζηαζίαο
ησλ δαζψλ θαη δηαηππψλεη πξνηάζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δαζψλ.

(Αξκνδηόηεηεο δηαρείξηζεο Κνηκεηεξίωλ)

Σεξεί ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ θνηκεηεξίσλ ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηνπ εηδηθφηεξνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ Αήκνπ.

Μεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ απνηέθξσζεο λεθξψλ, θαζψο θαη
γηα ηε ρνξήγεζε άδεηο ηαθήο θαη απνηέθξσζεο λεθξψλ.
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Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη αξρείσλ θαηαγξαθήο ησλ θάζε είδνπο
πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ
θνηκεηεξίσλ.

Σεξεί ηηο δηαδηθαζίεο θαη αξρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο νηθνλνκηθέο δνζνιεςίεο ησλ
πνιηηψλ σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ησλ θνηκεηεξίσλ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηηο νηθνλνκηθέο
ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ γηα ηελ απφδνζε ησλ εηζπξαηηνκέλσλ πνζψλ.

Μεξηκλά γηα ηελ θαζαξηφηεηα, εππξέπεηα, δηαθφζκεζε ησλ ρψξσλ ησλ θνηκεηεξίσλ
θαζψο θαη γηα ηε ζπληήξεζε / θαηαζθεπή ησλ ηάθσλ θαη ησλ ινηπψλ ηερληθψλ
ππνδνκψλ θαη πξαζίλνπ ησλ θνηκεηεξίσλ.

(Αξκνδηόηεηεο δηαρείξηζεο δεκνηηθώλ ζθαγείωλ)

1)
Σεξεί ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ ζθαγείσλ ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηνπ εηδηθφηεξνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ Αήκνπ.

2)
Μεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ θαηαιιήισλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο ζηα
δεκνηηθά ζθαγεία, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

3)
Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη αξρείσλ θαηαγξαθήο ησλ θάζε
είδνπο πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ
ζθαγείσλ.

4)
Σεξεί ηηο δηαδηθαζίεο θαη αξρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο νηθνλνκηθέο
δνζνιεςίεο ησλ πνιηηψλ σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ησλ ζθαγείσλ θαη ζπλεξγάδεηαη κε
ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ γηα ηελ απφδνζε ησλ εηζπξαηηνκέλσλ πνζψλ.

5)
Μεξηκλά γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ησλ ζθαγείσλ θαζψο θαη γηα ηε
ζπληήξεζε ησλ θάζε είδνπο ππνδνκψλ θαη ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ζθαγείσλ.
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(δ) Ώξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Καζαξηφηεηαο θαη Πξαζίλνπ

(Αξκνδηόηεηεο ζρεδηαζκνύ θαη επνπηείαο)

Μειεηά ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο θαη
κεξηκλά γηα ηελ έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο άδεηαο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο.

Μειεηά, ζρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη κέζσλ πνπ
είλαη θαηάιιεια γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο ησλ
απνξξηκκάησλ θαη ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ θαη ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ Αήκνπ.

Μειεηά θαη εηζεγείηαη γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο αλαγθαίεο πνζφηεηεο
ησλ θάζε είδνπο ηερληθψλ κέζσλ θαη πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ ιεηηνπξγηψλ ( νρήκαηα,
ηερληθά κέζα , θάδνη θιπ).

πγθεληξψλεη, ηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη ζηνηρεία απφ ηελ εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ
ηεο θαζαξηφηεηαο θαη δηακνξθψλεη θαη παξαθνινπζεί ζρεηηθνχο δείθηεο
απνδνηηθφηεηαο.

Αηακνξθψλεη ηα θαηάιιεια πξνγξάκκαηα γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εξγαζηψλ
θαζαξηφηεηαο ( απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, νδνθαζαξηζκφο,
εηδηθά ζπλεξγεία θιπ).

Μειεηά, ζρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη ηελ θαηάιιειε ζπγθξφηεζε θαη ζηειέρσζε ησλ
δηαθφξσλ ζπλεξγείσλ θαη εηζεγείηαη πξνγξάκκαηα αλαγθψλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.

Πξνζδηνξίδεη ηα ζεκεία θαη κεξηκλά γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη
θάδσλ αλαθχθισζεο.
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Παξαθνινπζεί ηελ θαλνληθή εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ δηελέξγεηαο ησλ εξγαζηψλ
θαη επνπηεχεη ηελ πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ.

Καηαξηίδεη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ Γξαθείνπ.

(Αξκνδηόηεηεο απνθνκηδήο απνξξηκκάηωλ)

1)
πγθξνηεί ηα ζπλεξγεία γηα ηελ απνθνκηδή ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ θαη
ησλ αλαθπθινχκελσλ πιηθψλ θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο ζηνπο ΥΤΣΏ ή ηα εξγνζηάζηα
επεμεξγαζίαο ηνπο.

2)
Αηελεξγεί κε ηα θαηάιιεια ζπλεξγεία θαη ηερληθά κέζα ην έξγν ηεο
απνθνκηδήο ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ αλαθπθινχκελσλ πιηθψλ θαη ηελ
κεηαθνξά ηνπο ζηνπο ΥΤΣΏ ή ηα εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο ηνπο.

3)
Μεξηκλά γηα ηνλ ζσζηφ ρεηξηζκφ θαη ηελ δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε ησλ
νρεκάησλ θαη ηερληθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπλεξγεία θαζαξηφηεηαο ηνπ
Γξαθείνπ.

4)
Μεξηκλά γηα ην πιχζηκν θαη ηελ δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε ησλ θάδσλ
θαη ησλ απνξξηκκαηνδνρείσλ ζπγθέληξσζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ
αλαθπθινχκελσλ πιηθψλ.

5)
Αηελεξγεί κε ηα θαηάιιεια ζπλεξγεία θαη ηερληθά κέζα ην έξγν ηνπ
θαζαξηζκνχ ησλ νδψλ θαη ησλ ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ Αήκνπ θαη ηεο
ζπγθέληξσζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζε ρψξνπο κεηαθφξησζεο.

6)
πγθξνηεί εηδηθά ζπλεξγεία θαη δηελεξγεί παξεκθεξείο εξγαζίεο φπσο ε
πεξηζπιινγή νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, ν θαζαξηζκφο απφ παξάλνκεο αθίζεο θαη
δηαθεκίζεηο, ν θαζαξηζκφο εγθαηαιειεηκκέλσλ νηθηψλ θιπ.
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7)
Αηακνξθψλεη ην πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη εγθαηάζηαζεο θαη
ειέγρνπ ησλ ιπκάησλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη.

8)
Βηζεγείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή πξφζζεησλ έξγσλ ή ηε ιήςε άιισλ κέηξσλ
πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ βειηίσζε θαη ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ

9)

Σεξεί αξρείν ζπκβάλησλ θαη ζπληήξεζεο

10)
Βθηειεί ηηο απαξαίηεηεο αλαιχζεηο δεηγκάησλ πφζηκνπ λεξνχ θαη ιπκάησλ
απφ ηα δίθηπα ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο θαη ηνπο απνδέθηεο.

11)
Βιέγρεη ηελ πνηφηεηα ησλ απνβιήησλ φισλ ησλ θαηαλαισηψλ πνπ εθβάιινπλ
απφ ην δίθηπν.

12)

Βιέγρεη ηελ ξχπαλζε ησλ πδάηηλσλ απνδεθηψλ.

13)

Μεξηκλά γηα ηε θχιαμε θαη δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ

(Αξκνδηόηεηεο δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο νρεκάηωλ)

1)
Αηαρεηξίδεηαη ην ζηφιν ησλ νρεκάησλ ηνπ Αήκνπ (απνξξηκκαηνθφξα,
δηάθνξα απηνθηλνχκελα κεραλήκαηα, θνξηεγά θαη επηβαηεγά νρήκαηα) κεξηκλψληαο
γηα ηε ζηειέρσζή ηνπο, ηελ αζθάιηζή ηνπο θαη ηνλ εθνδηαζκφ κε φια ηα ζρεηηθά κε
ηελ θίλεζε έγγξαθα.

2)
Αηεξεπλά ηηο ζπλζήθεο ηπρφλ αηπρεκάησλ θαη κεξηκλά γηα ηελ απνθαηάζηαζε
βιαβψλ θαη απνηειεζκάησλ αηπρεκάησλ.

3)
ρεδηάδεη θαη εθαξκφδεη ηα πξνγξάκκαηα πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ησλ θάζε
είδνπο νρεκάησλ θαη θηλεηψλ κεραλεκάησλ ηνπ Αήκνπ.
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4)
Μεξηκλά γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο βιαβψλ θαη ηελ επηζθεπή ησλ
νρεκάησλ θαη θηλεηψλ κεραλεκάησλ ηνπ Αήκνπ.

5)
Σεξεί ηελ θπζηθή απνζήθε αληαιιαθηηθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ πνπ είλαη
αλαγθαία γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ ησλ νρεκάησλ θαη
θηλεηψλ κεραλεκάησλ ηνπ Αήκνπ.

(Αξκνδηόηεηεο ζπληήξεζεο πξαζίλνπ)

1)
Μειεηά θαη εηζεγείηαη γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο αλαγθαίεο
πνζφηεηεο ησλ θάζε είδνπο ηερληθψλ κέζσλ θαη πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ζπληήξεζεο ησλ
ρψξσλ πξαζίλνπ ηνπ Αήκνπ ( ηερληθά κέζα , εξγαιεία, ιηπάζκαηα, θάξκαθα θιπ).

2)
Αηακνξθψλεη ηα θαηάιιεια πξνγξάκκαηα γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εξγαζηψλ
ζπληήξεζεο ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ( θπηεχζεηο, ιίπαλζε, πφηηζκα, θιάδεκα θιπ).

3)
Αηακνξθψλεη ηα αλαιπηηθά πεξηνδηθά πξνγξάκκαηα θαη ζπγθξνηεί ηα
ζπλεξγεία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ θαη θεπνηερλίαο.

4)
Αηελεξγεί κε ηα θαηάιιεια ζπλεξγεία θαη ηερληθά κέζα ην έξγν ηεο
ζπληήξεζεο πξαζίλνπ θαη θεπνηερλίαο.

5)
Μεξηκλά γηα ηνλ ζσζηφ ρεηξηζκφ θαη ηελ δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε ησλ
ηερληθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπλεξγεία ηνπ Σκήκαηνο.

6)
Μεξηκλά γηα ηελ θαζαξηφηεηα, εππξέπεηα, δηαθφζκεζε ησλ ρψξσλ ησλ
θνηκεηεξίσλ θαζψο θαη γηα ηε ζπληήξεζε / θαηαζθεπή ησλ ηάθσλ θαη ησλ ινηπψλ
ηερληθψλ ππνδνκψλ θαη πξαζίλνπ ησλ θνηκεηεξίσλ.
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ΜΔΡΟ 3
ΓΗΟΗΚΖΖ -ΔΠΟΠΣΔΗΑ -ΤΝΣΟΝΗΜΟ

Άξζξν 11

Γηνίθεζε – Δπνπηεία - πληνληζκόο

1. Ο Αήκνο δηνηθείηαη απφ ην Αεκνηηθφ πκβνχιην, ηελ Οηθνλνκηθή Βπηηξνπή, ηελ
Βθηειεζηηθή Βπηηξνπή. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ νξγάλσλ απηψλ νξίδνληαη απφ ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο.

2. ξγαλα ησλ Αεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηνπ Αήκνπ
είλαη, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ην πκβνχιην θαη ν Πξφεδξνο ηνπ
ζπκβνπιίνπ ηεο Αεκνηηθήο Κνηλφηεηαο ή ην πκβνχιην θαη ν Πξφεδξνο ηνπ
ζπκβνπιίνπ ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο (ή ν Βθπξφζσπνο ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο)
αληίζηνηρα. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ νξγάλσλ απηψλ νξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο.

3. Σν Αήκαξρν επηθνπξνχλ νη Ώληηδήκαξρνη πνπ νξίδεη ν Αήκαξρνο θαη ζηνπο
νπνίνπο κεηαβηβάδεη ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ θαζ΄ χιελ (π.ρ άζθεζε επνπηείαο
ζπγθεθξηκέλσλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ ) θαη θαηά ηφπν (επνπηεία απνθεληξσκέλσλ
ππεξεζηψλ θαη δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο Αεκνηηθέο ελφηεηεο ).

4. Οη απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ζηηο έδξεο ησλ Αεκνηηθψλ ελνηήησλ επνπηεχνληαη
ζπλνιηθά απφ ηνλ αληίζηνηρν Ώληηδήκαξρν πνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο. Κάζε απνθεληξσκέλε ππεξεζία ππάγεηαη δηνηθεηηθά θαη αθνινπζεί θαηά
ηελ άζθεζε ησλ ζεκαηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηεο, ηηο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο
αληίζηνηρεο ππεξθείκελεο ζεκαηηθήο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο (π.ρ. ην απνθεληξσκέλν
Γξαθείν Αηνηθεηηθψλ Θεκάησλ θαη Βμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε δηνηθείηαη θαη
αθνινπζεί ηηο νδεγίεο θαη ηα πξφηππα πνπ νξίδεη ην Σκήκα Αηνηθεηηθψλ θαη
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ).
5. ιεο νη ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ,
Πιεξνθνξηθήο θαη Αηαθάλεηαο θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε
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εθαξκνγήο ησλ Βπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, ησλ εηεζίσλ πξνγξακκάησλ θαη
γεληθά ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ηνπ Αήκνπ.
6. Ο Αήκαξρνο δχλαηαη λα ζπγθαιεί πεξηνδηθά ή θαηά πεξίπησζε πληνληζηηθά
πκβνχιηα ζηα νπνία κεηέρνπλ κε εθπξνζψπνπο ηνπο ην ζχλνιν ή κέξνο (αλάινγα κε
νκνηνγελή ζεκαηηθά αληηθείκελα) ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αήκνπ. Παξάιιεια, θαη γηα ηελ
βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απφδνζεο ηνπ έξγνπ ηνπ Αήκνπ, είλαη
δπλαηφο ν νξηζκφο, κε απφθαζε ηνπ Αεκάξρνπ :
(α) Μφληκσλ ή θαηά πεξίπησζε δηαηκεκαηηθψλ επηηξνπψλ ή νκάδσλ εξγαζίαο γηα
ηελ
επεμεξγαζία δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ πεξηζζφηεξεο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο ηνπ
Αήκνπ.
(β) Οκάδσλ δηνίθεζεο έξγνπ ή πξνγξάκκαηνο.
(γ) πληνληζηψλ (project managers) γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή πξνγξακκάησλ κε
αμηνπνίεζε
πξνζσπηθνχ θαη απφ δηάθνξεο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο.
(δ) Τπαιιήισλ – ζπλδέζκσλ κεηαμχ δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ κε ηζρπξή
αιιειεμάξηεζε.
Άξζξν 12
Αξκνδηόηεηεο Πξντζηακέλσλ Γηνηθεηηθώλ Δλνηήησλ
Ο Προϊζηάκελος κηας δηοηθεηηθής ελόηεηας (Ασηοηειούς Τκήκαηος ή Ασηοηειούς
Γραθείοσ) εσζύλεηαη έλαληη ηοσ ακέζως σπερθείκελοσ δηοηθεηηθού επηπέδοσ γηα
ηελ αποηειεζκαηηθή θαη αποδοηηθή εθηέιεζε ηωλ ιεηηοσργηώλ ηες ελόηεηας,
προγρακκαηίδοληας, οργαλώλοληας, ζσληολίδοληας θαη ειέγτοληας ηης επί κέροσς
δραζηερηόηεηες, έηζη ώζηε λα εθπιερώλοληαη οη περηοδηθοί ζηότοη ηοσ Δήκοσ κε
βάζε ηα αληίζηοητα προγράκκαηα δράζες. Εηδηθόηερα ο προϊζηάκελος ηες
δηοηθεηηθής ελόηεηας:
Αηαηππψλεη ζε ζπλεξγαζία κε ην ηεξαξρηθά αλψηεξν δηνηθεηηθφ επίπεδν θαη ην
Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα πξνγξάκκαηα δξάζεο ηεο
δηνηθεηηθήο ελφηεηαο θαζψο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο πξνυπνινγηζκνχο, ζε ζπλεξγαζία
κε ηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο.
Φξνληίδεη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θαηά πεξίπησζε απνθάζεσλ ησλ ηεξαξρηθά
αλσηέξσλ δηνηθεηηθψλ επηπέδσλ.
Τπνγξάθεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα γηα ηηο απνθάζεηο πνπ απνθεληξψλνληαη ζηνλ
ππεξεζηαθφ κεραληζκφ κεηά απφ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Αεκάξρνπ.
Μεξηκλά γηα ηελ ζηειέρσζε, ηελ νξγάλσζε, ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο κε ηξφπν ψζηε λα πινπνηνχληαη
απνηειεζκαηηθά ηα πξνγξάκκαηα δξάζεο θαη νη θαηά πεξίπησζε απνθάζεηο ή
εληνιέο.
Μεξηκλά γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δξάζεο ηεο δηνηθεηηθήο
ελφηεηαο, ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ ηερληθψλ
κέζσλ, ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ δεκφηε θαη ηελ θαιχηεξε αληαπφθξηζε ηεο
ελφηεηαο ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο.
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Βπνπηεχεη, αμηνινγεί θαη θαηεπζχλεη ην πξνζσπηθφ ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο,
κεξηκλψληαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη επηκφξθσζή ηνπ, ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ
εξγαζίαο θαη ηε δηαηήξεζε αξκνληθψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ.
Βηνηκάδεη ηνπο πεξηνδηθνχο απνινγηζκνχο ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεηο ηεο
δηνηθεηηθήο ελφηεηαο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο νηθνλνκηθνχο απνινγηζκνχο ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο.
Παξαιακβάλεη ηελ αιιεινγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο δηνηθεηηθήο
κνλάδαο ηνπ, ηελ ραξαθηεξίδεη θαη ηελ δηαλέκεη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο
ή ππαιιήινπο παξέρνληαο ηηο αλαγθαίεο νδεγίεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα
γίλνπλ.
Eηζεγείηαη γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο πξνο ηνλ πξντζηάκελν
ηνπ αλψηεξνπ ηεξαξρηθά επηπέδνπ θαη ηα αξκφδηα πνιηηηθά φξγαλα θαη παξίζηαηαη,
εθφζνλ απαηηεζεί, ζηηο ζπλεδξηάζεηο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ.
Έρεη ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ή απφξξηςεο ησλ ππεξεζηαθψλ εηζεγήζεσλ ησλ
θαηψηεξσλ ηεξαξρηθά επηπέδσλ κε ελππφγξαθε πάληνηε ζεκείσζε ηνπ ζηα ζρεηηθά
έγγξαθα θαη παξάιιειε ππνρξέσζε έγθαηξεο θαη αηηηνινγεκέλεο ελεκέξσζεο ηνπ
αλψηεξνπ ηεξαξρηθά επηπέδνπ.
Έρεη ηελ επζχλε ειέγρνπ θαη ζεψξεζεο φισλ ησλ εγγξάθσλ ησλ ππαιιήισλ ηεο
δηνηθεηηθήο ελφηεηαο πνπ επνπηεχεη.
Αέρεηαη ηνπο πνιίηεο θαη παξέρεη ηηο αλαγθαίεο δηεπθξηλήζεηο ζε πεξηπηψζεηο
παξαπφλσλ θαη δηαθνξψλ ζρεηηθψλ κε ηηο ππεξεζίεο πνπ επνπηεχεη. Βηζεγείηαη
ζπζηήκαηα ελεκέξσζεο ησλ δεκνηψλ ζρεηηθά κε ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, ηα
δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο έλαληη ηνπ Αήκνπ.
πλεξγάδεηαη κε πξντζηακέλνπο άιισλ δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ ηνπ Αήκνπ ή ησλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ
ηνπ Αήκνπ.
πλεξγάδεηαη κε θνξείο εθηφο Αήκνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο
δηνηθεηηθήο ελφηεηαο.
Βίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ λνκηκφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηεο δηνηθεηηθήο κνλάδαο ηνπ.
Παξαθνινπζεί ηε λνκνζεζία, ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο θαη ηηο
εμειίμεηο ζηνλ ηνπηθφ, ειιεληθφ θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο
ιεηηνπξγίεο ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο. Βλεκεξψλεη ην πξνζσπηθφ θαη κεξηκλά γηα ηελ
ηήξεζε ησλ λνκηθψλ δηαηάμεσλ, ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο ζηηο εμειίμεηο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο.

Άξζξν 13

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Οη αξκνδηφηεηεο ησλ επί κέξνπο νξγαληθψλ κνλάδσλ θαη ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο
ζεσξνχληαη σο ε γεληθή πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ ηνπο θαη απνηεινχλ ην βαζηθφ πιαίζην
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ιεηηνπξγίαο ηνπο. Λεπηνκεξέζηεξεο πεξηγξαθέο αξκνδηνηήησλ κπνξνχλ λα γίλνπλ κε
ηε ζχληαμε θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ.

Ο ιεπηνκεξήο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε κνλάδαο, ε δηάξζξσζε ησλ
ππεξεζηψλησλ Σκεκάησλ ζε Γξαθεία , νη ζέζεηο εξγαζίαο ηεο θάζε νξγαληθήο
κνλάδαο, νη πεξηγξαθέο θαζεθφλησλ, θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, νξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Αεκάξρνπ, εθφζνλ δελ έρνπλ
πξνβιεθζεί ζηνλ Οξγαληζκφ Βζσηεξηθήο Τπεξεζίαο, ή θαζνξίδνληαη κε εηδηθνχο
θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο πνπ ζπληάζζνληαη κε απφθαζε ηνπ Αεκάξρνπ κεηά απφ
εηζήγεζε ησλ αξκφδησλ πξντζηακέλσλ.

ΜΔΡΟ 4
ΟΡΓΑΝΗΚΔ ΘΔΔΗ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ
Άξζξν 14
ΔΗΓΗΚΔ ΘΔΔΗ
Οξίδνληαη νη αθφινπζεο ζέζεηο εηδηθνχ πξνζσπηθνχ :
(α) (..3) ζέζεηο Βηδηθψλ πκβνχισλ ή Βηδηθψλ πλεξγαηψλ ή Βπηζηεκνληθψλ
πλεξγαηψλ.
(β) .(..1) ζέζε Αηθεγφξνπ κε έκκηζζε εληνιή.
Άξζξν 15
ΣΑΚΣΗΚΔ ΘΔΔΗ ΜΔ ΥΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ
1. Οη ζέζεηο ηνπ κνλίκνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αήκνπ δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο :
Ώ. Παλεπηζηεκηαθήο Βθπαίδεπζεο (ΠΒ).
ΐ. Σερλνινγηθήο Βθπαίδεπζεο (ΣΒ).
Γ. Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο (ΑΒ).
Α. Τπνρξεσηηθήο Βθπαίδεπζεο (ΤΒ).
Σα πξνζφληα δηνξηζκνχ πεξηγξάθνληαη ζην Π.Α. 37α/1987 ζην ΠΑ 22/90 θαη ζην
Π.Α. 50/2001, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.
2. ηελ θαηεγνξία Παλεπηζηεκηαθήο Βθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο θιάδνη θαη
πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο:
ΚΛΑΓΟ ΠΔ
ΠΒ Αηνηθεηηθνχ
ΠΒ Κνηλσληνιφγσλ
ΠΒ Οηθνλνκηθνχ - Λνγηζηηθνχ
ΠΒ Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Ώλάπηπμεο
ΠΒ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ
ΠΒ πγθνηλσληνιφγσλ

ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΩΝ

1
2
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ΠΒ Ώξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ
ΠΒ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ
ΠΒ Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ
ΠΒ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ
ΠΒ Υεκηθψλ Μεραληθψλ
ΠΒ Πεξηβάιινληνο
ΠΒ Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο
ΠΒ Γεσπφλσλ (δσηθήο ή θπηηθήο παξαγσγήο)
ΠΒ Ααζνιφγσλ

1
1
1
1

1

ΠΒ Εζηνξίαο - Ώξραηνινγίαο
ΠΒ Πιεξνθνξηθήο
ΠΒ Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Δ/Τ
ΠΒ Υεκηθψλ
ΠΒ ΐηνιφγσλ
ΠΒ Εαηξψλ
ΠΒ Κηεληάηξσλ
ΠΒ Φπρνιφγσλ
ΠΒ Γεσηερληθψλ
ΠΒ Ερζπνιφγσλ

1
1

ΠΒ Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Ώλάπηπμεο
ΠΒ Βπηθνηλσληψλ θαη Μέζσλ Μαδηθήο Βλεκέξσζεο
ΠΒ Θεαηξηθψλ πνπδψλ, Μνπζηθψλ πνπδψλ θαη Καιψλ
Σερλψλ
ΠΒ Αεκνηηθήο Ώζηπλνκίαο
ΠΒ Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ
ΠΒ Αηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ πνιηηψλ
……………………………………………
ύλνιν ζέζεσλ ΠΔ 10
3. ηελ θαηεγνξία Σερλνινγηθήο Βθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο θιάδνη θαη
πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο:
ΚΛΑΓΟ ΣΔ
ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΩΝ
ΣΒ ΐηβιηνζεθνλφκσλ
ΣΒ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ
1
ΣΒ Μεραληθψλ Πνιηηηθψλ Έξγσλ Τπνδνκήο
1
ΣΒ Μεραληθψλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ
1
ΣΒ Σερλνιφγσλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ
ΣΒ Σερλνιφγσλ Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ
1
ΣΒ Σερλνιφγσλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ
1
ΣΒ Βλεξγεηαθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Σερλνινγίαο
ΣΒ Αηαθνζκεηψλ

1
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ΣΒ Βπηζθεπηψλ θαη Βπηζθεπηξηψλ Τγείαο
ΣΒ Ννζειεπηψλ
ΣΒ Βπνπηψλ Αεκφζηαο Τγείαο
ΣΒ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ
ΣΒ Κνηλσληθήο Βξγαζίαο
ΣΒ Αηνίθεζεο Μνλάδσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο
ΣΒ Σερλνιφγσλ Σξνθίκσλ
ΣΒ Σερλνιφγσλ Γεσπνλίαο (δσηθήο ή θπηηθήο παξαγσγήο)
ΣΒ Ααζνπνλίαο θαη Αηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο
ΣΒ Αηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ

1

ΣΒ Πιεξνθνξηθήο
ΣΒ Αηνίθεζεο Μνλάδσλ Σ.Ώ.

1
1

ΣΒ Αεκνηηθήο Ώζηπλνκίαο
ΣΒ Αηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ πνιηηψλ
……………………………………………
ύλνιν ζέζεσλ ΣΔ 9
4. ηελ θαηεγνξία Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο θιάδνη θαη
πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο:
ΚΛΑΓΟ ΓΔ
ΑΒ Αηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ
ΑΒ Βηζπξαθηφξσλ
ΑΒ Βιεγθηψλ Βζφδσλ - Βμφδσλ
ΑΒ ΐηβιηνζεθνλνκίαο
ΑΒ Βπνπηψλ Φπιάθσλ ρνιηθψλ Κηηξίσλ
ΑΒ Βπνπηψλ Καζαξηφηεηαο
ΑΒ Σειεθσλεηψλ
ΑΒ Ανκηθψλ Έξγσλ
ΑΒ ρεδηαζηψλ
ΑΒ ΐνεζψλ Ννζειεπηψλ
ΑΒ Αεκνηηθήο Ώζηπλνκίαο
ΑΒ Γεσξγνηερληηψλ
ΑΒ Διεθηξνιφγσλ
ΑΒ Μεραλνηερληηψλ Ώπηνθηλήησλ
ΑΒ Διεθηξνηερληηψλ Ώπηνθηλήησλ
ΑΒ Υεηξηζηψλ Μεραλεκάησλ Έξγσλ
ΑΒ Οδεγψλ Ώπηνθηλήησλ
ΑΒ Σερληηψλ Τδξαπιηθψλ
ΑΒ Σερληηψλ Φαλνπνηψλ
ΑΒ Κεπνπξψλ – Αελδξνθφκσλ –ΏλζνθφκσλΑελδξνθεπνπξψλ)

ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΩΝ
15
1
1

1

2
6
2
1
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ΑΒ Πξνζσπηθνχ Ώζθαιείαο
ΑΒ Πξνζσπηθνχ Δ/Τ
ΑΒ Αηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ πνιηηψλ
……………………………………………...

2
ύλνιν ζέζεσλ ΓΔ 31

5. ηελ θαηεγνξία Τπνρξεσηηθήο Βθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο θιάδνη θαη
πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο:
ΚΛΑΓΟ ΤΔ
ΤΒ Κιεηήξσλ – Θπξσξψλ- Γεληθψλ Καζεθφλησλ
ΤΒ Βπηζηαηψλ Καζαξηφηεηαο
ΤΒ Φπιάθσλ
ΤΒ ΐνεζεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (π.ρ βνεζψλ καγείξσλ)
ΤΒ Οηθνγελεηαθψλ ΐνεζψλ
ΤΒ Βξγαηψλ Καζαξηφηεηαο
ΤΒ Βξγαηψλ Πξαζίλνπ
ΤΒ Βξγαηψλ Νεθξνηαθείνπ
ΤΒ Βξγαηψλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ (π.ρ νδνπνηίαο)
ΤΒ Τδξνλνκέσλ
ΤΒ Βξγαηψλ Αεκνηηθψλ θαγείσλ
ύλνιν ζέζεσλ ΤΔ

ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΩΝ

6
1
1
2
1
11

Άξζξν 16
ΘΔΔΗ ΜΔ ΥΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΑΟΡΗΣΟΤ
ΥΡΟΝΟΤ
Πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ ζέζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ (ΕΑΏΥ) θαη νη νπνίεο είλαη
πξνζσπνπαγείο. Οη ζέζεηο απηέο θαηαξγνχληαη φηαλ θελσζνχλ κε νπνηνλδήπνηε
ηξφπν.
Δηδηθόηεηεο
ΤΒ Καζαξίζηξηα
ΤΒ Τδξνλνκέσλ

ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΩΝ
1
2

ΑΒ Οδεγψλ

1
ύλνιν πξνζσπνπαγώλ ζέζεσλ ΗΓΑΥ 4
Άξζξν 17

ΘΔΔΗ ΜΔ ΥΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΟΡΗΜΔΝΟΤ
ΥΡΟΝΟΤ
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Πξνβιέπνληαη πελήληα (50) ζέζεηο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηθψλ ή
άιισλ πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ θαζψο θαη γηα θάιπςε αλαγθψλ
αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Ώλαιπηηθά:
1 ζέζε Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ (ΠΒ)
1 ζέζε Αηνηθεηηθνχ
(ΠΒ)
1 ζέζε Εζηνξίαο- Ώξραηνινγίαο (ΠΒ)
1 ζέζε Καζεγεηψλ (ΠΒ)
1 ζέζε Σερλνιφγνπ Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ (ΣΒ)
1 ζέζε Πιεξνθνξηθήο (ΣΒ)
4 ζέζεηο Αηνηθεηηθνχ (ΑΒ)
8 ζέζεηο Οδεγψλ (ΑΒ)
2 ζέζεηο Υεηξηζηψλ Μεραλεκάησλ Έξγσλ (ΑΒ)
15 ζέζεηο Βξγαηψλ Καζαξηφηεηνο (ΤΒ)
7 ζέζεηο Βξγαηψλ Ππξνπξνζηαζίαο (ΤΒ)
5 ζέζεηο Βξγαηψλ γεληθψλ θαζεθφλησλ (ΤΒ)
1 ζέζε Βξγάηε θηίζηε (ΤΒ)
2 ζέζεηο ΐνεζψλ πδξαπιηθψλ (ΤΒ)

ΜΔΡΟ 5
ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
Άξζξν 18
Πξντζηάκελνη Τπεξεζηώλ
Πξντζηάκελνη ησλ απηνηειψλ Σκεκάησλ θαη απηνηειψλ Γξαθείσλ ηεο νξγαλσηηθήο
δνκήο ηνπ Αήκνπ ηνπνζεηνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ππάιιεινη ησλ
αθφινπζσλ θιάδσλ :
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ
(Οξγαληθή κνλάδα)
1

Ώπηνηειέο Εδηαίηεξν Γξαθείν Αεκάξρνπ

2

Ώπηνηειέο Γξαθείν Αηνηθεηηθήο ΐνήζεηαο

ΚΛΑΓΟ
ΠΔ Γηνηθεηηθνύ ή ΠΔ ΟηθνλνκηθνύΛνγηζηηθνύ ή ΣΔ Γηνηθεηηθνύ
Λνγηζηηθνύ ή ΣΔ Μνλάδσλ Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο ή ΓΔ Γηνηθεηηθνύ
ΠΔ Γηνηθεηηθνύ ή ΠΔ ΓηνηθεηηθνύΛνγηζηηθνύ ή ΣΔ Γηνηθεηηθνύ
Λνγηζηηθνύ ή ΣΔ Μνλάδσλ Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο ή ΓΔ Γηνηθεηηθνύ
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3

Ώπηνηειέο Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ,
Πιεξνθνξηθήο θαη Αηαθάλεηαο

5

Ώπηνηειέο Σκήκα Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο
Ώλάπηπμεο

6

Ώπηνηειέο Γξαθείν Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ

7

Ώπηνηειέο Σκήκα Αηνηθεηηθψλ θαη
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ

8

Ώπηνηειέο Γξαθείν Κ.Β.Π.

9

Ώπηνηειέο Σκήκα Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη
Πεξηβάιινληνο

ΠΔ Γηνηθεηηθνύ ή ΠΔ ΓηνηθεηηθνύΛνγηζηηθνύ ή ΣΔ Πιεξνθνξηθήο ή
ΣΔ Γηνηθεηηθνύ Λνγηζηηθνύ ή ΣΔ
Μνλάδσλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή
ΓΔ Γηνηθεηηθνύ
ΠΔ Γηνηθεηηθνύ ή ΠΔ ΟηθνλνκηθνύΛνγηζηηθνύ ή ΠΔ Γεσπόλσλ ή ΠΔ
Γεσηερληθώλ ή ΣΔ Γηνηθεηηθνύ
Λνγηζηηθνύ ή ΣΔ Μνλάδσλ Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο ή ΓΔ Γηνηθεηηθνύ
Λνγηζηηθνύ ή ΓΔ Γξακκαηέσλ
ΠΔ Γηνηθεηηθνύ ή ΣΔ Κνηλσληθώλ
Λεηηνπξγώλ ή ΣΔ Γηνηθεηηθνύ
Λνγηζηηθνύ ή ΣΔ Μνλάδσλ Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο ή ΓΔ Γηνηθεηηθνύ
ΠΔ Γηνηθεηηθνύ ή ή ΠΔ
Γηνηθεηηθνύ-Λνγηζηηθνύ ή ΣΔ
Γηνηθεηηθνύ Λνγηζηηθνύ ή ΣΔ
Μνλάδσλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή
ΓΔ Γηνηθεηηθνύ
ΠΔ Γηνηθεηηθνύ ή ΣΔ
Γηεθπεξαίσζεο Πνιηηώλ ή ΣΔ
Γηνηθεηηθνύ Λνγηζηηθνύ ή ΣΔ
Μνλάδσλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή
ΓΔ Γηεθπεξαίσζεο Πνιηηώλ ή ΓΔ
Γηνηθεηηθνύ
ΠΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ή ΠΔ
Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ή ή ΠΔ
Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ή ΠΔ
Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ ή ΠΔ
Υεκηθώλ Μεραληθώλ ή ΠΔ
Γεσπόλσλ ή ΠΔ Γεσηερληηώλ ή ΣΔ
Σερλνιόγσλ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ή
ΣΔ Σερλνιόγσλ Ζιεθηξνιόγσλ
Μεραληθώλ ή ΣΔ Σερλνιόγσλ
Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ

ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Άξζξν 19
Σειηθέο δηαηάμεηο
1. Καηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Οξγαληζκνχ νη ππεξεηνχληεο ζην Αήκν
ππάιιεινη θαηαηάζζνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ησλ ζρεηηθψλ θιάδσλ.
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2. Δ θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο επί κέξνπο νξγαληθέο κνλάδεο γίλεηαη κε
απφθαζε ηνπ Αεκάξρνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ κνλάδσλ,
ηα πξνζφληα, ηελ πείξα θαη ηηο εηδηθέο γλψζεηο ησλ ππαιιήισλ.
3. Δ ηζρχο ηνπ παξφληνο Οξγαληζκνχ Βζσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ αξρίδεη απφ ηε
δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, νπφηε παχεη λα ηζρχεη θάζε
πξνεγνχκελε ζρεηηθή απφθαζε.
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1.1.2.2 Πεξηγξαθή θαη Αμηνιόγεζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ
Τθηζηάκελε Γηάξζξσζε Τπεξεζηώλ
ΓΗΜΑΡΥΟ

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΙΟ
ΓΗΜΑΡΥΟΤ

Γπαθείο Δημοζίων - Διεθνών
Σσέζεων

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΙΟ
ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ
ΠΟΛΙΣΩΝ

Γπαθείο Ειδικών Σςμβούλων
- Σςνεπγαηών

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ
Γπαθείο Δικηγόπος

Γπαθείο Ππογπαμμαηιζμού,
Ανάπηςξηρ και
Πληποθοπικήρ

Επιηποπή
Ππογπαμμαηιζμού,
Δπάζεων

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Σμήμα Γιοικητικού

Σμήμα Οικονομικού

Γπαθείο Πποζωπικού

Γπαθείο
Πποϋπολογιζμού Ιζολογιζμού

Γπαθείο Ενημέπωζηρ
Πολιηών - Τηλεθωνικού
Κένηπος

Γπαθείο Διασείπιζηρ
Εζόδων

Γπαθείο Υποζηήπιξηρ
Δημοηικού Σςμβοςλίος

Γπαθείο Διασείπιζηρ
Δαπανών

Γπαθείο Διοικηηικήρ
Μέπιμναρ

Γπαθείο Δημοηικήρ
Πεπιοςζίαρ Κληποδοηημάηων

Γπαθείο Δημοηικήρ
Καηάζηαζηρ Διασείπιζηρ Θεμάηων
Αλλοδαπών

Γπαθείο Μιζθοδοζίαρ &
Αζθάλιζηρ Πποζωπικού

Γπαθείο Διασείπιζηρ
Θεμάηων Παιδείαρ

Γπαθείο Ππομηθειών

Γπαθείο Φοπήγηζηρ
Αδειών Καηαζηημάηων

Γπαθείο Αποθήκηρ

Σμήμα
Μηχανογπάυησηρ

Υπεύθςνορ Διασειπιζηικού
Σςζηήμαηορ

Τεσνικόρ Αζθαλείαρ

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ &
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Σμήμα Σεχνικών
Τπηπεσιών

Σμήμα Πεπιβάλλοντορ &
Η/Μ Δξοπλισμού

Γπαθείο Διασείπιζηρ
Αγποηικών Θεμάηων

ηνλ επφκελν πίλαθα θαίλεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ Αήκνπ
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Απνδέθηεο

Πξνβιήκαηα / Αλάγθεο

Τπάιιεινη ηνπ

Τπάξρνπλ
πξνβιήκαηα Λεηηνπξγηθή θαη
ζηνπο ρξφλνπο
Πνηνηηθή
δηεπζέηεζεο
ζεκάησλ Ώλαβάζκηζε κέζσ
πξνζσπηθνχ
ηνπ λένπ ΟΒΤ
θπξίσο ιφγσ ηεο έιιεηςεο
ζηειέρσζεο

Αήκνπ

Αελ
ππήξρε
δηαθξηηή θαη
ιεηηνπξγηθά
θαηαλνκή

Γπλαηόηεηεο

ζαθήο
επαξθήο

αξκνδηνηήησλ.
Αεκνηηθνί
χκβνπινη

Έιιεηςε πξνζσπηθνχ κε Λεηηνπξγηθή θαη
απνηέιεζκα
Πνηνηηθή
θάπνηεο
θνξέο
ιφγνπ Ώλαβάζκηζε κέζσ
φγθνπ εξγαζίαο λα
ηνπ λένπ ΟΒΤ
παξνπζηάδνληαη
δπζιεηηνπξγίεο ζηελ
ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ.
Έιιεηςε
Τπνδνκήο

πιηθνηερληθήο

(γξαθεία,
εξκάξηα).

ππνινγηζηέο,

ηνλ επφκελν πίλαθα θαίλνληαη ηα αδχλαηα ζεκεία ηεο πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Αήκνπ
Αδύλαηα ζεκεία

Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο

Δ
δηαδηθαζία
πνπ
αθνινπζείηαη
δεκηνπξγεί θαη κεγαιχηεξε
γξαθεηνθξαηία
θαη
παξαθνινχζεζεο ησλ

αδπλακία

εγγξάθσλ.
Οξγάλσζε θαη πλεξγαζίεο

Έιιεηςε γλψζεσλ : Οη πεξηνξηζκέλεο
γλψζεηο θαη εκπεηξία ησλ ζηειερψλ
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εηδηθά ζε ζέκαηα Νέσλ Σερλνινγηψλ
Ώλζξψπηλν
δπλακηθφ & Τιηθνηερληθή ππνδνκή

Έιιεηςε πξνζσπηθνχ ζην ζχλνιν ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ Αήκνπ.
Πξαγκαηνπνηείηαη
πεξηνξηζκέλε
εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ.
Αελ ππάξρνπλ επαξθείο ρψξνη γηα ηα
Γξαθεία θαη εηδηθά γηα ην αξρείν.

ηνλ επφκελν πίλαθα θαίλνληαη ηα ηζρπξά ζεκεία ηεο πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Αήκνπ
Εζρπξά ζεκεία
Αξαζηεξηφηεηεο & Αηαδηθαζίεο

Εθαλνπνηεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ιφγσ
απφδνζεο ησλ
ππαιιήισλ

Ώλζξψπηλν
δπλακηθφ & Τιηθνηερληθή ππνδνκή

Σν πξνζσπηθφ
επαξθεί γηα ηηο
ζχγρξνλεο
Αήκνπ

ησλ

αλάγθεο

ππεξεζηψλ

δελ

ιεηηνπξγίαο

ηνπ

Βηδηθφηεξεο Παξαηεξήζεηο γηα ηε Λεηηνπξγία ηνπ Αήκνπ
Τπάξρεη ζνβαξή έιιεηςε ζε ζέκαηα ππνδνκψλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, γηα φιεο
ηηο Τπεξεζίεο θαη παξαηεξνχληαη δπζιεηηνπξγίεο. Βπίζεο ππάξρεη ππεξζπγθέληξσζε
αξκνδηνηήησλ, θαζψο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ππαιιήινπο, εθηφο ησλ εθ ηνπ
νξγαλνγξάκκαηνο αξκνδηνηήησλ παξαηχπσο θαη εζηκνηππηθά έρνπλ πξνζηεζεί
αξκνδηφηεηεο.
ύλνςε Κξίζηκσλ Εεηεκάησλ γηα ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ
Ώπφ ην ζχλνιν ησλ ζεκάησλ πνπ πεξηγξάθεζαλ παξαπάλσ, ζεκεηψλνληαη ηα
αθφινπζα δεηήκαηα, σο πεξηζζφηεξν θξίζηκα γηα ηελ εζσηεξηθή αλάπηπμε ηνπ
Αήκνπ Κπζήξσλ ζηνλ ρξνληθφ νξίδνληα ηνπ παξφληνο Βπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο.
- Άκεζε αλάγθε αληηθεηκεληθήο θαη ηεθκεξησκέλεο αμηνιφγεζεο ησλ πξαγκαηηθψλ
αλαγθψλ ηνπ Αήκνπ πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ν λένο ΟΒΤ .
- Ώληηκεηψπηζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην λφκν γηα ηελ Διεθηξνληθή
Αηαθπβέξλεζε θαη ελζσκάησζε αιιαγψλ θαη λέσλ δπλαηνηήησλ.
- Έιιεηςε ζπζηήκαηνο Αηνίθεζεο κε ζηφρνπο θαη δείθηεο κεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ην
Ν.3230/2004 θαη ηηο ζπλαθείο εγθπθιίνπο.
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- Ώλάγθεο βειηίσζεο ηεο ρσξνθαηαλνκήο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο
ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
- Ώμηνιφγεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ θαηαγεγξακκέλσλ αλαγθψλ ζε εμνπιηζκφ
γξαθείνπ, κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη νρήκαηα.
- Βιιείςεηο ζηε ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ.
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1.1.2.3 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία Γήκνπ Κπζήξσλ
Οη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Ώ.) απνηεινχλ κία θαηεγνξία
νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά :
Παξέρνπλ ππεξεζίεο θαη θαηαζθεπάδνπλ ππνδνκέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ηνπηθά
δεκφζηα αγαζά, ηα νπνία δελ είλαη δπλαηφ λα παξαρζνχλ είηε ζε ηθαλνπνηεηηθέο
πνζφηεηεο είηε κε ηηο θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο απφ ηελ αγνξά, νχηε κπνξνχλ λα
ηηκνινγεζνχλ κε ηηο θιαζζηθέο κεζφδνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.
Αελ έρνπλ θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα, φπσο νη επηρεηξήζεηο.
Ώπνηεινχλ θνξείο άζθεζεο δεκφζηαο εμνπζίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν.
Οη νηθνλνκηθνί ηνπο ζηφρνη επηθεληξψλνληαη θαηά ζπλέπεηα ζε ηξεηο θαηεπζχλζεηο :
α) ζηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο (παξαγσγή ηνπηθψλ δεκφζησλ αγαζψλ) κε
ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο, κε βάζε νξηζκέλα πξφηππα πνηφηεηαο,
β) ζηελ εμεχξεζε ζηαζεξψλ θαη κφληκσλ εζφδσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ πηνζέηεζε
δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ,
γ) ζηελ εμαζθάιηζε πιενλάζκαηνο γηα λα επηηεπρζεί ε πινπνίεζε κεζνπξφζεζκσλ
αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ.
Γηα λα αμηνινγεζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ πξσηνβάζκησλ
Ο.Σ.Ώ., κε βάζε ρξεκαηννηθνλνκηθά θξηηήξηα, ζα πξέπεη αθελφο κελ λα ιακβάλνληαη
ππφςε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, αθεηέξνπ δε λα δηαηίζεληαη αμηφπηζηα θαη
θαηάιιεια δεδνκέλα θαη ζηνηρεία.
Βπί πιένλ, ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, ππάξρνπλ λέεο παξάκεηξνη πνπ πεγάδνπλ αθελφο
απφ ηηο ξηδηθέο αιιαγέο πνπ επηθέξεη ν Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο
Ώπηνδηνίθεζεο θαη ηεο Ώπνθεληξσκέλεο Αηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»,
αθεηέξνπ – θαη ην ζεκαληηθφηεξν – απφ ηελ νμχηαηε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηέξρεηαη
ε ρψξα θαη ε νπνία ζα επεξεάζεη ζαθψο ηνπο νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο ησλ ΟΣΏ.
Ο Ν. 3852/2010 ζην Δ΄ Μέξνο «Οηθνλνκηθά» πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά άξζξσλ πνπ
αθνξνχλ:
− Σνπο Κεληξηθνχο Ώπηνηειείο Πφξνπο (ΚΏΠ) ησλ Αήκσλ
− Σελ Φνξνινγηθή Αεκνζηνλνκηθή Ώπνθέληξσζε
− Σν Βηδηθφ Πξφγξακκα Βμπγίαλζεο (νηθνλνκηθήο) θαη ηε ζχζηαζε Λνγαξηαζκνχ
Βμπγίαλζεο θαη Ώιιειεγγχεο
− Σελ πηζηνιεπηηθή πνιηηηθή, ηε δηαδηθαζία ζπλνκνιφγεζεο δαλείνπ θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο
– φξνπο δαλεηζκνχ
− Σνλ πξνγξακκαηηζκφ, πξνυπνινγηζκφ θαη ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ
λέσλ Αήκσλ
− Σνλ θαηαζηαιηηθφ έιεγρν απφ ην Βιεγθηηθφ πλέδξην, ηνλ έιεγρν ηεο είζπξαμεο
εζφδσλ θαη ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ ζπκβάζεσλ.
ην πιαίζην ηεο λέαο λνκνζεζίαο, ν λένο Αήκνο Κπζήξσλ, πινπνίεζε ηηο κεηαβαηηθέο
δηαηάμεηο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 267, πιελ ηεο
νινθιήξσζεο ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο έσο ηηο 30/9/2011, ζην νπνίν
δφζεθε ρξνληθή παξάηαζε κέρξη 30/11/2011.
ηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε σο έρεη ηελ ζπλνπηηθή αλαθνξά ηεο Έθζεζε Απνγξαθήο
έλαξμεο θαη ηνπ ηζνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Κπζήξσλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1.2.: ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΔ
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ
1.2.1. ηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ – Πνιηηηθό Πιαίζην

Δ δνκή θαη ε δηάξζξσζε ηεο Ώπηνδηνίθεζεο παξνπζηάδεη ζπλερή εμέιημε ηα
ηειεπηαία ρξφληα θαη απαηηεί ζπλερή ελεκέξσζε, πςειφ βαζκφ νξγάλσζεο θαη
ηερλνγλσζία.
Οη ΟΣΏ έρνπλ αξρίζεη πιένλ λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ νξγαλσκέλεο επηρεηξήζεηο,
αλαδηακνξθψλνληαο ξηδηθά ηηο ζρέζεηο πνιηηηθήο, νηθνλνκίαο, αγνξψλ, θνηλσλίαο,
πνιηηψλ, επηθνηλσλίαο, πιεξνθφξεζεο θαη γλψζεο, δεδνκέλα ηα νπνία παξνπζηάδνπλ
ζπλερή θαη δπλακηθή εμέιημε.
Δ αλαδήηεζε ηνπ «θαηλνχξγηνπ, ηεο «θαηλνηνκίαο», ηεο «λέαο πνιηηηθήο» θαη
γεληθφηεξα ηεο «νπζίαο» θαη ηεο «ξεαιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο λέαο
πξαγκαηηθφηεηαο», ζπλνςίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα θαη ην πνιηηηθφ δεηνχκελν, ηφζν γηα
ηελ Ώπηνδηνίθεζε φζν θαη γηα ηνπο πνιίηεο.
Δ «ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο» γηα ηελ δεκνηηθή πνιηηηθή,
αθνξά ην ηελ χπαξμε Κεληξηθνχ ηφρνπ - ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ
ΐαζηθφο ηφρνο ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ ζπλνπηηθά γηα ηνλ Αήκν Κπζήξσλ
είλαη ε Ώεηθφξνο αλάπηπμε.
ξνο πνπ δειψλεη κηα πνιηηηθή γηα ζπλερή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε πνπ
δελ ζπλεπάγεηαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ αιιά,
αληηζέησο, εγγπάηαη ηελ νξζνινγηθή βησζηκφηεηά ηνπο. ηε πλζήθε ηεο
Βπξσπατθήο Έλσζεο νξίδεηαη σο «ζεβφκελε ην πεξηβάιινλ αλάπηπμε», δειαδή
εθείλε πνπ «εγγπάηαη ηελ πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα». ηελ Έθζεζε ηεο
Παγθφζκηαο Βπηηξνπήο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Ώλάπηπμε (Brundland), ε
Ώεηθφξνο Ώλάπηπμε νξίδεηαη σο «ε αλάπηπμε, ε νπνία θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ
παξφληνο ρσξίο λα δηαθπβεχεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ λα θαιχςνπλ
ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο».
ηελ νηθνλνκηθή αλαβάζκηζε ησλ λεζηψλ καο, θπξίσο κε ηε δεκηνπξγία βηψζηκσλ
αλαπηπμηαθψλ ζπλδπαζηηθψλ δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο κε
ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ, ζηνλ πνιηηηζκφ, ζηελ αηζζεηηθή, ζηηο ηνπηθέο θνηλσληθέο
δνκέο.
1.2.2. ηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ - Αλαπηπμηαθό Πιαίζην
Ο ηνπξηζκόο είλαη ε θύξηα πεγή απαζρόιεζεο θαη εζόδσλ γηα ηα λεζηά καο
Αηάθνξεο θνηλνηηθέο πνιηηηθέο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ
αεηθνξία ηνπ: ην πεξηβάιινλ, νη κεηαθνξέο, ε απαζρφιεζε ή αθφκε θαη ε έξεπλα.
Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί έλαο αεηθφξνο αιιά ηαπηφρξνλα θαη αληαγσληζηηθφο
ηνπξηζκφο, πξνρσξνχκε ζηελ ·επίηεπμε ηνπ ζσζηνχ ξπζκνχ αλάπηπμεο, κε ζεβαζκφ
ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ λεζηψλ καο
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Πεξηιακβαλνκέλσλ εγγπήζεσλ φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ησλ ηνπξηζηψλ θαη ησλ
ηνπηθψλ θνηλνηήησλ, ·πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ ησλ
ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, ·κείσζε ηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ θαη ηεο ξχπαλζεο ζηνπο
ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, ·δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο ππέξ ηεο επεκεξίαο ηεο ηνπηθήο
θνηλφηεηαο, ·κείσζε ηνπ επνρηθνχ ραξαθηήξα ηεο δήηεζεο, ελίζρπζε θαη αλαβάζκηζε
ησλ κεηαθνξψλ.
Οη αλάγθεο γηα κεηαθνξηθέο θαη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο ζα ζπλερίζνπλ λα
απμάλνληαη θαζηζηψληαο αλαγθαία ηελ αλάπηπμε θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηθηχσλ
ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπο κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ.
Βλδεηθηηθά αλαθέξνπκε έξγα πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηνπο ζηφρνπο καο :
 Μφληκε εζσηεξηθή αθηνπιντθή ζχλδεζε Κπζήξσλ-Ώληηθπζήξσλ ηνπιάρηζηνλ
γηα ηηο 5 κέξεο ηεο εβδνκάδνο
 πληήξεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ Βιηθνδξνκίνπ Ώληηθπζήξσλ
 Βπηκήθπλζε ηνπ Ώεξνδηαδξφκνπ ησλ Κπζήξσλ ζε 2.500κ
 Βγθαηάζηαζε επίγεηαο βάζεο αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ
 Βπέθηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ Ώεξνιηκέλα 16 ψξεο αλά εκέξα θαη ηελ
αλαβάζκηζε ηνπ Κέληξνπ Βιέγρνπ Σειεπηθνηλσλίαο απφ ΏΦΕ ζε Πχξγν
Βιέγρνπ
 Μφληκε Ώεξνπνξηθή ζχλδεζε Ώζήλαο- Κπζήξσλ 7 κέξεο εβδνκαδηαίσο θαη
ηελ αχμεζε πξνζθεξνκέλσλ ζέζεσλ απφ 280 ζε 520 ηνπο ζεξηλνχο κήλεο
 Καηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο δεκνηηθή ζπγθνηλσλία απφ θαη πξνο ην
Ώεξνδξφκην θαη ην Ληκάλη θαη βαζηθή Αεκνηηθή πγθνηλσλία φιν ην ρξφλν.
 Ώχμεζε αθηνπιντθήο

ζχλδεζεο Κπζήξσλ-Πεηξαηά, απφ 2 ζε 3 θνξέο

εβδνκαδηαίνο
 Καηά ηε ζεξηλή πεξίνδν εκεξήζηα δξνκνιφγηα Κχζεξα-Ώληηθχζεξα γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπ εκεξήζηνπ ηνπξηζκνχ
 Ώπεπζείαο ζχλδεζε Ώγ. Πειαγίαο κε ηελ Βιαθφλεζν ηνπο ζεξηλνχο κήλεο
 Σε ζπκκεηνρή ζε άγνλεο γξακκέο φπσο Κχζεξα-Θεζζαινλίθε. ηε γξακκή
εηεία-Πξέβεδα λα γίλεηαη stop over ζηα Κχζεξα. Αηεθδηθνχκε ηελ επέθηαζε
ησλ αεξνπνξηθψλ γξακκψλ Ρφδνπ-Καξπάζνπ-εηείαο, θαζψο θαη ΚέξθπξαοΠξέβεδαο-Κεθαιινληάο-Γαθχλζνπ κέρξη θαη ηα Κχζεξα. Έηζη ζπλδένληαη ηα
Κχζεξα κε ηελ Κξήηε, ηα Βπηάλεζα θαη ηα Ασδεθάλεζα.
 ΐειηίσζε ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ πξνζέιθπζε θξνπαδηεξνπνινίσλ
ζην Καςάιη
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 Καηαζθεπή Μαξίλαο ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ ζην Αηαθφθηη
 ΐειηίσζε ηνπ επαξρηαθνχ θαη δεκνηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ
 Τηνζεηνχκε ηελ θαηλνηνκία ζηα ηνπηθά δίθηπα αζχξκαηεο πξφζβαζεο
(δσξεάλ Internet) θαη ζηα επξπδσληθά δίθηπα θαη ππεξεζίεο, σο θηλεηήξηνο
κνριφο αλάπηπμεο ζε παγθφζκην επίπεδν. ηα επξπδσληθά δίθηπα ζπλδένληαη
ρξήζηεο (δεκφζηνη θνξείο, επηρεηξήζεηο, πνιίηεο θιπ) κε ηε ρξήζε Δ/Τ ή
άιισλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ, ζε πνιχ πςειέο ηαρχηεηεο. ηελ δπλαηφηεηα
παξνρήο ζηνπο πνιίηεο ππεξεζηψλ φπσο ελδεηθηηθά:
Σαρχηεξν θαη θζελφηεξν Internet (επξπδσληθφ Internet)
Διεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο κε ηηο Αεκφζηεο Τπεξεζίεο, πνιχ γξήγνξα θαη κε
αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ απφ ην ζπίηη ή ην γξαθείν
Διεθηξνληθέο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο απφ ην ζπίηη κε ηξάπεδεο θαη δεκφζηεο
ππεξεζίεο
Βξγαζία εμ απνζηάζεσο, κέζσ κεζφδσλ ηειε-εξγαζίαο, απφ πνιίηεο
απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ
Βλεκέξσζε θαη ςπραγσγία
Απλαηφηεηα ηειεθσληθήο ζπλνκηιίαο ζε ζπλδπαζκφ κε εηθφλα κε πξαθηηθά
κεδεληθφ θφζηνο ηφζν κεηαμχ ησλ δηαζπλδεφκελσλ δεκφζησλ θνξέσλ φζν θαη
γηα ηνπο πνιίηεο, ράξε ζηελ αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο.
 Δ δξάζε απηή ζπκβάιιεη ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζε
απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, φπσο ηα λεζηά καο, αθνχ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
ζηνπο πνιίηεο λα ζπλαιιάζζνληαη ειεθηξνληθά κε ην θέληξν γηα ηελ
δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο. Παξάιιεια, απμάλνληαη ζεκαληηθά νη
επθαηξίεο γηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε δπλαηφηεηα δηείζδπζεο ζε
λέεο αγνξέο κέζσ Internet, ελψ παξάιιεια ζηνρεχεη ζηελ
 Βθαξκνγή ησλ ζχγρξνλσλ ηξφπσλ δηαθήκηζεο θαη πξνβνιήο ζηηο αγνξέο
εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ, πξνβάιινληαο ηελ αηζζεηά αλαβαζκηζκέλε παξνπζία καο ζηηο
δηεζλείο ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο ηεο Γεξκαλίαο, Ώπζηξίαο, Οιιαλδίαο, Γαιιίαο,
Εηαιίαο, Ώγγιίαο θαη Κίλαο, θαη κε κειεηεκέλε ζηφρεπζε λέσλ αγνξψλ γηα
βέιηηζηα απνηειέζκαηα.
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 Forum ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Αήκνπ, κε ζπλεξγαζία φισλ
ησλ θνξέσλ ηνπ ηνπξηζκνχ, ηνπξηζηηθά γξαθεία, ελψζεσλ μελνδφρσλ,
ελνηθηαδνκέλσλ δσκαηίσλ, tour operations θιπ θαη δεκηνπξγία ζην Αήκν
αλεμάξηεηνπ Γξαθείνπ Σνπξηζκνχ, πνπ ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πξνψζεζε
θαη αλάπηπμε ηνπ Σνπξηζκνχ.
Αιηεία – Κηελνηξνθία θαη Πξσηνγελήο Αγξνηηθή Παξαγσγή
Δ Πξσηνγελήο Παξαγσγή ζηα Κχζεξα ηαπηίδεηαη κε ηνλ αγξνηηθφ ρψξν φπνπ θαηά
βάζε :
 Παξάγνληαη ή κπνξνχλ λα παξαρζνχλ πνηνηηθά επψλπκα πξντφληα
 Βπηθξαηνχλ ηνπηθέο ζπλζήθεο, ζπλήζεηεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο.
 Τπάξρνπλ αλεθκεηάιιεπηεο ή ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε
 πινπηνπαξαγσγηθνί πφξνη.
 Αηαηεξείηαη πνιχηηκν κνλαδηθφ θπζηθφ πεξηβάιινλ.
ηα Κχζεξα δνπλ άλζξσπνη πνπ εθηφο ηνπ φηη παξάγνπλ, αλαδεηθλχνπλ θαη
δηαηεξνχλ ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά, πξνζηαηεχνπλ ην πεξηβάιινλ, δηαρεηξίδνληαη
πφξνπο, θπιάηηνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο Θεξκνπχιεο.
Σα παξαγφκελα πξντφληα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη επξχηεξα ζηελ
ηνπηθή αλάπηπμε κέζα απφ ηελ πνηφηεηα, ηελ ηδηαηηεξφηεηα, ηελ ηαπηφηεηα ηνπο ζε
βάζνο ρξφλνπ, δεκηνπξγψληαο έηζη κηα ηζηνξία θαη κηα παξάδνζε γηα ηνλ ηφπν.
πλεηζθέξνπλ αθφκε ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε κε ηελ δηαζχλδεζή ηνπο κε ηνπο
ππφινηπνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, δεκηνπξγψληαο ζέζεηο απαζρφιεζεο,
επηρεηξεκαηηθφηεηα, πξνζηηζέκελε αμία.
ΐιέπνπκε γηα παξάδεηγκα ηνλ ηνπξηζκφ λα ππνζηεξίδεη ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, λα
πξνσζεί θαη λα αλαδεηθλχεη ηα ηνπηθά πξντφληα θαη αληίζεηα ε ηνπηθή παξαγσγή λα
δίδεη ραξαθηήξα, ηδηαηηεξφηεηα, κνλαδηθφηεηα ζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ.
Δ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ αγξφηε είλαη ε θηλεηήξηνο δχλακε, ν νπνίνο ρξεηάδεηαη
απηνπεπνίζεζε, θνπξάγην, ππνκνλή θαη παξάιιεια πνιπδξαζηεξηφηεηα, πνηφηεηα,
θαηλνηνκία, θαληαζία.
Ο πξσηνγελήο ηνκέαο ζηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί λα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν,
κπνξεί λα εκπλεχζεη, λα ζηεξίμεη :
γπλαηθείνπο ζπλεηαηξηζκνχο
ηππνπνίεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ
αγξνηνπξηζκφ
βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο
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Δ ηνπηθή αλάπηπμε κπνξεί λα πνιπδηάζηαηε θαη πνιπεπίπεδε. Ώλαθέξνπκε
ελδεηθηηθά δξάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηνπο ζηφρνπο καο:


Βλίζρπζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη πξνβνιή/ δηαθήκηζε ηεο
ηνπηθήο παξαγσγήο φπσο ιάδη, ειηέο, κέιη, θξαζί, κπδήζξα, παξαδνζηαθά πνηά
θαη γιπθά



ηήξημε ηδησηηθψλ θαη ζπλεηαηξηζηηθψλ επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο
ειαηνθνκίαο, κειηζζνθνκίαο, ακπεινπξγίαο



Αηαρείξηζε θαη ελίζρπζε ηεο θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο θαη ηνπ
δσηθνχ θεθαιαίνπ. ΐειηίσζε ηεο εκπνξίαο ηνπ κε ηελ θαηάιιειε πξνψζεζή ηνπ
ζηηο εθηφο αγνξέο Κπζήξσλ θαη Ώληηθπζήξσλ



Υσξνζέηεζε θαη θαηαζθεπή δεκνηηθψλ ζθαγείσλ κε φιεο ηηο
ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο επαγγεικαηίεο θηελνηξφθνπο



Βλεξγή ππνζηήξημε ηεο αιηεπηηθήο νηθνλνκίαο



Κίλεηξα γηα ηελ πξνζέιθπζε θαη δξαζηεξηνπνίεζε εηδηθψλ
επηζηεκφλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξσηνγελή παξαγσγή φπσο θηελίαηξνη,
γεσπφλνη

1.2.3. Σν Όξακα & νη αξρέο ηνπ Γήκνπ
Οη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Αήκνπ Κπζήξσλ ζπκβαδίδνπλ κε ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη
εζληθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη εζηηάδνληαη ζηα παξαθάησ:
 ζηελ νινθιήξσζε ησλ βαζηθψλ ππνδνκψλ κεηαθνξψλ θαη πεξηβάιινληνο,
 ζηελ νινθιήξσζε ησλ παξεκβάζεσλ αλαδηάξζξσζεο ηεο παξαγσγηθήο βάζεο
(ελίζρπζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο, πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, ρσξνηαμηθφο
ζρεδηαζκφο),
 ζηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη πξνζηαζίαο ηνπ νηθνινγηθνχ
απνζέκαηνο,
 ζηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο, ζηελ αλάδεημε ησλ
ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ, ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ Αήκνπ
Κπζήξσλ,
 ζηελ ηφλσζε ηεο δεκνγξαθηθήο αλάπηπμεο θαη κε ηελ ελίζρπζε ησλ
θνηλσληθψλ ππνδνκψλ,
 ζηε δηάρπζε ηεο γλψζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ζηε ζηήξημε ζπιινγηθψλ
αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ κε εμσζηξεθή ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηελ
θαιιηέξγεηα ηεο ζρέζεο ηνπξηζκνχ – πνιηηηζκνχ
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 ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζηε ζηήξημε ησλ Σνπηθψλ
Πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ Ώπαζρφιεζε.
 πιήξεο ελζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζηηο ηνκεαθέο
αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο,
 πιήξεο αλάπηπμε πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ,
 πξνζηαζία-αεηθνξηθή ρξήζε θαη δηαρείξηζε θπζηθψλ πφξσλ,
 πξνζηαζία-απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημε θπζηθνχ πεξηβάιινληνο,
 πξνζηαζία αλαβάζκηζε πνηφηεηαο αζηηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο.
πγθεθξηκέλα:
 ζηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ θαη επηθίλδπλσλ απνβιήησλ,
 ζηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο,
 ζηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο –πξνζηαηεπφκελεο
πεξηνρέο,
 ζηελ

πξνζηαζία

θαη

αλαβάζκηζε

ηεο

πνηφηεηαο

ηνπ

δνκεκέλνπ

πεξηβάιινληνο,
 ζηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε πνιηηψλ-πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζεδηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ζε εζληθφ δίθηπν πεξηβαιινληηθήο πιεξνθνξίαο,
 ζηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ θαη ελεξγεηαθψλ πφξσλ-αλαλεψζηκεο πεγέο
ελέξγεηαο,
 ζηελ πξφιεςε ησλ θπζηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θαηαζηξνθψλ-πνιηηηθή
πξνζηαζία,
 ζηε βειηίσζε ηεο νηθνινγηθήο πνηφηεηαο ηεο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ,
 ζηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε ζέκαηα,
πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο-ππνβνήζεζε ηνκέα ηνπηθήο νηθνλνκίαο
Σν αλαπηπμηαθφ φξακα γηα ηνλ Αήκν είλαη ε αλάπηπμε βηψζηκεο επηρεηξεκαηηθήο
πξσηνβνπιίαο κε πνηφηεηα, ελζσκαησκέλε γλψζε θαη θαηλνηνκία θαη κε
εμσζηξεθή πξνζαλαηνιηζκφ πξνο αγνξέο πςειήο αγνξαζηηθήο δχλακεο θαη
απαηηήζεσλ. Δ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο απαηηεί δπλακηθή θαη
εμεηδηθεπκέλε επηρεηξεκαηηθφηεηα ε νπνία ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεηαη αιιά θαη
λα θαζνδεγείηαη αλαπηπμηαθά κε ζηνρεπκέλεο εληζρχζεηο θαη ζεζκηθέο
αλαδηαξζξψζεηο απφ έλαλ απνηειεζκαηηθφ δεκφζην ηνκέα πνπ ζα παξέρεη κία
ηζρπξφηεξε ηερλνινγηθή βάζε, έλα αξηηφηεξν δίθηπν άπισλ θαη πιηθψλ ππνδνκψλ
θαη έλα απνηειεζκαηηθφηεξν ζχζηεκα ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηακεζνιάβεζεο. Ο
θνξέαο πνπ ζα ζπκβάιιεη ελεξγά θαη ζα επηθνπξεί ζην φξακα ηνπ Αήκνπ είλαη ε
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λενζχζηαηε Ώλαπηπμηαθή Αήκνπ Κπζήξσλ Ώλψλπκε Βηαηξεία ΟΣΏ κε ην
δηαθξηηηθφ ηίηιν «Πξφηππε Ώλαπηπμηαθή Βηαηξεία Κπζήξσλ»
Οη επηκέξνπο πνιηηηθέο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα επηδηψθνπλ:
 ηελ ελίζρπζε ηεο πνηνηηθήο θαη βηψζηκεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ ΜΜΒ
επηρεηξήζεσλ γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνηφηεηαο θαη
πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο,
 ηελ αλαβάζκηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ
θαηάιιεινπ πιαηζίνπ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ
θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζεζκψλ θαη ππνδνκψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή,
 ηελ θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο ζε έξεπλα θαη θαηλνηνκία κέζσ ηεο ζχλδεζεο
ηεο κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ,
 ηελ αλάδεημε θαη ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δηάζηαζεο ηνπ ηνκέα ηνπ
αζιεηηζκνχ θαη πνιηηηζκνχ,
 ζηελ ςεθηαθή ζχγθιηζε κε επηκέξνπο δξάζεηο πνπ εμππεξεηνχλ ηε βειηίσζε
ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο κέζσ ηεο ρξήζεο λέσλ
δεμηνηήησλ,
 ζηε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε
επηκέξνπο ελέξγεηεο νη νπνίεο επηδηψθνπλ κία πνιηηνθεληξηθή απνηειεζκαηηθή
θαη επέιηθηε δεκφζηα δηνίθεζε
 ηελ απνξξφθεζε ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ.
1.2.4. Οη Άμνλεο & Σα Μέηξα ηνπ ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ
ηα θεθάιαηα πνπ πξνεγήζεθαλ πξνζδηνξίζηεθαλ ηα θξίζηκα δεηήκαηα ζε φινπο
ηνπο ηνκείο αξκνδηνηήησλ ηνπ Αήκνπ Κπζήξσλ. Γηα θάζε έλα απφ απηά ηα δεηήκαηα
πξνζδηνξηζηήθαλ ζηε ζπλέρεηα νη ζηφρνη πξνθεηκέλνπ ν Αήκνο & ηα ΝΠ λα
εθπιεξψζνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο θαη λα πινπνηήζνπλ ην φξακά ηνπ Αήκνπ.
ηε ζπλέρεηα νη ζηφρνη νκαδνπνηνχληαη ζε Μέηξα, ηα νπνία ελ ζπλερεία εληάζζνληαη
ζε Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο. ΐάζεη ηνπ νξάκαηνο θαη ησλ πνιηηηθψλ επηινγψλ ηεο
Αηνίθεζεο ηνπ Αήκνπ νη αλαπηπμηαθέο ηνπ πξνηεξαηφηεηεο γηα ην επφκελν δηάζηεκα
(2012-2014) είλαη:
 Πεξηβάιινλ θαη Πνηόηεηα Εσήο
 Κνηλσληθή Πνιηηηθή. Παηδεία, πνιηηηζκόο θαη αζιεηηζκόο
 Σνπηθή νηθνλνκία θαη Απαζρόιεζε
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 Βειηίσζε ηεο Γηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ Γήκνπ
Ώλαιπηηθφηεξα, ζε θάζε Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, εληάζζνληαη ηα αθφινπζα Μέηξα
θαη ζηφρνη:
ΑΞΟΝΑ 1: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ
ΜΔΣΡΑ
1.

ΣΟΥΟΗ

ΐειηίσζε
πνηφηεηαο

ηεο 1. ΐειηίσζε ηνπ επηπέδνπ θαζαξηφηεηαο ηνπ Αήκνπ θαη
δσήο

ησλ κείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο

θαηνίθσλ

επξχηεξεο πεξηνρήο,
2.

Άκεζε θαη νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ηνπ

δεηήκαηνο ηεο απνρέηεπζεο ησλ αθαζάξησλ ζηηο
ζεκαληηθφηεξεο, νηθηζηηθά, πεξηνρέο
3. Βθζπγρξνληζκφο ησλ δηθηχσλ θαη ησλ κεζφδσλ

χδξεπζεο
2

Πξνζηαζία θαη βηψζηκε
δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο

1.
Πξνζηαζία
θαη
νηθνινγηθή
δηαρείξηζε
πξνζηαηεπφκελσλ θπζηθψλ πεξηνρψλ θαη ηνπίσλ
θπζηθνχ θάιινπο
2. Πξνζηαζία θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ
πφξσλ
4. Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ πγξψλ θαη ζηεξεψλ
απνβιήησλ
5. Βθζπγρξνληζκφο ησλ δηθηχσλ θαη ησλ κεζφδσλ
άξδεπζεο
6. Πξνζηαζία ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ

7. Βπέθηαζε δηθηχσλ νκβξίσλ
8. Ώληηππξηθέο παξεκβάζεηο
3

Ώλάπιαζε
πεξηνρψλ

αζηηθψλ 1.Αηαθχιαμε θαη πξνβνιή ηεο αξρηηεθηνληθήο

παξαδνζηαθήο θπζηνγλσκίαο ησλ αμηφινγσλ νηθηζκψλ,
ζπλφισλ θαη ηκεκάησλ ησλ Κπζήξσλ
γηα ηε
δηαηήξεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο θαη ηεο ηζηνξηθήο
κλήκεο
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2. Ώλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ
(πιαηείεο, παηδηθέο ραξέο, ρψξνη πξαζίλνπ θιπ)
3. Ώλάδεημε ησλ παξαιηαθψλ κεηψπσλ ησλ νηθηζκψλ
4

Βπέθηαζε θαη βειηίσζε

1. Οδηθά Έξγα

κεηαθνξψλ

2. ΐειηίσζε ηεο ζπγθνηλσληαθήο ζχλδεζεο

θαη

ζπγθνηλσληψλ

3. Ώληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηάζκεπζεο
4. πγθνηλσληαθέο ξπζκίζεηο
5

ΐειηίσζε
ζπζηήκαηνο

ηνπ Βθπφλεζε θαη νινθιήξσζε πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ

πνιενδνκηθνχ
ζρεδηαζκνχ

ΑΞΟΝΑ 2 : ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΠΑΗΓΔΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΜΟ
& ΑΘΛΖΣΗΜΟ

ΜΔΣΡΑ
1 Παηδεία

ΣΟΥΟΗ
1. ΐειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ ππνδνκψλ εθπαίδεπζεο
2. Βπίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο

2 .Πνιηηηζκφο

1. Ώμηνπνίεζε θαη αλάδεημε ηεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο
2. Βλίζρπζε θαη
πεξηερνκέλνπ

αλάπηπμε ησλ ζεζκψλ πνιηηηζηηθνχ

3. Οινθιήξσζε θαη ελίζρπζε ησλ πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ
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3 .Ώζιεηηζκφο

1. ΐειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ αζιεηηθψλ ππνδνκψλ θαη
ππεξεζηψλ
2.Ώλάπηπμε θαη ελίζρπζε αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ

4 Κνηλσληθή
Πνιηηηθή

1. ΐειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ
2. ΐειηίσζε ησλ ππνδνκψλ πγείαο
3. Οινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ θνηλσληθήο
ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ ηεο πεξηνρήο

ΑΞΟΝΑ 3: ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ

ΜΔΣΡΑ

ΣΟΥΟΗ

1 Τπνζηήξημε
ελίζρπζε ηεο
ηνπηθήο
θαη

θαη 1. Βλίζρπζε θαη αμηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ ηνπηθνχ

νηθνλνκίαο

απαζρφιεζεο

παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ
2. Μείσζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ θαη ελίζρπζε ηεο
γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
3. Ώμηνπνίεζε ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ πφξσλ θαη ζχλδεζε
ησλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ κεηαμχ ηνπο
4. Τπνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε ησλ κηθξνκεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ
5.Τπνζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο κεζφδνπο παξαγσγήο
θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ

2 Σνπξηζκφο

1. Ώλάπηπμε ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ελίζρπζε ησλ
ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ
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2. Ώχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ
πξντφληνο
3 Πξσηνγελήο

ηήξημε ηνπ πξσηνγελή ηνκέα Γεσξγία - Ώιηεία –

παξαγσγή

Κηελνηξνθία

ΑΞΟΝΑ 4 : ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ

ΜΔΣΡΑ

ΣΟΥΟΗ

1 ΐειηίσζε
νξγάλσζεο, ησλ

ηεο 1. Βθαξκνγή ηεο λέαο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη βειηίσζε
ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ησλ

εζσηεξηθψλ
δηαδηθαζηψλ
ιεηηνπξγίαο
δηνίθεζεο θαη
ησλ

ππεξεζηψλ ηνπ Αήκνπ
θαη

2. Ώλάπηπμε δηαδηθαζηψλ πξνγξακκαηηζκνχ,
παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ

θηηξηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ππεξεζηψλ (ΚΠΏ)

ππνδνκψλ

3. Λεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ησλ δεκνηηθψλ θηηξηαθψλ
ππνδνκψλ

2 Αηαδηθαζίεο ΣΠΒ

1.

Ώλαβάζκηζε

ηεο

πθηζηάκελεο

πιεξνθνξηαθήο

ππνδνκήο (H/W θαη S/W) ηνπ Αήκνπ & ΝΠ
2. Ώμηνπνίεζε ησλ έξγσλ ΣΠΒ γηα ηελ Αεκφζηα Αηνίθεζε
(χδεπμε θιπ)

3 Ώλαβάζκηζε
αλζξψπηλνπ

ηνπ 1. Ώλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ

δπλακηθνχ ηνπ Αήκνπ 2. Ώλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ πξνζφλησλ ηνπ
& ΝΠ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
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Δλδεηθηηθέο δξάζεηο αλά άμνλα πξνηεξαηόηεηαο θαη κέηξν
ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθέο δξάζεηο αλά Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο
θαη Μέηξν. Οη ελδεηθηηθέο δξάζεηο αθνξνχλ ελέξγεηεο, ζρέδηα, κειέηεο θαη έξγα πνπ
είηε έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε πινπνίεζή ηνπο είηε πξνηείλεηαη ε πινπνίεζή ηνπο γηα
ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Β.Π.
Άμνλαο 1 : Πεξηβάιινλ θαη Πνηόηεηα Εσήο
Βλδεηθηηθέο δξάζεηο:
1. Μειέηεο Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ (Γ.Π..)& ρεδίνπ Υσξηθήο θαη
Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Ώλνηθηήο Πφιεο (.Υ.Ο.Ώ.Π.)
2. Μειέηε- Καηαζθεπή γηα ηελ απνθαηάζηαζε Υψξσλ Ώλεμέιεγθηεο Αηάζεζεο
Ώπνβιήησλ (ΥΏΑΏ) θαη δεκηνπξγία Υψξσλ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκάησλ
(ΥΤΣΤ) Αήκνπ Κπζήξσλ (Κχζεξα- Ώληηθχζεξα)
3. Ώμηνπνίεζε ησλ πεγψλ ησλ Ορειψλ
4. ΐηνινγηθνί θαζαξηζκνί ζηελ Ώγία Πειαγία, ζηνλ Πνηακφ, ζηνλ Μπινπφηακν,
ζηνλ Ώπιαίκνλα , ζην Αηαθφθηη, ζην Ληβάδη θαη ζηηο Καξβνπλάδεο
5. Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γηα ηελ Βμνηθνλφκεζε Τδάηηλσλ Πφξσλ ζην Αήκν
Κπζήξσλ
6. Ώλάπιαζε Πιαηείαο Φξαηζίσλ
7. Πξνζηαζία Πξαλψλ Ρέκαηνο Παιαηφπνιεο
8. Αηακφξθσζε θαη Ώλαβάζκηζε Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ Οηθηζκνχ Μεηάησλ
(Αηακφξθσζε θαη Ώλαβάζκηζε Ννηίνπ νξίνπ)
9. Μνλάδεο αθαιάησζεο
10. Καηαζθεπή κηθξψλ θξαγκάησλ γηα εκπινπηηζκφ ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα θαη
δεκηνπξγία 2 ιηκλνδεμακελψλ.
Άμνλαο 2 : Κνηλσληθή Πνιηηηθή. Παηδεία, πνιηηηζκόο θαη αζιεηηζκόο
Βλδεηθηηθέο δξάζεηο:
1. πληήξεζε Ώγγιηθνχ Τδξαγσγείνπ Καςαιίνπ
2. Ώμηνπνίεζε – πληήξεζε παξαδνζηαθψλ θηεξίσλ (αλεκφκπισλ, λεξφκπισλ,
γεθπξψλ, πεγψλ, πεγαδηψλ, βαζθηλψλ, θαζψο θαη ησλ ζπειαίσλ)
3. πληήξεζε θαη πλνιηθή Ώλάδεημε ηεο Παιηφρσξαο
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4. Ώμηνπνίεζε ησλ λεξφκπισλ Μπινπνηάκνπ θαη ίδξπζε Μνπζείνπ Τδξνθίλεζεο
5. Μειέηε Καηαζθεπή ΐξεθνλεπηαθνχ-Παηδηθνχ ηαζκνχ
6. Πεξίθξαμε – Ώλαθαηαζθεπή Πνδνζθαηξηθνχ Γεπέδνπ Σ.Κ. Πνηακνχ
7. Καηαζθεπή Γεπέδνπ Ώληηζθαίξηζεο Σ.Κ Κπζήξσλ
8. Βπηζθεπή- πληήξεζε Γεπέδσλ Ώζινπαηδηψλ Α.Κ. Ώληηθπζήξσλ
9. Πξνκήζεηα νξγάλσλ Παηδηθψλ Υαξψλ
10. Ώπνθαηάζηαζε Ώζηηθνχ ρνιείνπ Πνηακνχ
11. Βζλνγξαθηθφ – Λανγξαθηθφ Μνπζείν ζηνλ Μπινπφηακν, κε αληηθείκελα ηνπ
παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δσήο ησλ Κπζεξίσλ ηνπο ηειεπηαίνπο 3 αηψλεο
12. Αεκνηηθή ΐηβιηνζήθε ζηα Κνληνιηάληθα
13. Ίδξπζε πιινγήο – Μνπζείνπ Ώγξνηνθηελνηξνθηθήο Παξαγσγήο.
Άμνλαο 3 : Σνπηθή νηθνλνκία θαη Απαζρόιεζε
Βλδεηθηηθέο δξάζεηο:
1. ΠΟΡΦΤΡΏ ΜΟΝΟΠΏΣΕΏ - ΐειηίσζε θαη ήκαλζε Μνλνπαηηψλ Αήκνπ
Κπζήξσλ
2. Καηαγξαθή, Αηάλνημε θαη Παξαδνζηαθψλ Μνλνπαηηψλ θαη ζχλδεζή ηνπο κε ην
Βπξσπατθφ Μνλνπάηη Β4
3. Οξγάλσζε δξάζεσλ πξνβνιήο ηνπηθψλ πξντφλησλ ζε ζπλεξγαζία Αήκνπ θαη
θνξέσλ ησλ παξαγσγψλ.
4. Μειέηε θαηαγξαθήο αλαγθψλ θαη νξγάλσζεο αιηεπηηθψλ θαηαθπγίσλ
5. Forum ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Αήκνπ, κε ζπλεξγαζία φισλ ησλ
θνξέσλ ηνπ ηνπξηζκνχ, ηνπξηζηηθά γξαθεία, ελψζεσλ μελνδφρσλ,
ελνηθηαδνκέλσλ δσκαηίσλ, tour operations θιπ θαη δεκηνπξγία ζην Αήκν
αλεμάξηεηνπ Γξαθείνπ Σνπξηζκνχ, πνπ ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πξνψζεζε θαη
αλάπηπμε ηνπ Σνπξηζκνχ.
6. Βλίζρπζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη πξνβνιή/ δηαθήκηζε ηεο ηνπηθήο
παξαγσγήο φπσο παμηκάδη, ιάδη, ειηέο, κέιη, θξαζί, κπδήζξα, παξαδνζηαθά πνηά
θαη γιπθά
7. Υσξνζέηεζε θαη θαηαζθεπή δεκνηηθψλ ζθαγείσλ κε φιεο ηηο ζχγρξνλεο
πξνδηαγξαθέο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο επαγγεικαηίεο θηελνηξφθνπο
8. Βθκεηάιεπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ρψξνπ ηνπ Παιαηνχ εκαηνξίνπ ζην Μνπδάξη ηνπ
Καξαβά.
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Άμνλαο 4 : Βειηίσζε ηεο Γηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ Γήκνπ
Βλδεηθηηθέο δξάζεηο:
1. Βθαξκνγή λένπ Οξγαληζκνχ Βζσηεξηθήο Τπεξεζίαο.
2. Βθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο παξνρήο νξηδφληησλ ππνζηεξηθηηθψλ
ππεξεζηψλ(λνκηθέο θαη κεραλνξγάλσζεο) ζηηο επί κέξνπο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο.
3. ρεδηαζκφο Βζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ Λεηηνπξγίαο, κε απινπνίεζε / βειηίσζε
ησλ Αηαδηθαζηψλ
4. ρεδηαζκφο, ηππνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ πξνγξακκαηηζκνχ,
παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο δξάζεο ηνπ Αήκνπ
5. ρεδηαζκφο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ
πφξσλ ηνπ Αήκνπ θαη θαηάξηηζε θαλνληζκνχ κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο
απφδνζεο ησλ ππεξεζηψλ
6. ρεδηαζκφο ηεο αλαβάζκηζεο θαη βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ θηηξηαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ησλ ππεξεζηψλ
7. ρεδηαζκφο, νξγάλσζε θαη πινπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ
ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ
8. Ώμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ (Καιιηθξάηεο) θαη πξνψζεζε ηεο ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο
9. Ώλαβάζκηζε θαη αλαλέσζε ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ, πξνκήζεηα λένπ
απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ.
10. Ώλαβάζκηζε δηθηπαθψλ ππνδνκψλ
11. πληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ππνδνκψλ.
12. Ώλαβάζκηζε, επέθηαζε θαη εμαζθάιηζε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ εθαξκνγψλ.

147

