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Χτθν Αγία Βαρβάρα και ςτο Δθμοτικό Ξατάςτθμα ςιμερα τθν 13θ IOYΟIOY 2016   θμζρα ΨΕΨΑΦΨΘ και 
ϊρα 18:30 ςυνιλκε ςε δθμόςια τακτικι ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό Χυμβοφλιο υπό τθν Υροεδρία του 
Υροζδρου, κ. ΧΑΦΣΥΣΩΟΣΩ ΞΩΡΧΨΑΡΨΛΡΣΩ και μετά από τθν 9θ/2016 πρόςκλθςθ, που επιδόκθκε με 
αποδεικτικό ςτουσ Δθμοτικοφσ Χυμβοφλουσ ςτισ 8-7-2016 (αρ. 67 του Ρ. 3852/2010) 
Υαριςταμζνου του κ. Δθμάρχου που νόμιμα καλζςτθκε. 

Υριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ αυτισ ο Υρόεδροσ του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου διαπίςτωςε ότι 

ςε ςφνολο 27 Δθμοτικϊν Χυμβοφλων βρζκθκαν παρόντεσ 14 Δθμοτικοί Χφμβουλοι και ειδικότερα: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ                                                                            

1 ΑΓΑΥΘΨΣΧ ΚΕΣΔΩΦΣΧ 10 ΥΦΕΡΨΑΞΘΧ ΥΑΡΨΕΟΘΧ 

2 ΑΡΔΦΣΩΟΑΞΘ ΕΛΦΘΡΘ  11 ΧΑΒΒΛΔΘΧ ΧΑΒΒΑΧ  

3 ΒΣΧΧΣΧ ΒΑΧΛΟΕΛΣΧ  12 ΧΑΦΣΥΣΩΟΣΧ ΞΩΡΧΨΑΡΨΛΡΣΧ 

4 ΞΣΟΛΑΞΣΧ ΡΛΞΣΟΑΣΧ 13 ΧΛΣΩΨΘ ΞΣΦΡΕΟΑΞΘ ΑΡΨΩΡΛΑ 

5 ΟΕΩΨΧΑΞΣΧ ΑΡΔΦΕΑΧ  14 ΧΑΨΗΘΡΛΞΣΟΑΣΩ ΛΩΑΡΡΘΧ  

6 ΠΥΑΧΣΥΣΩΟΣΧ ΥΑΡΑΓΛΩΨΘΧ    

7 ΡΛΞΘΨΑΞΘΧ ΠΛΧΑΘΟ    

8 ΡΨΑΒΛΣΧ ΚΕΠΛΧΨΣΞΟΘΧ   

9 ΥΑΓΣΩΦΨΗΘΧ ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ   

     ΑΣΡΟΦΕΥ 

1.  ΑΡΡΛΧΑΧ ΛΩΑΡΡΘΧ ΧΦΘΧΨΣΧ  

2.  ΒΑΧΛΟΑΞΣΧ ΚΕΣΔΩΦΣΧ  

3. ΒΑΧΛΟΑΞΣΧ ΛΩΑΡΡΘΧ 

4. ΒΑΧΛΟΕΛΣΩ ΧΦΘΧΨΣΧ  

5. ΓΕΩΦΓΛΑΡΡΑΞΘΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ 

6. ΓΛΑΓΞΑΧ ΠΛΧΑΘΟ  

7. ΞΑΟΘ ΑΩΓΣΩΧΨΛΡΑ (ΧΦΛΧΨΛΡΑ)  

8. ΞΑΦΑΡΑΧΛΣΩ ΕΟΕΡΘ  

9.  ΞΣΧΠΛΔΣΩ ΧΣΦΛΑ  

10. ΞΣΩΡΨΣΩΦΘΧ ΑΡΨΩΡΘΧ  

11. ΧΛΑΦΑΠΥΘ ΡΛΞΘ 

12.ΧΩΨΘΦΣΥΣΩΟΣΧ  ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ  

13.ΦΕΓΓΘ ΑΟΕΑΡΔΦΑ  

 
Σ Υρόεδροσ του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου φςτερα από τθ διαπίςτωςθ τθσ απαρτίασ κιρυξε τθν 
ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου.  
Ψο Δθμοτικό Χυμβοφλιο αρχίηει τθ ςυηιτθςθ του 3ου  κζματοσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ με 
παρόντεσ 14 Δθμοτικοφσ  Χυμβοφλουσ  επί ςυνόλου 27 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

          ΓΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΡΑΦΨΘΨΕΑ ΧΨΘ ΔΛΑΩΓΕΛΑ 
 

ΘΕΞΑ: «Χχζδιο Χτρατθγικοφ Χχεδιαςμοφ – Αϋ 
Φάςθ Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ 2016-
2019 Διμου Αγίασ Βαρβάρασ». 



Σ Τ Ρ Ε Δ Τ Ρ Υ 
Χασ κζτω υπόψθ τθν με αρικμό 1/6-7-2016 απόφαςθ – ειςθγθτικι ζκκεςθ τθσ Εκτελεςτικισ 
Επιτροπισ ςχετικά με τθν κατάρτιςθ του ςτρατθγικοφ ςχεδίου του Επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ 
του Διμου για τα ζτθ 2016-2019, θ οποία ζχει ωσ εξισ: 
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ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,  ΑΝΑΠΣΤΞΗ  ΚΑΙ Σ.Π.Ε.   
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29.  ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΕΧ ΞΨΛΦΛΑΞΕΧ ΩΥΣΔΣΠΕΧ ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ 

30.  ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΧΩΤΡΦΑΠΙΜΘΥ ΜΑΙ ΣΡΝΕΡΔΡΞΙΜΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ 

31.  ΑΠΙΡΝΡΓΙΥΘ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ ΥΦΡ ΑΥΦΙΜΡ ΣΤΑΥΙΟΡ 

32.  ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΥΦΘΟ ΣΤΡΥΦΑΥΙΑ ΜΑΙ ΑΕΙΦΡΤΡΥ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΡΧ ΦΧΥΙΜΡΧ 
ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ 

33.  ΕΛΔΣΧ  ΞΑΛ ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ Α.Χ.Α. 



34.  ΥΣΧΣΨΘΨΕΧ ΑΧΑ (ςε  tn) 2011 – 2013 ΓΛΑ ΨΣ ΔΘΠΣ ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ 

35.  ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΑ ΑΡΑΞΩΞΟΩΧΘΧ ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΩΡ (ΠΥΟΕ ΞΑΔΣΛ) ΓΛΑ ΨΣ ΕΨΣΧ 2012 

36.  ΥΣΧΣΧΨΛΑΛΑ ΞΑΛ ΥΣΧΣΨΛΞΘ ΧΩΡΚΕΧΘ ΨΩΡ ΑΧΨΛΞΩΡ ΧΨΕΦΕΩΡ ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ  ΓΛΑ 
ΨΣ ΔΘΠΣ ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ ΨΣ ΕΨΣΧ 2012 

37.  ΧΩΡΚΕΧΘ ΨΩΡ ΑΧΑ ΔΘΠΣΩ ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ ΓΛΑ ΨΣ ΕΨΣΧ 2012 

38.  ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ ΥΦΘ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ 

39.  ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ : ΥΑΦΣΧΕΧ ΧΕ ΨΦΣΦΛΠΑ, ΕΛΔΘ ΥΦΩΨΘΧ  
ΑΡΑΓΞΘΧ,  ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΩΥΣΧΨΘΦΛΘ   

40.  ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ  Ψ.Ε.Β.Α. - ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ  ΩΦΕΟΣΩΠΕΡΩΡ  ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ 

41.  ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΨΕΒΑ : ΑΨΣΠΑ ΣΛΞΣΓΕΡΕΛΩΡ ΨΩΡ ΩΦΕΟΣΩΠΕΩΡ  ΧΨΣ ΔΩΨΛΞΣ 
ΨΣΠΕΑ ( ΧΩΡΣΟΛΞΑ) ΞΑΛ ΧΨΘΡ ΑΓΛΑ ΒΑΦΒΑΦΑ 

42.  ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ Ψ.Ε.Β.Α.: %  ΠΣΡΣΓΣΡΕΛΞΩΡ ΣΛΞΣΓΕΡΕΛΩΡ -  ΑΦΛΚΠΣΧ ΥΑΛΔΛΩΡ  
ΧΨΣ ΔΩΨΛΞΣ ΨΣΠΕΑ (ΧΩΡΣΟΛΞΑ) ΞΑΛ ΧΨΘΡ ΑΓΛΑ ΒΑΦΒΑΦΑ 

43.  ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ Ψ.Ε.Β.Α.: ΘΟΛΞΛΑΞΘ ΞΑΨΑΡΣΠΘ  ΑΡΘΟΛΞΩΡ ΔΛΞΑΛΣΩΧΩΡ ΧΨΘΡ 
ΑΓΛΑ ΒΑΦΒΑΦΑ 

44.  ΨΠΘΠΑ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ: ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ  ΧΩΠΒΣΩΟΕΩΨΛΞΘΧ  ΞΑΛ 
ΨΩΧΣΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΧΨΘΦΛΘΧ  2014, 2015 

45.  ΨΠΘΠΑ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ: ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΧΩΠΒΣΩΟΕΩΨΛΞΘΧ & 
ΩΥΣΧΨΘΦΛΘΧ ΑΡΕΦΓΩΡ 2014, 2015 

46.  ΨΠΘΠΑ ΘΟΛΞΛΩΠΕΡΩΡ ΞΑΛ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘΧ:ΞΕΡΨΦΣ ΘΠΕΦΘΧΛΑΧ 
ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ ΘΟΛΞΛΩΠΕΡΩΡ   2014, 2015  

47.  ΨΠΘΠΑ ΘΟΛΞΛΩΠΕΡΩΡ ΞΑΛ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘΧ:ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΒΣΘΚΕΛΑ 
ΧΨΣ ΧΥΛΨΛ  ΕΨΣΧ  2014, 2015 

48.  ΨΠΘΠΑ ΘΟΛΞΛΩΠΕΡΩΡ ΞΑΛ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘΧ,  
ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ  ΞΑΥΘ ΞΑΛ ΞΕΦΑ  2014, 2015 

49.  ΨΠΘΠΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΘΧ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΩΡ ΥΦΣΡΣΛΑΧ: ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΥΦΣΡΣΛΑΧ  
2014, 2015 

50.  ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΘΥ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ ΥΦΘΟ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΣΤΡΥΦΑΥΙΑ 

51.  ΔΦΑΧΕΛΧ  ΥΦΣΩΚΘΧΘΧ  ΨΘΧ ΛΧΣΨΘΨΑΧ  ΧΨΣ ΔΘΠΣ ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ 2014 

52.  ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΘΥ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ  ΥΦΘΟ ΙΥΡΦΘΦΑ ΦΩΟ ΦΧΝΩΟ 

53.  ΔΣΠΕΧ ΥΑΦΣΧΘΧ ΔΕΩΨΕΦΣΒΑΚΠΛΑΧ  & ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΑΧ ΩΓΕΛΑΧ   

54.  ΔΣΠΕΧ ΨΩΧΛΞΘΧ ΩΓΕΛΑΧ  ΧΨΘΡ ΕΩΦΩΨΕΦΘ ΥΕΦΛΣΧΘ ΨΘΧ ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ 

55.  ΒΑΧΛΞΣΧ ΕΠΒΣΟΛΑΧΠΣΧ ΠΕΨΑ ΑΥΣ ΕΟΕΓΧΣ ΨΩΡ ΒΛΒΟΛΑΦΛΩΡ  ΩΓΕΛΑΧ  
ΒΦΕΦΩΡ, ΡΘΥΛΩΡ  & ΠΑΚΘΨΩΡ  ΔΘΠΣΨΛΞΩΡ ΧΧΣΟΕΛΩΡ,  2014 

56.  ΑΡΨΛΦΩΠΑΨΛΞΣΧ ΕΠΒΣΟΛΑΧΠΣΧ ΧΨΘΡ Αϋ ΨΑΘ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ 2014 

57.  ΑΡΨΛΦΩΠΑΨΛΞΣΧ ΕΠΒΣΟΛΑΧΠΣΧ ΧΨΘΡ Αϋ ΨΑΘ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ 2015 

58.  ΣΦΚΑΟΠΣΟΣΓΛΞΣΧ ΕΟΕΓΧΣΧ ΧΨΘΡ ΧΨϋ ΨΑΘ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ 2014 

59.  Ω.Φ.Ο .ΕΟΕΓΧΣΧ ΧΨΘΡ ΧΨϋ ΨΑΘ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ 2014 

60.  ΣΔΣΡΨΛΑΨΦΛΞΣΧ ΕΟΕΓΧΣΧ ΧΨΘΡ ΧΨϋ ΨΑΘ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ  2014 

61.  ΞΑΦΔΛΣΟΣΓΛΞΣΧ ΕΟΕΓΧΣΧ ΧΨΘΡ ΧΨϋ ΨΑΘ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ 2014 



62.  ΥΑΛΔΛΑΨΦΛΞΣΧ & ΣΔΣΡΨΛΑΨΦΛΞΣΧ ΕΟΕΓΧΣΧ ΑΡΑΧΦΑΟΛΧΨΩΡ ΑΥΣΦΩΡ 
ΠΑΚΘΨΩΡ  Γϋ & Εϋ ΨΑΘΧ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ, ΡΘΥΛΩΡ ΞΑΛ ΒΦΕΦΩΡ   2014 

63.  ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΥΦΣΒΟΘΠΑΨΩΡ ΟΣΓΣΩ & ΕΞΦΦΑΧΘΧ 2014,2015 

64.  ΠΕΧΣΧ ΣΦΣΧ ΕΨΘΧΛΩΡ ΥΦΣΧΩΠΥΨΩΠΑΨΛΞΩΡ ΕΟΕΓΧΩΡ  ΑΥΣ ΨΛΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ 
(2014,2015) 

65.  ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ ΥΦΣΟΘΨΘΧ  2014 

66.  ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ ΥΦΣΟΘΨΘΧ  2015 

67.  ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΘΥ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ   ΧΓΕΙΑ 

68.  ΕΥΛΥΕΔΣ  ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ  ΥΟΘΚΩΧΠΣΩ  ΧΕ ΑΨΨΛΞΘ, ΔΩΨΛΞΣ ΨΣΠΕΑ , ΑΓΛΑ 
ΒΑΦΒΑΦΑ: 1991 – 2001 

69.  ΕΥΛΥΕΔΣ  ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ  ΥΟΘΚΩΧΠΣΩ ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ 2011 

70.  ΔΘΠΣΨΛΞΣΛ   ΥΑΛΔΛΞΣΛ   ΧΨΑΚΠΣΛ 2015 -2016 

71.  ΨΠΘΠΑΨΑ ΞΑΛ ΕΛΔΛΞΕΧ ΚΕΧΕΛΧ ΧΧΣΟΕΛΩΡ ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ-  ΧΧΣΟΛΞΣ ΕΨΣΧ 2014-
2015 

72.  ΦΣΛΨΘΧΘ ΧΨΑ ΧΧΣΟΕΛΑ  ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ  ΞΑΛ ΔΛΑΦΦΣΘ  ΧΧΣΟΛΞΣ ΕΨΣΧ 2013-
2014 

73.  ΦΣΠΑ ΠΑΚΘΨΕΧ  ΧΨΣ ΧΩΡΣΟΣ ΨΩΡ ΠΑΚΘΨΩΡ  ΧΧΣΟΛΞΣ ΕΨΣΧ 2014-2015 

74.  ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ ΨΧΛΓΓΑΡΣΥΑΛΔΩΡ ΑΓΛΑ ΒΑΦΒΑΦΑ  2014-2015:               
ΦΦΣΡΨΛΧΨΘΦΛΑΞΑ ΨΠΘΠΑΨΑ ΧΨΑ ΧΧΣΟΕΛΑ 

75.  ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ ΨΧΛΓΓΑΡΣΥΑΛΔΩΡ: ΧΧΣΟΕΛΑ ΕΔΑΠ- ΑΓΛΑ ΒΑΦΒΑΦΑ  
2014-2015 

76.  ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ ΨΧΛΓΓΑΡΣΥΑΛΔΩΡ  ΥΑΦΕΠΒΑΧΕΛΧ ΠΑΗΛ ΠΕ ΨΣ 
ΔΘΠΣ ,  2013-2014 

77.  ΘΟΛΞΛΑΞΘ ΧΩΡΚΕΧΘ ΧΩΠΠΕΨΕΧΣΡΨΩΡ  ΧΨΣ  ΞΕΡΨΦΣ ΔΛΑ ΒΛΣΩ ΠΑΚΘΧΘΧ ΑΓΛΑΧ 
ΒΑΦΒΑΦΑΧ  2014- 2015 

78.  ΕΥΛΥΕΔΣ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ ΧΩΠΠΕΨΕΧΣΡΨΩΡ ΧΨΣ ΞΕΡΨΦΣ ΔΛΑ ΒΛΣΩ ΠΑΚΘΧΘΧ 
ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ 2014- 2015 

79.  ΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΕΦΓΑΧΛΑΧ  ΧΩΠΠΕΨΕΧΣΡΨΩΡ ΧΨΣ ΞΕΡΨΦΣ ΔΛΑ ΒΛΣΩ ΠΑΚΘΧΘΧ ΑΓΛΑΧ 
ΒΑΦΒΑΦΑΧ 2014- 2015 

80.  ΑΛΨΘΠΑΨΑ ΧΩΠΠΕΨΕΧΣΡΨΩΡ ΧΨΣ ΞΕΡΨΦΣ ΔΛΑ ΒΛΣΩ ΠΑΚΘΧΘΧ ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ 
2014- 2015       

81.  AΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΘΥ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ  ΥΦΘΟ ΣΤΡΥΧΡΝΙΜΘ ΑΓΩΓΘ   
ΦΘΟ ΦΧΣΙΜΘ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘ  & ΦΘ ΔΙΑ ΒΙΡΧ ΞΑΘΘΥΘ 

82.  ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΘΥ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ ΥΦΡΟ ΣΡΝΙΦΙΥΞΡ 

83.  ΩΥΣΔΣΠΘ ΧΨΣΡ ΑΚΟΘΨΛΧΠΣ 

84.  ΑΚΟΘΨΛΞΑ  ΨΠΘΠΑΨΑ 2014-2015 

85.  ΑΚΟΘΨΛΞΕΧ  ΕΞΔΘΟΩΧΕΛΧ – ΧΧΣΟΛΞΑ  ΥΦΩΨΑΚΟΘΠΑΨΑ 2014 

86.  ΑΚΟΘΨΛΞΑ   ΧΩΠΑΨΕΛΑ   ΑΓΛΑΧ   ΒΑΦΒΑΦΑΧ 

87.  ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΧ  ΕΦΓΩΡ  ΓΛΑ  ΑΚΟΘΨΛΞΕΧ  ΩΥΣΔΣΠΕΧ 

88.  AΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΘΥ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ ΥΦΡΟ ΑΘΝΘΦΙΥΞΡ 

89.  ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΑ ΕΡΕΦΓΣΧ  &  ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΑ ΠΘ ΕΡΕΦΓΣΧ                                               
ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ  ΑΓΛΑΧ  ΒΑΦΒΑΦΑΧ,  2011 



90.  ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΑ ΕΡΕΦΓΣΧ ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ                                                       
ΞΑΨΑ ΩΥΘΞΣΣΨΘΨΑ, 2011 

91.  ΑΥΑΧΧΣΟΣΩΠΕΡΣΛ ΞΑΛ ΑΡΕΦΓΣΛ  ΧΨΣΡ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΑ ΕΡΕΦΓΣ ΥΟΘΚΩΧΠΣ ΞΑΨΑ 
ΦΩΟΣ, 2011 

92.  ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΑ ΕΡΕΦΓΣΧ ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ ΞΑΨΑ ΕΥΛΥΕΔΣ 
ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ, 2011 

93.  ΑΥΑΧΧΣΟΣΩΠΕΡΣΛ  ΞΑΨΑ ΞΟΑΔΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΑΧ, 2011 

94.  ΑΥΑΧΧΣΟΣΩΠΕΡΣΛ  ΞΑΨΑ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑ 

95.  ΑΥΑΧΧΣΟΣΩΠΕΡΣΛ  ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ  ΞΑΨΑ   ΕΥΛΥΕΔΣ  ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ, 2011 

96.  ΑΥΑΧΧΣΟΣΩΠΕΡΣΛ  ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ ΞΑΨΑ ΨΣΥΣ ΕΦΓΑΧΛΑΧ, 2011 

97.  ΑΡΕΦΓΣΛ ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ  ΞΑΨΑ ΕΥΛΥΕΔΣ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ, 2011 

98.  ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΑ ΠΘ ΕΡΕΦΓΣΧ ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ                                      
ΞΑΨΑ ΩΥΘΞΣΣΨΘΨΑ , 2011   

99.  ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΑ  ΠΘ  ΕΡΕΦΓΣΧ  ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ,  ΧΩΡΚΕΧΘ ΞΑΨΑ 
ΦΩΟΣ, 2011 

100.  ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΑ ΠΘ ΕΡΕΦΓΣΧ ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ                        ΞΑΨΑ 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

1. Υκοπόσ και κεςμικό πλαίςιο των  Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων   

Χφμφωνα με τον Ξϊδικα Διμων και Ξοινοτιτων (Ρ.3463/2006) και τον Ρ.3852/2010 «Ρζα 

Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Υρόγραμμα 

Ξαλλικράτθσ», ςτο πλαίςιο του μεςοπρόκεςμου Χχεδιαςμοφ των Διμων, προβλζπεται θ 



εκπόνθςθ πενταετϊν Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων. Χκοπόσ τουσ είναι θ προϊκθςθ 

τοπικισ ανάπτυξθσ, ςε εναρμόνιςθ με τισ κατευκφνςεισ αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ ςε 

τοπικό και εκνικό επίπεδο και τισ νζεσ κεςμοκετθμζνεσ αρμοδιότθτεσ τθσ Ψοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ Αϋ βακμοφ.  

Ψο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα είναι ζνα ολοκλθρωμζνο πενταετζσ πρόγραμμα ςτο οποίο 

κακορίηονται οι ςτρατθγικοί ςτόχοι και οι προτεραιότθτεσ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ. 

Ξαλφπτει όλο το φάςμα των αρμοδιοτιτων του Διμου και εν δυνάμει το ςφνολο των 

τοπικϊν υποκζςεων. Αποτελεί πλζον μια μόνιμθ εςωτερικι διαδικαςία και ςφςτθμα 

προγραμματιςμοφ κάκε Διμου  που προςδιορίηει τισ νζεσ δραςτθριότθτεσ που πρζπει να 

εκτελζςει ςτο πλαίςιο των κεςμοκετθμζνων αρμοδιοτιτων του με απϊτερουσ ςτόχουσ:  

 Φθν προϊκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ θ οποία περιλαμβάνει: α) τθν προςταςία 

και αναβάκμιςθ του φυςικοφ και δομθμζνου περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ και τθ 

διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ β) τθ βελτίωςθ τθσ κοινωνικισ και οικονομικισ 

ευθμερίασ των κατοίκων τθσ περιοχισ του  γ) τθ βελτίωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ 

και απαςχόλθςθσ. 

 Φθν εςωτερικι ανάπτυξθ του Διμου ωσ οργανιςμοφ. Εκτόσ από τισ δράςεισ για τθν 

προϊκθςθ τθσ Δθμοτικισ και τοπικισ ανάπτυξθσ το Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα 

περιλαμβάνει δράςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ του Διμου ωσ 

δθμόςιου οργανιςμοφ, με ςκοποφσ τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ, τθσ 

αποδοτικότθτασ και τθσ νομιμοποίθςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ.  

 Φθν ανάπτυξθ των ςυνεργαςιϊν του Διμου. Σ ρόλοσ του Διμου είναι να μεριμνά 

για το ςφνολο των τοπικϊν υποκζςεων. Χ' αυτι τθν κατεφκυνςθ, το Επιχειρθςιακό 

Υρόγραμμα επιςθμαίνει τθ ςυμβολι που μποροφν να ζχουν ςτθν ανάπτυξι του οι 

τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείσ, οι γειτονικοί όμοροι Διμοι, άλλοι φορείσ 

του πολιτικοφ και διοικθτικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ (Ξεντρικοί φορείσ και 

Υεριφζρεια).  

 

Ψο περιεχόμενο, θ δομι και ο τρόποσ υποβολισ των πενταετϊν Επιχειρθςιακϊν 

Υρογραμμάτων των Σ.Ψ.Α. Α’ βακμοφ για τθ δθμοτικι  περίοδο 2014 – 2019 κακορίηονται 

ςτθν Ωπουργικι Απόφαςθ 41179/23-10-2014, ΦΕΞ 2970/Β/4-11-2014.  

 

2. Ματάρτιςθ του Υτρατθγικοφ και Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ Διμου Αγίασ 

Βαρβάρασ  

Θ κατάρτιςθ ολοκλθρϊνεται με τα εξισ βιματα:  

Βιμα 1: Σροετοιμαςία και οργάνωςθ 

 Σργάνωςθ του ζργου από το Ψμιμα Υρογραμματιςμοφ, Ανάπτυξθσ και Ψ.Υ.Ε. και 

ςφςταςθ επιτελικισ ομάδασ ζργου κακϊσ και επιμζρουσ κεματικϊν ομάδων 

εργαςίασ. 



 Διατφπωςθ των αρχικϊν κατευκφνςεων τθσ Δθμοτικισ Αρχισ. 

 Υρογραμματιςμόσ του ζργου. 

 Ενθμζρωςθ του προςωπικοφ των υπθρεςιϊν και των Ρομικϊν Υροςϊπων του 

Διμου για τθ διαδικαςία κατάρτιςθσ.  

 

Βιμα 2: Υυνοπτικι περιγραφι και αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

Αποτφπωςθ και αξιολόγθςθ τθσ εικόνασ του Διμου ωσ περιοχι και του Διμου ωσ 

Σργανιςμοφ.  Θ αποτφπωςθ και αξιολόγθςθ τθσ περιοχισ του Διμου και των υπθρεςιϊν 

του Διμου  γίνεται ςε  4 κεματικοφσ τομείσ – άξονεσ:  

 Άξονασ 1οσ : Υεριβάλλον και ποιότθτα ηωισ 

 Άξονασ 2οσ : Ξοινωνικι Υολιτικι, Ωγεία, Υαιδεία, Υολιτιςμόσ και Ακλθτιςμόσ  

 Άξονασ 3οσ: Ψοπικι Σικονομία και Απαςχόλθςθ 

 Άξονασ 4οσ : Βελτίωςθ  τθσ Διοικθτικισ Λκανότθτασ και τθσ Σικονομικισ Ξατάςταςθσ  

του Διμου 

 

Βιμα 3: Μακοριςμόσ του Ρράματοσ και τθσ Υτρατθγικισ του Διμου- Ματάρτιςθ 

Υτρατθγικοφ Υχεδίου.  

 Διατφπωςθ του οράματοσ και των κατευκυντθρίων πολιτικϊν επιλογϊν τθσ 

Δθμοτικισ Αρχισ για τθν επόμενθ περίοδο. 

 Επιλογι τθσ ςτρατθγικισ που κα ακολουκιςει ο Διμοσ. Θ ςτρατθγικι του Διμου 

οργανϊνεται ςτουσ τζςςερισ προαναφερόμενουσ άξονεσ για κάκε ζναν από τουσ 

οποίουσ εξειδικεφονται Πζτρα και Χτόχοι. 

 Υροςδιοριςμόσ των Πζτρων (Αναπτυξιακζσ Υροτεραιότθτεσ) και των Χτόχων, 

ςφμφωνα με τισ οποίεσ κα διαρκρωκεί το Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα, λαμβάνοντασ 

υπόψθ τισ εκνικζσ (τομεακζσ και περιφερειακζσ) αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ. 

 

Βιμα 4: Υυνεργαςία με όμορουσ Διμουσ και τθν Σεριφζρεια 

 Διαςφάλιςθ του ςυντονιςμοφ των δράςεων υπερτοπικισ ανάπτυξθσ και θ 

προϊκθςθ τυχόν διαδθμοτικϊν και διαβακμιδικϊν ςυνεργαςιϊν (Υεριφζρειασ-

Διμου).  Χτόχοσ είναι  αναβάκμιςθ του επιπζδου ςυνεργαςίασ του Διμου με 

όμορουσ Διμουσ για τθ ςυντονιςμζνθ προϊκθςθ τθσ υπερτοπικισ ανάπτυξθσ και 

τθν από κοινοφ παροχι υπθρεςιϊν ι τθν υλοποίθςθ δράςεων και ςυμφωνιϊν. 

Επιπρόςκετα, το βιμα ςτοχεφει ςτθ ςυνεργαςία του Διμου με τθν Υεριφζρεια, 

ϊςτε να ςυντονιςτοφν δράςεισ που αφοροφν ςτθν τοπικι και περιφερειακι 

ανάπτυξθ. 



 

Βιμα 5:  Ζγκριςθ του Υτρατθγικοφ Υχεδίου και Διαδικαςίεσ Διαβοφλευςθσ 

 Ζγκριςθ του Χτρατθγικοφ Χχεδίου από το Δθμοτικό Χυμβοφλιο μετά από ειςιγθςθ 

τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ. 

 Υαρουςίαςθ του Χτρατθγικοφ Χχεδίου για διαβοφλευςθ.   

 Υαρουςίαςθ του Χτρατθγικοφ Χχεδίου μζςω των διακζςιμων ςυςτθμάτων και 

διαδικαςιϊν  επικοινωνίασ. 

 Διοργάνωςθ  δθμόςιων  εκδθλϊςεων – Διαβοφλευςθ. 

 Χφνοψθ των ςυμπεραςμάτων των διαδικαςιϊν διαβοφλευςθσ και ενθμζρωςθ τθσ 

Εκτελεςτικισ Επιτροπισ και των αρμόδιων υπθρεςιϊν, πικανι ανακεϊρθςθ 

ςθμείων του Χτρατθγικοφ Χχεδίου, ανάλογα με τισ παρατθριςεισ-προτάςεισ.  

 

Βιμα 6: Ματάρτιςθ Επιχειρθςιακοφ Υχεδίου 

Ψο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα περιλαμβάνει Άξονεσ, Πζτρα, Χτόχουσ, όπωσ ζχουν 

καταρτιςτεί ςτθ φάςθ κατάρτιςθσ του Χτρατθγικοφ Χχεδίου, και δράςεισ που 

εξειδικεφουν τθ ςτρατθγικι του Διμου. Ξαταρτίηεται από το Ψμιμα Υρογραμματιςμοφ 

και Ανάπτυξθσ ςε ςυνεργαςία με τθν Ωπθρεςία που είναι αρμόδια για το Πζτρο και το 

Χτόχο. Για τθν επίτευξθ των Χτόχων του κάκε Πζτρου ςχεδιάηεται ςειρά Δράςεων. Για τθν 

κατάρτιςθ του Επιχειρθςιακοφ Χχεδίου απαιτοφνται :  

 

 Εξειδίκευςθ των Πζτρων και των Χτόχων ςε Δράςεισ 

 Χυνοπτικι περιγραφι του ςχεδίου δράςθσ για κάκε αρμόδια υπθρεςία 

 

Βιμα 7: Σενταετισ Σρογραμματιςμόσ Δράςεων και Ρικονομικόσ Σρογραμματιςμόσ  

του Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ 

 Λεράρχθςθ & προγραμματιςμόσ των δράςεων: Διάρκεια και χρονοδιάγραμμα, 

αρμόδια υπθρεςία, φορείσ υλοποίθςθσ και χωροκζτθςθ, προτεραιότθτα, 

προςδιοριςμόσ των αναγκαίων ανκρϊπινων και υλικϊν πόρων για τθν υλοποίθςθ 

τουσ, εκροζσ, κλπ. 

 Εκτίμθςθ του προχπολογιςμοφ των δράςεων.  

 Εκτίμθςθ των εςόδων και των πθγϊν χρθματοδότθςθσ. 

 Ξατανομι των εςόδων ςτα ζτθ για τθν κάλυψθ των δαπανϊν των δράςεων. 

Σ πενταετισ προγραμματιςμόσ και ο οικονομικόσ προγραμματιςμόσ πραγματοποιοφνται 

από το Ψμιμα Υρογραμματιςμοφ, Ανάπτυξθσ και Ψ.Υ.Ε. ςε ςυνεργαςία με τθν υπθρεςία 

που είναι αρμόδια για κάκε  Πζτρο και  Χτόχο. Υροκειμζνου να δοκεί μια εικόνα των 

δράςεων του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ, αλλά και των επιμζρουσ κατανομϊν, το 



Ψμιμα Υρογραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ δθμιουργεί ςυγκεντρωτικοφσ πίνακεσ και τουσ 

ομαδοποιεί ανάλογα, με τθν υπθρεςία που ζχει τθν ευκφνθ υλοποίθςθσ, το είδοσ 

(λειτουργία, ενζργεια, επζνδυςθ/ζργο), το αν αποτελοφν ςυνεχιηόμενθ ι  νζα δράςθ, τθν 

προτεραιότθτά τουσ, τθ  χωροκζτθςθ ( ευρφτερα ι ςτθν περιοχι του Διμου ι ςε τμιμα 

αυτισ),  τθν πθγι χρθματοδότθςθσ και το ζτοσ υλοποίθςθσ. 

 

Βιμα 8: Σροςδιοριςμόσ Δεικτϊν Σαρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ 

Υροςδιορίηονται οι δείκτεσ με βάςθ τουσ οποίουσ κα πραγματοποιείται θ 

παρακολοφκθςθ και θ αξιολόγθςθσ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ. Σι δείκτεσ 

παρακολοφκθςθσ κατθγοριοποιοφνται ςε δείκτεσ ειςροϊν, εκροϊν και αποτελζςματοσ. 

 

Βιμα 9: Ζγκριςθ του Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ &Φελικζσ Ενζργειεσ 

 Ζγκριςθ από το Δ.Χ. τθσ ΔΘ.Ξ.Ε.Α.Β., εντόσ μιασ εβδομάδασ από τθν ειςιγθςθ των 

υπθρεςιϊν του, των ςτόχων και των δράςεων του Επιχειρθςιακοφ που το αφοροφν. 

 Σλοκλιρωςθ του ςχεδίου Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ από το Ψμιμα 

Υρογραμματιςμοφ,  Ανάπτυξθσ και Ψ.Υ.Ε. 

 Ωποβολι του ςχεδίου Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ από τθν Εκτελεςτικι 

Επιτροπι ςτο Δθμοτικό Χυμβοφλιο, επιςυνάπτοντασ τθν απόφαςθ τθσ ΔΘΞΕΑΒ για 

δράςεισ/ ςχζδια δράςθσ που τθν αφοροφν. 

 Ζγκριςθ του ςχεδίου από το Δθμοτικό Χυμβοφλιο. 

 Ζλεγχο για τθ νομιμότθτα τθσ διαδικαςίασ κατάρτιςθσ του προγράμματοσ από τθν 

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ (Αυτοτελισ Ωπθρεςία Εποπτείασ Σ.Ψ.Α.), με υποβολι 

ςχετικισ ζκκεςθσ εγκεκριμζνθσ από το Δθμοτικό Χυμβοφλιο 

 Δθμοςιοποίθςθ του προγράμματοσ από το Διμο. 

Χφμφωνα με το κεςμικό πλαίςιο (41179/23-10-2014 (ΦΕΞ 2970/4-11-2014) θ εκπόνθςθ 

των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων πραγματοποιείται μζςα ςτο πρϊτο εξάμθνο τθσ 

δθμοτικισ περιόδου. Θ προκεςμία αυτι δεν είναι αποκλειςτικι. (ΩΥΕΧΔΑ αρ. πρωτ. 8586, 

31-3-2015). 

Θ Εκτελεςτικι Επιτροπι ζχει τθν ευκφνθ τθσ κατάρτιςθσ του Ε.Υ., το οποίο ειςθγείται ςτο 

Δθμοτικό  Χυμβοφλιο προσ ψιφιςθ. Ψθ γενικι εποπτεία τθσ διαδικαςίασ εκπόνθςθσ του 

Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ ζχει θ Γενικι Γραμματζασ του Διμου.  

Ψο Αυτοτελζσ Ψμιμα Υρογραμματιςμοφ, Ανάπτυξθσ και Ψ.Υ.Ε.  του Διμου είναι αρμόδιο 

για τθν υποςτιριξθ των οργάνων Διοίκθςθσ, των Ωπθρεςιϊν του Διμου και των Ρομικϊν 

Υροςϊπων του κατά τθ διαδικαςία κατάρτιςθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του 

Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ.  

 



Χτο πλαίςιο τθσ  προετοιμαςίασ και οργάνωςθσ τθσ κατάρτιςθσ του Επιχειρθςιακοφ 

Υρογράμματοσ, ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ (ΦΕΞ 382/Β/11-3-2011) και τισ οδθγίεσ-

προτάςεισ τθσ Ε.Ε.Ψ.Α.Α., δθμιουργικθκαν  4  Κεματικζσ Σμάδεσ Εργαςίασ κατ’ 

αντιςτοιχία με τουσ 4 άξονεσ του Επιχειρθςιακοφ Χχεδίου:  

 Κεματικι ομάδα εργαςίασ  για τον άξονα 1 «Υροςταςία του Υεριβάλλοντοσ και 

Βελτίωςθ τθσ Υοιότθτα Ηωισ» 

 Κεματικι ομάδα εργαςίασ για τον άξονα 2 «Ξοινωνικι Υολιτικι, Ωγεία, Υαιδεία, 

Υολιτιςμόσ και Ακλθτιςμόσ» 

 Κεματικι ομάδα εργαςίασ για τον άξονα 3 «Ψοπικι Ανάπτυξθ και Απαςχόλθςθ»  

 Κεματικι ομάδα εργαςίασ  για τον άξονα 4  «Βελτίωςθ τθσ Διοικθτικισ και τθσ 

Σικονομικισ Λκανότθτασ του Διμου»  

 

Ψισ κεματικζσ ομάδεσ εργαςίασ υποςτιριξαν επιτελικά τα παρακάτω υπθρεςιακά 

ςτελζχθ:  

 

1. ΧΛΑΥΕΦΑ ΑΚΑΡΑΧΛΑ, ΔΛΕΩΚΩΡΨΦΛΑ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΞΑΛ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ  

2. ΡΕΗΘ ΞΩΡΧΨΑΡΨΛΡΑ, ΥΦΣΛΧΨΑΠΕΡΘ ΑΩΨΣΨΕΟΣΩΧ ΨΠΘΠΑΨΣΧ 

ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΩ, ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΞΑΛ ΨΥΕ 

3. ΨΧΣΩΨΧΣΩΦΑΧ ΞΩΧΨΑΧ, ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΣΧ ΨΠΘΠΑΨΣΧ  ΠΕΟΕΨΩΡ, ΞΑΨΑΧΞΕΩΩΡ 

ΞΑΛ ΕΥΛΒΟΕΨΘΧ ΕΦΓΩΡ 

4. ΧΠΩΦΡΘ ΦΩΨΕΛΡΘ, ΥΦΣΛΧΨΑΠΕΡΘ ΨΠΘΠΑΨΣΧ  ΑΧΞΘΧΘΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ 

ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ ΞΑΛ ΥΦΣΑΓΩΓΘΧ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΩΓΕΛΑΧ 

5. ΞΣΦΛΡΑ ΧΨΑΩΦΣΩΟΑ, ΥΦΣΛΧΨΑΠΕΡΘ ΨΠΘΠΑΨΣΧ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ ΘΟΛΞΛΩΠΕΡΩΡ 

ΞΑΛ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘΧ 

 

Ρμάδα Υφνταξθσ  Υχεδίου Υτρατθγικοφ Υχεδιαςμοφ  

Ζργο τθσ ομάδασ είναι θ ςυγκζντρωςθ, επεξεργαςία, ςφνκεςθ και ςυμπλιρωςθ των 

κειμζνων - ερωτθματολογίων που προετοιμάηουν τα ςτελζχθ των παραπάνω κεματικϊν 

ομάδων εργαςίασ.  

 

 

 

 

 

 

 



ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1:  

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Θ ΓΕΟΙΜΘ ΓΕΟΙΜΘ  ΕΙΜΡΟΑ ΦΘΥ ΣΕΤΙΡΧΘΥ ΜΑΙ ΦΡΧ ΔΘΞΡΧ  

  

Ι. Γεωγραφικι και διοικθτικι οριοκζτθςθ 

Σ Διμοσ Αγίασ Βαρβάρασ βρίςκεται 

ςτθ δυτικι πλευρά του λεκανοπεδίου 

Αττικισ 6,7 χιλιόμετρα από το κζντρο 

τθσ Ακινασ.  

Τμοροι με αυτόν είναι οι Διμοι 

Χαϊδαρίου, Αιγάλεω και Ξορυδαλλοφ.  

Σ Διμοσ καταλαμβάνει μια ζκταςθ 

2.233 ςτρεμμάτων ςτουσ πρόποδεσ 

του όρουσ Αιγάλεω Ζχει ςυνολικι. Θ 

εντόσ ςχεδίου περιοχι είναι 1.900 

ςτρζμματα ενϊ τα 333 ςτρζμματα 

ςυνιςτοφν τθν περιαςτικι ηϊνθ του 

Τρουσ Αιγάλεω. Ψο τμιμα του όρουσ 

που βρίςκεται ςτα διοικθτικά όρια του Διμου περιλαμβάνει μια δαςικι ζκταςθ περίπου 

160 ςτρεμμάτων, ζναν από τουσ λίγουσ εναπομείναντεσ πνεφμονεσ πραςίνου του 

λεκανοπεδίου, με υπερτοπικι ςθμαςία  και μια βραχϊδθ ζκταςθ 173 ςτρεμμάτων με 

χαρακτθριςτικό ζνα παλιό λατομείο (νταμάρι Χαμθλοκϊρθ).  

Διοικθτικά, ο Διμοσ Αγίασ Βαρβάρασ, υπάγεται ςτθν Υεριφερειακι Ενότθτα Δυτικοφ 

Ψομζα τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ, μαηί με τουσ Διμουσ Αιγάλεω, Χαϊδαρίου, Υεριςτερίου, 

Υετροφπολθσ,  Λλίου και Αγίων Αναργφρων- Ξαματεροφ.  

 

ΙΙ. Κδρυςθ  του  Διμου – Ιςτορικά χαρακτθριςτικά 

Θ Αγία Βαρβάρα βρίςκεται ςτουσ πρόποδεσ του όρουσ Αιγάλεω, από τθν κορυφι του 

οποίου  παρακολοφκθςε ο ζρξθσ τθ Ραυμαχία τθσ Χαλαμίνασ το 480 πχ.   

Χυγκριτικά με τουσ περιςςότερουσ διμουσ τθσ Ακινασ που ςχθματίςτθκαν τθν περίοδο 

1830-1922, είναι ζνασ από τουσ νεότεροσ.  

Σ πρϊτοσ οικιςμόσ δθμιουργικθκε μετά τθ Πικραςιατικι Ξαταςτροφι, τθν δεκαετία του 

’30 , ωσ αποτζλεςμα τθσ ανάγκθσ ςτζγαςθσ των προςφφγων από τθν και επεκτάκθκε τα 

χρόνια τθσ μεγάλθσ εςωτερικισ μετανάςτευςθσ, όταν  φτωχά λαϊκά ςτρϊματα που 

ςυνζρρεαν ςτθν Αττικι για να βρουν εργαςία. 

 Ζωσ το 1948 ιταν ςυνοικιςμόσ προςαρτθμζνοσ ςτθν κοινότθτα του Αιγάλεω. Ψο 1949 

ζγινε Ξοινότθτα με προςωρινι διοίκθςθ και το 1963 ζγινε Διμοσ1.  

                                                           
Ψο 1934 ιδρφεται θ κοινότθτα του Αιγάλεω, δυτικά του πολεοδομικοφ ςυγκροτιματοσ των Ακθνϊν με ζδρα τον 

ςυνοικιςμό Υυριτιδοποιείου και προςαρτϊνται ς’ αυτιν οι όμοροι ςυνοικιςμοί Ξυδωνίαι, Χωτθράκι, Αγία Ελεοφςα, 



Ψο όνομα του Διμου προιλκε  από τον ιςτορικό ναό τθσ Αγίασ Βαρβάρασ, ο οποίοσ  

αποτελεί διατθρθτζο μνθμείο,  με μεγάλθ αρχαιολογικι, ιςτορικι, κρθςκευτικι και 

πολιτιςτικι ςθμαςία. Χτίςτθκε το 1904 και είναι ρυκμοφ τρίκλιτθσ βαςιλικισ.  

Λερό του ναοφ είναι ζνασ ναΐςκοσ του 17ου αιϊνα μζςα ςτον οποίο βρζκθκε θ εικόνα τθσ 

Αγίασ Βαρβάρασ. Χιμερα ςτο ναΐςκο φυλάςςεται τμιμα εκ του ιεροφ λειψάνου τθσ Αγίασ 

Πεγαλομάρτυροσ Βαρβάρασ. Ψο εςωτερικό του ναοφ κοςμοφν αγιογραφίεσ του Φϊτθ 

Ξόντογλου, ενόσ από τουσ μεγαλφτερουσ αγιογράφουσ των νεοτζρων χρόνων. Δίπλα ςτον 

ιερό ναό βρίςκεται το Κεολογικό – Φοιτθτικό Σικοτροφείο τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ. 

Χτισ 4 Δεκεμβρίου, γιορτι τθσ Αγίασ Βαρβάρασ, ο ναόσ γίνεται πόλοσ ζλξθσ χιλιάδων 

επιςκεπτϊν. Δίπλα ςτον ιερό ναό βρίςκεται το Κεολογικό – Φοιτθτικό Σικοτροφείο τθσ 

Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ. 

Πία από τισ δφο ειςόδουσ τθσ πόλθσ  βρίςκεται ςτθν  Λερά Σδό, το δρόμο τθσ πομπισ των 

Πεγάλων Ελευςίνιων κατά τθν αρχαιότθτα.  

Θ πόλθ ζχει κζςθ και ςτθ ςφγχρονθ ιςτορία κακϊσ ςτθ διάρκεια τα γερμανικισ κατοχισ 

γίνονταν ςυχνά μπλόκα  και ςτισ 29 Χεπτεμβρίου 1944, ςυνελιφκθςαν  και εκτελζςτθκαν 

κάτοικοι  μζλθ τθσ Εκνικισ Αντίςταςθσ. 

 

ΙΙΙ. Ρργάνωςθ  τθσ  πόλθσ 

Σ Διμοσ, ςφμφωνα με το ΓΥΧ/1989, χωρίηεται, από τον άξονα τθσ λεωφόρου Ελευκερίου 

Βενιηζλου ςε δφο ςυνοικίεσ. Θ πρϊτθ δυτικά,  με τζςςερισ γειτονιζσ και θ δεφτερθ 

ανατολικά,  με τρεισ γειτονιζσ.  

Ξυρίαρχθ χριςθ γθσ είναι θ γενικι κατοικία. Ψα κτίρια είναι κυρίωσ μονϊροφα ζωσ 

τετραϊροφα. Ωπάρχουν λίγεσ πολυκατοικίεσ που χτίςτθκαν μετά το 1990, με εξαίρεςθ 

τθν κάτω Αγία Βαρβάρα όπου υπάρχουν  31 προςφυγικζσ πολυκατοικίεσ από τθ δεκαετία 

του  1960. Ψα περιςςότερα κτίρια ζχουν  μζςο χρόνο καταςκευισ  περίπου 30 χρόνων.   

Ψο κζντρο τθσ πόλθσ, οι εμπορικζσ και διοικθτικζσ λειτουργίεσ αναπτφςςονται  γφρω και 

κατά μικοσ του  άξονα τθσ Ελευκερίου Βενιηζλου και τθσ Π. Αλεξάνδρου.  

Σι χϊροι των εκπαιδευτικϊν, κοινωνικϊν, πολιτιςτικϊν και ακλθτικϊν εξυπθρετιςεων 

είναι διάςπαρτοι ςε όλο τον οικιςτικό ιςτό. 

Χτθν πόλθ λειτουργοφν Αςτυνομικό Ψμιμα, Ψαχυδρομείο, 4 Ψράπεηεσ, υπθρεςίεσ του  

Ε.Σ.Υ.Υ.Ω. – πρϊθν ΛΞΑ, το  Γενικό Οομαρχιακό Οοςοκομείο Δυτικισ Αττικισ «Αγία 

Βαρβάρα», 21 δθμόςιεσ εκπαιδευτικζσ μονάδεσ,   πολιτιςτικά  και ακλθτικά κζντρα2 

κακϊσ και  4 εκκλθςίεσ (Αγία Βαρβάρα, Υαναγία Ελεοφςα, Αγία Παρίνα και Υροφιτθσ 

Θλίασ). 

                                                                                                                                                                                 
Αγία Βαρβάρα (παράρτθμα 3, φωτ.1), Ξτιμα Αλζξανδρου Οοφμθ, Χαϊδάρι, Ρζαι Φϊκαιαι και Χκαραμαγκά (ΦΕΞ 18, 18 

Λανουαρίου 1934, Ψ. Αϋ, Α.Φ. 22). Ψο 1949 θ Αγία Βαρβάρα και θ Αγία Ελεοφςα αυτονομοφνται δθμιουργϊντασ 

ιδιαίτερθ κοινότθτα με το όνομα «Ξοινότθσ Αγίασ Βαρβάρασ», (ΦΕΞ 184/ 1949). Ψο 1963 θ κοινότθτα ζγινε διμοσ. Ψο 

1949 ο ςυνοικιςμόσ τθσ Αγίασ Βαρβάρασ αναγνωρίςτθκε ωσ κοινότθτα. Σ Διμοσ Αγίασ Βαρβάρασ ιδρφκθκε το 1963 

2
 Αναφζρονται ςτα ειδικά κεφάλαια του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ 



Θ ςυγκοινωνία  τελείται μζςω  δφο  βαςικϊν οδικϊν αξόνων τθσ Ελευκερίου Βενιηζλου 

και τθσ Πεγάλου Αλεξάνδρου οι οποίεσ ςυνδζονται με τθν Λερά Σδό. Από το 2013, ςτα 

όρια του Διμου, λειτουργεί ο ςτακμόσ «Αγία Παρίνα», του ΠΕΨΦΣ (γραμμι 3) ενϊ 

καταςκευάηεται και ςτακμόσ ςτθν πλατεία Υαναγίασ Ελεοφςασ.  

 

IV.  Θ κζςθ τθσ πόλθσ ςτο ευρφτερο πλαίςιο και ειδικότερα χαρακτθριςτικά.  

Θ Υεριφζρεια Αττικισ, αποτελεί το μθτροπολιτικό οικονομικό και διοικθτικό κζντρο τθσ 

Ελλάδασ,  το οποίο διαμορφϊνει ςε μεγάλο βακμό τθν αναπτυξιακι πορεία τθσ χϊρασ.  

Θ Δυτικι Ακινα, αποτελεί μια γεωγραφικι και αςτικι ενότθτα τθσ Υεριφζρειασ που 

χαρακτθρίηεται από περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ και ςυςςϊρευςθ κοινωνικϊν 

προβλθμάτων.  

Ψα αναπτυξιακά προβλιματα και οι υςτεριςεισ οφείλονται ςτισ ιςτορικζσ ςυνκικεσ μζςα 

ςτισ οποίεσ αναπτφχκθκε ωσ περιοχι κατοικίασ κυρ των χαμθλότερων ειςοδθματικά 

ςτρωμάτωνκαι ςτισ κυβερνθτικζσ πολιτικζσ επιλογζσ εγκατάςταςθσ βαςικϊν χριςεων 

όπωσ τα ναυπθγεία, βιομθχανίεσ, τα ψυχιατρεία, το κζντρο χανςενικϊν κ.α. 

Σικοδομικθκε αρχικά με τισ πρακτικζσ και τα προβλιματα τθσ λαϊκισ αυτοςτζγαςθσ και 

ςτθ ςυνζχεια τθσ γενικευμζνθσ εφαρμογισ τθσ αντιπαροχισ και μάλιςτα με υψθλοφσ 

ςυντελεςτζσ δόμθςθσ, ϊςτε αυτι να είναι οικονομικά αποδεκτι. 

Ψο φυςικό περιβάλλον μεταπολεμικά υποβακμίςτθκε, υπάρχει ζλλειψθ αςτικοφ και 

περιαςτικοφ πραςίνου, απαράδεκτθ και ανεξζλεγκτθ ανάμιξθ χριςεων γθσ, τεράςτια 

κυκλοφοριακά προβλιματα, μεγάλα κενά ςτισ κοινωφελείσ υποδομζσ.  

Χτα προβλιματα αυτά προςτζκθκαν ο μαραςμόσ του δευτερογενι τομζα παραγωγισ και 

θ ςυγκζντρωςθ οικονομικϊν μεταναςτϊν.  

Ψισ τελευταίεσ δεκαετίεσ εμφανίηει ανεργία υψθλότερθ του μζςου όρου τθσ Αττικισ και 

ζνταςθ των κοινωνικϊν διαφοροποιιςεων και ανιςοτιτων.  

Θ ςυνολικι οικονομικι καχεξία και αναπτυξιακι ςτζρθςθ τθσ Δυτικισ Ακινασ 

επιδεινϊνεται ακόμα περιςςότερο ςτισ ςθμερινζσ  ςυνκικεσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, με 

βαςικότερο  πρόβλθμα τθν κοινωνικι ςυνοχι. Χφμφωνα με μελζτθ του ΛΡΕ (2010) για τθν 

απόλυτθ φτϊχεια3 θ Δυτικι Ακινα κατατάςςεται ςτθν πιο προβλθματικι από τισ τρεισ 

ευρφτερεσ ενότθτεσ ςτισ οποίεσ διαχωρίηεται θ Αττικι. 

Θ Αγία Βαρβάρα είναι ζνασ από τουσ Διμουσ τθσ Δυτικισ Ακινασ και κατά ςυνζπεια 

αντιμετωπίηει πολλά από τα παραπάνω προβλιματα. Ειδικότερα τα προβλιματα τθσ 

φτϊχειασ και τθσ ανεργίασ, που ςυνδζονται άμεςα με το χαμθλό επίπεδο μόρφωςθσ και 

επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και  τθν παρουςία πολυπλθκϊν ευπακϊν ομάδων όπωσ 

Ψςιγγάνων, παλιννοςτοφντων και μεταναςτϊν, γίνονται πιο ζντονα ςτισ τρζχουςεσ 

ςυνκικεσ κρίςθσ. Ξοινά χαρακτθριςτικά αυτϊν των ομάδων αποτελοφν θ διαςπορά μζςα 

ςτθν πόλθ όςον αφορά ςτθν κατοικία, ο αναλφαοι δυςκολίεσ κοινωνικισ ζνταξθσ. 

                                                           
3 βλ. Άξονασ 2.Ξοινωνικι Υροςταςία 



Ειδικότερα οι Ψςιγγάνοι, άρχιςαν να εγκακίςτανται ςτθν Αγία Βαρβάρα  λίγο πριν και 

μετά  τον Β’ Υαγκόςμιο Υόλεμο ζωσ τα μζςα τθσ δεκαετίασ του ’40. Χτθν πλειοψθφία 

τουσ προζρχονται από τθν Ξωνςταντινοφπολθ και τα μικραςιατικά παράλια. Από εκεί 

ιλκαν το 1922 ςτα Υετράλωνα.  Ηϊντασ για πολλά χρόνια κοντά ςτο Ποναςτθράκι, όπου 

είχαν ςυγκεντρωκεί βιοτεχνίεσ πρατιρια εργοςταςίων και αποκικεσ 

κλωςτοχφαντουργίασ και αξιοποιϊντασ τισ δεξιότθτεσ που είχαν αναπτφξει ςτθν Ψουρκία 

ωσ πωλθτζσ, δραςτθριοποιικθκαν ωσ πλανόδιοι ζμποροι, αναλαμβάνοντασ ςθμαντικό 

ρόλο ςτθ διακίνθςθσ αυτϊν των προϊόντων ςε όλθ τθν Ελλάδα. Θ δραςτθριότθτα του 

αυτι ςτισ οικονομικζσ ςυνκικεσ  εκείνθσ τθσ περιόδου  ευνόθςε τθν  κοινωνικι τουσ 

ζνταξθ.  

Θ περίπτωςθ των Ψςιγγάνων τθσ Αγίασ Βαρβάρασ είναι ξεχωριςτι ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα, 

κακϊσ οι Φομά που διαβιοφν ςτθν πόλθ, ςυγκριτικά με άλλεσ πόλεισ ζχουν καλφτερο 

βακμό κοινωνικισ και οικονομικισ ζνταξθσ. Υαρόλα αυτά, αποτελοφν ζνα ευάλωτο 

τμιμα του πλθκυςμοφ και πλιττονται περιςςότερο από άλλεσ κοινωνικζσ ομάδεσ από 

τθν οικονομικι κρίςθ.  

Δεν υπάρχει κάποια πρόςφατθ απογραφικι ζρευνα που να αποτυπϊνει τον αρικμό των  

Ψςιγγάνων  ςτθν Αγία Βαρβάρα. Χτθν πιο πρόςφατθ απογραφι που διεξιχκθ το 2002 από 

τον Υανελλινιο Πορφωτικό Χφλλογο Ακιγγάνων Αγίασ Βαρβάρασ θ οποία είχε ωσ βάςθ 

καταγραφισ το νοικοκυριό, καταγράφτθκαν 3.216 άτομα ςε 786 νοικοκυριά.  

Ωςτόςο, ςιμερα ςτθν Αγία Βαρβάρα εκτιμάται ότι ςτθν Αγία Βαρβάρα κατοικοφν 

περιςςότεροι από 3.500 Φομά (περίπου 1.200 οικογζνειεσ) όλοι εγκαταςτθμζνοι ςε 

μόνιμεσ κατοικίεσ και ενταγμζνοι ςτθν κοινωνικι και οικονομικι ηωι τθσ πόλθσ. Χε αυτό 

τον αρικμό πρζπει να προςτεκοφν περίπου 1000-1500 άτομα τα οποία λόγω 

κινθτικότθτασ διαβιοφν μεγάλο μζροσ του χρόνου εκτόσ, ςτθν Ελλάδα, τθν Ξφπρο κι 

αλλοφ, ζχοντασ τθν Αγία Βαρβάρα ωσ πόλθ αναφοράσ.  

 

 

 

 

V. Δθμογραφικά και άλλα ςτοιχεία 

 

Σλθκυςμόσ 

Σ  μόνιμοσ πλθκυςμόσ τθσ Αγίασ Βαρβάρασ ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2011 είναι 

26.550 κάτοικοι και αποτελεί το 5,5% του πλθκυςμοφ τθσ Υεριφερειακισ Ενότθτασ του 

Δυτικοφ Ψομζα Ακθνϊν και το 0,7% του ςυνόλου τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ. Σι 

εγγεγραμμζνοι ςτο δθμοτολόγιο Αγίασ Βαρβάρασ  είναι 27.072 εκ των οποίων 13.031 

άνδρεσ, 14.041 γυναίκεσ και 4.871 ανιλικοι.  

 



ΠΙΝΑΚΑ 1:  ΣΝΘΘΧΥΞΡΥ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ  2011 

Διοικθτικι διαίρεςθ  Υφνολο  Άρρενεσ  Θιλεισ  

Υεριφζρεια Αττικισ 3.812.330 1.842.680 1.969.650 

ΥΕ Δυτικοφ Ψομζα Ακθνϊν 487.730 238.910 248.820 

Διμοσ Αγίασ Βαρβάρασ  26.550  12.650 13.900 

ΠΗΓΗ: ΕΛΣΑΣ. Απογραφι 2011 

 

Ξεταβολι του Σλθκυςμοφ 

H μεταβολι του πλθκυςμοφ, ςτισ τζςςερεισ δεκαετίεσ, παρουςιάηει διακυμάνςεισ. Ψθν 

τελευταία δεκαετία να ςθμειϊνεται ςθμαντικι μείωςθ 15,32%. Θ ςθμαντικι μεταβολι 

παρατθρείται τθσ τελευταίασ δεκαετία 2001-2011 ςχετίηεται με τθν υπογεννθτικότθτα, τθ 

μετακίνθςθ του μόνιμου πλθκυςμοφ ςε άλλεσ πόλεισ ι και χϊρεσ και τθ μείωςθ των 

μεταναςτϊν.  

 

ΠΙΝΑΚΑ 2:  ΕΠΕΝΙΠΘ  ΦΡΧ  ΣΝΘΘΧΥΞΡΧ  ΦΘΥ  ΑΓΙΑΥ  ΒΑΤΒΑΤΑΥ 

ΕΦΡΥ ΑΣΡΓΤΑΦΘΥ ΣΝΘΘΧΥΞΡΥ ΥΧΡΝΙΑ 

1949 3.841 Μδρυςθ Ξοινότθτασ 

1951 3.481  

1961 13.726  

1971 26.409  

1981 29.259  

1991 28.706  

2001 30.562 Υραγματικόσ πλθκυςμόσ 

2001 31.354 Ξόνιμοσ πλθκυςμόσ 

2011 26.203 Υραγματικόσ πλθκυςμόσ 

2011 23.188 Ρόμιμοσ πλθκυςμόσ 

2011 26.550 Ξόνιμοσ πλθκυςμόσ 
ΠΗΓΗ ΕΛ.ΣΑΣ (Ιδία επεξεργαςία) 

 

ΠΙΝΑΚΑ  3:  ΥΧΓΜΤΙΦΙΜΑ ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΣΝΘΘΧΥΞΡΧ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ 2001 - 2011 

Υ
ρ

α
γμ

α
τι

κό
σ 

π
λθ

κ
υ

ς
μ

ό
σ 

2
0

0
1

  

Υ
ρ

α
γμ

α
τι

κό
σ 

π
λθ

κ
υ

ς
μ

ό
σ 

  

2
0

1
1

  

Δ
ια

φ
ο

ρ
ά

   
   

2
0

1
1

-2
0

0
1

 

Ρ
ό

μ
ιμ

ο
σ 

π
λθ

κ
υ

ς
μ

ό
σ 

2
0

0
1

 

Ρ
ό

μ
ιμ

ο
σ 

π
λθ

κ
υ

ς
μ

ό
σ 

2
0

1
1

 

Δ
ια

φ
ο

ρ
ά

  

2
0

1
1

-2
0

0
1

 

Π
ό

νι
μ

ο
σ 

π
λθ

κ
υ

ς
μ

ό
σ 

2
0

0
1

 

Π
ό

νι
μ

ο
σ 

π
λθ

κ
υ

ς
μ

ό
σ 

2
0

1
1

 

Δ
ια

φ
ο

ρ
ά

  

2
0

1
1

-2
0

0
1

 

30562 26203 -4359 25129 23188 -1941 31354 26550 -4504 

ΠΗΓΗ: ΕΕΣΑΑ 

 

ΠΙΝΑΚΑ  4:  ΣΡΥΡΥΦΙΑΙΑ  ΞΕΦΑΒΡΝΘ  ΣΝΘΘΧΥΞΡΧ  ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ  1971-2011 

1971/1981 1981/1991 1991/2001 2001/2011 

+10,79 -1,89 +6,47 - 15,32%  

ΠΗΓΗ ΕΛ.ΣΑΣ (Ιδία επεξεργαςία) 



Συκνότθτα πλθκυςμοφ  

Σ Διμοσ παρουςιάηει υψθλό δείκτθ πυκνοκατοίκθςθσ ςυγκριτικά με το μζςο όρο τθσ 

Υεριφερειακισ Ενότθτασ του Δυτικοφ Ψομζα Ακινασ. Χτθν Αγία Βαρβάρα κατοικοφν 

10.948 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, ενϊ ςτθν Δυτικό Ψομζα κατά μζςο όρο 

7,332 κάτοικοι/τ.χλμ. Ωςτόςο, θ πόλθ απζχει ςθμαντικά από τθ μζγιςτθ πλθκυςμιακι 

πυκνότθτα που εγγράφεται ςτθν Αττικι, θ οποία ςθμειϊνεται ςτο Διμο Ξαλλικζασ με  

21.192 κατοίκουσ ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.  

ΠΙΝΑΚΑ 5:  ΣΧΜΟΡΦΘΦΑ  ΣΝΘΘΧΥΞΡΧ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ-  Δ.Φ. ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΥ 

Ξάτοικοι ανά τετρ.  χιλιόμετρο-  ΑΓΛΑ ΒΑΦΒΑΦΑ  10.948 

Ξάτοικοι ανά τετρ. χιλιόμετρο Δυτικόσ Ψομζασ Υεριφζρειασ Αττικισ 7,332 

 

Χπθκοότθτα του πλθκυςμοφ 

Χφμφωνα με τθν απογραφι 2011, το 95,19% του πλθκυςμοφ τθσ πόλθσ ζχει ελλθνικι 

υπθκοότθτα. Από το 4,81% με ξζνθ υπθκοότθτα,  το 16% είναι από χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ και το 84% από άλλεσ χϊρεσ ι χωρίσ υπθκοότθτα ι  αδιευκρίνιςτθ  υπθκοότθτα  

ι δεν διλωςε.  

Ψο ποςοςτό μεταναςτϊν ςε επίπεδο Υεριφζρειασ είναι 6% μεγαλφτερο από τθσ Αγίασ 

Βαρβάρασ. Διαχρονικά, το ποςοςτό των μεταναςτϊν ςτθν Αγία Βαρβάρα ιταν  1,8%, το  

1991,  6,3% το 2011  και 4,81%. το 2011 .  

 

ΠΙΝΑΚΑ 6 :   ΣΝΘΘΧΥΞΡΥ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ 2011 - ΧΣΘΜΡΡΦΘΦΑ   

Σλθκυςμόσ Πζνεσ χϊρεσ 

Πόνιμοσ 
Υλθκυςμόσ κατά 
ομάδεσ 
υπθκοοτιτων 

Χφνολο Ελλάδα Χφνολο 
Χϊρεσ 
ΕΕ 

Οοιπζσ χϊρεσ - Χωρίσ 
υπθκοότθτα ι 
αδιευκρίνιςτθ ι δεν 
δθλϊκθκε 

ΑΓΛΑ ΒΑΦΒΑΦΑ 26.550 25.273 1.277 209 1.068 

Πθγι: ΕΛ.ΣΑΣ, Απογραφι 2011 

 

ΠΙΝΑΚΑ 7: ΑΓΙΑ ΒΑΤΒΑΤΑ-ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑ ΑΦΦΙΜΘΥ: ΣΡΥΡΥΦΙΑΙΑ ΑΟΑΝΡΓΙΑ  ΥΦΘΟ 

ΧΣΘΜΡΡΦΘΦΑ , 2011 

Σεριοχι Ελλθνικι   Άλλθ  

ΔΘΠΣΧ ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ 95,19% 4,81% 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΑΨΨΛΞΘΧ  89,40%    10,60% 
Πθγι ΕΛ.ΣΑΣ, απογραφι 2011 

 

 



   
 

 

ΠΙΝΑΚΑ 8: ΑΓΙΑ ΒΑΤΒΑΤΑ-ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑ ΑΦΦΙΜΘΥ : ΞΕΦΑΟΑΥΦΕΧΥΘ  1991–2001  

                                    1991                          2001 

  Αυτόχκονεσ % Πετανάςτεσ % Αυτόχκονεσ  Πετανάςτεσ %  Πετανάςτεσ 

ΑΨΨΛΞΘ  97,0 % 0,03 % 88,9% 12,5% 92. 665 

ΑΓΛΑ 
ΒΑΦΒΑΦΑ 

98,2% 1,8% 93,7% 6,3% 524 

Πθγι: ΕΛΣΑΣ, Απογραφι 2011 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 9 :  ΣΡΥΡΥΦΙΑΙΑ ΣΑΤΡΧΥΙΑ  ΞΕΦΑΟΑΥΦΩΟ ΥΦΘΟ ΑΓΙΑ ΒΑΤΒΑΤΑ 1991 – 2011 

1991 2001 2011 

1,8% 6,3% 4,81% 
Πθγι: ΕΛΣΑΣ, Απογραφι 2011 

 

 

Σλθκυςμόσ κατά φφλο  

Χτο ςφνολο των 26.550 αναλογοφν 12.650 άνδρεσ και 13.900 γυναίκεσ. Θ κατά φφλο 

κατανομι, ακολουκεί τθν κατανομι τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ και με απόκλιςθ μιασ 

ποςοςτιαίασ μονάδασ, τθν εκνικι κατανομι, όπου θ αναλογία είναι, 49% άνδρεσ, 51% 

γυναίκεσ.  
 

ΠΙΝΑΚΑ  10:   ΣΝΘΘΧΥΞΡΥ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ 2011:   ΜΑΦΑΟΡΞΘ ΜΑΦΑ ΦΧΝΡ 

ΑΥΣΓΦΑΦΘ  2011 ΑΡΔΦΕΧ ΓΩΡΑΛΞΕΧ 

ΧΩΡΣΟΣ:    26.550 12.650 13.900 

ΥΣΧΣΧΨΣ         %  47,6% 52,4% 

Πθγι: ΕΛΣΑΣ, Απογραφι 2011 

 

 

ΧΣΘΜΡΡΦΘΦΑ  ΣΝΘΘΧΥΞΡΧ ΑΓΙΑΥ 
ΒΑΤΒΑΤΑΥ

Ελλαδα 95%.

ΧΣΘΜΡΡΦΘΦΑ  ΠΕΟΩΟ
ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ

Χϊρεσ Ε.Ε 
16%

2011  ΣΝΘΘΧΥΞΡΥ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ ΜΑΦΑ ΦΧΝΡ

Γυναίκεσ 52%

Αντρεσ 48%



Σλθκυςμόσ κατά ομάδεσ θλικίασ 

Από τα ςτοιχεία μεταβολισ θλικίασ πλθκυςμοφ 2001-2011 είναι ςαφισ θ εντεινόμενθ 

γιρανςθ του πλθκυςμοφ θ οποία χαρακτθρίηει όλθ τθν Ελλάδα.                  Χτθ δεκαετία 

από 2001 ζωσ 2011 ο αρικμόσ νζων κάτω των 29 ετϊν τθσ πόλθσ μειϊκθκε κατά 2,21% 

ενϊ ο αρικμόσ των ατόμων άνω των 60 ετϊν αυξικθκε κατά 3,3%. Θ μζςθ θλικία του 

μόνιμου πλθκυςμοφ Αγίασ Βαρβάρασ είναι τα 40,8 ζτθ ενϊ ο μζςοσ όροσ τθσ 

Υεριφζρειασ Αττικισ είναι 41,3 και τθσ  Ελλάδασ είναι 41,9 ζτθ. 
 

ΠΙΝΑΚΑ 11:  ΣΝΘΘΧΥΞΡΥ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ 2011: ΜΑΦΑΟΡΞΘ ΜΑΦΑ ΡΞΑΔΕΥ 
ΘΝΙΜΙΑΥ 

ΘΝΙΜΙΑ 
ΥΧΟΡΝΡ 

2001 
ΣΡΥΡΥΦΡ% 

2001 
ΥΧΟΡΝΡ 

2011 
ΣΡΥΡΥΦΡ% 

2011 

        0-9  ετϊν 3.327 10,61% 2.587 9,74% 

10-19 ετϊν 4.071 12,98% 2.835 10,67% 

20-29 ετϊν 5.247 16,73% 3.523 13,26% 

30-39 ετϊν 5.049 16,10% 3.992 15,03% 

40-49 ετϊν 4.599 14,66% 4.132 15,56% 

50-59 ετϊν 3.105 9,90% 3.608 13,58% 

60-69 ετϊν 3.246 10,35% 2.360 8,88% 

       70+ ετϊν 2.710 8,64% 3.513 13,23% 

 31.354  26.550  
        ΠΗΓΗ ΕΛ.ΣΑΣ 2011 (Ιδία επεξεργαςία) 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 12 : ΞΕΥΘ  ΘΝΙΜΙΑ ΣΝΘΘΧΥΞΡΧ 2011:                                            40, 8 ετϊν 

 

Ματανομι πλθκυςμοφ κατά οικογενειακι κατάςταςθ 

Ωσ προσ τθν οικογενειακι κατάςταςθ του πλθκυςμοφ, κατά νόμο ζγγαμοι (ζγγαμοι, 

ςφμφωνο ςυμβίωςθσ, ςε διάςταςθ) είναι το 47% του ςυνόλου. Θ κατά φφλο αναλογία  

είναι 49% για τουσ άνδρεσ και 46% για τισ γυναίκεσ. Άγαμοι είναι το 41% του ςυνόλου του 

πλθκυςμοφ, με τουσ άνδρεσ να υπερτεροφν κατά 10 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. Υοςοςτό  46% 

των ανδρϊν είναι άγαμοι ενϊ το αντίςτοιχο των γυναικϊν είναι 36%. Διαηευγμζνοι/εσ 

ΠΛΗΘΤΜΟ ΚΑΣΑ ΗΛΙΚΙΑ
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15%
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14%

60-69 εηώλ

9%

70+ εηώλ

13%
0-9  εηώλ

10-19 εηώλ
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60-69 εηώλ

70+ εηώλ



είναι το 4% του ςυνόλου με τθν κατά φφλο αναλογία να είναι 3% για τουσ άνδρεσ και 5% 

για τισ γυναίκεσ. Χιροι/εσ είναι το 8% του ςυνόλου του πλθκυςμοφ. Θ κατά φφλο 

αναλογία είναι  2% για τουσ άνδρεσ και 13% για τισ γυναίκεσ.  

 

ΠΙΝΑΚΑ 13:  ΜΑΦΑΟΡΞΘ ΣΝΘΘΧΥΞΡΧ  ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ ΜΑΦΑ ΡΙΜΡΓΕΟΕΙΑΜΘ 

ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ 2011 

ΡΙΜΡΓΕΟΕΙΑΜΘ  ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ ΑΓΙΑ ΒΑΤΒΑΤΑ  % ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑ ΑΦΦΙΜΘΥ  

 Άγαμοι 10.863 40,91% 40,85% 

Ζγγαμοι, με ςφμφωνο 
ςυμβίωςθσ και ςε διάςταςθ 

12.479 

 

47,00% 47,91% 

Χιροι και χιροι από ςφμφωνο 
ςυμβίωςθσ 

2.093 7,88% 7,11% 

Διαηευγμζνοι & διαηευγμζνοι 
από ςφμφωνο ςυμβίωςθσ 

1.115 4,19% 4,12% 

ΠΗΓΗ ΕΛ.ΣΑΣ, Απογραφι 2011 (Ιδία επεξεργαςία) 

 

ΠΙΝΑΚΑ 14:   ΣΝΘΘΧΥΞΡΥ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ 2011:   ΡΙΜΡΓΕΟΕΙΑΜΘ  ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ ΜΑΦΑ 

ΦΧΝΡ: ΑΟΔΤΕΥ:   

 Άγαμοι 5.814 

Ζγγαμοι, με ςφμφωνο ςυμβίωςθσ και ςε διάςταςθ 6.179 

Χιροι και χιροι από ςφμφωνο ςυμβίωςθσ 282 

Διαηευγμζνοι και διαηευγμζνοι από ςφμφωνο ςυμβίωςθσ 375 

ΧΩΡΣΟΣ  12.650 

 

ΠΛΗΘΤΜΟ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

Αγαμοι 41%

Έγγαμοι με ςφμφωνο ςυμβίωςθσ
και ςε διάςταςθ 47%

Χιροι και χιροι από ςφμφωνο
ςυμβίωςθσ 8%

Διαηευγμζνοι και διαηευγμζνοι
από ςφμφωνο ςυμβίωςθσ 4%

ΡΙΜΡΓΕΟΕΙΑΜΘ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ ΜΑΦΑ ΦΧΝΡ
ΑΟΦΤΕΥ 

Αγαμοι 46%

Ζγγαμοι με ςφμφωνο ςυμβίωςθσ 
και ςε διάςταςθ 49%

Χιροι και χιροι από ςφμφωνο 
ςυμβίωςθσ 2%

Διαηευγμζνοι και διαηευγμζνοι από 
ςφμφωνο ςυμβίωςθσ 3%



ΠΙΝΑΚΑ 15: ΣΝΘΘΧΥΞΡΥ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ 2011:  ΡΙΜΡΓΕΟΕΙΑΜΘ  ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ ΜΑΦΑ 

ΦΧΝΡ: ΓΧΟΑΙΜΕΥ  

Άγαμεσ 5.049 

Ζγγαμεσ με ςφμφωνο ςυμβίωςθσ και ςε διάςταςθ 6.300 

Χιρεσ και χιρεσ  από ςφμφωνο ςυμβίωςθσ 1.811 

Διαηευγμζνεσ και διαηευγμζνεσ  από ςφμφωνο ςυμβίωςθσ 740 

ΥΧΟΡΝΡ 13.900 

 

Ματοικίεσ και Οοικοκυριά  

Χτθν Αγία Βαρβάρα, ςφμφωνα με τθν απογραφι 2011, υπάρχουν 12.773 κατοικίεσ ςτισ 

οποίεσ διαβιοφν 9.849 νοικοκυριά με μζςο μζγεκοσ 2,66 άτομα. Ψο αντίςτοιχο μζςο 

μζγεκοσ για τθν Υεριφζρεια Αττικισ είναι  2,47 άτομα.  

Ψο 76,3% των νοικοκυριϊν είναι πυρθνικζσ οικογζνειεσ (7.519 πυρθνικζσ οικογζνειεσ). Ψο 

αντίςτοιχο ποςοςτό ςε επίπεδο Υεριφζρειασ Αττικισ είναι  69,2%. 

  

ΠΙΝΑΚΑ 16:  ΜΑΦΡΙΜΙΕΥ ΜΑΙ ΟΡΙΜΡΜΧΤΙΑ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ 2011 

Αρικμόσ κατοικιϊν 12.773 

Αρικμόσ Ροικοκυριϊν 9.849 

Αρικμόσ πυρθνικϊν Σικογενειϊν4  7.519 

Πζςο Πζγεκοσ Ροικοκυριοφ 2,66 

Πθγι: ΕΛ.ΣΑΣ, Απογραφι 2011 

 

 

Ξζγεκοσ Οοικοκυριϊν  

                                                           
4
 Θ πυρθνικι οικογζνεια περιλαμβάνει ζνα ηεφγοσ χωρίσ παιδιά ι ηεφγοσ με ζνα ι περιςςότερα παιδιά ι ζνα μόνο 

γονζα με ζνα ι περιςςότερα παιδιά, που διαβιοφν μόνιμα ςτθν ίδια κατοικία.  Ροικοκυριό είναι το ςφνολο των ατόμων 

που διαμζνουν μόνιμα ςε μια κατοικία είτε ζχουν ςυγγενικζσ ςχζςεισ είτε όχι.  Υαιδί: είναι ζνα οποιοδιποτε άτομο 

χωρίσ ςφντροφο ι άτομο το οποίο ζχει τθ ςυνικθ κατοικία του ςτο νοικοκυριό του ενόσ τουλάχιςτον από τουσ γονείσ 

του. 

 

ΡΙΜΡΓΕΟΕΙΑΜΘ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ ΜΑΦΑ ΦΧΝΡ
ΓΧΟΑΙΜΕΥ

Αγαμεσ 36%

Ζγγαμεσ με ςφμφωνο ςυμβίωςθσ 
και ςε διάςταςθ 46%

Χιρεσι και χιρεσ από ςφμφωνο 
ςυμβίωςθσ 13%

Διαηευγμζνεσ και διαηευγμζνεσ 
από ςφμφωνο ςυμβίωςθσ 5%



Ωσ προσ το μζγεκοσ των νοικοκυριϊν, από τα 9.849 νοικοκυριά, 23% είναι μονομελι, 28%  

διμελι, 21% τριμελι, 20% τετραμελι, 6% 5 μζλθ ενϊ 2% ζχει 6 μζλθ και άνω. Ψα 

μονομελι και διμελι νοικοκυριά αποτελοφν το 51% του ςυνόλου, τα τριμελι και 

τετραμελι 41%, ενϊ 8% είναι  νοικοκυριά με πζντε και περιςςότερα μζλθ.  

 

ΠΙΝΑΚΑ 17:  ΞΕΓΕΘΡΥ ΟΡΙΜΡΜΧΤΙΩΟ  ΥΦΘΟ  ΑΓΙΑ  ΒΑΤΒΑΤΑ 2011 

ΞΕΓΕΘΡΥ  ΟΡΙΜΡΜΧΤΙΡΧ ΟΡΙΜΡΜΧΤΙΑ: 9.849 ΞΕΝΘ: 26.166   

 1 μζλοσ 2.297 2.297 

 2 μζλθ 2.693 5.386 

 3   >> 2.113 6.339 

 4   >> 1.957 7.828 

 5   >> 554 2.770 

 6 μζλθ και άνω 235 1.546 

 

 

 

 

Ξζλθ νοικοκυριϊν κατά μζγεκοσ νοικοκυριοφ 

Ωσ προσ τα μζλθ των νοικοκυριϊν, 2.297 άτομα διαβιοφν μόνα (9%) 5.386 άτομα (21%) 

διαβιοφν ςε διμελι νοικοκυριά, 14.167 (53%) άτομα ςε τριμελι και τετραμελι 

νοικοκυριά και 4.316 άτομα (17%) ςε νοικοκυριά με πζντε και περιςςότερα μζλθ  

 

 

ΟΡΙΜΡΜΧΤΙΑ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ ΜΑΦΑ ΞΕΓΕΘΡΥ

1 μζλοσ 23%

2 μζλθ 28%

3 μζλθ 21%

4 μζλθ 20%

5 μζλθ 6%

6 μζλθ και πάνω 2%

ΞΕΝΘ ΟΡΙΜΡΜΧΤΙΩΟ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ 
ΜΑΦΑ ΞΕΓΕΘΡΥ ΟΡΙΜΡΜΧΤΙΡΧ

μοναχικοί 9%
2 μζλθ 21%
3 μζλθ 24%
4 μζλθ 29%
5 μζλθ 11%
6 μζλθ και πάνω 6%



 

Οοικοκυριά κατά τφπο, μζγεκοσ και τφπο πυρθνικισ οικογζνειασ 

ΠΙΝΑΚΑ 18:    ΟΡΙΜΡΜΧΤΙΑ  ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ 2011, ΜΑΦΑ  ΦΧΣΡ  - ΞΕΓΕΘΡΥ -  ΦΧΣΡ   

ΣΧΤΘΟΙΜΘΥ ΡΙΜΡΓΕΟΕΙΑΥ 

Φφποσ νοικοκυριοφ και 
πυρθνικισ οικογζνειασ 

Υφνολο 
νοικοκυριϊν 

Ξζλθ  του   νοικοκυριοφ Υφνολο 
μελϊν 

νοικοκυριϊ
ν 

1 2 3+ 

Τλα τα νοικοκυριά 9.849 2.297 2.693 4.859 26.166 
1. Ροικοκυριά με μία πυρθνικι 
οικογζνεια 

6.963   (71%) 0 2.421 4.542 21.649 

Παντρεμζνα ηευγάρια / 
υμβιοφντεσ  

5.621 0 1.698 3.923 18.156 

Μόνοι γονείσ με παιδιά 1.342 0 723 619 3.493 
2. Ροικοκυριά με δφο ι 
περιςςότερεσ πυρθνικζσ 
οικογζνειεσ  / Ροικοκυριά χωρίσ 
πυρθνικζσ οικογζνειεσ 

2.886   (29%) 2.297 272 317 4.517 

Πθγι: ΕΛ.ΣΑΣ Απογραφι 2011 

 

Από τα 6.963 νοικοκυριά με μία πυρθνικι οικογζνεια, το 81%  (5.621  νοικοκυριά)  

αποτελοφνται από παντρεμζνα ηευγάρια ι ςυμβιοφντεσ  και το 19%  (1.342 νοικοκυριά) 

από  Πόνουσ  γονείσ με παιδιά.  

Από τα 5.621 νοικοκυριά με παντρεμζνα ηευγάρια ι ςυμβιοφντεσ, το 70% αποτελείται 

από  3 μζλθ και άνω ενϊ το 30%  (1.698 νοικοκυριά) από  δφο μζλθ. Από τα 1.342 

μονογονεϊκά νοικοκυριά, 54% (723 νοικοκυριά)  ζχει 2 μζλθ, 46%,  (619 νοικοκυριά)  ζχει 

3 και περιςςότερα μζλθ.  

    

 

Από το ςφνολο των πυρθνικϊν οικογενειϊν,  26% (1.940 οικογζνειεσ) δεν ζχουν παιδιά, 

38% (2.860 οικογζνειεσ ) ζχουν  1 παιδί, 29% (2.216 οικογζνειεσ) ζχουν 2 παιδιά και 7% 

(503 οικογζνειεσ) ζχουν τρία ι περιςςότερα παιδιά. 

 

ΟΡΙΜΡΜΧΤΙΑ ΞΕ ΞΙΑ 

ΣΧΤΘΟΙΜΘ ΡΙΜΡΓΕΟΕΙΑ:
ΦΧΣΡΥ ΡΙΜΡΓΕΟΕΙΑΥ

Υαντρεμζνα 
ηεuγάρια/ςυ
μβιοφντεσ 
81%

Πόνοι γονείσ 
με παιδιά 
19%

ΦΧΣΡΥ 
ΡΙΜΡΓΕΟΕΙΑΥ

Σαντρεμενα ηευγάρια ι 
ςυμβιοφντεσ  κατά αρικμό 

μελϊν 

2 μζλθ 30%

3+ μζλθ 
70%

ΦΧΣΡΥ ΡΙΜΡΓΕΟΕΙΑΥ
Ξόνοι γονείσ  με παιδιά

2 μζλθ 54%

3+ μζλθ 46%



ΠΙΝΑΚΑ 19:  ΣΧΤΘΟΙΜΕΥ  ΡΙΜΡΓΕΟΕΙΕΥ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ ΜΑΦΑ ΑΤΙΘΞΡ ΞΕΝΩΟ 2011 

Χφνολο πυρθνικϊν 
οικογενειϊν 

Υυρθνικζσ οικογζνειεσ κατά αρικμό παιδιϊν 

0 1 2 3+ 

7.519 1.940 2.860 2.216 503 
Πθγι: ΕΛΣΑΣ, Απογραφι 2011 

 

Από το ςφνολο των πυρθνικϊν οικογενειϊν, 5.963 (79%) οικογζνειεσ είναι παντρεμζνα 

ηευγάρια ι ςυμβιοφντεσ,  1.363  (18%)  είναι οικογζνειεσ με μόνθ μθτζρα και 193 (3%)  

είναι  οικογζνειεσ με μόνο πατζρα.  Από  τα 8.887 παιδιά που ηουν ςε πυρθνικι 

οικογζνεια, 76% διαβιεί με γονείσ παντρεμζνουσ ι ςυμβιοφντεσ, 21 % με μόνθ-μθτζρα και 

3% με μόνο πατζρα.  

 

ΠΙΝΑΚΑ 20:  ΣΧΤΘΟΙΜΕΥ ΡΙΜΡΓΕΟΕΙΕΥ ΜΑΦΑ ΦΧΣΡ, ΑΤΙΘΞΡ ΞΕΝΩΟ  ΜΑΙ  ΑΤΙΘΞΡ 
ΣΑΙΔΙΩΟ  ΥΦΘΟ ΑΓΙΑ ΒΑΤΒΑΤΑ 2011 

Ψφποσ πυρθνικισ οικογζνειασ Υυρθνικζσ 
οικογζνειεσ 

Πζλθ 
πυρθνικϊν 
οικογενειϊν 

Αρικμόσ παιδιϊν 

ΔΘΠΣΧ ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ 7.519 22.369 8.887 

Υαντρεμζνα 
ηευγάρια/Χυμβιοφντεσ 

5.963 18.678 6.752 

Πόνοσ πατζρασ 193 460 267 

Πόνθ μθτζρα 1.363 3.231 1.868 

Πθγι: ΕΛ.ΣΑΣ, Απογραφι 2011 

 

                

 

 

 

ΣΧΤΘΟΙΜΕΥ ΡΙΜΡΓΕΟΕΙΕΥ ΜΑΦΑ ΑΤΙΘΞΡ ΣΑΙΔΙΩΟ 

Χωρίσ παιδιά 26%

1 παιδί 38%

2 παιδιά 29%

3+ παιδιά 7%

ΦΧΣΡΥ ΣΧΤΘΟΙΜΘΥ  ΡΙΜΡΓΕΟΕΙΑΥ

Υαντρεμζνα 
ηευγάρια/ςυμβι
οφντεσ 79%

Πόνοσ 
πατζρασ 3%

ΣΑΙΔΙΑ ΜΑΦΑ ΦΧΣΡ ΣΧΤΘΞΙΜΘΥ  
ΡΙΜΡΓΕΟΕΙΑΥ Πε παντρεμζνα 

ηευγάρια ι 
ςυμβιοφντεσ 
76%

Πε μόνο πατζρα 
3%



Δείκτεσ γονιμότθτασ 

Ωσ προσ τουσ δείκτεσ γονιμότθτασ, οι γυναίκεσ άνω των 10 ετϊν που δεν ζχουν γεννιςει 

παιδί είναι 34%. Ψο αντίςτοιχο ποςοςτό του Δυτικοφ Ψομζα είναι 37%. Χτθν Αγία 

Βαρβάρα, οι μθτζρεσ με 1 παιδί είναι  15%, με δφο παιδιά 35%, τρίτεκνεσ 11% και 

πολφτεκνεσ 5%. Σι τρίτεκνεσ και πολφτεκνεσ οικογζνειεσ, ςε επίπεδο δυτικοφ τομζα, είναι 

9% και 3% αντίςτοιχα και ακροιςτικά 4 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ περιςςότερεσ ςτθν Αγία 

Βαρβάρα.  

 

ΠΙΝΑΚΑ 21:  ΔΕΙΜΦΕΥ  ΓΡΟΙΞΡΦΘΦΑΥ 2011 

ΑΓΛΑ ΒΑΦΒΑΦΑ  
Χφνολο 

γυναικϊν 

Α ρ ι κ μ ό σ   π α ι δ ι ϊ ν 

0 1 2 3 4 και άνω 

Γυναίκεσ θλικίασ 10 + ετϊν 
κατά αρικμό παιδιϊν 

12.625 4.289 1.937 4.447 1.362 590 

Πθγι: ΕΛΣΑΣ, Απογραφι 2011 

 

 

Φόποσ Γζννθςθσ 

Υεριςςότερο από  50% των κατοίκων τθσ πόλθσ ζχει γεννθκεί ςτθν Αττικι.  Ψο 47%  του 

πλθκυςμοφ δθλϊνει, ωσ τόπο γζννθςθσ τθν Αγία Βαρβάρα, 38% ςτθν Ελλάδα ςε άλλθ 

περιφζρεια και 11% ςτο εξωτερικό.  

ΠΙΝΑΚΑ 22:  ΦΡΣΡΥ ΓΕΟΟΘΥΘΥ  ΣΝΘΘΧΥΞΡΧ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ 2011 

Χφνολο 
Χτθν Αγία Βαρβάρα 

Χε άλλο Διμο 
τθσ Αττικισ Εκτόσ Αττικισ Χτο εξωτερικό 

26.550 12.446 1.007 10.120 2.977 

Πθγι: ΕΛΣΑΣ, Απογραφι 2011 

 

 

 

 

ΓΧΟΑΙΜΕΥ 10 ΕΦΩΟ  ΜΑΙ ΑΟΩ ΜΑΦΑ ΑΤΙΘΞΡ ΣΑΙΔΙΩΟ 

Χωρίσ παιδιά 34%

1 παιδί 15%

2 παιδιά 35%

ΦΡΣΡΥ ΓΕΟΟΘΥΘΥ ΣΝΘΘΧΥΞΡΧ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ

Χτθν Αγία Βαρβαρα 47%

Χε άλλο Διμο τθσ Αττικισ 4% 

Εκτόσ Αττικισ 38%



Σλθκυςμόσ κατά επίπεδο εκπαίδευςθσ 

 

ΠΙΝΑΚΑ 23: ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΕΣΙΣΕΔΡ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ ΣΝΘΘΧΥΞΡΧ  2011   

Άτομα γεννθκζντα το 2004 και πριν 

Υρωτοβάκμια Δευτεροβάκμια - 

Πεταδευτεροβάκμια 

Ψριτοβάκμια Οοιπά 

6.583 11.383 2.961 4.012 

Πθγι: ΕΛΣΑΣ, Απογραφι 2011 

 

 

             

 

 

Σλθκυςμόσ κατά κατάςταςθ απαςχόλθςθσ 

Θ Αγία Βαρβάρα ανικει ςτισ περιοχζσ με πολφ υψθλά ποςοςτά ανεργίασ. Από τα  

ςτοιχεία που παρατίκενται παρακάτω για τθν Υεριφζρεια Αττικισ και τθν Αγία Βαρβάρα 

και ςυγκεκριμζνα από τθ  διαφορά των δφο ποςοςτιαίων μονάδων που ςθμειϊνεται  

ςτθν πόλθ μασ ςυγκριτικά με τα επίπεδα ανεργίασ ςτο ςφνολο τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ 

κατά τθν  απογραφι του  2011 (10,44% ηθτοφςαν εργαςία ςτθν Αγία Βαρβάρα - 8,34% 

ηθτοφςαν εργαςία ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ), από τισ   ζξθ περίπου ποςοςτιαίεσ μονάδεσ 

διαφοράσ των απαςχολοφμενων Αγίασ Βαρβάρασ/Υεριφζρειασ Αττικισ και το ποςοςτό 

των καταγραφζντων ωσ «οικιακά»,  φαίνεται το μεγάλο μζγεκοσ τθσ τοπικισ ανεργίασ και 

το αντίςτοιχα πολφ χαμθλό ποςοςτό τθσ γυναικείασ απαςχόλθςθσ. Χθμειϊνεται ότι θ 

Αττικι βρίςκεται ςτισ πρϊτεσ κζςεισ ςε επίπεδο Υεριφζρειασ ςτθν ανεργία 

καταγράφοντασ ποςοςτό 26,9% (ςτοιχεία ΕΟΧΨΑΨ, Λανουάριοσ 2015). 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΙΣΕΔΡ ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΘΥ 
ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ

ΥΦΘΟ ΑΓΙΑ ΒΑΤΒΑΤΑ
Υρωτοβάκμια 26%

Δευτ/βάκμια, Πεταδετ
/βάκμια 46%

Ψριτοβάκμια 12%

Οοιπά 16% 

ΕΣΙΣΕΔΡ ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΘΥ 
ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ

ΥΦΘΟ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑ ΑΦΦΙΜΘΥ
Υρωτοβάκμια 18%

Δευτ/βάκμια, Πετ
αδετ/βάκμια 48%

Ψριτοβάκμια 24%

Οοιπά 10% 



ΠΙΝΑΚΑ 24:  ΣΝΘΘΧΥΞΡΥ ΑΓΙΑΥ  ΒΑΤΒΑΤΑΥ  ΜΑΙ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΥ ΑΦΦΙΜΘΥ ΜΑΦΑ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ 

ΑΣΑΥΧΡΝΘΥΘΥ,  2011                        

ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ ΑΓΙΑ ΒΑΤΒΑΤΑ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑ ΑΦΦΙΜΘΥ 

Απαςχολοφμενοι 8.503 32,01% 37,92% 

Ηθτοφςαν εργαςία 2.774 10,44% 8,34% 

Πακθτζσ/ςπουδαςτζσ 4.326 16,29% 15,72% 

Χυνταξιοφχοι 4.607 17,35% 19,16% 

Σικιακά 4.031 15,18% 11,03% 

Οοιπά 2.309 8,69% 7,79% 

ΠΗΓΗ ΕΛ.ΣΑΣ Απογραφι 2011 ( ίδια επεξεργαςία) 

 

Απαςχολοφμενοσ πλθκυςμόσ κατά τομζα οικονομικισ δραςτθριότθτασ 

Ψο μεγαλφτερο ποςοςτό του πλθκυςμοφ τθσ περιοχισ απαςχολείται ςτο δευτερογενι 

τομζα (καταςκευζσ και μεταποιθτικζσ βιομθχανίεσ) και κυρίωσ ςτον τριτογενι τομζα 

(εμπόριο, παροχι υπθρεςιϊν).  

Γνωρίηοντασ πωσ θ οικονομικι κρίςθ ζχει πλιξει ιδιαίτερα όςουσ αςχολοφνται με τισ 

καταςκευζσ και το εμπόριο κακϊσ και τουσ εργαηόμενουσ ςτον ιδιωτικό  και δθμόςιο 

τομζα γίνεται αντιλθπτό πωσ θ μζςθ οικογζνεια τθσ Αγίασ Βαρβάρασ ζχει πλθγεί 

δραματικά από τισ ςυνζπειεσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ. 

ΠΙΝΑΚΑ 25: ΑΣΑΥΧΡΝΡΧΞΕΟΡΙ  ΜΑΦΑ ΦΡΞΕΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘΥ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΑΥ  

ΦΡΞΕΑΥ  ΑΣΡΓΤΑΦΘ 2011  % 

Υρωτογενισ 35 0,41% 

Δευτερογενισ 1.620 19,05% 

Ψριτογενισ 6.848 80,53% 

 

ΣΝΘΘΧΥΞΡΥ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ 
ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ ΑΣΑΥΧΡΝΘΥΘΥ

Απαςχολοφμενοι 33%

Ηθτοφςαν εργαςία 10%

Πακθτζσ, Χπουδαςτζσ 16%

Πξωηνγελήο Γεπηεξνγελήο Τξηηνγελήο



1.2. Θ ΣΕΤΙΡΧΘ ΜΑΙ ΡΙ ΜΑΘΕΦΕΥ ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ ΦΡΧ ΔΘΞΡΧ ΥΦΡΟ ΦΡΞΕΑ 

«ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟ ΜΑΙ ΣΡΙΡΦΘΦΑ ΗΩΘΥ»  

 

1.2.1  ΧΩΤΡΦΑΠΙΜΘ ΜΑΙ ΣΡΝΕΡΔΡΞΙΜΘ ΡΤΓΑΟΩΥΘ:  

           ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ 

 

I. Χωροταξικι οργάνωςθ – Χριςεισ γθσ 

Ο Γήκνο Αγίαο Βαξβάξαο έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 200ha5 εθ ηωλ νπνίωλ ηα 186ha 

απνηεινύλ ηελ εληόο ζρεδίνπ πεξηνρή θαη ηα ππόινηπα 14ha ηελ πεξηαζηηθή δώλε. 

Χτθν εντόσ ςχεδίου περιοχι περιλαμβάνονται το Ροςοκομείο Δυτικισ Αττικισ  «Αγία 

Βαρβάρα», ο Λ.Ρ. Αγίασ Βαρβάρασ με το Σικοτροφείο τθσ Αποςτολικισ Διακονίασ τθσ 

Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ και θ ζκταςθ του πρϊθν εργοςταςίου ΒΛΣΧΦΩΠ που ανικει ςτο 

Διμο. 

Θ κυρίαρχθ χριςθ γθσ είναι θ γενικι κατοικία. Από το ςφνολο των 4908 κτιρίων, που 

υπάρχουν ςτο Διμο,  μεικτι χριςθ ζχουν  566 κτίρια  (το 11,5 %) ενϊ  αποκλειςτικι 

χριςθ ζχουν 4342 κτίρια, με τθν κατοικία να φτάνει το 95% τθσ χριςθσ ενϊ 2,7%   

χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά ωσ κατάςτθμα-γραφείο.  

Χτθν πόλθ δεν υπάρχει βιομθχανικι δραςτθριότθτα, εκτόσ από μία φαρμακευτικι 

βιομθχανία. Εμπορικζσ λειτουργίεσ ςυγκεντρϊνονται γραμμικά ςτουσ δφο μεγάλουσ οδικοφσ 

άξονεσ Ελευκερίου Βενιηζλου και Πεγάλου Αλεξάνδρου και ςυνικωσ ςε βάκοσ ενόσ 

τετραγϊνου. Εμπορικζσ λειτουργίεσ τοπικισ ςθμαςίασ μαηί με λιγοςτζσ βιοτεχνικζσ 

μονάδεσ, κακϊσ και ςυνεργεία αυτοκινιτων είναι διάςπαρτεσ ςε μικρό βακμό ςτον ιςτό 

τθσ πόλθσ.  

Σι εγκαταςτάςεισ διοίκθςθσ, εκπαίδευςθσ, εκπαίδευςθσ  και κοινωνικοφ χαρακτιρα  

ανικουν κατά κφριο λόγο ςτο Διμο (Δθμαρχείο, ΞΕΥ, πολιτιςτικά κζντρα, ςχολεία, 

ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ, ΞΑΥΘ, βρεφικοί και παιδικοί ςτακμοί) και είναι διάςπαρτεσ 

ςτθν πόλθ. 

 

II. Ρικιςτικι ανάπτυξθ 

Θ οικιςτικι ανάπτυξθ ςτθν περιοχι του Διμου Αγίασ Βαρβάρασ ξεκίνθςε τθ δεκαετία 

1920. Σι πρϊτεσ περιοχζσ εντάχκθκαν ςτο ςχζδιο πόλθσ το 1937, ενϊ οι όροι δόμθςθσ 

κακορίςτθκαν πρϊτθ φορά το 1951.  

Ψο ςχζδιο πόλθσ επεκτάκθκε ςθμαντικά το 1959 και ακολοφκθςαν διαδοχικζσ εντάξεισ 

τμθματικϊν περιοχϊν ςε αυτό. Ψο 2011 ζγινε ανακεϊρθςθ των όρων δόμθςθσ του 

εγκεκριμζνου ρυμοτομικοφ ςχεδίου (ΦΕΞ129, τ.ΑΑΥ).  
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Χφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ απογραφισ κτιρίων τθσ ΕΟΧΨΑΨ 2011, το 65%  των κτιρίων 

τθσ  πόλθσ ζχει καταςκευαςτεί μεταξφ 1961 -1985, το 19% πριν το 1960, 10% μεταξφ 1986 

– 2000 και μόνο το 6% μετά το 2001. Πόνο το 16% του ςυνόλου του κτιριακοφ 

εξοπλιςμοφ είναι θλικίασ κάτω των 30 ετϊν. 

Χε γενικζσ γραμμζσ, ςτον Διμο παρατθροφνται οι παρακάτω τφποι κτιςμάτων: 

 Ψα τριϊροφα και τετραϊροφα κτίρια εν ςειρά. Eίναι κτιςμζνα με το ςυνεχζσ ςφςτθμα 

δόμθςθσ, με μεγάλθ κάλυψθ και χωρίσ να αφινουν πραςιά ςτα όρια του οικοπζδου. 

Τλεσ οι καινοφργιεσ πολυκατοικίεσ είναι κτιςμζνεσ με pilotis,  ζχουν τθ ςυνικθ 

καταςκευι που επεκράτθςε κατά τθν τελευταία εικοςαετία ςτισ αςτικζσ πολυκατοικίεσ 

και χαρακτθρίηεται από τουσ ςχετικά μεγάλουσ εξϊςτεσ.  

 Ψα μονϊροφα/διϊροφα κτίρια. Αυτά τα κτίρια ζχουν ςυνικωσ μζτωπο επί του 

δρόμου και φυτεμζνθ μικρι αυλι (πραςιά) ςτο μπροςτινό όριο του οικοπζδου. 

Θ κατανομι αυτϊν των τφπων κτιρίων ςτο χϊρο, ζχει διαμορφϊςει δφο διαφορετικζσ 

εικόνεσ, ανάλογα με τθν φπαρξθ πραςιάσ, κάκε μία από τισ οποίεσ παρουςιάηει ςυγκεκριμζνα 

μορφολογικά χαρακτθριςτικά και προςδιορίηει τθν ποιότθτα του οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ. 

Χαρακτθριςτικό τμιμα του δομθμζνου περιβάλλοντοσ αποτελοφν οι 32 προςφυγικζσ 

πολυκατοικίεσ ςτο νοτιοανατολικό τμιμα τθσ πόλθσ, καταςκευισ δεκαετίασ 1960, που 

καταλαμβάνουν 8 οικοδομικά τετράγωνα. 

  

III. Σολεοδομικι οργάνωςθ 

Χτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ ΕΥΑ6, εκπονικθκε και κεςμοκετικθκε το 1989 το Γενικό 

Υολεοδομικό Χχζδιο (Γ.Υ.Χ.) του Διμου (ΦΕΞ 420Δ), που ιςχφει μζχρι ςιμερα. Χφμφωνα 

με το εγκεκριμζνο Γ.Υ.Χ., θ πόλθ χωρίηεται ςε δφο ςυνοικίεσ από τον άξονα τθσ οδοφ 

Ελευκερίου Βενιηζλου. Θ δυτικι ςυνοικία (άνω Αγία Βαρβάρα) αποτελείται από τζςςερισ 

γειτονιζσ (1,2,3,4) και θ ανατολικι (κάτω Αγία Βαρβάρα) από τρείσ (5,6,7). Ψο κζντρο τθσ 

πόλθσ αναπτφςςεται κεντροβαρικά και γραμμικά ςτον κφριο άξονα κακϊσ επίςθσ 

γραμμικι είναι και θ ανάπτυξθ των τοπικϊν κζντρων των ςυνοικιϊν και των γειτονιϊν. 

 Χτο εγκεκριμζνο Γ.Υ.Χ. προβλζπεται θ επζκταςθ του ςχεδίου πόλθσ ςτθν περιοχι 

αυκαιρζτων ςτο Ξακοςοφλι, ζκταςθσ 26,5 ςτρεμμάτων, με χριςθ κατοικίασ και ςτθν 

περιοχι αυκαιρζτων επί τθσ οδοφ Ελευκερίου Βενιηζλου, ζκταςθσ 7 ςτρεμμάτων, θ οποία 

δεν ζχει υλοποιθκεί μζχρι ςιμερα, με αρνθτικζσ ςυνζπειεσ για τουσ κατοίκουσ και το 

Διμο. 

Χθμαντικι παράμετροσ, που επθρεάηει αρνθτικά το περιβάλλον και κατά ςυνζπεια τθν 

ποιότθτα ηωισ των κατοίκων είναι οι γραμμζσ μεταφοράσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ υψθλισ 

τάςθσ τθσ ΔΕΘ που διαπερνοφν ζνα τμιμα τθσ πόλθσ. Ψο κζμα των πυλϊνων, κζμα υγείασ 

και αιςκθτικισ, ζχει απαςχολιςει επανειλθμμζνα το Διμο, τουσ κοινωνικοφσ φορείσ και 

τουσ πολίτεσ. Θ απομάκρυνςι τουσ αποτελεί χρόνιο αίτθμα, όπωσ καταγράφεται και ςτο 

Γ.Υ.Χ. του Διμου. 
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Επίςθσ, πρόβλθμα αποτελεί  θ αςάφεια ςε ςχζςθ με το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ εκτάςεων 

με ςυνζπεια να υπάρχουν κακυςτεριςεισ ςτισ απαλλοτριϊςεισ που επιχειρεί ο Διμοσ με 

ςκοπό τθν αξιοποίθςθ. 

Τμωσ ςε ςχζςθ με το παρελκόν,  ςθμαντικά προβλιματα οικιςτικισ οργάνωςθσ, ζχουν 

αντιμετωπιςτεί. Ζχουν ανακεωρθκεί οι όροι δόμθςθσ. Ζχουν πολλαπλαςιαςτεί και 

αναβακμιςτεί οι κοινόχρθςτοι χϊροι. Ωπάρχει ςθμαντικι βελτίωςθ ςε διοικθτικζσ, 

κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ υπθρεςίεσ, τόςο από άποψθ διακζςιμων χϊρων όςο και από 

άποψθ λειτουργικότθτασ και αιςκθτικισ. Θ ζκταςθ που βριςκόταν θ βιομθχανία Βιοχρϊμ, 

είναι πλζον ιδιοκτθςία του Διμου όπου προβλζπεται μερικι δόμθςθ για πολιτιςτικζσ 

δραςτθριότθτεσ και δθμιουργία χϊρου πραςίνου. Ψζλοσ, θ  λειτουργία του ςτακμοφ του 

Πετρό ςτθν κεντρικι πλατεία τθσ πόλθσ αναμζνεται να ςυμβάλει κετικά ςτθν τοπικι 

ανάπτυξθ. 

Αναλυτικότερα: 

Μοινόχρθςτοι χϊροι – Αςτικό πράςινο 

Ψο αςτικό πράςινο είναι αναλογικά κατανεμθμζνο ςτισ ςυνοικίεσ, διαςπαςμζνο ςε μικρζσ 

πλατείεσ και τρίγωνα. Επιπλζον υπάρχουν το άλςοσ Πθτζρα, το άλςοσ Ειρινθσ και το  

Άλςοσ Δόξθσ.  

Σι μεγαλφτερεσ εκτάςεισ πραςίνου βρίςκονται ςτο βόρειο τμιμα τθσ πόλθσ. Εδϊ 

βρίςκεται το άλςοσ Πθτζρασ, το οποίο αποτελεί ζνα πρότυπο χϊρο πραςίνου 42 

ςτρεμμάτων (περιλαμβανομζνου και του Υεηόδρομου Δ. Ξομνθνοφ) κακϊσ επίςθσ και ο 

παράπλευροσ πράςινοσ χϊροσ 60 ςτρεμμάτων του Γενικοφ Ρομαρχιακοφ Ροςοκομείου 

«Αγία Βαρβάρα», που χωρίσ να είναι ανοιχτόσ ςτο κοινό, λειτουργεί ωσ πνεφμονασ τθσ 

ευρφτερθσ περιοχισ. 

Εκτόσ από αυτζσ τισ εκτάςεισ, υπάρχει το  Άλςοσ Δόξθσ 4 ςτρεμμάτων  που εκτείνεται 

κατά μικοσ τθσ οδοφ Δόξθσ με παράπλευρθ υπάρχει παιδικι χαρά και ανοιχτό κζατρο 

κακϊσ και το άλςοσ Ειρινθσ ςτθν κάτω Αγία Βαρβάρα με χϊρουσ πραςίνου, ακλθτικϊν 

δραςτθριοτιτων και αναψυχισ. Σ χάρτθσ 1 απεικονίηει τισ πλατείεσ και τα άλςθ του 

Διμου Αγίασ Βαρβάρασ.  

Σι περιςςότεροι κοινόχρθςτοι χϊροι είναι πρόςφατα ανακαταςκευαςμζνοι με ςφγχρονθ 

ςχεδίαςθ και υλικά και με καλι αναλογία πράςινου (60-70%). 

Θ ανάπλαςθ του πεηοδρόμου Διομιδθ Ξομνθνοφ, θ πεηοδρόμθςθ τθσ οδοφ Γοφναρθ, θ 

μετατροπι των οδϊν Υαπαφλζςςα, Δόξθσ, Χτζφανου Χαράφθ και Φαιδεςτοφ ςε δρόμουσ 

ιπιασ κυκλοφορίασ βελτιϊνουν τθν λειτουργικότθτα των κοινόχρθςτων χϊρων.  

Χταδιακά μζςα ςτθ πόλθ κα διαμορφωκεί ζνα δίκτυο ανοιχτϊν χϊρων για περιπάτουσ το 

οποίο κα ςυνδζεται με τουσ χϊρουσ πραςίνου και αναψυχισ, διαμορφϊνοντασ 

ευχάριςτεσ, «πράςινεσ διαδρομζσ». Ψο ζργο εντάςςεται ςτο πρόγραμμα  «Υράςινθ 

Διαδρομι Δυτικισ Ακινασ» το οποίο ςυνδζεται με ζνα ευρφτερο ςχζδιο για τθ 

διαμόρφωςθ του ςυγκοινωνιακοφ δικτφου τθσ Δυτικισ Αττικισ ςε ςυνδυαςμό με τουσ 

ςτακμοφσ του Πετρό. Χτο πλαίςιό του, μζςω τθσ φφτευςθσ πεηοδρόμων κα αυξθκεί το 



αςτικό πράςινο ςε ςθμεία που ςιμερα υςτερεί. Ψο ζργο βρίςκεται ςτθ φάςθ τθσ 

δθμοπράτθςθσ.  

Υαράλλθλα με το δίκτυο πεηοδρόμων γίνεται προςπάκεια να δθμιουργθκεί ζνα δίκτυο 

ποδθλατοδρόμων μζςα από διαμορφϊςεισ τμθμάτων των πεηοδρόμων και των δρόμων 

που κα διαμορφϊςει νζα εικόνα για τουσ ανοιχτοφσ χϊρουσ, το πράςινο τθσ πόλθσ και 

τθν κινθτικότθτα. Ψο ζργο βρίςκεται ςτθ φάςθ εκπόνθςθσ των μελετϊν. 

Εκτόσ από τουσ παραπάνω κοινόχρθςτουσ οργανωμζνουσ  χϊρουσ πραςίνου,  ςτο αςτικό 

πράςινο πρζπει να υπολογιςτοφν και τα περίπου 10.000 δζνδρα που είναι φυτεμζνα ςτα 

πεηοδρόμια. Χχεδόν όλα τα πεηοδρόμια τθσ πόλθσ, εκτόσ λίγων εξαιρζςεων είναι 

δενδροφυτεμζνα. Ψθν εικόνα του πραςίνου ςτθν πόλθ ςυμπλθρϊνει το ιδιωτικό αςτικό 

πράςινο που  ςε αρκετζσ περιοχζσ τθσ πόλθσ είναι πλοφςιο. 

Διοικθτικζσ εγκαταςτάςεισ  

Ψο Δθμαρχείο Αγίασ Βαρβάρασ βρίςκεται ςτθν κεντρικι πλατεία τθσ πόλθσ και διακζτει 

πρόςβαςθ ΑΠΕΑ. Χτο Δθμαρχείο ςτεγάηονται διοικθτικζσ και οικονομικζσ υπθρεςίεσ, 

μζροσ των κοινωνικϊν και τεχνικϊν υπθρεςιϊν, θ υπθρεςία προγραμματιςμοφ και θ 

Δθμοτικι Αρχι.  

Διοικθτικζσ υπθρεςίεσ παρζχονται και από το Ξ.Ε.Υ. Αγίασ Βαρβάρασ το οποίο βρίςκεται 

ςε κεντρικό ςθμείο επί τθσ οδοφ Ελευκερίου Βενιηζλου. 

Θ Δθμοτικι Ξοινωφελισ Επιχείρθςθ ςτεγάηεται ςτο ιδιόκτθτο μζγαρο «Πιτρου 

Χουλιμιϊτθ»  ςτθν κάτω Αγία Βαρβάρα. 

 

Βρεφονθπιακοί & παιδικοί ςτακμοί 

Σ Διμοσ Αγίασ Βαρβάρασ ζχει δφο βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ και δφο παιδικοφσ 

ςτακμοφσ. Σι τρεισ ςτακμοί είναι ιδιόκτθτοι και ενϊ ο τζταρτοσ ςτεγάηεται ςε 

ενοικιαηόμενο ακίνθτο. Υαράλλθλα ζχουν ξεκινιςει οι διαδικαςίεσ για τθ δθμιουργία 

ενόσ νζου Σαιδικοφ Υτακμοφ Δοφςμανθ και Χωκράτουσ. Χυγκεκριμζνα ζχει γίνει 

χαρακτθριςμόσ του χϊρου και θ μελζτθ του ζργου.  

ΠΙΝΑΚΑ 26: ΒΤΕΦΡΟΘΣΙΑΜΡΙ ΜΑΙ ΣΑΙΔΙΜΡΙ ΥΦΑΘΞΡΙ ΔΘΞΡΧ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ  

Υτακμόσ Διεφκυνςθ 

Βρεφονθπιακόσ ςτακμόσ «Δθμ. Υαντελιάδθσ» Χιπφλου 16 

Δθμοτικόσ Βρεφονθπιακόσ ςτακμόσ Χίφνου & Αγ. Γεωργίου 

Υαιδικόσ ςτακμόσ Ξριτθσ & Υ. Υολεμιςτϊν 28 

Υαιδικόσ ςτακμόσ Π. Αντφπα & Χάμου 

 

Οθπιαγωγεία και ςχολεία 



Χτθν πόλθ λειτουργοφν 9 νθπιαγωγεία, 7 δθμοτικά ςχολεία, 3 γυμνάςια και 2 λφκεια. Σ 

Διμοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν ςυντιρθςθ των ςχολικϊν κτιρίων θ οποία γίνεται ςε 

ετιςια βάςθ. Σι υποδομζσ εκπαίδευςθσ καλφπτουν τισ ανάγκεσ. 

ΠΙΝΑΚΑ 27:   ΥΧΡΝΕΙΑ  ΔΘΞΡΧ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ (ΘΕΥΘ ) 

ΥΧΡΝΕΙΡ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΥΧΡΝΕΙΡΧ 

1ο Ρθπιαγωγείο Ξαλαβρφτων και Πιχαλάτου 

3ο Ρθπιαγωγείο Υροβελεγγίου 14 

4ο Ρθπιαγωγείο Χειμάρρασ  και Ξαραϊςκάκθ 

5ο Ρθπιαγωγείο Υελοποννιςου 15 

6ο Ρθπιαγωγείο Δόξασ και Υαπαφλζςςα 

10ο Ρθπιαγωγείο Υαπαδιαμάντθ και Δελθγιάννθ 

11ο Ρθπιαγωγείο Ουκοφργου και Ξαραολι 

12ο Ρθπιαγωγείο Οιμνου και Πακαρίου 

13ο Ρθπιαγωγείο Φαιδεςτοφ και Ξομνθνοφ 

1ο Δθμοτικό Υαπαφλζςςα 21 

2ο Δθμοτικό Χ. Χαράφθ και Αν. Δθμθτρίου 

4ο Δθμοτικό Χίφνου 18 

5ο Δθμοτικό Υ.Υ. Γερμανοφ ( τζρμα Φιμινίτικα) 

6ο Δθμοτικό  Ξολοκυκά 31 

7ο Δθμοτικό Πεςολογγίου 32-36 

8ο Δθμοτικό Φαιδεςτοφ και Ξομνθνοφ 

1ο Γυμνάςιο Ξαραϊςκάκθ και Ανεξαρτθςίασ 42 

2ο Γυμνάςιο Φαιδεςτοφ και Ξομνθνοφ 

3ο Γυμνάςιο Φαιδεςτοφ 2 

1ο Οφκειο Ελ. Βενιηζλου και Ξομνθνοφ.  

2ο Οφκειο Ελ. Βενιηζλου και 28θσ Σκτωβρίου 

 

 

Σαιδικζσ χαρζσ  

Ωπάρχουν  είκοςι επτά (27) παιδικζσ χαρζσ, που καλφπτουν όλθ τθν πόλθ, οι οποίεσ 

προςαρμόηονται με γοργοφσ ρυκμοφσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ 

28492/2009 (ΦΕΞ 931Β) όπωσ ιςχφει ςιμερα. Σι παιδικζσ χαρζσ του Διμου 

απεικονίηονται ςτο χάρτθ 2β βλ. Υαράρτθμα  

Μοινωνικζσ υπθρεςίεσ  

Σι υπθρεςίεσ κοινωνικισ προςταςίασ, δθμόςιασ υγείασ και απαςχόλθςθσ  κακϊσ και  οι 

υπθρεςίεσ πρόνοιασ ςτεγάηονται ςτο Δθμαρχείο.  Σι κοινωνικζσ υπθρεςίεσ για τθν τρίτθ 

θλικία ςτεγάηονται ςε τρία κτίρια: Χτο 1ο ΞΑΥΘ, το οποίο βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ πόλθσ 

ςε ενοικιαηόμενο ακίνθτο, ςτο 3ο ΞΑΥΘ το οποίο ςτεγάηεται ςε ιδιόκτθτο και νεόδμθτο 



κτίριο ςτθν άνω Αγία Βαρβάρα και το Ξζντρο  Φιλίασ και Αλλθλεγγφθσ (ΞΕΦΑ) το οποίο 

μαηί με άλλεσ υπθρεςίεσ κοινωνικοφ χαρακτιρα ςτεγάηεται ςτο ιςόγειο προςφυγικισ 

πολυκατοικίασ ςτθν κάτω Αγία Βαρβάρα.  

Για τθ ςτζγαςθ μζρουσ των Ξοινωνικϊν Ωπθρεςιϊν ζχει προγραμματιςτεί θ καταςκευι 

του Ξζντρου Ξοινωνικισ Υολιτικισ και Ενθμζρωςθσ ςτθ διαςταφρωςθ των οδϊν 

Ελευκερίου Βενιηζλου και Ουκοφργου. Σ χϊροσ κα ςτεγάςει το Ξζντρο Εξυπθρζτθςθσ 

Υολιτϊν και Ξοινωνικζσ Ωπθρεςίεσ ενϊ  κα διακζτει και αίκουςα εκδθλϊςεων. Ψο ζργο 

βρίςκεται ςτθ φάςθ τθσ αξιολόγθςθσ προςφορϊν.   
 

ΠΙΝΑΚΑ 28:   ΥΦΕΓΑΥΘ ΔΘΞΡΦΙΜΩΟ ΜΡΙΟΩΟΙΜΩΟ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ   (ΘΕΥΘ ) 

ΜΦΙΤΙΡ Διεφκυνςθ 

Δθμαρχείο Αριςτομζνουσ 8 

1ο ΞΑΥΘ Ξαλαντηάκου 7 

ΞΕΦΑ Θρακλείου 20, Υλατεία Πακρυγιάννθ 

3ο ΞΑΥΘ Πατςοφκα & Ακ. Διάκου 

 

Ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ 

Ωπάρχουν λίγοι υπαίκριοι ακλθτικοί χϊροι και ςυγκεκριμζνα τζςςερα γιπεδα basket - 

volley, (δφο ςτο Άλςοσ Ειρινθσ, ζνα ςτθν οδό Δελθγιάννθ κοντά ςτο Υάνκεον, ζνα ςτθν 

πλατεία Ρζασ Γενιάσ) κι ζνα γιπεδο τζνισ ςτθν οδό Ξυκλάδων. Σι χϊροι αυτοί δεν είναι 

ςε καλι κατάςταςθ.  

Ψο γιπεδο ποδοςφαίρου ςτα Φιμινίτικα βρίςκεται ςτθν φάςθ ολοκλιρωςθσ τθσ 

ανακαταςκευισ για τθν επαναλειτουργία του με ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ.  

Ξλειςτοφσ ακλθτικοφσ χϊρουσ ζχουμε δφο γιπεδα basket - volley (ςτθν οδό Χιπφλου και 

ςτθν οδό Φαιδεςτοφ) και δφο γυμναςτιρια (ςτθν οδό Υλοφτωνοσ και ςτο υπόγειο τθσ 

Εςτίασ Υοντίων).  

Γενικά, οι ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ κρίνονται ανεπαρκείσ. Θ καταςκευι νζων χϊρων και 

θ ανακαταςκευι των υπαρχόντων μζςα από ζνα επαναςχεδιαςμό χωροκζτθςισ τουσ ζχει 

κρικεί απαραίτθτθ.7  

Χτισ νζεσ ακλθτικζσ υποδομζσ που προγραμματίηονται περιλαμβάνεται:  

 Θ καταςκευι δθμοτικοφ Ξολυμβθτθρίου (Ξυκλάδων – Λπποκράτουσ) ζργο που 

βρίςκεται ςε διαδικαςία δθμοπράτθςθσ.  

 Θ δθμιουργία χϊρων ακλθτιςμοφ,  παιχνιδιϊν και πραςίνου απζναντι από τθν 

πλατεία Ελευκερίασ ςε δφο χϊρουσ που αποτελοφν περιουςία του διμου 

 Θ καταςκευι δφο γθπζδων ποδοςφαίρου 5 χ 5 ςτο Άλςοσ Ειρινθσ 

 Θ καταςκευι γθπζδου  Ππάςκετ ςτθν πλατεία Ρζασ Γενιάσ 

 Θ δθμιουργία δικτφου ποδθλατόδρομου  
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Σολιτιςτικζσ εγκαταςτάςεισ 

Σι πολιτιςτικζσ εγκαταςτάςεισ ςυνοψίηονται ςτον επόμενο πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑ 29:  ΣΡΝΙΦΙΥΦΙΜΕΥ ΜΦΙΤΙΑΜΕΥ ΧΣΡΔΡΞΕΥ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ 

Μτίριο Δραςτθριότθτεσ Διεφκυνςθ 

Ξζντρο Εικαςτικϊν Ψεχνϊν Υολιτιςτικά τμιματα  Γλθνοφ & Ράξου 

Εςτία Υοντίων Χχολι χοροφ Π. Αλεξάνδρου  & Ξαραολι 

Ξζντρο Οόγου & Ψζχνθσ Υολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ Ξαλατηάκου & Υ. Υολεμιςτϊν 

Υνευματικό Ξζντρο 
Δθμοτικι Βιβλιοκικθ, 
Ανϊτερθ Χχολι 
Δραματικισ Ψζχνθσ 

Χερίφου 2 

 
Πζγαρο Π. Χουλιμιϊτθ 
 

Δθμοτικό Ωδείο Χίφνου & Αγίου Γεωργίου 

Δθμοτικόσ Κερινόσ 
Ξινθματογράφοσ 
ΥΑΡΚΕΣΡ 

 
τζρμα Δελθγιάννθ 

 
Ξινθματοκζατρο Γ. Φίτςοσ 

 
 
Ξριτθσ 70 & Κεμιςτοκλζουσ 

 

 

ΒΙΡΧΤΩΞ 

Χτον προγραμματιςμό του Διμου για τθν ανάπτυξθ των πολιτιςτικϊν υποδομϊν 

εντάςςεται το ζργο τθσ ανάπλαςθσ του παλαιοφ εργοςταςίου τθσ  ΒΙΡΧΤΩΞ.                   Σ 

χϊροσ επιφάνειασ 31 ςτρεμμάτων, ιδιοκτθςίασ του Διμου Αγίασ Βαρβάρασ αποτελεί μία 

από τισ ςθμαντικότερεσ ενότθτεσ ςτο νοτιοδυτικό ιςτό τθσ Ακινασ.  

Θ κζςθ του και θ χωροταξικι του οντότθτα δθμιουργοφν τισ καλφτερεσ προχποκζςεισ και 

κυρίωσ τθν αναγκαιότθτα δθμιουργίασ ικανισ παρζμβαςθσ, ϊςτε να προκφψει ζνασ 

δυναμικόσ πυρινασ πολιτιςμοφ και ψυχαγωγίασ. Σ χϊροσ γειτνιάηει με τον ςτακμό του 

μετρό (AΓΛΑ ΠΑΦΛΡΑ), με τον ςθμαντικό οδικό άξονα τθσ Λεράσ Σδοφ και τθν Οεωφόρο 

Βενιηζλου. 

Χτθ ΒΛΣΧΦΩΠ προγραμματίηεται μια ολοκλθρωμζνθ ςφγχρονθ παρζμβαςθ για ζνα 

πολιτιςμικό, εκπαιδευτικό, ψυχαγωγικό και εμπορικό κζντρο που κα καλφπτει τισ 

ςθμερινζσ απαιτιςεισ των κατοίκων του Διμου και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Υαράλλθλα, 

το ζργο αυτό κα ςυμβάλει ςτθν τόνωςθ τθσ οικονομίασ τθσ περιοχισ δθμιουργϊντασ νζεσ 

κζςεισ εργαςίασ για διάφορεσ ειδικότθτεσ.  
 

Θ πρόταςθ προβλζπει τθν αξιοποίθςθ υφιςτάμενων κτιρίων τα οποία μποροφν να 

αποκαταςτακοφν ϊςτε να ενςωματωκοφν άρτια οι νζεσ χριςεισ και παράλλθλα να 

διαςφαλιςτεί θ διατιρθςθ τθσ βιομθχανικισ αρχιτεκτονικισ των παρελκόντων ετϊν. Χτα 

υφιςτάμενα κα προςτεκοφν και δφο ςφγχρονα κτιριακά ςυγκροτιματα.  
 



Χτθν  ζκταςθ των 31 ςτρεμμάτων προβλζπεται να χωροκετθκοφν Εμπορικό Ξζντρο, 

Πουςείο,  Ακαδθμία Ψεχνϊν, αίκουςα κινθματογράφου, κζατρο και άλλεσ πολιτιςτικζσ 

και ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ.  

 

IV. Οζο Τυκμιςτικό Υχζδιο Ακινασ-Αττικισ Ο.4277/2014 

Πε το Ρ.4277/2014 (ΦΕΞ 156 Α) ψθφίςτθκε το νζο ρυκμιςτικό ςχζδιο Ακινασ-Αττικισ 

(Φ.Χ.Α.) που είναι το ςφνολο των ςτόχων, των κατευκφνςεων πολιτικισ, των 

προτεραιοτιτων, των μζτρων και των προγραμμάτων για τθ χωροταξικι, πολεοδομικι 

και οικιςτικι οργάνωςθ τθσ Αττικισ και τθν προςταςία του Υεριβάλλοντοσ, ςφμφωνα με 

τισ αρχζσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. 

Ψο νζο Φυκμιςτικό Χχζδιο (Φ.Χ.Α.) επζχει ταυτόχρονα και κζςθ Υεριφερειακοφ 

Χωροταξικοφ Υλαιςίου Αττικισ. Oι ςτρατθγικοί ςτόχοι του νζου Φ.Χ.Α., για τθ χρονικι 

περίοδο 2014−2021, είναι: 

 Λςόρροπθ οικονομικι ανάπτυξθ και ενίςχυςθ του διεκνοφσ ρόλου τθσ Ακινασ − 

Αττικισ, βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, αφξθςθ τθσ παραγωγισ και τθσ 

απαςχόλθςθσ ςε όλουσ τουσ τομείσ δραςτθριοτιτων. 

 Βιϊςιμθ χωρικι ανάπτυξθ, εξοικονόμθςθ πόρων, αποτελεςματικι προςταςία του 

Υεριβάλλοντοσ και τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και προςαρμογι ςτθν κλιματικι 

αλλαγι. 

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων, εξιςορρόπθςθ ςτθν κατανομι των 

πόρων και των ωφελειϊν από τθν ανάπτυξθ. 

Για τθν χωρικι οργάνωςθ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ ςυγκροτοφνται χωρικζσ ενότθτεσ με 

επιμζρουσ χωρικζσ υποενότθτεσ. Σ Διμοσ Αγίασ Βαρβάρασ ανικει ςτθν χωρικι ενότθτα 

Ακινασ-Υειραιά και ειδικότερα ςτθν χωρικι υποενότθτα Δυτικισ Ακινασ που 

περιλαμβάνει επίςθσ τουσ Διμουσ Αιγάλεω, Υεριςτερίου, Υετροφπολθσ, Χαϊδαρίου, Λλίου 

και Αγ. Αναργφρων – Ξαματεροφ. 

Σι κατευκφνςεισ του νζου Φ.Χ.Α. για τθν χωρικι υποενότθτα Δυτικισ Ακινασ είναι: 

«Διατθρείται και ενιςχφεται ο χαρακτιρασ τθσ ωσ περιοχισ κυρίωσ κατοικίασ με 

παράλλθλθ ςτιριξθ τθσ παραγωγικισ βάςθσ. Υροωκείται θ αναηωογόνθςθ των περιοχϊν 

που παρουςιάηουν προβλιματα αςτικισ υποβάκμιςθσ, κοινωνικϊν ανιςοτιτων, κακϊσ, 

επίςθσ, και θ αναβάκμιςθ του δομθμζνου Υεριβάλλοντοσ.  

Υροτεραιότθτα αποτελεί και θ χωροκζτθςθ υποδομϊν υγείασ, περίκαλψθσ και πρόνοιασ, 

όπωσ επίςθσ και θ διαδθμοτικι ςφνδεςθ των Διμων τθσ με μζςα μαηικισ μεταφοράσ». 

 

V. Υχζδιο Ρλοκλθρωμζνθσ Αςτικισ Σαρζμβαςθσ Δυτικισ Ακινασ 

Βαςικόσ πυλϊνασ για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων του νζου Φ.Χ.Α. ςχετικά με τθν 

αναγζννθςθ του υφιςτάμενου αςτικοφ ιςτοφ είναι οι ολοκλθρωμζνεσ αναπλάςεισ.  



Ψα Χχζδια Σλοκλθρωμζνων Αςτικϊν Υαρεμβάςεων (Χ.Σ.Α.Υ.), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του άρκρου 12 του ν.2742/1999 (ΦΕΞ207Α), αποτελοφν κεςμοκετθμζνα εργαλεία για το 

ςχεδιαςμό και τθν διαχείριςθ προγραμμάτων αναπλάςεων.  

Χτο πλαίςιο αυτό ο Διμοσ Αγίασ Βαρβάρασ υποςτθρίηει και ςυμμετζχει ςτθν 

πρωτοβουλία του Α.Χ.Δ.Α. για τθν κατάρτιςθ και ζγκριςθ του Χ.Σ.Α.Υ. Δυτικισ Ακινασ8. 

Ψο ςχζδιο ΧΣΑΥ Δυτικισ Ακινασ ψθφίςτθκε από το Δθμοτικό Χυμβοφλιο με τθν απόφαςθ 

13/2015. 

Χτο  προςωρινό πρόγραμμα δράςθσ προβλζπονται  60 ΔΦΑΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘ ΔΩΨΛΞΘ ΑΚΘΡΑ οι 

οποίεσ κα εξειδικευτοφν μετά τα τομεακά προγράμματα και το Υεριφερειακό 

Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα (Υ.Ε.Υ.) Αττικισ.  

Από τουσ 11 κφλακεσ παρζμβαςθσ ςτον οικιςτικό ιςτό, ςτο ςφνολο τθσ Δυτικισ Ακινασ, 

το  Διμο Αγίασ Βαρβάρασ αφοροφν άμεςα οι δφο κφλακεσ, Β και Γ. 9  

 

ΚΩΟΑΞΕΧ ΕΧΨΛΑΧΘΧ ΧΨΘΡ ΑΓΛΑ ΒΑΦΒΑΦΑ   

ΘΧΝΑΜΑΥ Β:  ΧΑΛΔΑΦΛ-ΑΛΓΑΟΕΩ-ΑΓΛΑ ΒΑΦΒΑΦΑ (ΥΕΦΛΣΧΘ ΑΓ. ΠΑΦΛΡΑ)  

ΘΧΝΑΜΑΥ Γ: ΑΓΛΑ ΒΑΦΒΑΦΑ-ΑΛΓΑΟΕΩ ΕΦΓΑΨΛΞΕΧ ΥΣΟΩΞΑΨΣΛΞΛΕΧ /ΨΕΛ ΑΛΓΑΟΕΩ/ 

ΡΕΞΦΣΨΑΦΕΛΣ 
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 http://home.asda.gr/soap.html. 

9
 Βλ χάρτθ 3. ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ  

http://home.asda.gr/soap.html


1.2.2.   ΧΩΤΡΦΑΠΙΜΘ ΜΑΙ ΣΡΝΕΡΔΡΞΙΜΘ ΡΤΓΑΟΩΥΘ:  

            AΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 
10

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 30:  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΩΡΟΣΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ 

ΟΡΓΑΝΩΗ 

ΣΤΡΒΝΘΞΑΦΑ & ΣΕΤΙΡΤΙΥΞΡΙ ΔΧΟΑΦΡΦΘΦΕΥ & ΕΧΜΑΙΤΙΕΥ 

Σροβλιματα/ανάγκεσ του Διμου Δυνατά ςθμεία του Διμου 

 Διζλευςθ δικτφου μεταφοράσ 

ρεφματοσ υψθλισ τάςθσ (150kV)  

μζςα από τθν πόλθ. 

 Επζκταςθ ςχεδίου πόλθσ 

(Ξακοςοφλι, Ελ Βενιηζλου) 

 Χυντιρθςθ των υφιςτάμενων 

διοικθτικϊν, εκπαιδευτικϊν 

κοινωνικϊν  και πολιτιςτικϊν 

υποδομϊν.  

 Ελλείψεισ ςτθν  κτθριακι υποδομι 

ςτον κοινωνικό και ακλθτικό τομζα. 

 Δυςαναλογία αναγκϊν φροντίδασ 

του αςτικοφ πραςίνου και 

διακζςιμου ανκρϊπινου δυναμικοφ 

αρικμθτικά (150 ςτρ-12 άτομα) και 

από άποψθ εξειδίκευςθσ.  

 Ανεπάρκεια μθχανολογικοφ 

εξοπλιςμοφ για τθ φροντίδα του 

αςτικοφ πραςίνου. 

 Φκορζσ-κλοπζσ του δικτφου 

αυτόματου ποτίςματοσ και φυτϊν. 

 Εγκεκριμζνο Γ.Υ.Χ.  

 Ρζο Φυκμιςτικό Χχζδιο Ακινασ-

Αττικισ 

 Χχζδιο Σλοκλθρωμζνθσ Αςτικισ 

Υαρζμβαςθσ (Χ.Σ.Α.Υ.) Δυτικισ 

Ακινασ 

 Πεγάλοι  χϊροι πραςίνου ςτο βόρειο 

τμιμα τθσ πόλθσ 

 Οειτουργία δφο ςτακμϊν μετρό ςτθν 

πόλθ 

 Ϊπαρξθ διοικθτικϊν, εκπαιδευτικϊν 

κοινωνικϊν  και πολιτιςτικϊν 

υποδομϊν. 

 Ξαλι ανάπτυξθ του πραςίνου ςτθν 

πόλθ και φπαρξθ διακζςιμων 

ελεφκερων χϊρων  για τθν επζκταςι 

του. 

  Διάκεςθ, εμπειρία και πρωτοβουλία 

από το υφιςτάμενο προςωπικό 

 

Σεριοριςμοί/κίνδυνοι από το ευρφτερο 
κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 

Ευκαιρίεσ από το ευρφτερο 
κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 

 Σικονομικι αδυναμία. 

 Σικονομικι αδυναμία υποςτιριξθσ 

των απαιτιςεων φροντίδασ και 

ανάπτυξθσ του αςτικοφ πραςίνου.  

 Χρθματοδοτικά εργαλεία του  ΕΧΥΑ 

 Ψεχνολογικζσ εξελίξεισ  ( πχ 

αεροπονία, υδροπονία) για τθ 

ςυντιρθςθ και ανάπτυξθ του αςτικοφ 
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 Θ αξιολόγθςθ τθσ χωροταξικισ και πολεοδομικισ οργάνωςθσ γίνεται με τθ μζκοδο τθσ SWOT  ανάλυςθσ  

 



 Χαμθλι   κοινωνικι περιβαλλοντικι 

ςυνείδθςθ 

πραςίνου 

 

ΜΤΙΥΙΞΑ  ΗΘΦΘΞΑΦΑ  ΦΡΣΙΜΘΥ  ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ 

 Απομάκρυνςθ πυλϊνων θλεκτρικοφ ρεφματοσ υψθλισ τάςθσ  

 Επζκταςθ του Χχεδίου Υόλθσ  

 Χυντιρθςθ των υφιςτάμενων διοικθτικϊν, εκπαιδευτικϊν, κοινωνικϊν και 

πολιτιςτικϊν  υποδομϊν. 

 Αναβάκμιςθ των Υαιδικϊν Χαρϊν (Υιςτοποίθςθ) 

 Επζκταςθ των κοινωνικϊν υποδομϊν (Ξαταςκευι του Ξζντρου Ξοινωνικισ 

Υολιτικισ και Ενθμζρωςθσ και νζου Υαιδικοφ Χτακμοφ ςτθν πάνω Αγία 

Βαρβάρα).  

 Επζκταςθ των υποδομϊν για τα ακλιματα κολφμβθςθσ, ποδοςφαίρου, μπάςκετ  

 Εκςυγχρονιςμόσ των υποδομϊν για τθ φροντίδα και ανάπτυξθ του αςτικοφ 
πραςίνου (πρόςλθψθ, εκπαίδευςθ προςωπικοφ, προμικεια τεχνολογικοφ 
εξοπλιςμοφ, ψθφιακι αποτφπωςθ και διαχείριςθ, λειτουργία δθμοτικοφ 
φυτωρίου – κερμοκθπίου,  ανανζωςθ ποικιλιϊν των δζνδρων) 

 Ωλοποίθςθ των ζργων του Χ.Σ.Α.Υ. ςτθν Αγία Βαρβάρα (πράςινεσ διαδρομζσ, 

ποδθλατοδρόμοι κ.α)  

 Αξιοποίθςθ ιδιόκτθτου χϊρου πρϊθν εργοςταςίου ΒΛΣΧΦΩΠ 

 Ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν για ςυμμετοχι ςτθν προςταςία του  πραςίνου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Αςτικι κινθτικότθτα 

 

Ρδικό δίκτυο 

 

Ψο οδικό δίκτυο του Διμου είναι αςφαλτοςτρωμζνο και βρίςκεται γενικά ςε καλι 

κατάςταςθ. Ψο κεντρικό δίκτυο είναι περίπου 3 χιλιόμετρα και περιλαμβάνει τισ οδοφσ 

Πεγάλου Αλεξάνδρου και Ελευκερίου Βενιηζλου, ενϊ το δευτερεφον είναι περίπου 57 

χιλιόμετρα και καλφπτει επαρκϊσ ολόκλθρθ τθν επιφάνεια του Διμου.  

Χτισ οδοφσ με μεγάλθ κλίςθ ζχει τοποκετθκεί αντιολιςκθρόσ αςφαλτοτάπθτασ ι 

αντιολιςκθρζσ γραμμωτζσ πλάκεσ. Γίνονται περιοδικζσ αςφαλτοςτρϊςεισ ςτουσ δρόμουσ 

που παρουςιάηονται οι μεγαλφτερεσ φκορζσ. Πε τθν πάροδο του χρόνου το δίκτυο 

υφίςταται μια φυςιολογικι φκορά λόγω τθσ παλαιότθτασ και των επεμβάςεων/ 

εκςκαφϊν από τουσ οργανιςμοφσ κοινισ ωφζλειασ, οπότε είναι απαραίτθτθ θ περιοδικι 

ςυντιρθςθ ι και ανακαταςκευι τθσ αςφαλτόςτρωςθσ ςε ςυγκεκριμζνουσ δρόμουσ. 

Σι κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ ςτο Διμο ζχουν γίνει ςφμφωνα με κυκλοφοριακι μελζτθ. Ψα 

ζργα καταςκευισ του ςτακμοφ του μετρό ςτθν κεντρικι πλατεία τθσ πόλθσ δυςχεραίνουν 

τθν κυκλοφορία ςτθν πόλθ και επιβαρφνουν το οδικό δίκτυο με τθν κίνθςθ των βαρζων 

οχθμάτων του εργοταξίου. Ξρίνεται αναγκαία θ εκπόνθςθ νζασ κυκλοφοριακισ μελζτθσ 

για τισ απαραίτθτεσ ρυκμίςεισ μετά τθν λειτουργία του ςτακμοφ ςτθν πλατεία Υαναγίασ 

Ελεοφςασ. 

Υρόβλθμα  αποτελεί θ ζλλειψθ χϊρων ςτάκμευςθσ θ οποία επιβαρφνει ςθμαντικά τουσ 

οδικοφσ άξονεσ.  
 

Σεηοδρόμια 

Ψα πεηοδρόμια ςτο κεντρικό οδικό δίκτυο (Ελευκερίου Βενιηζλου και Πεγάλου 

Αλεξάνδρου) ζχουν ανακαταςκευαςτεί τα τελευταία χρόνια, ζχουν ικανοποιθτικό πλάτοσ, 

προςβάςεισ για Α.με.Α., εςοχζσ ςτάκμευςθσ, κακιςτικά, ςφγχρονο φωτιςμό και 

διευκολφνουν τθν πρόςβαςθ των κατοίκων ςτο κζντρο τθσ πόλθσ. 

Θ κατάςταςθ των πεηοδρομίων ςτο υπόλοιπο δίκτυο κρίνεται γενικά ικανοποιθτικι από 

τεχνικισ πλευράσ ςτο μεγαλφτερο μζροσ. Υαρόλθ όμωσ τθν ςυνεχι ανανζωςθ ι 

καταςκευι νζων πεηοδρομίων με διάφορα ζργα (πχ. Παρίνου Αντφπα & Αγίασ 

Βαρβάρασ), υπάρχουν ακόμθ αρκετά ςθμεία όπου τα πεηοδρόμια πρζπει να βελτιωκοφν. 

Τςον αφορά τισ διαςτάςεισ των πεηοδρομίων, γενικά δεν είναι ικανοποιθτικζσ. Υιο 

ςυγκεκριμζνα, το πλάτοσ των περιςςότερων από τα υφιςτάμενα πεηοδρόμια είναι 1 ζωσ 

1.2.3.   ΑΥΦΙΜΘ ΜΙΟΘΦΙΜΡΦΘΦΑ & ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΧΣΡΔΡΞΕΥ: 

              ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ  ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ  ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ 



1,20 μζτρα, ενϊ το ωφζλιμο πλάτοσ μειϊνεται ακόμθ περιςςότερο λόγω τθσ φπαρξθσ 

διαφόρων εμποδίων όπωσ δζνδρα, κολϊνεσ, ςκάλεσ κατοικιϊν.  

Επίςθσ πρόβλθμα αποτελοφν οι απότομεσ κλίςεισ ι τα  κλιμακωτά επίπεδα πεηοδρομίων 

λόγω τθσ μορφολογίασ του εδάφουσ.  

Η δπζιεηηνπξγία ηωλ πθηζηάκελωλ πεδνδξνκίωλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ  ζηάζκεπζε 

ηωλ απηνθηλήηωλ θαηά κήθνο όιωλ ηωλ δξόκωλ θαζηζηά πνιύ δύζθνιε, θαη 

πνιιέο θνξέο επηθίλδπλε, ηελ ειεύζεξε θίλεζε ηωλ πεδώλ θαη ηδηαίηεξα 

ζπγθεθξηκέλωλ νκάδωλ ηνπ πιεζπζκνύ όπωο ηα παηδηά, άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο, 

άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ή νδεγνύλ νπνηνπδήπνηε ηύπνπ ακαμίδηα,  θ.ιπ.  
 

Σεηόδρομοι 

Σι πεηόδρομοι δεν καταλαμβάνουν μεγάλθ ζκταςθ, είναι διάςπαρτοι ςτθν πόλθ και 

ςυνικωσ είναι ςε επαφι ι περικλείουν πλατείεσ και ςχολεία όπωσ:  Ψερψικζασ και  

Ξολοκυκά ςτο 4ο & 6ο Δθμοτικό Χχολείο, οδοί Αριςτομζνουσ, Υαναγίασ Ελεοφςασ & 

Ερμοφ ςτθν πλατεία Υαναγίασ Ελεοφςασ, οδόσ Γλθνοφ ςτθν πλατεία Ρζασ Γενιάσ, οδόσ 

Διομιδθ Ξομνθνοφ ςτο Άλςοσ Πθτζρα.  

Αν και είναι καλά διαμορφωμζνοι, προκφπτουν προβλιματα διαχείριςθσ που μειϊνουν 

τθ λειτουργικότθτα τουσ κυρίωσ λόγω κίνθςθσ και ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων. Θ 

διαςφνδεςθ των υφιςτάμενων πεηοδρόμων και θ επζκταςι τουσ μζςω ενόσ δικτφου 

πεηοδρόμων-ποδθλατοδρόμων όπωσ προαναφζρεται κα βελτιϊςει ςε ςθμαντικό βακμό 

τθν κινθτικότθτα ςτθν πόλθ. 

Θ  οργάνωςθ τθσ λειτουργίασ των πεηοδρόμων είναι αναγκαία προκειμζνου να 

εξαςφαλίηονται διαδρομζσ χωρίσ αυτοκίνθτα, αλλά και θ ςτάκμευςθ των οχθμάτων των 

κατοίκων και θ διζλευςθ οχθμάτων για λόγουσ ανάγκθσ. Θ οργάνωςθ τθσ λειτουργίασ 

προβλζπεται ςτον υπό κατάρτιςθ Ξανονιςμό Διαχείριςθσ Ξοινόχρθςτων Χϊρων. 

 

Φο Ξετρό ςτθν πόλθ  

Σ νζοσ ςτακμόσ του Πετρό ςτθν Αγία Βαρβάρα, επζκταςθ τθσ γραμμισ 3 από τθν Αγία 

Παρίνα προσ τον Υειραιά, μικουσ 7,6 χιλιομζτρων με 6 ςτακμοφσ (Αγία Βαρβάρα , 

Οεωφόροσ Ελευκερίου Βενιηζλου & Αγίασ Ελεοφςασ, Ξορυδαλλόσ, Ρίκαια, Πανιάτικα, 

Υειραιάσ  Δθμοτικό Κζατρο), αναμζνεται να  παραδοκεί ςτο κοινό μεταξφ 2017 και 

2018.11  

Ψο Πετρό ζχει ςυμβάλλει ςθμαντικά και ςτθν ανάπτυξθ των περιοχϊν απ’ όπου 

ςυνζπεςε θ διζλευςι του. Ρζεσ κατοικίεσ, αλλαγζσ ςτο οδικό δίκτυο, αφξθςθ του 

εμπορίου και των υπθρεςιϊν τοπικοφ χαρακτιρα, τθσ πολιτιςτικισ ηωισ είναι ςτοιχεία 

που προωκικθκαν ςε πολλζσ περιοχζσ με αποτζλεςμα τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ 

των πολιτϊν και επιςκεπτϊν τθσ πόλθσ. Για τθν υποδοχι του νζου, ςθμαντικοφ ζργου, ο 
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 Θ πρόοδοσ του ζργου Πετρό http://www.ametro.gr 
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Διμοσ προετοιμάηει το κζντρο τθσ πόλθσ ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ ομαλι και άνετθ 

κυκλοφορία οχθμάτων, κατοίκων και επιςκεπτϊν και θ λειτουργία τθσ τοπικισ αγοράσ. Θ 

προετοιμαςία περιλαμβάνει  επαναςχεδιαςμό τθσ κυκλοφορίασ ςτο οδικό δίκτυο, 

κυκλοφοριακζσ παρεμβάςεισ γφρω από τθν περιοχι του νζου ςτακμοφ του Πετρό, 

δθμιουργία νζου χάρτθ ςυγκοινωνιακισ εξυπθρζτθςθσ, διαμόρφωςθ των ελεφκερων 

χϊρων για τθν άνετθ διζλευςθ των πεηϊν,  καταςκευι οδϊν ιπιασ κυκλοφορίασ και 

πεηοδρόμων, καταςκευι υπόγειων ςτακμϊν ςτάκμευςθσ, 

Ψο υπόγειο parking κα δθμιουργθκεί ςτα οικόπεδα πλάι ςτο Δθμαρχείο και ςτο ςτακμό 

του Πετρό ϊςτε να μθν επιβαρυνκεί κυκλοφοριακά θ πόλθ ςτθν πλατεία Υαναγίασ 

Ελεοφςασ. Για το ζργο αυτό ζχει ολοκλθρωκεί θ προκαταρκτικι μελζτθ, ζχει γίνει ο 

χαρακτθριςμόσ του χϊρου και βρίςκεται ςτθ φάςθ τθσ απαλλοτρίωςθσ του χϊρου.  

Για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ του ιδθ λειτουργοφντοσ ςτακμοφ τθσ Αγίασ Παρίνασ, 

μελετάται ανάπλαςθ ςτο χϊρο.  

 

II. Φεχνικζσ υποδομζσ 

Δίκτυο φδρευςθσ 

 

Ψο δίκτυο καλφπτει ολόκλθρο το Διμο, χωρίσ πρόβλθμα υδροδότθςθσ. Τμωσ, ςτο 

μεγαλφτερο μζροσ χαρακτθρίηεται πεπαλαιωμζνο και χριηει αντικατάςταςθσ. Φορζασ 

διαχείριςθσ του δικτφου είναι θ Ε.Ω.Δ.Α.Υ. Σι λίγεσ βλάβεσ και διαρροζσ που 

παρουςιάηονται ανά μινα, επιςκευάηονται ςφντομα. Ψον τελευταίο καιρό, ςε ςθμεία που 

παρουςιάηονταν ςυχνά βλάβεσ, θ Ε.Ω.Δ.Α.Υ. ζκεςε ςε λειτουργία νζα τμιματα δικτφου με 

ανκεκτικοφσ ςωλινεσ από ειδικό πλαςτικό και νζεσ ςυνδζςεισ, καταργϊντασ τισ παλαιζσ. 

Τςον αφορά το Διμο, πρόβλθμα αποτελεί θ μεγάλθ κατανάλωςθ νεροφ για τθν άρδευςθ 

των κοινόχρθςτων χϊρων. Για το λόγο αυτό ζχουμε δφο γεωτριςεισ και  

ζχουμε καταςκευάςει υπόγειεσ δεξαμενζσ νεροφ ςε οριςμζνεσ πλατείεσ.  

Ψο δίκτυο αυτόματου ποτίςματοσ των κοινόχρθςτων χϊρων χρειάηεται επζκταςθ και  

ςυνεχι ςυντιρθςθ με δεδομζνεσ τισ φκορζσ από το χρόνο αλλά και τισ καταςτροφζσ και 

κλοπζσ.  

Αποχζτευςθ ακακάρτων υδάτων 

Ψο κεντρικό δίκτυο αποχζτευςθσ καλφπτει το Διμο ςτο ςφνολό του και γενικά είναι 

λειτουργικό. Ψο δίκτυο καταςκευάςτθκε το 1981-1984, είναι παλαιό και ςε διάφορα 

ςθμεία παρατθροφνται ςυχνζσ εμφράξεισ των αγωγϊν. Γίνεται ανακαταςκευι του. Ψο 

μεγαλφτερο πρόβλθμα παρουςιάηεται ςτθν οδό Ξφπρου, όπου ο κεντρικόσ αγωγόσ 

ακακάρτων ζχει υποςτεί ηθμιζσ και χριηει ανακαταςκευισ, ζργο το οποίο βρίςκεται ςε 

εξζλιξθ.  

 



Αποχζτευςθ όμβριων υδάτων 

Ψο κεντρικό δίκτυο αποχζτευςθσ όμβριων υδάτων καλφπτει το Διμο ςτο ςφνολό του. Σ 

Διμοσ φροντίηει ϊςτε τα φρεάτια να διατθροφνται κακαρά και λειτουργικά. Ζνα μεγάλο 

πρόβλθμα είναι θ καταςτροφι κεντρικοφ αγωγοφ όμβριων ςτθν περιοχι τθσ γζφυρασ τθσ 

οδοφ Χτεφάνου Χαράφθ. Θ ανακαταςκευι του αγωγοφ είναι ςφνκετο ζργο και απαιτεί 

ειδικι μελζτθ και εκτεταμζνεσ επεμβάςεισ με αναςχεδιαςμό του υπάρχοντοσ δικτφου. 

Υρόβλθμα επίςθσ αποτελοφν οι παράνομεσ ςυνδζςεισ αγωγϊν ακακάρτων ςτουσ 

αγωγοφσ όμβριων. 

 

Δίκτυο θλεκτριςμοφ και δθμοτικοφ φωτιςμοφ 

Ψο δίκτυο θλεκτριςμοφ καλφπτει όλο το Διμο και ο θλεκτροφωτιςμόσ είναι επαρκισ ςε 

όλουσ τουσ δρόμουσ και τισ πλατείεσ, εκτόσ λίγων μεμονωμζνων περιπτϊςεων. Χτθν 

μεγαλφτερθ ζκταςθ του Διμου υπάρχει υπζργεια καλωδίωςθ. Χτισ κεντρικζσ λεωφόρουσ 

ζχει γίνει υπογειοποίθςθ του δικτφου, κυρίωσ για αιςκθτικοφσ λόγουσ. 

Υρόβλθμα αποτελεί θ υψθλι κατανάλωςθ ρεφματοσ, που οφείλεται ςτα φωτιςτικά και 

τουσ λαμπτιρεσ παλαιάσ τεχνολογίασ που χρθςιμοποιοφνται. Θ αναβάκμιςθ του 

δθμοτικοφ φωτιςμοφ περιλαμβάνει τθν αντικατάςταςθ ςε πρϊτθ φάςθ 1000 περίπου 

λαμπτιρων με νζουσ, εξελιγμζνθσ τεχνολογίασ ςε τζςςερισ πλατείεσ και ςτθν οδό 

Πεγάλου Αλεξάνδρου. Ψο ζργο που υποςτθρίηεται από βραβευμζνθ τεχνολογία που ζχει 

αναπτφξει το Εκνικό Πετςόβιο Υολυτεχνείο, βρίςκεται ςε εξζλιξθ. Ζνα άλλο πρόβλθμα 

είναι οι ςυχνζσ καταςτροφζσ εξοπλιςμοφ, όπωσ ςπάςιμο των φωτιςτικϊν των πλατειϊν, 

ιδίωσ ςε περιοχζσ που δεν βρίςκονται κοντά ςε κατοικίεσ. 

Φυςικό αζριο 

Ψο δίκτυο φυςικοφ αερίου καλφπτει λιγότερο από τθ μιςι επιφάνεια του Διμου. Θ κάτω 

Αγία Βαρβάρα καλφπτεται ςε πολφ μεγάλο ποςοςτό, ενϊ ςτθν άνω Αγίασ Βαρβάρα 

υπάρχουν μόνο δφο οδεφςεισ δικτφου. Τμωσ ακόμθ και ςτα ακίνθτα που υπάρχει 

διακζςιμο δίκτυο, τα περιςςότερα δεν ζχουν ςυνδεκεί. Υιςτεφεται ότι με μεγαλφτερθ 

διάδοςθ τθσ χριςθσ του φυςικοφ αερίου κα υπάρχουν ενεργειακά και οικονομικά οφζλθ. 

Τςον αφορά τα δθμοτικά κτίρια, το δθμαρχείο, το ωδείο και εννζα ςχολεία  ζχουν 

ςυνδεκεί με το δίκτυο φυςικοφ αερίου. 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.4   AΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ  

           ΑΥΦΙΜΘ ΜΙΟΘΦΙΜΡΦΘΦΑ & ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΧΣΡΔΡΞΕΥ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 31: ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΑΥΦΙΜΘΥ ΜΙΟΘΦΙΜΡΦΘΦΑΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΧΣΡΔΡΞΩΟ 

ΣΤΡΒΝΘΞΑΦΑ & ΣΕΤΙΡΤΙΥΞΡΙ ΔΧΟΑΦΡΦΘΦΕΥ & ΕΧΜΑΙΤΙΕΥ 

Σροβλιματα/ανάγκεσ του Διμου Δυνατά ςθμεία του Διμου 

 Σδοί με μεγάλθ κλίςθ ςτθν άνω Αγία 

Βαρβάρα. 

 Ανάγκθ ζργων ςυντιρθςθσ του οδικοφ 

δικτφου.  

 Ανάγκθ κυκλοφοριακϊν διευκετιςεων 

μετά τθ λειτουργία του ΠΕΨΦΣ. 

 Υολλά ςτενά, δυςλειτουργικά 

πεηοδρόμια. 

 Ζλλειψθ χϊρων ςτάκμευςθσ (Parking). 

 Ζλλειψθ ποδθλατοδρόμων 

 Ξίνθςθ και ςτάκμευςθ οχθμάτων ςτουσ 

πεηόδρομουσ. 

 Ανάγκθ ενόσ  ςυνεκτικοφ δικτφου 

πεηόδρομων. 

 Πεγάλθ κατανάλωςθ θλεκτρικοφ 

ρεφματοσ. 

 Υαράνομεσ ςυνδζςεισ αγωγϊν 

ακακάρτων με αγωγοφσ όμβριων.  

 Ανάγκθ βελτίωςθσ του δικτφου τθσ 

ΕΩΔΑΥ. 

 Ανάγκθ αντιπλθμμυρικϊν ζργων ςτθ 

Χτζφανου Χαράφθ  

 Ανάγκθ επζκταςθσ του δικτφου 

αυτόματου ποτίςματοσ. 

 

 Ϊπαρξθ των βαςικϊν τεχνικϊν 

υποδομϊν ςε όλουσ τουσ τομείσ 

 Ωπάρχει κυκλοφοριακι μελζτθ ωσ 

βάςθ για τισ απαιτοφμενεσ αλλαγζσ-

προςαρμογζσ 

 Υολφ καλι προςβαςιμότθτα  ςτουσ 

δφο κεντρικοφσ οδικοφσ άξονεσ. 

 Χχζδιο Σλοκλθρωμζνθσ Αςτικισ 

Υαρζμβαςθσ (Χ.Σ.Α.Υ.) Δυτικισ 

Ακινασ με ζργα βελτίωςθσ 

υποδομϊν και τθσ αςτικισ 

κινθτικότθτασ  

 

 

Σεριοριςμοί/κίνδυνοι από το ευρφτερο 
κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 

Ευκαιρίεσ από το ευρφτερο 
κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 

 Σικονομικι αδυναμία  Χρθματοδοτικά εργαλεία  ΕΧΥΑ 

ΜΤΙΥΙΞΑ  ΗΘΦΘΞΑΦΑ  ΦΡΣΙΜΘΥ  ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ 

 Αναβάκμιςθ του οδικοφ δικτφου (ςυντιρθςθ, αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων λόγω 



ζντονθσ κλίςθσ, βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ κ.α) 

 Εκπόνθςθ νζασ κυκλοφοριακισ μελζτθσ με βάςθ τθ λειτουργία του νζου ςτακμοφ 

του μετρό ςτο κζντρο τθσ πόλθσ (νζοι δρόμοι ιπιασ κυκλοφορίασ, νζα 

ςυγκοινωνιακι εξυπθρζτθςθ, κτλ)  

 Ανάπλαςθ ςτθν περιοχι του ςτακμοφ Αγία Παρίνα 

 Δθμιουργία χϊρων ςτάκμευςθσ 

 Βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ πεηοδρομίων και πεηόδρομων (ςυντιρθςθ, εφαρμογι 

του νζου Ξανονιςμοφ διαχείριςθσ Ξοινοχριςτων Χϊρων, κ.α). 

 Δθμιουργία δικτφου «πράςινων διαδρομϊν (πεηοδρόμων ποδθλατοδρόμων κλπ).  

 Ενεργειακι αναβάκμιςθ του δικτφου θλεκτροφωτιςμοφ. 

 Αντιπλθμμυρικά ζργα ςτθν περιοχι τθσ οδοφ Χτζφανου Χαράφθ 

 Αναβάκμιςθ του δικτφου αποχζτευςθσ ακακάρτων ςτθν οδό Ξφπρου  

 Αντιμετϊπιςθ  του προβλιματοσ  των  παράνομων ςυνδζςεων αγωγϊν 

ακακάρτων υδάτων με αγωγοφσ όμβριων 

 Ανανζωςθ του δικτφου τθσ ΕΩΔΑΥ  

  Επζκταςθ του δικτφου αυτόματου ποτίςματοσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.5. ΣΤΡΥΦΑΥΙΑ ΜΑΙ ΑΕΙΦΡΤΡΥ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΡΧ ΦΧΥΙΜΡΧ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ 

           ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ  ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ  ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ 

 

I. Σεριαςτικό πράςινο 

Ψο δάςοσ του όρουσ Αιγάλεω αποτελεί ζναν από τουσ λίγουσ εναπομείναντεσ πνεφμονεσ 

πραςίνου του λεκανοπεδίου με υπερτοπικι ςθμαςία. Ψο τμιμα του όρουσ Αιγάλεω που 

βρίςκεται ςτα διοικθτικά όρια του Διμου περιλαμβάνει μια δαςικι ζκταςθ περίπου 300 

ςτρεμμάτων, όπου κυριαρχεί θ χαλζπιοσ πεφκθ και μια βραχϊδθσ ζκταςθ, με 

χαρακτθριςτικό ζνα παλιό λατομείο (νταμάρι Χαμθλοκϊρθ). Ψμιμα τθσ δαςικισ ζκταςθσ 

ζχει χαρακτθριςτεί ωσ περιοχι απόλυτθσ προςταςίασ και αποκατάςταςθσ του φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ (Ρ.2742/99).  Θ προςταςία του δάςουσ, θ ανάδειξθ του φυςικοφ του 

κάλουσ και θ αξιοποίθςι του για τθν αναψυχι των πολιτϊν αποτελοφν πάγια και βαςικι 

προτεραιότθτα τθσ πολιτικισ του Διμου.  

Πε βάςθ τα παραπάνω, για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ των κατολιςκιςεων, που 

οφείλονται ςτθ διάβρωςθ του βουνοφ από υπόγεια νερά, πρόβλθμα που ζγινε πιο ζντονο 

με το ςειςμό του 1999, ζχει καταςκευαςτεί τοιχίο αντιςτιριξθσ.  

Για τθν προςταςία του δάςουσ λειτουργεί ςφςτθμα πυρόςβεςθσ, γίνονται αναδαςϊςεισ, 

κλάδεμα των δζντρων και κακαριςμοί από ξερά φφλλα & χόρτα και φυλάςςεται τθν 

αντιπυρικι περίοδο κάκε χρόνο. Για τθν ανάδειξθ και τθν αξιοποίθςι του, 

καταςκευάςτθκαν διαδρομζσ περιπάτου, αναψυκτιριο (θ λειτουργία του οποίου ζχει 

αναςταλεί), κερινόσ κινθματογράφοσ και ςτθ βραχϊδθ ζκταςθ που λειτουργοφςε 

παλαιότερα λατομείο, υπάρχουν ςχζδια περιβαλλοντικισ αναβάκμιςθσ και πολιτιςτικισ 

αξιοποίθςθσ με τθν καταςκευι υπαίκριου κεάτρου. 

 

II. Βιϊςιμθ ανάπτυξθ & προςταςία περιβάλλοντοσ 

Θ βιϊςιμθ (αειφόροσ) ανάπτυξθ, ςφμφωνα με τθν Επιτροπι Brundtland 12  είναι θ 

ανάπτυξθ που καλφπτει τισ ανάγκεσ του παρόντοσ, χωρίσ να διακυβεφεται θ ικανότθτα 

των μελλοντικϊν γενεϊν να καλφψουν τισ δικζσ τουσ ανάγκεσ.  

Θ βιϊςιμθ ανάπτυξθ αποτελεί τθ μόνθ δυνατι πορεία δράςθσ για τθν εξαςφάλιςθ ενόσ 

βιϊςιμου μζλλοντοσ και επομζνωσ, θ προςταςία του περιβάλλοντοσ ζχει κακοριςτικι 

ςθμαςία για τθν ποιότθτα ηωισ ςιμερα αλλά και ςτο μζλλον.  

Για τθν αποτελεςματικι προςταςία του Υεριβάλλοντοσ απαιτείται α) διάγνωςθ κινδφνων 

& πρόλθψθ και β) αντιμετϊπιςθ κινδφνων και αποκατάςταςθ επιπτϊςεων. Χε αυτό το 

πλαίςιο, ο Διμοσ υιοκετεί πολιτικζσ, παίρνει πρωτοβουλίεσ και ςυμμετζχει ςε 

προγράμματα προςταςίασ του Υεριβάλλοντοσ. 
 

Σρόγραμμα  Σράςινθ Γειτονιά 

                                                           
12 Υαγκόςμια Επιτροπι ςτο Υεριβάλλον και τθν Ανάπτυξθ (WCED) θ οποία ςυςτάκθκε από τα Θνωμζνα Ζκνθ. Εξετάηει  τθ βιϊςιμθ 
ανάπτυξθ και τθν αλλαγι τθσ πολιτικισ που απαιτείται τθν επίτευξθ αυτισ.  



Σ Διμοσ Αγίασ Βαρβάρασ είναι ο μοναδικόσ Διμοσ τθσ χϊρασ που επιλζχκθκε από το 

Ωπουργείο Υεριβάλλοντοσ και Ξλιματικισ Αλλαγισ (Ω.ΥΕ.Ξ.Α.) για το πρόγραμμα 

«Σράςινθ πιλοτικι αςτικι γειτονιά» που αποςκοπεί ςτθν μετάλλαξθ ενόσ τυπικοφ 

αςτικοφ κυττάρου ςε μια γειτονιά «ςχεδόν μθδενικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ».  

Θ «Υράςινθ πιλοτικι αςτικι γειτονιά» υλοποιείται ςε ζνα οικοδομικό τετράγωνο του 

Διμου Αγίασ Βαρβάρασ. Ειδικότερα, πρόκειται για ζνα ςυγκρότθμα τεςςάρων 

τετραϊροφων πολυκατοικιϊν, με 72 διαμερίςματα, που καταςκευάςτθκαν τθ δεκαετία 

του 1960. Πετά τθν υλοποίθςθ του ζργου, κάκε νοικοκυριό κα πλθρϊνει ελάχιςτα ζωσ 

κακόλου χριματα για κζρμανςθ το χειμϊνα και δροςιςμό το καλοκαίρι, ενϊ παράλλθλα 

οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ κα είναι πολφ καλφτερεσ και ο κάκε κάτοικοσ κα νιϊκει πολφ πιο 

άνετα ςτο διαμζριςμα του.  

Θ γειτονιά κα ζχει περιςςότερουσ χϊρουσ πραςίνου, διακζςιμουσ για όλουσ τουσ 

κατοίκουσ. Σι κάτοικοι τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, κα ςυμμετάςχουν ενεργά ςε όλεσ τισ 

φάςεισ υλοποίθςθσ του ζργου και αποκτϊντασ «ενεργειακι» ςυνείδθςθ, κα 

εξαςφαλίςουν τθν επιτυχι λειτουργία τθσ γειτονιάσ, μετά το τζλοσ των ζργων. 

Ψο πρόγραμμα υλοποιείται από το ΞΑΥΕ με χρθματοδότθςθ από το ΕΧΥΑ. Σι εργαςίεσ 

ςτθν πρϊτθ πολυκατοικία ολοκλθρϊκθκαν το Πάρτιο 2012. Σι εργαςίεσ ςτισ άλλεσ τρεισ 

πολυκατοικίεσ και θ διαμόρφωςθ του εξωτερικοφ χϊρου ζχουν ενταχκεί ςτο ΕΧΥΑ 2014-

2020 και αναμζνεται να ξεκινιςουν το 2016. 
 

Ξείωςθ εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα 

Σ Διμοσ ςυμμετζχει ςτθν πρωτοβουλία «Χφμφωνο των Δθμάρχων». Αυτι είναι θ 

κυριότερθ ευρωπαϊκι κίνθςθ ςτθν οποία ςυμμετζχουν τοπικζσ και περιφερειακζσ αρχζσ, 

οι οποίεσ δεςμεφονται εκελοντικά να αυξιςουν τθν ενεργειακι απόδοςθ και τθ χριςθ 

των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτισ περιοχζσ τουσ. Πε τθ δζςμευςι τουσ οι 

υπογράφοντεσ, ςκοπεφουν να επιτφχουν και να υπερβοφν το ςτόχο τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ για μείωςθ των εκπομπϊν CO2 κατά 20% ζωσ το 2020. Σ Διμοσ Αγίασ Βαρβάρασ, 

με τθ ςυνεργαςία τθσ ΥΕΔΑ και του ΞΑΥΕ, ςτο πλαίςιο του ζργου «Energy for Mayors», 

ζχει καταρτίςει «Χχζδιο Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια (ΧΔΑΕ)13» για τθ μείωςθ των 

εκπομπϊν CO2. Επίςθσ, ςυμμετζχει ςτθν πρωτοβουλία «Ζξυπνεσ πόλεισ και κοινότθτεσ»14 

 

 

 

 

                                                           
13

Ψο Χφμφωνο των Δθμάρχων είναι μια Ευρωπαϊκι Υρωτοβουλία με τθν οποία οι Διμοι και οι περιφζρειεσ 
δεςμεφονται να  μειϊςουν τισ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα (CO2) ςτισ επικράτειεσ τουσ και ςτουσ τομείσ τθσ 
αρμοδιότθτασ τουσ τουλάχιςτον κατά 20% ζωσ το 2020. Ψο Χχζδιο Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια (ΧΔΑΕ) 
παρουςιάηει τον τρόπο με τον οποίο κα επιτευχκεί ο ςτόχοσ αυτόσ.  
14

 Θ πρωτοβουλία «Ζξυπνεσ πόλεισ και κοινότθτεσ – ευρωπαϊκι ςφμπραξθ καινοτομίασ», είναι μια πρωτοβουλία τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ με ςτόχο τθν κοινι αξιοποίθςθ πόρων  για τθν ανάπτυξθ και  τθν ολοκλιρωςθ των τομζων τθσ 
ενζργειασ, των μεταφορϊν και των τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ (ΨΥΕ) ςτισ πόλεισ. 



1.2.6.  ΣΤΡΥΦΑΥΙΑ ΜΑΙ ΑΕΙΦΡΤΡΥ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΡΧ ΦΧΥΙΜΡΧ  ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ  

            AΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΘΥ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ  

 

ΠΙΝΑΚΑ 32:  ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΥΦΘΟ ΣΤΡΥΦΑΥΙΑ ΜΑΙ ΑΕΙΦΡΤΡ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΡΧ ΦΧΥΙΜΡΧ 
ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ 

ΣΤΡΒΝΘΞΑΦΑ & ΣΕΤΙΡΤΙΥΞΡΙ ΔΧΟΑΦΡΦΘΦΕΥ & ΕΧΜΑΙΤΙΕΥ 

Σροβλιματα/ανάγκεσ του Διμου Δυνατά ςθμεία του Διμου 

 Δυςκολίεσ φροντίδασ του φυςικοφ 

πλοφτου του όρουσ Αιγάλεω  

 Δυςκολίεσ πρόςβαςθσ για 

πυροπροςταςία και πυρόςβεςθ. 

 Ζλλειψθ πυροφυλακίου (ςτα όρια 

του Διμου) και προςωπικοφ για τθ 

φφλαξθσ.  

 Ανεπαρκισ  φωτιςμόσ λόγω 

καταςτροφϊν του υφιςτάμενου 

δικτφου ςτο βουνό. 

 Κεςμοκετθμζνο κακεςτϊσ προςταςίασ 

Υοικίλου Τρουσ (όροσ Αιγάλεω)  

 Υρόγραμμα Υράςινθ Γειτονιά. 

 Χυμμετοχι ςτο Χφμφωνο των Δθμάρχων 

 Χυμμετοχι ςτθν πρωτοβουλία «Ζξυπνεσ 

πόλεισ και κοινότθτεσ» 

 Ωποςτιριξθ από τον ΑΧΔΑ  

 Εκελοντιςμόσ για τθ προςταςία του 

όρουσ. 

Σεριοριςμοί/κίνδυνοι από το ευρφτερο 
κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 

Ευκαιρίεσ από το ευρφτερο 
κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 

 Σικονομικι αδυναμία  Ρζα χρθματοδοτικά εργαλεία ΕΧΥΑ  

 Οειτουργία του φορζα περιβαλλοντικισ 

προςταςίασ- ΥΕΧΩΔΑΥ 

ΜΤΙΥΙΞΑ  ΗΘΦΘΞΑΦΑ  ΦΡΣΙΜΘΥ  ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ 

 Χυντιρθςθ και προφφλαξθ του ςυςτιματοσ πυροπροςταςίασ – πυρόςβεςθσ από 

φκορζσ και κλοπζσ 

 Υρομικεια νζου τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τθ φροντίδα και προςταςία του 

δάςουσ (υδροφόρα, όχθμα πυρόςβεςθσ) 

 Δθμιουργία πυροφυλακίου ςτθ ςπθλιά Ηωγράφου  

 Χυντιρθςθ των μονοπατιϊν. Αποκατάςταςθ  του δικτφου φωτιςμοφ 

 Ωλοποίθςθ μελζτθσ οικολογικισ ςποράσ τθσ πλαγιάσ και αναδάςωςθ του όρουσ  

 Ενθμζρωςθ, ευαιςκθτοποίθςθ, κινθτοποίθςθ πολιτϊν ενάντια ςτθ ρφπανςθ, τουσ 

βανδαλιςμοφσ και τισ ςυνζπειεσ των φυςικϊν καταςτροφϊν. 

 Υεριβαλλοντικι αναβάκμιςθ και πολιτιςτικι αξιοποίθςθ του παλιοφ λατομείου με 

τθν καταςκευι υπαίκριου κεάτρου. 

 Ωλοποίθςθ του προγράμματοσ «Υράςινθ Γειτονιά»  

 Εφαρμογι του Χχεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια και τθ μείωςθ των 

εκπομπϊν  CO2 



 

 

 

Σι Διμοι μζχρι και ςιμερα περιορίηονται ςτθ ςυλλογι και μεταφορά των ςφμμεικτων 

απορριμμάτων ςτισ εγκαταςτάςεισ Χυτα/Χυτυ και των υλικϊν ανακφκλωςθσ ςτο 

κζντρο διαχείριςθσ ανακυκλϊςιμων υλικϊν. Θ διαδικαςία αυτι αφορά ςτο 95% του 

ςυνόλου των παραγόμενων απορριμμάτων.  

Χφμφωνα με τθ νζα ευρωπαϊκι και ελλθνικι νομοκεςία τα αςτικά απόβλθτα πρζπει 

να αξιοποιοφνται ϊςτε να εξοικονομοφνται πρϊτεσ φλεσ και ενζργεια. Χτθ βάςθ αυτι 

οι Διμοι, ζωσ τον Χεπτζμβρθ 2015 κλικθκαν να εκπονιςουν τοπικά ςχζδια 

διαχείριςθσ απορριμμάτων (ΨΧΔΑ).  

Σ Διμοσ Αγίασ Βαρβάρασ, ςτο πλαίςιο ενόσ μοντζλου διαχείριςθσ, με ζμφαςθ ςτθν 

προδιαλογι των υλικϊν ςτθν πθγι, ςυνζταξε ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο διαχείριςισ τουσ 

το οποίο ψθφίςτθκε από το Δθμοτικό Χυμβοφλιο τον Χεπτζμβριο 2015 (αρ. απ. 99/2015).  

Θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ διαχείριςθσ απορριμμάτων ςτο Διμο Αγίασ Βαρβάρασ 

αποτυπϊνεται ωσ εξισ : 

 

I. Υφςτθμα αποκομιδισ  

Ψο ςφςτθμα αποκομιδισ ςτο Διμο Αγίασ Βαρβάρασ περιλαμβάνει τζςςερα (4) 

κακθμερινά προγράμματα αποκομιδισ ςφμμεικτων απορριμμάτων και ζνα (1) 

κακθμερινό πρόγραμμα ανακφκλωςθσ. Ψα ςθμεία ειδικοφ ενδιαφζροντοσ περιλαμβάνουν 

δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, ςχολεία, ΞΑΥΘ και δομζσ ςίτιςθσ, Super markets, καταςτιματα 

υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ  λαϊκζσ αγορζσ, πάρκα - πλατείεσ, ςθμεία ανεξζλεγκτθσ 

απόρριψθσ.  

 

II. Σοςότθτα και ςφνκεςθ παραγόμενων αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων    

Χτθν είςοδο των μονάδων του ΕΔΧΡΑ (ΧΩΨΑ, ΕΠΑ, ΧΠΑ Χχιςτοφ) ζχουν εγκαταςτακεί 

ςυςτιματα πλθροφορικισ, που καταγράφουν τθν κίνθςθ των οχθμάτων μεταφοράσ 

απορριμμάτων.   Θ εικόνα ζχει ωσ  εξισ: 

ΠΙΝΑΚΑ 33:  ΕΙΔΡΥ  ΜΑΙ ΦΤΡΣΡΥ ΧΣΡΝΡΓΙΥΞΡΧ Α.Υ.Α. 

Είδοσ  Σθγι- Φρόποσ Χπολογιςμοφ 

Σγκϊδθ Υροςζγγιςθ από Διμο 

Χφμμεικτα Ηυγολόγια ΕΔΧΡΑ 

Υράςινα Υροςζγγιςθ από Διμο 

Θλεκτρικά Ξαταγραφι από ςυςτιματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ 

Ελαςτικά Ξαταγραφι από ςυςτιματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ 

Χυςςωρευτζσ -Ππαταρίεσ Ξαταγραφι από ςυςτιματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ 

Άλλα Ξαταγραφι από Διμο 
 

1.2.7.  ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ  

           ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ  ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ  ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ 



ΠΙΝΑΚΑ 34:  ΣΡΥΡΦΘΦΕΥ ΑΥΑ (ςε  tn) 2011 – 2013 ΓΙΑ ΦΡ ΔΘΞΡ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ 

 Χφμμεικτα 
Διμων 

Ωπόλειμμα 
ΞΔΑΩ 

Ειςερχόμενα ςε 
ΣΕΔΑ Φυλισ 

Ανακυκλϊςιμα 
μπλε κάδων 

Ψαφι και 
ανακφκλωςθ) 

2011 11.538,53 330,00 11.868,53 539,95 12.408,48 

2012 10.830,63 313,00 11.143,63 419,79 11.563,42 

2013 10.267,42 357,36 10.624,78 224,30 10.849,08 
 

ΠΙΝΑΚΑ 35: ΑΣΡΦΕΝΕΥΞΑΦΑ ΑΟΑΜΧΜΝΩΥΘΥ ΥΧΥΜΕΧΑΥΙΩΟ (ΞΣΝΕ ΜΑΔΡΙ)  2012 

Υεριοχι Χφμμεικτα 

ΞΔΑΩ 

Χφνολο ΑΧΑ 
Υοςοςτό 

ανακφκλω-ςθσ Πεικτά Ωπόλειμμα 
Ξακαρά 

ανακυκλϊςιμα 

Αγία 
Βαρβάρα 

10.267,42 581,66 357,36 224,30 10.849,07 2,18% 

 

ΠΙΝΑΚΑ 36: ΣΡΥΡΥΦΙΑΙΑ ΜΑΙ ΣΡΥΡΦΙΜΘ ΥΧΟΘΕΥΘ ΦΩΟ ΑΥΦΙΜΩΟ ΥΦΕΤΕΩΟ ΑΣΡΒΝΘΦΩΟ  
ΓΙΑ ΦΡ ΔΘΞΡ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ ΦΡ ΕΦΡΥ 2012 

ΩΟΛΞΣ Υοςοςτό (%) Υοςότθτεσ (tn/ζτοσ) 

Υράςινα 3 325,28 

Σργανικά 40 4339,71 

Χαρτί 12 1301,91 

Χαρτί ςυςκευαςίασ 15 1627,39 

Υλαςτικά 13 1410,41 

Αλουμίνιο 1 108,49 

Χιδθροφχα 3 325,48 

Γυαλί 3 325,48 

Διάφορα 10 1084,93 

Χφνολο 100 10849,07 
 

ΠΙΝΑΚΑ 37:  ΥΧΟΘΕΥΘ ΦΩΟ ΑΥΑ ΔΘΞΡΧ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ ΓΙΑ ΦΡ ΕΦΡΥ 2012 

Υλθκυςμόσ Χφνολο ΑΧΑ 
Υοιοτικι ςφνκεςθ ΑΧΑ 

οργανικά ανακυκλϊςιμα ανακτιςιμα λοιπά 

_ 
10849,07 4.665,10 5.099,06 325,28 759,43 

100% 43% 47% 3% 7% 

III. Δράςεισ διαχείριςθσ αποβλιτων ςτα όρια του Διμου 

Για τθ διαχείριςθ ανακυκλϊςιμων ςτο Διμο, αναπτφςςεται δραςτθριότθτα από τον  

Ε.Δ.Χ.Ρ.Α. με τθ ςυμμετοχι του Διμου. Σ Διμοσ ζχει ςυνάψει ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ με 

τθν Ελλθνικι Εταιρεία Αξιοποίθςθσ - Ανακφκλωςθσ ΑΕ (Ε.Ε.Α.Α. ΑΕ) για τθν εναλλακτικι 

διαχείριςθ των αποβλιτων ςυςκευαςίασ (χαρτί, πλαςτικό, γυαλί, μζταλλο).  



Ψο πρόγραμμα ανακφκλωςθσ εφαρμόηεται με 600 κάδουσ ανακφκλωςθσ (μπλε κάδοι) 

1100 lt περίπου. Θ Ε.Ε.Α.Α. ζχει προμθκεφςει το Διμο με ζνα (1) όχθμα ανακφκλωςθσ 16 

m3.   

Δράςεισ ςε αυτιν τθν κατεφκυνςθ αναπτφςςουν ςτα όρια του Διμου κι άλλεσ εταιρείεσ 

που δραςτθριοποιοφνται ςτο χϊρο αυτό και πιο ςυγκεκριμζνα οι εξισ: 

 ΦΩΨΣΞΩΞΟΩΧΘ ΑΕ (για τθν ανακφκλωςθ λαμπτιρων ατμϊν Ωδραργφρου, Ρατρίου, 

Φκορίου και άλλων λαμπτιρων) 

 ΑΦΘΧ ΑΕ (για τθν ανακφκλωςθ φορθτϊν θλεκτρικϊν ςτθλϊν – μπαταριϊν και 

γίνεται ςε ειδικοφσ κάδουσ ςε κεντρικά ςθμεία του Διμου κακϊσ και ςε άλλεσ 

δθμοτικζσ εγκαταςτάςεισ, φορείσ, ςχολεία και εμπορικά καταςτιματα και 

επιχειριςεισ που ζχουν εκδθλϊςει ενδιαφζρον.  

Χ’ ότι αφορά τα ογκϊδθ και τα πράςινα απόβλθτα, αυτά ςυλλζγονται χωριςτά από τα 

ςφμμεικτα απόβλθτα. Χφμφωνα με τον Ξανονιςμό Ξακαριότθτασ του Διμου, θ 

αποκομιδι, μεταφορά και διάκεςθ των ογκωδϊν αςτικϊν απορριμμάτων (ζπιπλα, 

οικιακζσ ςυςκευζσ, ςτρϊματα κλπ), γίνεται μζςα ςε  3 θμζρεσ, από τθν αρμόδια 

υπθρεςία κακαριότθτασ του Διμου. 

Δράςεισ που δεν υλοποιοφνται  είναι θ ανακφκλωςθ χρθςιμοποιθμζνων μαγειρικϊν 

ελαίων (τθγανελαίων), θ ανακφκλωςθ ενδυμάτων, υποδθμάτων και οικιακοφ εξοπλιςμοφ, 

όπωσ επίςθσ και θ ανακφκλωςθ φαρμάκων.  

Χτο Διμο λειτουργεί τθλεφωνικι γραμμι 15969 ςτθν οποία οι δθμότεσ μποροφν να 

αναφζρουν οποιοδιποτε κζμα ςχετικά με τθν κακαριότθτα και τθν ανακφκλωςθ. 

 

IV. Χφιςτάμενθ υποδομι και αξιοποίθςθ 

Ψο αμαξοςτάςιο του Διμου απζχει οδικά απόςταςθ 25 km από τθν Σλοκλθρωμζνθ 

Εγκατάςταςθ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ.Ε.Δ.Α) Φυλισ, ςτθν οποία μεταφζρεται το 

ςφνολο των ςφμμεικτων αποβλιτων. Σ βαςικόσ οδικόσ άξονασ που χρθςιμοποιείται για 

τον ςκοπό αυτό, είναι θ Οεωφόροσ Φυλισ.  

Χτθν αποκομιδι ςφμμεικτων (μεταλλικοί κάδοι και μεγάλοι υπόγειοι κάδοι) 

απαςχολοφνται ζξι (6) απορριμματοφόρα επί πζντε (5) θμζρεσ τθν εβδομάδα, εκτελϊντασ 

ζνα δρομολόγιο από το αμαξοςτάςιο του Διμου προσ ΧΩΨΑ ςτθ βάρδια και διανφοντασ 

80 km (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ επιςτροφισ), άρα ςυνολικά  περίπου 400 km  τθν 

εβδομάδα ι 1600 km το μινα.   

Χτθν αποκομιδι ανακυκλϊςιμων (μπλε κάδοι), απαςχολείται επί πζντε (5) θμζρεσ τθν 

εβδομάδα, ζνα (1) απορριμματοφόρο ανακφκλωςθσ, εκτελϊντασ ζνα δρομολόγιο προσ 

ΞΔΑΩ ςε κάκε βάρδια, διανφοντασ 50 km (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ επιςτροφισ), άρα 

ςυνολικά  περίπου 250 km τθν εβδομάδα ι 1000 km το μινα.   

Χτο Διμο υπάρχουν ανεπτυγμζνοι επτακόςιοι (700) μεταλλικοί και πλαςτικοί κάδοι 

κακϊσ και ζξι (6) υπόγειοι κάδοι που ο κακζνασ αντιςτοιχεί ςε τρεισ (3) κοινοφσ κάδουσ. 



Σμοίωσ, υπάρχουν ανεπτυγμζνοι εξακόςιοι (600) μπλε κάδοι και διακζςιμοι επιπλζον 

δεκαπζντε (15) μπλε κάδοι  των 1100 lit. Άλλουσ κάδουσ (π.χ. ζντυπου χαρτιοφ), ο Διμοσ 

δεν διακζτει. Τςον αφορά ςτο προςωπικό, με τθν αποκομιδι των απορριμμάτων 

απαςχολοφνται  39 υπάλλθλοι (επόπτθσ, οδθγοί και εργάτεσ κακαριότθτασ)  και με τθν  

ανακφκλωςθ, 3 υπάλλθλοι (οδθγοί και εργάτεσ κακαριότθτασ)15   

 

V. Μόςτοσ  τθσ υφιςτάμενθσ διαχείριςθσ 

Θ ακριβισ εκτίμθςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ περιλαμβάνει: 

 εργατικό κόςτοσ (αμοιβζσ, αςφάλιςθ) 

 κόςτοσ ςυντιρθςθσ-ανανζωςθσ εξοπλιςμοφ  

 κόςτοσ κίνθςθσ (ςυλλογισ και μεταφοράσ) 

 κόςτοσ τζλουσ ειςόδου ςτισ εγκαταςτάςεισ ΧΩΨΑ  

 κόςτοσ ςφμμεικτων ανά τόνο 

 κόςτοσ ανακυκλϊςιμων ανά τόνο 

 κόςτοσ βιοαποβλιτων (αν δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτα ςφμμεικτα) ανά τόνο 

Ψο κόςτοσ των παραπάνω, με ςτοιχεία του 2014, ανζρχεται ςε 1.594.600,00 € ενϊ το 

φψοσ των ανταποδοτικϊν τελϊν  το ίδιο ζτοσ, ανζρχεται ςε   1.313.000 €. 
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 Υλιρθσ κατάςταςθ του προςωπικοφ  και του εξοπλιςμοφ παρζχεται ςτθ κεματικι « Εςωτερικό Υεριβάλλον” 



1.2.8  ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ 

         AΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΘΥ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ  

 

ΠΙΝΑΚΑ 38: ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ ΥΦΘ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ 
ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ 

ΣΤΡΒΝΘΞΑΦΑ & ΣΕΤΙΡΤΙΥΞΡΙ ΔΧΟΑΦΡΦΘΦΕΥ & ΕΧΜΑΙΤΙΕΥ 

Σροβλιματα/ανάγκεσ του Διμου Δυνατά ςθμεία του Διμου 

 Ανάγκθ αναδιοργάνωςθσ του 

ςυςτιματοσ διαχείριςθσ των 

απορριμμάτων  

 Ζλλειψθ επαρκοφσ προςωπικοφ. 

 Ανεπαρκισ και πεπαλαιωμζνθ 

υλικοτεχνικι υποδομι.  

 Ανάγκθ ενίςχυςθσ  τθσ υπθρεςίασ 

κίνθςθσ οχθμάτων με προςωπικό και 

εφαρμογζσ των νζων τεχνολογιϊν . 

 Δυςκολίεσ λειτουργίασ του  

ςυςτιματοσ τθλεδιαχείριςθσ  του 

ςτόλου. 

 Πθ αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων 

βιολογικισ χριςθσ κομμζνων 

κλαδιϊν και όλων των μορφϊν 

ανακφκλωςθσ. 

 Άμεςθ, εφκολθ πρόςβαςθ του 

πολίτθ ςτισ υπθρεςίεσ και 

ικανοποιθτικι. εξυπθρζτθςθ, μζςα 

ςτα προβλεπόμενα νομικά χρονικά 

όρια. 

 Επαρκισ χϊροσ για τθ ςτάκμευςθ 

του ςτόλου των οχθμάτων.  

 Υολφ καλι ςυνεργαςία μεταξφ των 

υπθρεςιϊν τθσ Ψεχνικισ 

Διεφκυνςθσ. 

 

Σεριοριςμοί/κίνδυνοι από το ευρφτερο 
κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 

Ευκαιρίεσ από το ευρφτερο 
κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 

 Ζλλειψθ οικονομικϊν πόρων.  

 Ζλλειψθ ςυντονιςμοφ με άλλεσ 

υπθρεςίεσ για τθν επίλυςθ 

προβλθμάτων των πολιτϊν. 

 

 Δυνατότθτα ςυνεργαςιϊν με 

άλλουσ φορείσ τθσ 

αυτοδιοίκθςθσ, του δθμοςίου και 

του ιδιωτικοφ τομζα. 

 Δυνατότθτα ςυνεργαςιϊν με 

επιςτθμονικοφσ φορείσ  για 

αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ι 

εφαρμογι βζλτιςτων πρακτικϊν.  

 Δυνατότθτα ςυνεργαςιϊν με το 

εξωτερικό για πλθροφόρθςθ και 

μεταφορά τεχνογνωςίασ. 

ΜΤΙΥΙΞΑ  ΗΘΦΘΞΑΦΑ  ΦΡΣΙΜΘΥ  ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ 



 Αναδιοργάνωςθ του υφιςτάμενου μοντζλου διαχείριςθσ των  απορριμμάτων: 

με  βακμιαία μετάβαςθ ςτθν  αποκεντρωμζνθ εναλλακτικι διαχείριςθ με 

ζμφαςθ ςτθ διαλογι ςτθν πθγι, όπωσ προςδιορίηει το Ψ.Χ.Δ.Α. του Διμου. 

 Αφξθςθ και εκπαίδευςθ  του προςωπικοφ. 

 Βελτίωςθ τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ (ςτόλοσ – χϊροι-εξοπλιςμόσ).  

 Ειςαγωγι Ψ.Υ.Ε. ςτθ διαχείριςθ του ςτόλου και των διαδικαςιϊν. 

 Χφνταξθ νζου Ξανονιςμοφ Υεριβάλλοντοσ Ξακαριότθτασ και Οειτουργίασ τθσ 

πόλθσ. 

 Ευαιςκθτοποίθςθ – εκπαίδευςθ των πολιτϊν ςε κζματα διαχείριςθσ 

απορριμμάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.  Θ ΣΕΤΙΡΧΘ ΜΑΙ ΡΙ ΜΑΘΕΦΕΥ ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ ΥΦΡΟ ΦΡΞΕΑ «ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ 

ΣΡΝΙΦΙΜΘ, ΙΥΡΦΘΦΑ, ΧΓΕΙΑ, ΣΑΙΔΕΙΑ, ΣΡΝΙΦΙΥΞΡΥ, ΑΘΝΘΦΙΥΞΡΥ» 

 

1.3.1  ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΣΤΡΥΦΑΥΙΑ:  

           ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ 

 

I. Υθμαντικά κοινωνικά προβλιματα 

 

Ανεργία 

Ξαι πριν τθν οικονομικι κρίςθ, θ κατάςταςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτθν Αγία Βαρβάρα είχε τα 

χαρακτθριςτικά υψθλισ ανεργίασ, ςυγκζντρωςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ χαμθλϊν 

επαγγελματικϊν  δεξιοτιτων ι απαςχολοφμενων  ωσ μιςκωτϊν ( το 75% των 

απαςχολοφμενων είναι μιςκωτοί)  και αυτοαπαςχολουμζνων ςε κλάδουσ που ςιμερα 

πλιττονται ζντονα από τθν οικονομικι κρίςθ (μεταποίθςθ, εμπόριο, μεταφορζσ, 

καταςκευζσ) κακϊσ και ςυγκζντρωςθ πλθκυςμοφ με δυςκολίεσ ζνταξθσ ςτθν αγορά 

εργαςίασ ( Φομά, παλιννοςτοφντεσ κ.α).  Πε δεδομζνθ τθν αφξθςθ τθσ ανεργίασ ςτουσ 

κφριουσ κλάδουσ των εργαηομζνων ςτθν πόλθ, θ πραγματικι ανεργία ςτθν Αγία 

Βαρβάρα, προφανϊσ κυμαίνεται ςιμερα ςε πολφ υψθλά επίπεδα. 

Χτον μεγάλο αρικμό των  καταγεγραμμζνων ανζργων, αν προςτεκεί ο αρικμόσ των 

ατόμων που επιδοτοφνται ωσ ΑμεΑ (περίπου 1.200), οι φοιτθτζσ/ςπουδαςτζσ  φτωχϊν 

οικογενειϊν που παρότι αναηθτοφν ζςοδα και εργαςία, δεν καταγράφονται ωσ άνεργοι, 

οι αυτοαπαςχολοφμενοι αναςφάλιςτοι ςτον Σ.Α.Ε.Ε. (μικρζσ επιχειριςεισ)  που ζχουν 

πλθγεί  δραματικά  από τθν κρίςθ, αλλά και δεν μποροφν να διακόψουν τθ λειτουργία 

τουσ ϊςτε να καταγράφονται ωσ άνεργοι, είναι προφανζσ  ότι ο αρικμόσ των ατόμων με 

πρόβλθμα απαςχόλθςθσ (και φτϊχειασ) είναι κατά πολφ αυξθμζνοσ.   

 

Φτϊχεια 

Σι επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ μεγζκυναν  το πρόβλθμα φτϊχειασ που υπιρχε, με 

αποτζλεςμα  νοικοκυριά που είχαν πολφ χαμθλά ειςοδιματα ι/και  χαρακτθριςτικά 

κινδφνου κοινωνικοφ αποκλειςμοφ να είναι αντιμζτωπα με τθν ακραία φτϊχεια16.  

Χφμφωνα με τθν «Ζρευνα ειςοδιματοσ και ςυνκθκϊν διαβίωςθσ των νοικοκυριϊν 2014» 

τθσ ΕΟ.ΧΨΑΨ, ο πλθκυςμόσ ςε κίνδυνο φτϊχειασ ι κοινωνικό αποκλειςμό, ςε εκνικό 
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 Σι άνκρωποι κεωροφνται ότι αντιμετωπίηουν ςοβαρι υλικι ςτζρθςθ ςτθ περίπτωςθ που παρουςιάηουν τουλάχιςτον 
4 από τισ 9 ςτεριςεισ. Αδυνατοφν: α) να πλθρϊςουν τα δάνεια και τισ άλλεσ τρζχουςεσ υποχρεϊςεισ του νοικοκυριοφ, 
β) να κρατιςουν το ςπίτι τουσ επαρκϊσ ηεςτό, γ) να αντιμετωπίςουν απροςδόκθτα ζξοδα, δ) να τρϊνε κρζασ, ψάρι ι 
ιςοδφναμο πρωτεΐνθσ κάκε δεφτερθ μζρα, ε) να περάςουν μία εβδομάδα διακοπϊν μακριά από το ςπίτι, μία φορά το 
χρόνο, ςτ) να ζχουν αυτοκίνθτο, η) να ζχουν πλυντιριο ροφχων, θ) να ζχουν ζγχρωμθ τθλεόραςθ, ι κ) να ζχουν 
τθλζφωνο.  



επίπεδο, ανζρχεται ςε 3.903.800 άτομα, δθλαδι ςτο 35,7% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ17 

με υψθλότερο το βακμό κινδφνου  για  τα παιδιά και τισ γυναίκεσ.  

Χε ςχζςθ με τα παιδιά (0-17 ετϊν) ενδεικτικά αναφζρουμε ότι ςε ζκκεςθ τθσ UNICEF  

ςχετικά με τθν εξζλιξθ τθσ παιδικισ φτϊχειασ μεταξφ 2002-2012, ςε 41 χϊρεσ τθσ Ε.Ε ι  

του Σ.Σ.Χ.Α,  το υψθλότερο ποςοςτό, 40,5% του ςυνόλου των παιδιϊν, καταγράφεται  

ςτθν Ελλάδα.  Χε ςχζςθ με το φφλο, ςε όλεσ τισ θλικιακζσ ομάδεσ το ποςοςτό κινδφνου 

φτϊχειασ είναι υψθλότερο ςτισ γυναίκεσ αναλογικά με τουσ άνδρεσ (23,8% και 22,4% 

αντίςτοιχα), ενϊ ο κίνδυνοσ φτϊχειασ για μονογονεϊκά νοικοκυριά με ζνα τουλάχιςτον 

εξαρτϊμενο παιδί φτάνει ςτο 37,2%. 

Σι κάτοικοι τθσ Αγίασ Βαρβάρασ ανικουν κυρίωσ ςτα μικρά και μεςαία ειςοδθματικά 

ςτρϊματα. Πάλιςτα, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία δθλωκζντοσ  ειςοδιματοσ 2002- 201018, ο 

Διμοσ Αγίασ Βαρβάρασ και ο Διμο Φυλισ,  ζχουν  το χαμθλότερο μζςο δθλωκζν 

ειςόδθμα από τουσ Διμουσ τθσ Δυτικισ Ακινασ  όπου  το μζςο δθλωκζν  είναι μικρότερο 

από το αντίςτοιχο ςε επίπεδο Αττικισ. Πε τισ μειϊςεισ μιςκϊν και ςυντάξεων, τθν 

αφξθςθ τθσ φορολογίασ, το υψθλό κόςτοσ ηωισ, το κλείςιμο των επιχειριςεων και τθν 

ανεργία να καλπάηει, το ιδθ χαμθλό ειςόδθμα των πολιτϊν ζχει ςυρρικνωκεί. 

Υαράλλθλα, ζχουν ςυρρικνωκεί, λόγω ζλλειψθσ πόρων και οι κρατικζσ παροχζσ 

κοινωνικισ προςταςίασ, ζτςι ςχεδόν το ςφνολο του πλθκυςμοφ τθσ πόλθσ βιϊνει ζντονα 

τισ επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ. 

Ψθν ζκταςθ τθσ φτϊχειασ ςτθν Αγία Βαρβάρα  φαίνεται  και από το γεγονόσ ότι ςτο 

ςφνολο των ωφελοφμενων οικογενειϊν του Δυτικοφ Ψομζα τθσ Υεριφζρειασ (6.880 

οικογζνειεσ) από το Ψαμείο Βοικειασ Απόρων (Ψ.Ε.Β.Α.), οι ωφελοφμενοι  από τθν  Αγία 

Βαρβάρα αποτελοφν  15% (1.044 οικογζνειεσ) παρότι θ αναλογία του τοπικοφ πλθκυςμοφ 

ςτον πλθκυςμό του Δυτικοφ Ψομζα είναι 5%.  

 

Οοικοκυριά ςε ενεργειακι φτϊχεια 

Υρόκειται για άτομα και οικογζνειεσ που δεν ζχουν τθ δυνατότθτα να πλθρϊςουν τισ 

οφειλζσ τουσ ςτισ Δ.Ε.Ξ.Σ. Ψα νοικοκυριά αυτά αντιμετωπίηουν ςυχνά  τον κίνδυνο 

διακοπισ θλεκτροδότθςθσ και υδροδότθςθσ των κατοικιϊν τουσ.  

Χτθν πλειοψθφία είναι νοικοκυριά ΦΣΠΑ, όμωσ ςιμερα  το πρόβλθμα αυτό το 

αντιμετωπίηουν και πολλζσ άλλεσ  οικογζνειεσ ςτισ οποίεσ ςυχνά υπάρχουν και ανιλικα 

παιδιά.  

Ωσ παράδειγμα αναφζρεται ότι, ςτθν Επιτροπι Ελζγχου για τθν επαναθλεκτροδότθςθ 

κατοικιϊν, που  λειτοφργθςε ςτθ  ΔΕΘ το 2014,  με ςυμμετοχι μελϊν  δθμοτικϊν 

κοινωνικϊν υπθρεςιϊν, εξετάςτθκαν πάνω από 150 αιτιματα νοικοκυριϊν τθσ Αγίασ 

Βαρβάρασ, ςτα οποία είχε γίνει διακοπι.  
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 ΕΟΧΑΨ 14/10/2014: Ζρευνα ειςοδιματοσ και ςυνκθκϊν διαβίωςθσ των νοικοκυριϊν - Δείκτεσ 2010 2013 
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 Υθγι: Γεωγραφικι κατανομι Ειςοδιματοσ Φυςικϊν Υροςϊπων κατά ταχ. Ξϊδικα Σικονομικοφ Ζτουσ 2002-2010, 
Γενικι Γραμματεία Υλθροφοριακϊν Χυςτθμάτων (ΓΓΥΧ), Ωπουργείο Σικονομικϊν, επεξεργαςία ΑΧΔΑ, ΧΣΑΥ ( βλ 
παράρτθμα). 



Ψο 2015, ςτο πλαίςιο του Υρογράμματοσ Αντιμετϊπιςθσ τθσ Ανκρωπιςτικισ κρίςθσ 

τουλάχιςτον 250 οικογζνειεσ υπζβαλαν αίτθςθ για δωρεάν επαναςφνδεςθ κομμζνων 

θλεκτρικϊν παροχϊν κφριασ κατοικίασ και παροχι δωρεάν ποςότθτασ ρεφματοσ 300 kwh 

ανά μινα. Πε ενδεικτικά αυτά τα ςτοιχεία υπολογίηουμε ότι ο αρικμόσ των νοικοκυριϊν 

που ηουν ςε ενεργειακι φτϊχεια είναι κατά πολφ μεγαλφτεροσ, γιατί  ςε αυτά δεν 

υπολογίηονται νοικοκυριά που ζχουν προβεί ςε διακανονιςμό πλθρωμισ λόγω 

οικονομικισ αδυναμίασ.  

 

Αναςφάλιςτα άτομα 

Ξάτοχοι βιβλιαρίου αναςφάλιςτου πολίτθ (βιβλιάριο πρόνοιασ) ςιμερα είναι 2.179 

άτομα  από τα οποία τα  595 είναι ανιλικα παιδιά. Χτον αρικμό των 2.179 αναςφαλίςτων 

υπάρχει μεγάλθ εκπροςϊπθςθ ΦΣΠΑ (77%). Δεν περιλαμβάνονται αναςφάλιςτοι 

άνεργοι θλικίασ 18-29 που αςφαλίηονται υποχρεωτικά ςτον Ε.Σ.Υ.Ω.Ω., με τα εξαρτϊμενα 

μζλθ των οικογενειϊν τουσ19.  

Ψα τελευταία χρόνια τθσ οικονομικισ κρίςθσ ζχει εμφανιςτεί μια νζα κατθγορία ατόμων 

χωρίσ ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ, λόγω τθσ ςυςςϊρευςθσ χρεϊν επιχειρθματιϊν 

προσ τον Σ.Α.Ε.Ε. Υρόκειται για επιχειρθματίεσ, οι οποίοι ανικουν ςτθν κατθγορία των 

νεόπτωχων και είτε ζχουν κλείςει τισ επιχειριςεισ τουσ και αδυνατοφν λόγω κόςτουσ να 

προβοφν ςε διακοπι επιτθδεφματοσ είτε τισ υπολειτουργοφν και δεν μποροφν να 

ανταπεξζλκουν ςτισ οικονομικζσ τουσ υποχρεϊςεισ.  

Επίςθσ, βιβλιάρια αναςφαλίςτων πολιτϊν χορθγικθκαν ςε ομογενείσ, πολίτεσ τθσ 

ευρωπαϊκισ ζνωςθσ, εικαςτικοφσ, μζλθ του επιμελθτθρίου εικαςτικϊν τεχνϊν, ιερείσ και 

μοναχοφσ. Χε μικρό αρικμό αναςφάλιςτων πολιτϊν τρίτων χωρϊν που αντιμετωπίηουν 

ςοβαρό πρόβλθμα υγείασ, χορθγικθκε πιςτοποιθτικό κοινωνικισ προςταςίασ για τθν 

νοςθλευτικι περίκαλψι τουσ ςτισ νοςοκομειακζσ δομζσ τθσ χϊρασ. 

 

Υυνκικεσ κακισ ςτζγαςθσ 

Σ οικιςτικόσ εξοπλιςμόσ τθσ πόλθσ ζχει κυρίωσ δομθκεί τισ δεκαετίεσ του ’60 και του 80, 

περιόδουσ ζντονθσ αςτικοποίθςθσ και προαςτικοποίθςθσ τθσ Πθτροπολιτικισ Ακινασ, 

κατά ςυνζπεια, ελλείψει οικοδομικισ δραςτθριότθτασ λόγω κακίηθςθσ του τομζα, 

παραμζνει παλαιόσ και ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία κακϊν ςυνκθκϊν ςτζγαςθσ.  

Χφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ απογραφισ κτιρίων τθσ ΕΟ.ΧΨΑΨ 2011, το 65%  των κτιρίων 

τθσ  πόλθσ ζχει καταςκευαςτεί πριν από τζςςερισ ι τρεισ δεκαετίεσ20. Πεγάλο μζροσ  του 

αδφναμου οικονομικά πλθκυςμοφ διαμζνει ςτισ κατοικίεσ παλαιάσ καταςκευισ. Χτθν 

περιοχι τθσ κάτω Αγίασ Βαρβάρασ υπάρχουν 31 προςφυγικζσ πολυκατοικίεσ με 

χαρακτθριςτικά παλαιότθτασ.  
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 Χτοιχεία του Ψμιματοσ Ωποςτιριξθσ Υρογραμμάτων Υρόνοιασ Διμου Αγίασ Βαρβάρασ 2015 
20

  ΕΟΧΨΑΨ : Ψο 65% των κατοικιϊν τθσ πόλθσ  καταςκευάςτθκε μεταξφ 1961 -1985, 19% πριν το 1960, 10% μεταξφ 1986 
– 2000 και μόνο το 6% μετά το 2001 



Εκτόσ από τα παραπάνω, από τθν εμπειρία τθσ κοινωνικισ υπθρεςίασ  υπάρχει ακόμα 

ζνα πρόβλθμα,  που αναδεικνφεται ζντονα με τθν κρίςθ,  θ  ςυχνι αλλαγι κατοικίασ λόγω 

χρεϊν ςε ενοίκια και θ φιλοξενία ςε ςυγγενείσ λόγω αδυναμίασ ςυντιρθςθσ αυτόνομθσ 

ςτζγθσ. Ψο πρόβλθμα αυτό είναι πιο ζντονο ςτον πλθκυςμό των Φομά που δεν ζχουν 

ιδιόκτθτθ κατοικία  και οι οποίοι επιπρόςκετα αντιμετωπίηουν το πρόβλθμα τθσ 

προκατάλθψθσ όταν αναηθτοφν ςτζγθ.  

Αναλφαβθτιςμόσ  

Χφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ απογραφισ 2011 το ποςοςτό ατόμων γεννθμζνων το 2004 

που δεν ολοκλιρωςαν τθ βαςικι εκπαίδευςθ ςτο Διμο Αγίασ Βαρβάρασ είναι 16,09% 

ενϊ το αντίςτοιχο ςτθ χϊρα είναι 13,25% και ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ 9,82%  (βλ. 

Ενότθτα Υαιδεία).  

Ψο υψθλό ποςοςτό αναλφάβθτων (οργανικά και λειτουργικά) εντείνει ακόμθ 

περιςςότερο το φαινόμενο τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ςτθν περιοχι.  

Άτομα εξαρτθμζνα από επιδόματα 

Ψο ζτοσ 2014, οι δικαιοφχοι επιδομάτων ςτο Διμο μασ είναι 1.590 άτομα21. Σ αρικμόσ 

των εξαρτθμζνων από επιδόματα ςτθν Αγία Βαρβάρα είναι ο δεφτεροσ υψθλότεροσ 

μεταξφ των επτά  Διμων τθσ Δυτικισ Ακινασ (Άγιοι Ανάργυροι – Ξαματερό, Μλιον, 

Αιγάλεω, Υεριςτζρι, Υετροφπολθ, Χαϊδάρι) πίςω από το Υεριςτζρι, παρόλο που θ Αγία 

Βαρβάρα είναι ο μικρότεροσ πλθκυςμιακά Διμοσ. Ψο γεγονόσ δθλϊνει τθν υψθλι 

εξάρτθςθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ από ειςοδθματικζσ μεταβιβάςεισ, κυρίωσ των Φομά.  

Γενικά  από τθν εμπειρία των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν του Διμου διαπιςτϊνεται ότι τα 

τελευταία χρόνια:  

 Αυξάνονται ςυνεχϊσ τα άτομα που αιτοφνται οικονομικι ενίςχυςθ,  είδθ πρϊτθσ 

ανάγκθσ και ςυνδρομι για τθν απαλλαγι από ζκτακτουσ φόρουσ ι τθ διευκζτθςθ 

λογαριαςμϊν κοινισ ωφελείασ που αδυνατοφν να πλθρϊςουν.  

 Αυξάνονται τα  άτομα που ηουν ςε ακραία φτϊχεια.  

 Αυξάνεται ο αρικμόσ των νεόπτωχων, δθλαδι ατόμων που ανικαν ςε μεςαία 

κοινωνικά ςτρϊματα πριν τθν κρίςθ και πλζον αντιμετωπίηουν ςοβαρζσ δυςκολίεσ 

διαβίωςθσ, χρζθ και ςυνζπεια αυτϊν εμπλοκι με το νόμο κακϊσ και αδυναμία 

εξυπθρζτθςθσ δανείων.  

 Αυξάνεται ο αρικμόσ οικογενειϊν, που ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τουσ ζχει εμπλοκι με 

τθ χριςθ ουςιϊν και αλκοόλ, ενϊ ζξαρςθ παρουςιάηουν και οι ψυχικζσ νόςοι, λόγω 

αδυναμίασ ανταπόκριςθσ ςτισ δυςκολίεσ τθσ κακθμερινότθτασ.  

Σ ακόλουκοσ πίνακασ περιζχει ςτοιχεία από προγράμματα υποςτιριξθσ των φτωχϊν 

νοικοκυριϊν που υλοποιοφνται ςτο Διμο  τα τελευταία χρόνια.   
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 Χτοιχεία του Ψμιματοσ Υρόνοιασ και Αρωγισ Διμου Αιγάλεω. 



ΠΙΝΑΚΑ 39 :  ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΧΣΘΤΕΥΙΑ ΑΓΙΑΥ  ΒΑΤΒΑΤΑΥ: 

 ΣΑΤΡΧΕΥ  ΥΕ ΦΤΡΦΙΞΑ ΜΑΙ ΕΙΔΘ ΣΤΩΦΘΥ  ΑΟΑΓΜΘΥ ΜΑΙ  ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΧΣΡΥΦΘΤΙΠΘ  

ΥΙΦΙΥΘ  2014 2015 ΥΧΧΟΡΦΘΦΑ 

1.  
Χίτιςθ απόρων θλικιωμζνων, μοναχικϊν, ΑμεΑ 

μθ αυτοεξυπθρετοφμενων από το Διμο.  
40  

ατομικζσ μερίδεσ  
Ξακθμερινά  

2.  
Χίτιςθ απόρων από τον  Λερό Ραό Υαναγίασ 

Ελεοφςασ  
132  

ατομικζσ μερίδεσ 
Ξακθμερινά 

ΔΙΑΟΡΞΘ ΦΤΡΦΙΞΩΟ ΥΧΧΟΡΦΘΦΑ 

1.  

Επιχειρθςιακό  Υρόγραμμα Επιςιτιςτικισ και  

Βαςικισ  Ωλικισ Χυνδρομισ 2014-2020 -Ψαμείο 

Ευρωπαϊκισ Βοικειασ για τουσ Απόρουσ 

(ΨΕΒΑ/FEAD)
22

  

1.099 οικογζνειεσ  Κα γίνουν 3 διανομζσ 

2.  

Διανομι τροφίμων από το Ξοινωνικό 

Υαντοπωλείο Διμων Αγίασ Βαρβάρασ - 

Ξορυδαλλοφ 

134 
οικογζνειεσ 

103 
οικογζνειεσ 

Ψακτικά (μθνιαία  για 

τουλάχιςτον 6 μινεσ) 

278 
οικογζνειεσ 

185 
οικογζνειεσ 

Ζκτακτα, ανάλογα με τισ  

χορθγίεσ 

3.  
Διανομι τροφίμων  από τον Λερό Ραό 

Υαναγίασ  Ελεοφςασ 
18 

οικογζνειεσ 
18 

οικογζνειεσ 
Ξακθμερινά 

4.  
Υεριοδικι διανομι τροφίμων ςε απόρουσ από 

το Διμο. 
826 

οικογζνειεσ 
717 

οικογζνειεσ 
Υάςχα, Χριςτοφγεννα 

5.  
Υεριοδικι διανομι τροφίμων από το  

Υρόγραμμα ΣΥΕΞΕΥΕ 
 

155 

άτομα 
άπαξ 

6.  
Υεριοδικι διανομι αδιάκετων ειδϊν των 

Ελλινων παραγωγϊν  
 

3.285 

άτομα 

Ανάλογα με τα αδιάκετα 

είδθ 

ΔΘΞΡΦΙΜΡ ΜΡΙΟΩΟΙΜΡ ΑΟΦΑΝΝΑΜΦΘΤΙΡ ΥΧΧΟΡΦΘΦΑ 

1.  

Ανταλλαγι μεταχειριςμζνων ροφχων, 

υποδθμάτων, ειδϊν ςπιτιοφ, βρεφικϊν, 

ςχολικϊν ειδϊν κ.α. Χωρίσ ανταλλαγι 

χοριγθςθ ςε απόρουσ - άςτεγουσ  

24.732 
ανταλλαγζσ  

 

11.824 
ανταλλαγζσ  

 

Τποτε απαιτείται 

2.  Ανταλλαγι υπθρεςιϊν   
335 

υπθρεςίεσ 
 

ΔΘΞΡΦΙΜΡ ΜΡΙΟΩΟΙΜΡ ΦΑΤΞΑΜΕΙΡ ΥΧΧΟΡΦΘΦΑ 

1.  Υαροχι ςυνταγογραφθμζνων φαρμάκων 
305 

άτομα 

1.413 

άτομα 

Άπαξ και  

μθνιαία 

2.  Υροςωπικζσ υπθρεςίεσ (μετριςεισ κλπ)  2.474  

ΔΘΞΡΦΙΜΡ ΜΡΙΟΩΟΙΜΡ ΦΤΡΟΦΙΥΦΘΤΙΡ  

1.  Δωρεάν  ενιςχυτικι διδαςκαλία  55 72  

ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΟΙΥΧΧΥΘ ΟΡΙΜΡΜΧΤΙΑ ΥΧΧΟΡΦΘΦΑ 
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1.  
Υρόγραμμα αντιμετϊπιςθσ  τθσ ανκρωπιςτικισ 

κρίςθσ
23

 . 
667 οικογζνειεσ 

Πθνιαία οικονομικι 

επιδότθςθ  

2. 2 Αντιμετϊπιςθ ζνδειασ & απρόοπτων γεγονότων   55 Άπαξ 

 

Ψο πλικοσ των αιτθμάτων για τρόφιμα και άλλα είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ, είναι πολφ 

μεγαλφτερο των δυνατοτιτων ανταπόκριςθσ του Διμου. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι ςτο 

Ξοινωνικό Υαντοπωλείο που λειτουργεί ο Διμοσ ςε ςυνεργαςία με τθ ΠΘ.ΞΩ.Σ Unesco 

για τον Υολιτιςμό και τθν Ειρινθ, από τον Πάρτιο του 2013 μζχρι το τζλοσ  του 2014, 

ζγιναν 674 αιτιςεισ νοικοκυριϊν, που αφοροφν περίπου 2.000 άτομα, εκ των οποίων 

περίπου το 25% είναι ανιλικα παιδιά, πάνω από 25% άτομα ευπακϊν ομάδων (ΑμεΑ, 

αποφυλακιςμζνοι, ςε απεξάρτθςθ κ.α.)  και περίπου 50%  Φομά.  Από τισ 674 αιτιςεισ 

ανταποκρικικαμε  ςτισ 416, ενϊ το  2015 από τισ νζεσ αιτιςεισ νοικοκυριϊν  

ανταποκρικικαμε ςτισ 288. 

Ψα προγράμματα Αντιμετϊπιςθ τθσ Ανκρωπιςτικισ Ξρίςθσ και Ψ.Ε.Β.Α ςυμβάλλουν  ςτθν 

κάλυψθ των αναγκϊν, αλλά και πάλι υπάρχει πρόβλθμα γιατί: 

 Ψα είδθ που προςφζρουν  καλφπτουν εν μζρει ανάγκεσ τροφίμων και όχι  εξ’ 

ολοκλιρου τισ ανάγκεσ διαβίωςθσ (πχ ςτο πρόγραμμα Αντιμετϊπιςθσ  τθσ  

Ανκρωπιςτικισ κρίςθσ υποβλικθκαν 180 αιτιςεισ για επίδομα ενοικίου που όμωσ 

δεν προβλζπει το πρόγραμμα).  

 Ξάκε ζνα από το πλικοσ των προγραμμάτων  που υλοποιοφνται (δθμοτικά, εκνικά, 

ευρωπαϊκά) διαφζρει ςε παροχζσ, τρόπο εξυπθρζτθςθσ και απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά με αποτζλεςμα τθν ςφγχυςθ των ωφελοφμενων 
 

Λδιαίτερο ενδιαφζρον ζχουν τα χαρακτθριςτικά των ωφελουμζνων των προγραμμάτων.  

Ενδεικτικά παρζχονται ςτοιχεία από το πρόγραμμα Ψ.Ε.Β.Α. ςτθν Αγία Βαρβάρα, από τα 

οποία προκφπτει ότι: Ψο 60% των ωφελουμζνων είναι ζγγαμοι/εσ ςε διάςταςθ, 

διαηευγμζνοι/εσ και  χιροι/εσ. Ψο 57% είναι γυναίκεσ κυρίωσ αρχθγοί μονογονεϊκϊν 

οικογενειϊν αλλά και άγαμεσ μθτζρεσ ΦΣΠΑ που καταγράφονται ωσ αρχθγοί 

μονογονεϊκϊν οικογενειϊν παρόλο που ςυμβιϊνουν με το φυςικό γονζα των παιδιϊν 

τουσ. Ψο 40% είναι Φομά . Ψο ποςοςτό των Φομά κα ιταν μεγαλφτερο εάν δεν είχαν 

αποκλειςτεί όςοι λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα. Ψο 1/3 είναι ανιλικα παιδιά και από 

αυτά, περίπου το 70% είναι κάτω των 12 ετϊν.  

 

ΠΙΝΑΚΑ 40:  ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ  Φ.Ε.Β.Α. - ΧΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ  ΩΦΕΝΡΧΞΕΟΩΟ   

Ρικογενειακι Ματάςταςθ Ωφελοφμενοι  Γυναίκεσ  Άνδρεσ 

ΑΓΑΠΣΛ  437  275  162 

ΕΓΓΑΠΣΛ  336 26 310 

ΔΛΑΗΕΩΓΠΕΡΣΛ 116 98 18 
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 Ρ. 4320/2015 «ρυκμίςεισ άμεςων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ» 



ΧΕ ΔΛΑΧΨΑΧΘ 83  69  14 

ΧΘΦΣΛ 72  67 5 

ΥΧΟΡΝΡ 1044 535 509 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ  41:  ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΦΕΒΑ : ΑΦΡΞΑ ΡΙΜΡΓΕΟΕΙΩΟ ΦΩΟ ΩΦΕΝΡΧΞΕΩΟ  ΥΦΡ ΔΧΦΙΜΡ 

ΦΡΞΕΑ ( ΥΧΟΡΝΙΜΑ ) ΜΑΙ ΥΦΘΟ ΑΓΙΑ ΒΑΤΒΑΤΑ 

Πζλθ  1 2 3 4 5 6 7 8 

Δυτικόσ 
Ψομζασ 

50,0% 20,9% 13,9% 11,1% 3,2% 0,7% 0,2% 0,1% 

Αγία 
Βαρβαρα 

44,4% 24,5% 15,6% 11,1% 3,4% 0,8% 0,2% 0,0% 

 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ  42:  ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΦΕΒΑ :   

%  ΞΡΟΡΓΡΟΕΙΜΩΟ ΡΙΜΡΓΕΟΕΙΩΟ -  ΑΤΙΘΞΡΥ ΣΑΙΔΙΩΟ  ΥΕ ΔΧΦΙΜΡ ΦΡΞΕΑ ΜΑΙ ΑΓΙΑ 

ΒΑΤΒΑΤΑ 

 
% Πονογ. Σικογ 

Αρικμόσ παιδιϊν ςε κάκε μονογονεικι οικογζνεια 

1 2 3 4 5 6 7 

Δυτικόσ 
Ψομζασ 

17,4 50,8% 32,8% 11% 4,1% 1% 0,2% 0,2% 

Αγία 
Βαρβαρα 

24,5 47,4% 37,2% 11,9% 3,2% 0 0,4% 0 

 

ΠΙΝΑΚΑ  43:  ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΦΕΒΑ :  

ΘΝΙΜΙΑΜΘ ΜΑΦΑΟΡΞΘ  ΑΟΘΝΙΜΩΟ ΔΙΜΑΙΡΧΧΩΟ ΥΦΘΟ ΑΓΙΑ ΒΑΤΒΑΤΑ 

ΘΝΙΜΙΑ 

0-5 6-12 13-15 16-17 

160 294 137 79 

ΥΧΟΡΝΡ    670  

 

ΡΙΜΡΓΕΟΕΙΑΜΘ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ ΩΦΕΝΡΧΞΕΟΩΟ ΑΣΡ ΦΡ ΦΕΒΑ ΥΦΘΟ ΑΓΙΑ ΒΑΤΒΑΤΑ

Άγαμοι 42%

Διαηευγμζνοι 11%

Χε διάςταςθ 8%

Χιροι 7%

Ζγγαμοι 32%

ΩΦΕΝΡΧΞΕΟΡΙ ΜΑΙ ΞΕΝΘ ΦΘΥ ΡΙΜΡΓΕΟΕΙΑΥ 
ΦΕΒΑ ΥΦΘΟ ΑΓΙΑ ΒΑΤΒΑΤΑ

Αιτοφντεσ 49%
Χφηυγοι 15%
Ανιλικοι 31%
Χπουδαςτζσ 4%
Ανεργα παιδιά 1%



II. Ευπακείσ Μοινωνικζσ Ρμάδεσ, Ειδικζσ και Ευάλωτεσ24 

Τομά 

Σι Φομά εκτιμάται ότι αποτελοφν το 10% του πλθκυςμοφ τθσ πόλθσ και ςε ςχζςθ με 

άλλεσ ελλθνικζσ κοινότθτεσ Φομά  ζχουν υψθλό βακμό κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ λόγω 

ιςτορικϊν και οικονομικϊν ςυγκυριϊν που ζλαβαν χϊρα ςτθν Αγία Βαρβάρα από τθ 

δεκαετία του ’3025.  

Ηουν ςε κανονικζσ κατοικίεσ ςτθν πόλθ, τα παιδιά τουσ παρακολουκοφν τθν προςχολικι, 

τθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ (πολλά και τθν τριτοβάκμια), πολλοί 

λειτουργοφν καταςτιματα  ι απαςχολοφνται με μιςκωτι εργαςία  και  ζχουν  ζντονθ 

κοινωνικι και  πολιτικι δράςθ θ οποία εκφράηεται με τθ ςτακερι  ςυμμετοχι τουσ ςε 

ςυλλόγουσ (από το 1939) και ςτθ Δθμοτικι Αρχι (από το 1974).  

Ωςτόςο,  θ πορεία κοινωνικισ ζνταξθσ των Φομά δεν είναι εφκολθ, ενϊ ςε ςυνκικεσ 

κρίςθσ υπάρχει ςοβαρόσ κίνδυνοσ να ανακοπεί, επειδι ακόμα και ςιμερα, ζνασ πολφ 

μεγάλοσ αρικμόσ Φομά δεν ζχει οικονομικοφσ πόρουσ, μόρφωςθ και επαγγελματικζσ 

δεξιότθτεσ για να ανταπεξζλκει ςτισ νζεσ ςυνκικεσ.  

Ξφρια προβλιματα ςτθν πορεία κοινωνικισ ζνταξθσ είναι:  

 Θ απαςχόλθςθ με το πλανόδιο εμπόριο εκτόσ τθσ τυπικισ αγοράσ εργαςίασ με 

ςυνζπεια χαμθλό και αςτακζσ ειςόδθμα και ςυχνά  εμπλοκι με το νόμο.   

 Σι δυςκολίεσ ζνταξθσ αγορά εργαςίασ λόγω τθσ ζλλειψθσ ανταγωνιςτικϊν προςόντων 

(μόρφωςθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ) και των  προκαταλιψεων.  

 Σι δυςκολίεσ πρόςβαςθσ ςτο ςτεγαςτικό απόκεμα τθσ πόλθσ όςων δεν ζχουν 

ιδιόκτθτθ κατοικία),  γιατί ςυχνά  δεν μποροφν  να ανταπεξζλκουν ςτο κόςτοσ τθσ 

ενοικίαςθσ και ςυντιρθςθσ των κατοικιϊν και καταλιγουν ςε χρζθ και  εξϊςεισ.  

 Θ ςυμβίωςθ πολλϊν γενεϊν ςτο ίδιο ςπίτι λόγω φτϊχειασ, με αποτζλεςμα τθν 

υποβάκμιςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ λόγω ςυνωςτιςμοφ ςτθν κατοίκθςθ.  

 Θ χαμθλι κζςθ τθσ εκπαίδευςθσ  ςτο αξιακό τουσ ςφςτθμα, παρά τισ κετικότατεσ 

εξελίξεισ ςε αυτόν τον τομζα τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ.  Θ αςτακι ςχολικι φοίτθςθ και 

ςχολικι διαρροι θ οποία εντείνεται ςτθν δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, χαρακτθρίηει 

κυρίωσ παιδιά  Φομά.  
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 Θ κατθγοριοποίθςθ των ευπακϊν ομάδων  ςε ευάλωτεσ και ειδικζσ, γίνεται με βάςθ το Ρ. 4019/2011 (ΦΕΞ Α 216 
30.9.2011): Ευπακείσ Ρμάδεσ Σλθκυςμοφ είναι οι κοινωνικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ των οποίων θ ςυμμετοχι ςτθν 
κοινωνικι και οικονομικι ηωι δυςχεραίνεται, είτε εξαιτίασ κοινωνικϊν και οικονομικϊν προβλθμάτων, είτε εξαιτίασ 
ςωματικισ ι ψυχικισ ι νοθτικισ ι αιςκθτθριακισ αναπθρίασ, είτε εξαιτίασ απρόβλεπτων γεγονότων που επθρεάηουν 
τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ τοπικισ ι τθσ περιφερειακισ οικονομίασ. Ειδικζσ Ρμάδεσ Σλθκυςμοφ  είναι αυτζσ που 
βρίςκονται ςε μειονεκτικι κζςθ ωσ προσ τθν ομαλι ζνταξθ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ, από οικονομικά, κοινωνικά και 
πολιτιςμικά αίτια πχ οι άνεργοι, οι αρχθγοί μονογονεϊκϊν οικογενειϊν, τα μζλθ πολφτεκνων οικογενειϊν, γυναίκεσ 
κφματα κακοποίθςθσ, οι αναλφάβθτοι, οι κάτοικοι απομακρυςμζνων περιοχϊν, τα άτομα με πολιτιςμικζσ 
ιδιαιτερότθτεσ, οι μετανάςτεσ και οι πρόςφυγεσ. Ευάλωτεσ Ρμάδεσ Σλθκυςμοφ είναι αυτζσ που θ ζνταξθ τουσ ςτθν 
κοινωνικι και οικονομικι ηωι εμποδίηεται από ςωματικά και ψυχικά αίτια ι λόγω παραβατικισ ςυμπεριφοράσ πχ  
άτομα με αναπθρίεσ (ςωματικζσ ι ψυχικζσ ι νοθτικζσ ι αιςκθτθριακζσ), εξαρτθμζνα ι απεξαρτθμζνα από ουςίεσ 
οροκετικοί, φυλακιςμζνοι/αποφυλακιςμζνοι, ανιλικοι παραβάτεσ. 
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 Σ γάμοσ  ςε μικρζσ θλικίεσ (16–19) ζχει μειωκεί  αλλά ςυνεχίηει να είναι  βαςικι αιτία 

εξόδου από το εκπαιδευτικό ςφςτθμα, ςυμβίωςθσ ςε εκτεταμζνεσ οικογζνειεσ, 

διάλυςθσ του γάμου και μονογονεϊκότθτασ με αρχθγό νοικοκυριοφ νεαρζσ μθτζρεσ, 

άνεργεσ και εξαρτϊμενεσ από τθν πατρικι οικογζνεια ςτθν επιβίωςι τουσ. 

 Θ απενοχοποίθςθ τθσ βίασ, με ςυνζπεια τισ ζντονεσ και κακζσ ςχζςεισ μεταξφ 

οικογενειϊν, γενεϊν και ςυηφγων και τισ ςυχνζσ ςυγκροφςεισ.  

 Θ αφξθςθ παραβατικϊν ςυμπεριφορϊν που ςχετίηονται με τισ ςυνκικεσ απαςχόλθςθσ 

και διαβίωςθσ μετά τθν οικονομικι κρίςθ. 

 

Ξετανάςτεσ  

Σι μετανάςτεσ26, ςφμφωνα με τθν απογραφι 2011  αποτελοφν το 4,81% του τοπικοφ 

πλθκυςμοφ. Θ βαςικότερθ δυςκολία των μεταναςτϊν ςτον νζο περιβάλλον που 

διαμόρφωςε θ οικονομικι κρίςθ είναι θ εξαςφάλιςθ νόμιμθσ εργαςίασ κακϊσ από αυτι 

εξαρτάται θ νόμιμθ διαμονι τουσ ςτθ χϊρα. 

H ςυρρίκνωςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ κακιςτά τθ νομιμότθτα τθσ διαμονισ τουσ επιςφαλι, 

ενϊ ζχει επιπτϊςεισ και ςτθν κακθμερινι τουσ διαβίωςθ που είναι πλζον πολφ δφςκολθ.  

Άλλεσ δυςκολίεσ είναι  θ  ανεπαρκισ γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και του ελλθνικοφ 

πολιτικοκοινωνικοφ ςυςτιματοσ και θ δυςκολία προςαρμογισ  ςε αυτό.  

Εμπειρικά, μζςα από τθ λειτουργία των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν γνωρίηουμε ότι τθν 

τελευταία πενταετία αρκετοί μετανάςτεσ κυρίωσ αλβανικισ καταγωγισ ζχουν επιςτρζψει 

ςτθν πατρίδα τουσ. Σι παράνομοι μετανάςτεσ ςτθν πόλθ, είναι εκτόσ των ςυςτθμάτων 

υποςτιριξθσ, ηουν ςε άκλιεσ ςυνκικεσ και επιβιϊνουν ωσ ρακοςυλλζκτεσ. Ψθν τελευταία 

πενταετία αυξάνεται ο αρικμόσ των αςτζγων μεταναςτϊν, κυρίωσ οικογενειϊν που 

αναηθτοφν φιλοξενία ςε ξενϊνεσ.  

Σαλιννοςτοφντεσ 

Από τουσ Υαλιννοςτοφντεσ οι περιςςότεροι είναι Ζλλθνεσ του Υόντου δεφτερθσ και τρίτθσ 

γενιάσ. Χφμφωνα με τον Χφλλογο Υοντίων Αγίασ Βαρβάρασ απαρικμοφν περιςςότερεσ 

από 500 οικογζνειεσ ςτθν πόλθ. Σι περιςςότεροι από τουσ αφιχκζντεσ  τθσ δεκαετία του 

’90 ζχουν ςε μεγάλο βακμό μετοικιςει ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ. Βαςικό πρόβλθμα των 

Υαλιννοςτοφντων αποτελεί θ ανεργία που πλιττει κυρίωσ άτομα μεγάλθσ θλικίασ με 

χαμθλά προςόντα.  

Ξοινά χαρακτθριςτικά πλθκυςμιακϊν ομάδων Φομά, Πεταναςτϊν και Υαλιννοςτοφντων 

αποτελοφν θ διαςπορά μζςα ςτθν πόλθ όςον αφορά ςτθν κατοικία, τα υψθλότερα 

ποςοςτά αναλφαβθτιςμοφ, ςχολικισ διαρροισ, ανεργίασ και φτϊχειασ ςυγκριτικά με το 

λοιπό πλθκυςμό και οι δυςκολίεσ κοινωνικισ ζνταξθσ.  

Ξονογονεϊκζσ  οικογζνειεσ 
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Πια ακόμα ομάδα πλθκυςμοφ που πλιττεται ςοβαρά από τθν οικονομικι κρίςθ 

αποτελοφν οι μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ.27   

Χφμφωνα με ζρευνα τθσ ΕΟ.ΧΨΑΨ., ο κίνδυνοσ φτϊχειασ για μονογονεϊκά νοικοκυριά, με 

ζνα τουλάχιςτον εξαρτϊμενο παιδί, φτάνει ςτο 37,2%. 

Χτθν Αγία Βαρβάρα ο αρικμόσ των μονογονεϊκϊν οικογενειϊν, με αρχθγό νεαρι μθτζρα, 

είναι ιδιαίτερα αυξθμζνοσ, λόγω των εκιμικϊν γάμων των Φομά ςε νεαρι θλικία. Σι γάμοι 

αυτοί ςυχνά δεν ευδοκιμοφν και οι νεαρζσ μθτζρεσ επιςτρζφουν ςτθν πατρικι οικογζνεια 

από τθν οποία και εξαρτϊνται πλιρωσ, για τθν επιβίωςθ των ίδιων και των παιδιϊν τουσ.  

Από ςτατιςτικά ςτοιχεία του Ψμιματοσ Υρόνοιασ και Αρωγισ του Διμου Αιγάλεω, ο 

Διμοσ Αγίασ Βαρβάρασ, παρόλο που είναι πολφ μικρότεροσ Διμοσ από άποψθ μεγζκουσ 

πλθκυςμοφ, ζχει τον υψθλότερο αρικμό δικαιοφχων επιδόματοσ απροςτάτευτων 

παιδιϊν, μεταξφ των 7 Διμων τθσ Δυτικισ Ακινασ (287 δικαιοφχοι με επόμενο 

υψθλότερο τον διμο Υεριςτερίου με 208 δικαιοφχουσ). Αξίηει να ςθμειωκεί είναι ότι οι 

μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ με αρχθγό μθτζρα ζχουν ελάχιςτθ υποςτιριξθ από το κράτοσ 

ςτθν επιβίωςι τουσ.   

Ψο προνοιακό επίδομα απροςτάτευτων τζκνων δεν ζχει τιμαρικμικά προςαρμοςτεί, εδϊ 

και χρόνια, με αποτζλεςμα να μθν ανταποκρίνεται ςτισ ςφγχρονεσ ςυνκικεσ ηωισ. Θ 

ομάδα αυτι ζχει μεγαλφτερθ ανάγκθ από κοινωνικζσ υπθρεςίεσ και κάλυψθ αναγκϊν 

ςίτιςθσ και βαςικϊν αγακϊν διαβίωςθσ. 

 

ΑμεΑ 

Χφμφωνα με ςτοιχεία  τθσ  Δ/νςθσ Ξοινωνικισ Υρόνοιασ  Διμου Αιγάλεω, ςτα 

προγράμματα επιδότθςθσ αναπθρίασ ατόμων, που δεν δικαιοφνται παροχζσ για τθν 

αναπθρία τουσ από αςφαλιςτικά ταμεία,  το 2014  ςυμμετείχαν 1.202 άτομα από τθν 

Αγία Βαρβάρα, που αντιςτοιχοφν  ςτο δεφτερο υψθλότερο  ποςοςτό ΑμεΑ μεταξφ των 7 

διμων τθσ Δυτικισ Ακινασ.  

Ψα προβλιματα αυτισ τθσ ομάδασ αναδεικνφει χαρακτθριςτικά,  δειγματολθπτικι ζρευνα 

που διενζργθςε το 2010 θ Ε.Ε.Ψ.Α.Α.  ςε ςυνεργαςία με το Διμο Αγίασ Βαρβάρασ, ςτο 

πλαίςιο του Ζτουσ Φτϊχειασ, κακϊσ:28  

 Ψο 44,6% διλωςε ότι ςτθν οικογζνεια υπάρχουν και άλλα άτομα με αναπθρίεσ  

επιβεβαιϊνοντασ  και ερευνθτικά τισ δυςκολίεσ  του  οικογενειακοφ πλαιςίου (όπου 

ζνα ι περιςςότερα άτομα χρειάηονται υποςτιριξθ ι και φροντίδα) και τα πολφμορφα 

προβλιματα που αντιμετωπίηει αυτι θ κοινωνικι ομάδα. 

 Ψο  77%  ζχει ατομικό ετιςιο ειςόδθμα ζωσ 5.000 ευρϊ, όςο το προνοιακό επίδομα, 

δθλαδι ηει κάτω από τα όρια τθσ φτϊχειασ. Οαμβάνοντασ υπόψθ ότι το μζςο μθνιαίο 
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 Βλ, Ψφποσ νοικοκυριοφ και τφποσ πυρθνικισ οικογζνειασ ςτο κεφάλαιο 1.1 ΓΕΡΛΞΘ ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ. 
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 Ε.Ε.Ψ.Α.Α./ ΔΘΠΣΧ ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ  2010, Δειγματολθπτικι ζρευνα «Πελζτθ-Ζρευνα Υεδίου: Διερεφνθςθ ςτάςεων 
και αντιλιψεων των ΑΠΕΑ για Χυμμετοχι τουσ ςε εκελοντικζσ δράςεισ-δράςεισ αλλθλοβοικειασ για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και τθν προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ τουσ ςυμμετοχισ ». 
Υρόγραμμα Ξοινωνικι Ευκφνθ. Χυμμετοχι 8,3% του ςυνόλου των ΑμεΑ τθσ Αγίασ Βαρβάρασ 



ειςόδθμα των ΑμεΑ, ςε επτά χϊρεσ κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε.29 είναι 562,2 € και το 

επικυμθτό μθνιαίο ειςόδθμα είναι 904,4 €, γίνεται ςαφζσ ότι  τα ΑμεΑ  γενικά  ςτθν 

Ε.Ε.  είναι αντιμζτωπα με τθ φτϊχεια και ειδικά  ςτθ χϊρα μασ θ κατάςταςι τουσ είναι 

πολφ χειρότερθ.      

 Ψο 40,9% των ερωτθκζντων γυναικϊν και το 47,2% των ερωτθκζντων ανδρϊν διλωςε 

ότι ζχει πολφ μεγάλθ δυςκολία ςυμμετοχισ ςτα κοινά. Αν αυτά τα ποςοςτά  αναχκοφν 

ςτο ςφνολο των ΑμεΑ γίνονται 33,3% και 30,2%, αντίςτοιχα. Δθλαδι το 1/3 του 

ςυνολικοφ πλθκυςμοφ των ΑμεΑ τθσ Αγίασ Βαρβάρασ δθλϊνει πολφ μεγάλθ δυςκολία  

και αν ςε αυτοφσ προςτεκοφν οι γυναίκεσ και οι άνδρεσ που διλωςαν αρκετι 

δυςκολία  καταλαβαίνουμε ότι πρόβλθμα είναι ακόμα μεγαλφτερο. 

Χφμφωνα με τθν εμπειρία τθσ Ξοινωνικισ Ωπθρεςίασ ςτα παραπάνω προβλιματα πρζπει 

να προςτεκοφν τα εξισ: 

 Πετά τθν αυςτθροποίθςθ των όρων απονομισ επιδομάτων και ςυντάξεων αναπθρίασ 

από τα Ξζντρα Υιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ 30  θ πλειοψθφία των ΑμεΑ πρζπει να  

επανεξετάηεται κάκε χρόνο. Σι διαδικαςίεσ είναι περίπλοκεσ και χρονοβόρεσ με 

αποτζλεςμα πολλοί να ςτεροφνται το μοναδικό τουσ ειςόδθμα, για μεγάλα χρονικά 

διαςτιματα, ιδιαίτερα όταν αναγκάηονται να προςφφγουν ςε δευτεροβάκμια  

επιτροπι προκειμζνου να δικαιωκοφν.  

 Επίςθσ, λόγω αδυναμίασ των επίςθμων ςυςτθμάτων να καταγράψουν το βακμό τθσ 

λειτουργικότθτάσ τουσ, είναι αδφνατο να εξαχκοφν αξιόπιςτα ςυμπεράςματα για τισ 

ειδικζσ ανάγκεσ φροντίδασ που απαιτοφνται ανάλογα με τθν πάκθςι τουσ. 

Χαρακτθριςτικά, κινθτικοφσ περιοριςμοφσ είναι δυνατό να αντιμετωπίςουν και  άλλα  

άτομα  εκτόσ των  κινθτικά ι αιςκθτθριακά ανάπθρων, όπωσ οι  πάςχοντεσ από  

ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ κ.α  

 Χυνζπεια ιδίωσ τθσ οικονομικισ κρίςθ είναι θ αφξθςθ του αρικμοφ των ψυχιατρικϊν 

περιςτατικϊν που ςυνακόλουκα απαιτεί  εξειδικευμζνθ κοινωνικι υποςτιριξθ των 

παςχόντων αλλά και του περιβάλλοντόσ τουσ.  

 Ψζλοσ, πολλά από ΑμεΑ διαβιοφν μοναχικά και ιδίωσ όταν πάςχουν από ψυχικι νόςο, 

ηουν ςε άκλιεσ ςυνκικεσ και παραμελοφν τθν υγεία τουσ. Χε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, 

ςυχνά  θ φροντίδα από τθν κοινωνικι υπθρεςία παρζχεται μετά από  παρζμβαςθ των 

ειςαγγελικϊν αρχϊν,  ενϊ  για τθν  επιςτροφι ςτο ςπίτι και τθν επανζνταξθ ςτθν 

κοινότθτα απαιτείται ςυςτθματικι υποςτιριξθ λόγω μειωμζνων δυνατοτιτων αυτό-

φροντίδασ και τθσ ζκπτωςθσ λειτουργιϊν.  

Θλικιωμζνοι 

Σι Θλικιωμζνοι αποτελοφν μια πλθκυςμιακι ομάδα που ζχει ιδιαίτερθ ανάγκθ 

κοινωνικισ φροντίδασ. Χφμφωνα με  τα ςτοιχεία τθσ απογραφισ πλθκυςμοφ από τθν  

ΕΟ.ΧΨΑΨ το 2011, ςτθν Αγία Βαρβάρα,  τα άτομα 60 ετϊν και πάνω είναι 5.873 και 
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αποτελοφν το 22,1% του τοπικοφ πλθκυςμοφ. Από αυτοφσ ςυνταξιοφχοι είναι 4.607 

(17,3% ).  

Θ πλειοψθφία των θλικιωμζνων είναι χαμθλοςυνταξιοφχοι. Υολλοί αντιμετωπίηουν 

χρόνια προβλιματα υγείασ (καρδιοαγγειακά, αναπνευςτικά, ορκοπεδικά κ.α.) και ςτισ 

μεγαλφτερεσ θλικίεσ, ςοβαρζσ κινθτικζσ δυςκολίεσ και εκφυλιςτικζσ νόςουσ, με κυρίαρχθ 

τθν άνοια. Σι αυξθμζνεσ ανάγκεσ φροντίδασ υγείασ, ςυνεπάγονται δαπάνεσ που δεν 

μποροφν να καλυφκοφν  από τισ παροχζσ και υπθρεςίεσ που προςφζρει το κράτοσ ςτθν 

Ψρίτθ θλικία και  ζτςι το βάροσ πζφτει ςτο οικογενειακό τουσ περιβάλλον και μάλιςτα ςε 

περιπτϊςεισ που είναι κλινιρεισ ι πάςχουν από προχωρθμζνθ άνοια, μζλθ του 

οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ δεςμεφονται ςτο ρόλο του φροντιςτι.  

Σι μοναχικοί, είναι οι πλζον ευάλωτοι από τουσ θλικιωμζνουσ, κακϊσ χωρίσ οικογενειακό 

και υποςτθρικτικό περιβάλλον, ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ 

αυτοεξυπθρζτθςθσ, οι ςυνκικεσ διαβίωςισ τουσ υποβακμίηονται δραματικά. Σι 

ςυνζπειεσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ αφξθςαν τισ δυςκολίεσ  τουσ κακϊσ υπιρξαν 

δραματικζσ περικοπζσ ςτισ ςυντάξεισ τουσ και περικοπζσ ςτισ παροχζσ υγείασ  από τισ 

οποίεσ ζχουν ιδιαίτερθ ανάγκθ.  

Χτον αντίποδα, θ διαγενεακι αλλθλεγγφθ λειτουργεί ωσ αναςχετικόσ παράγοντασ τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ και θ ςυμβολι των θλικιωμζνων ςυνταξιοφχων ςε αυτι είναι 

ςθμαντικι. Από εμπειρικά δεδομζνα ζχει παρατθρθκεί ότι  πολλοί θλικιωμζνοι με το 

μικρό τουσ ειςόδθμα αναγκάηονται να ςυντθριςουν άνεργα μζλθ τθσ οικογζνειασ τουσ ι 

να ςυμβάλλουν οικονομικά ςτθ διαβίωςθ των οικογενειϊν των παιδιϊν τουσ, ιδιαίτερα 

όταν αυτζσ ζχουν ανιλικα παιδιά. Χε κάποιεσ περιπτϊςεισ αναγκάηονται και να 

ςυμβιϊςουν με τισ οικογζνειεσ των παιδιϊν τουσ, για εξοικονόμθςθ πόρων όταν θ 

ανεργία δεν επιτρζπει τθν αυτόνομθ διαβίωςθ.  

 

III. Δθμοτικζσ κοινωνικζσ υποδομζσ , υπθρεςίεσ και δράςεισ  

Σι υποδομζσ και υπθρεςίεσ του Διμου ςτον κοινωνικό τομζα εςτιάηουν ςτθν 

πρωτοβάκμια φροντίδα ςτθν κοινότθτα. Χτο πλαίςιο αυτό, ζχει δθμιουργθκεί ζνα τοπικό 

δίκτυο υπθρεςιϊν που αποςκοπεί ςτθν κατά το δυνατόν ολοκλθρωμζνθ παρζμβαςθ, για 

τθν κάλυψθ των τοπικϊν αναγκϊν ςτουσ τομείσ κοινωνικισ προςταςίασ, υγείασ, 

απαςχόλθςθσ και αλλθλεγγφθσ, ϊςτε να ενδυναμϊνεται θ κοινωνικι ςυνοχι και να 

βελτιϊνεται θ ποιότθτα ηωισ ςτθν πόλθ. 

Για τθν επιλογι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, ςε τακτά χρονικά διαςτιματα,  

ςυγκεντρϊνονται ςτοιχεία από διάφορουσ φορείσ (ΕΟ.ΧΨΑΨ., επιςτθμονικοφσ κοινωνικοφσ  

και άλλουσ  κεντρικοφσ, περιφερειακοφσ και τοπικοφσ φορείσ) κακϊσ και από το δίκτυο 

κοινωνικϊν υπθρεςιϊν του Διμου, με βάςθ τα οποία εκτιμϊνται και ιεραρχοφνται οι 

κοινωνικζσ ανάγκεσ και ςχεδιάηονται οι υπθρεςίεσ, τα προγράμματα και οι δράςεισ.  

Χτο ςχεδιαςμό των δράςεων επιδιϊκεται θ μζγιςτθ αξιοποίθςθ γνϊςεων και εμπειρίασ, 

μζςω τθσ διεπιςτθμονικισ και διατομεακισ προςζγγιςθσ των προβλθμάτων,  θ 



αναηιτθςθ πόρων υπζρ τθσ κοινότθτασ, μζςα τθσ αξιοποίθςθσ  εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν 

προγραμμάτων, τθσ ςυνεργαςίασ με δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ φορείσ (νοςοκομεία, 

φορείσ εκπαίδευςθσ, Σ.Α.Ε.Δ. χορθγοφσ κ.α) και τθσ εκελοντικισ προςφοράσ και τζλοσ, θ 

ανατροφοδότθςθ των ςχεδίων και των παρεμβάςεων  μζςω τθσ τακτικισ  αξιολόγθςθσ 

του παραγόμενου από τον Διμο τοπικοφ κοινωνικοφ προϊόντοσ.  

Σι δθμοτικζσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ λειτουργοφν ςτακερά για ζνα διάςτθμα μεγαλφτερο 

των 16 ετϊν. Σι υπθρεςίεσ που ςτεγάηονται ςτο  Δθμαρχείο αλλά και αυτζσ που 

λειτουργοφν αποκεντρωμζνα ςτισ γειτονιζσ, είναι ςθμείο αναφοράσ των πολιτϊν. Τλεσ 

είναι προςβάςιμεσ και ςε όλεσ γίνεται προςπάκειασ ποιοτικισ εξυπθρζτθςθσ με ςεβαςμό 

ςτουσ πολίτεσ που ζχουν ανάγκθ, χωρίσ διακρίςεισ.  

Υαρόλα αυτά, οργανωτικά προβλιματα ςτθ διάρκρωςθ των υπθρεςιϊν,31 θ διαρκισ 

μείωςθ του προςωπικοφ λόγω των  ςυνταξιοδοτιςεων και μετατάξεων  ςε ςυνδυαςμό με 

τθ αφξθςθ αναγκϊν και αρμοδιοτιτων και θ ανεπάρκεια οικονομικϊν πόρων  για τον 

εκςυγχρονιςμό των υποδομϊν και τθν υποςτιριξθ των  κοινωνικϊν προγραμμάτων, 

περιορίηουν το κοινωνικό ζργο που κα μποροφςε να παραχκεί και που είναι αναγκαίο, 

όχι  μόνο εξ αιτίασ τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ κρίςθσ αλλά και γιατί το δθμόςιο 

κοινωνικό κράτοσ  ελάχιςτα μπορεί να προςφζρει. Χυνοπτικά από το Διμο παρζχονται οι  

ακόλουκεσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ: 

Υυμβουλευτικι και ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ 

κοινωνικϊν προβλθμάτων ςε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. 

Σι υπθρεςίεσ παρζχονται ςε άτομα με προβλιματα ανεργίασ, φτϊχειασ, υγείασ, ςε  ΑμεΑ, 

ςε παραμελθμζνα ι κακοποιθμζνα άτομα παραβάτεσ, εξαρτθμζνουσ  κ.α ανάλογα, με τισ 

ανάγκεσ των ατόμων και τθσ οικογζνειάσ τουσ.  

Υαράλλθλα, υλοποιοφνται γενικότερεσ δράςεισ  για τθν προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, τθν 

προϊκθςθ ιςότθτασ των φφλων, τθν παιδικι προςταςία, τθν κοινωνικι ζνταξθ ευπακϊν 

ομάδων, τθν κοινωνικι αλλθλεγγφθ.  

Χπθρεςίεσ για θλικιωμζνουσ και ευπακείσ ομάδεσ - Μοινωνικι Αλλθλεγγφθ. 

Χτο Διμο λειτουργοφν δφο  Ξ.Α.Υ.Θ.,  ζνα Ξ.Θ.Φ.Θ.,  το Ξζντρο Φιλίασ και Αλλθλεγγφθσ, το 

Υρόγραμμα Βοικειασ ςτο Χπίτι, Δθμοτικό Ξοινωνικό Υαντοπωλείο, Ξοινωνικό  

Φαρμακείο και το Δθμοτικό Ανταλλακτιριο. Από το 2015 λειτουργεί και Χυμβουλευτικόσ 

Χτακμόσ για τθν άνοια. 

Φα Μ.Α.Σ.Θ και το ΜΕ.Φ.Α. απευκφνονται  ςε άτομα τρίτθσ και τζταρτθσ θλικίασ, ςτουσ 

φροντιςτζσ τουσ, ςε  ΑμεΑ  και άτομα άλλων ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων, κάκε θλικίασ 

και  ςε όλουσ κζλουν να προςφζρουν κοινωνικά. Σι δομζσ αυτζσ λειτουργοφν 

κακθμερινά με επιςτθμονικό προςωπικό το οποίο φροντίηει τθν οργάνωςθ των χϊρων 

και τθ ςυμμετοχι μελϊν και εκελοντϊν, παρζχει υπθρεςίεσ ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ, 
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φυςικοκεραπείασ και υγείασ, λειτουργεί ομάδεσ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ,  και 

οργανϊνει ποικίλεσ δράςεισ κοινωνικοφ, πολιτιςτικοφ και ψυχαγωγικοφ χαρακτιρα.  

Χτόχοσ των υπθρεςιϊν προσ τουσ θλικιωμζνουσ είναι θ ενεργόσ γιρανςθ, μζςα από 

δραςτθριότθτεσ που ςυμβάλλουν ςτθν ζξοδο από τθν απομόνωςθ και τθν κοινωνικι 

ςυμμετοχι, λειτουργϊντασ προλθπτικά και προςτατευτικά  για τθ ςωματικι, ψυχικι και 

κοινωνικι τουσ  υγεία. Ψα τελευταία χρόνια ζχει αυξθκεί παρουςία ςε αυτά ατόμων 

μζςθσ θλικίασ, τα οποία αναηθτοφν ευκαιρίεσ κοινωνικοποίθςθσ, δθμιουργικισ 

απαςχόλθςθσ και κοινωνικισ  προςφοράσ.   

Ψο πρόγραμμα «Βοικεια ςτο Υπίτι» αποτελεί μια από τισ πλζον ςθμαντικζσ υπθρεςίεσ 

για τουσ θλικιωμζνουσ και ΑμεΑ κακϊσ δίνει τθ δυνατότθτα παροχισ ςτο ςπίτι 

ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ, νοςθλευτικισ φροντίδασ και οικογενειακισ βοικειασ (ελαφριά 

κακαριότθτα, ψϊνια, πλθρωμι λογαριαςμϊν, ςυντροφιά κ.α.) Χτόχοσ του προγράμματοσ 

είναι να ςυμβάλει ςτθν πρόλθψθ τθσ ιδρυματοποίθςθσ και ςτθ διατιρθςθ ενόσ 

αξιοπρεποφσ επιπζδου κακθμερινισ διαβίωςθσ. 

Φο Μζντρο Θμεριςιασ Φροντίδασ Θλικιωμζνων (ΞΘΦΘ) λειτουργεί για τθν υποςτιριξθ 

φροντιςτϊν θλικιωμζνων και ΑμεΑ οι οποίοι δυςκολεφονται ςτθν κακθμερινι φροντίδα 

τουσ. Σι 15 θλικιωμζνοι και ΑμεΑ που φιλοξενοφνται κακθμερινά ςτο ΞΘΦΘ δζχονται 

νοςθλευτικι φροντίδα, εκπαίδευςθ ςτθν αυτοεξυπθρζτθςθ, και ςυμμετζχουν ςε 

ατομικζσ ι ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ ψυχαγωγίασ και δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ  με 

ςτόχο τθν επικοινωνία με ομοίουσ και τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ του 

κοινωνικοφ αποκλειςμοφ.  

Σι υπθρεςίεσ Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, προςανατολιςμζνεσ ςιμερα ςτθν υποςτιριξθ 

ατόμων ςε φτϊχεια, παρζχονται από όλα τα  τμιματα  τθσ Ξοινωνικισ Ωπθρεςίασ.  Χτισ 

υπθρεςίεσ αυτζσ περιλαμβάνονται, το πρόγραμμα ςίτιςθσ του ΞΕ.Φ.Α., το Μοινωνικό 

Σαντοπωλείο, το Μοινωνικό Ανταλλακτιριο, το Μοινωνικό Φαρμακείο, το Μοινωνικό 

Φροντιςτιριο και θ Φράπεηα Χρόνου. Χτο πλαίςιο τθσ Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 

ςυνειςφζρουν με εκελοντικι εργαςία, παροχι ειδϊν αλλά και οικονομικά, 

ανκρωπιςτικζσ οργανϊςεισ (Unicef, Unesco, Γιατροί του Ξόςμου κ.α), ιδιωτικοί φορείσ 

Specifar, Βαςιλόπουλοσ κ.α) και απλοί πολίτεσ.  

Χτόχοσ αυτϊν των υπθρεςιϊν είναι να καλυφκοφν οι άμεςεσ, ηωτικισ ςθμαςίασ ανάγκεσ 

και να παραςχεκεί εξειδικευμζνθ υποςτιριξθ ζτςι ϊςτε  να αποφευχκεί θ ο κοινωνικόσ 

αποκλειςμόσ και να αναλάβουν τα ίδια τα άτομα πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ τθσ ηωισ τουσ.  

Ρ Υυμβουλευτικόσ Υτακμόσ για τθν Άνοια: θ λειτουργία του είναι πιλοτικι και προβλζπει 

ιατρείο μνιμθσ, ομάδεσ νοθτικισ ενδυνάμωςθσ και πραγματοποίθςθ εκδθλϊςεων  

ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ κοινότθτασ. Πε βάςθ τα επίςθμα ςτοιχεία τθσ 

Εταιρίασ για τθ Ρόςο Alzheimer, το διάςτθμα τθσ λειτουργίασ του ςθμείωςε  τθ 

μεγαλφτερθ επιςκεψιμότθτα ςτουσ 13 Χτακμοφσ που δθμιουργικθκαν μζςω τθσ 

Εταιρείασ και του Λδρφματοσ Ριάρχου.  



Θ δράςθ του ενιςχφεται ςυνεχϊσ από τισ δομζσ του Ψμιματοσ  μζςα από τθν 

τθλεφωνικι/ προςωπικι ενθμζρωςθ των μελϊν των τριϊν ΞΑΥΘ του Διμου μασ που 

αποτζλεςαν τθ βαςικι δεξαμενι ωφελουμζνων του32.  

 

Χπθρεςίεσ Σρόνοιασ 

Σι υπθρεςίεσ πρόνοιασ περιλαμβάνουν τθν ζκδοςθ βιβλιαρίων αναςφαλίςτων πολιτϊν,  

τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν κοινωνικισ προςταςίασ για τθν κάλυψθ εξόδων 

νοςοκομειακισ περίκαλψθσ πολιτϊν τρίτων χωρϊν, τθν κάλυψθ εξόδων κθδείασ και τθν 

δωρεάν μετακίνθςθ  φτωχϊν πολιτϊν και τθν  παροχι άπαξ ζκτατθσ οικονομικισ 

ενίςχυςθσ. Πζςω τθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ υποςτθρίηονται φτωχοί πολίτεσ με 

πρόβλθμα ζξωςθσ, φυλάκιςθσ μζλουσ τθσ οικογζνειασ, κανάτου,  αδυναμίασ αγοράσ 

παραϊατρικϊν ειδϊν και βοθκθμάτων κακϊσ και πολίτεσ που πλιττονται από φυςικζσ 

καταςτροφζσ ι άλλα ςοβαρά κοινωνικά προβλιματα.  

Ενδεικτικά ςτοιχεία από τθ λειτουργία των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν και τουσ 

ωφελοφμενουσ δίνονται ςτουσ ακόλουκουσ πίνακεσ: 
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                            ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ  ΥΧΞΒΡΧΝΕΧΦΙΜΘΥ/ ΨΧΧΡΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ ΥΦΘΤΙΠΘΥ   

ΧΣΡΥΦΘΤΙΠΘ ΥΕ: 2014 και 2015 

Υολίτεσ που χριηουν υποςτιριξθσ και ςυμβουλευτικισ 1600 

ROMA 900 

Πετανάςτεσ 76 

Υαλιννοςτοφντεσ 130 

Υαιδιά  βάςει ειςαγγελικϊν εντολϊν παιδικισ προςταςίασ 24 

Υαιδιά  με κίνδυνο διαρροισ από τθν εκπαίδευςθ 70 

Χριςτεσ – εξαρτθμζνοι από το αλκοόλ 20 

Υαραβάτεσ – ενταγμζνοι ςτο πρόγραμμα παροχισ κοινωφελοφσ εργαςίασ 130 

Άςτεγουσ 16 
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                             ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ ΥΧΞΒΡΧΝΕΧΦΙΜΘΥ & ΧΣΡΥΦΘΤΙΠΘΥ ΑΟΕΤΓΩΟ   

ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ   2014 2015 

Υλθροφόρθςθ 1.130 1.653 

Χυμβουλευτικι υποςτιριξθ 756 1.000 

Υροϊκθςθ ςτθν απαςχόλθςθ και ςε άλλεσ δράςεισ  553 850 

Ζνταξθ ςτθν απαςχόλθςθ/ενεργθτικζσ πολιτικζσ/δια βίου μάκθςθ, 
κατάρτιςθ  

269 400 
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 Χυμπλθρωματικά ςτοιχεία υπάρχουν ςτθν ενότθτα Ωγεία. 
33

 Βλ. Ξεφάλαιο 1.4.1 ΨΣΥΛΞΘ ΣΛΞΣΡΣΠΛΑ ΞΑΛ ΑΥΑΧΧΣΟΘΧΘ 



ΕΙΔΙΜΕΥ ΡΞΑΔΕΥ    

Φομά  215 1.500 

Πετανάςτεσ  45 60 

Υαλιννοςτοφντεσ  55 65 

ΑμεΑ 73 73 

Απεξαρτθμζνοι/υπό απεξάρτθςθ/Αποφυλακιςμζνοι 6 6 

 

ΠΙΝΑΚΑ  46:   ΦΞΘΞΑ ΘΝΙΜΙΩΞΕΟΩΟ ΜΑΙ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ ΑΝΝΘΝΕΓΓΧΘΥ2014& 2015:  

                              ΜΕΟΦΤΡ ΘΞΕΤΘΥΙΑΥ ΦΤΡΟΦΙΔΑΥ ΘΝΙΜΙΩΞΕΟΩΟ    

ΕΙΔΡΥ ΧΣΘΤΕΥΙΑΥ ΑΦΡΞΑ 
 κατά ζτοσ 

ΥΧΧΟΡΦΘΦΑ 

Ενθμζρωςθ για παροχζσ και δικαιϊματα  15 Τταν απαιτείται 

Ατομικι κοινωνικι υποςτιριξθ 15 Τταν απαιτείται 

Ξοινωνικι ςτιριξθ τθσ οικογζνειασ 15 Τταν απαιτείται 

Ροςθλευτικι φροντίδα 15 ΞΑΚΘΠΕΦΛΡΑ 

ΕΓΓΕΓΤΑΞΞΕΟΑ ΞΕΝΘ  1534  

 

ΠΙΝΑΚΑ  47:   ΦΞΘΞΑ ΘΝΙΜΙΩΞΕΟΩΟ ΜΑΙ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ ΑΝΝΘΝΕΓΓΧΘΥ 2014 &  2015: 

                              ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΒΡΘΘΕΙΑ ΥΦΡ ΥΣΙΦΙ   

ΕΙΔΡΥ ΧΣΘΤΕΥΙΑΥ 2014 
άτομα 

2015 
άτομα 

ΥΧΧΟΡΦΘΦΑ 

Ατομικι κοινωνικι υποςτιριξθ 90 87 Τταν απαιτείται 

Ξοινωνικι ςτιριξθ τθσ οικογζνειασ 113 31 Τταν απαιτείται 

Χυνοδεία/ διαμεςολάβθςθ με φορείσ 74 46  

Ροςθλευτικι φροντίδα 76 51 1-4 φορζσ τθν εβδομάδα 

Λατρικι φροντίδα 52 58  

Ωγιεινι και κακαριότθτα ςπιτιοφ  65 28 1-4 φορζσ τθν εβδομάδα 

Φαγθτό ςτο ςπίτι 18 16 ΞΑΚΘΠΕΦΛΡΑ 

Αγορζσ ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ 33 19 1-4 φορζσ τθν εβδομάδα 

Ωποβοικθςθ ςε μετακινιςεισ 37 6 4 φορζσ τθν εβδομάδα 

ΕΓΓΕΓΤΑΞΞΕΟΑ ΞΕΝΘ  146 127  
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 Σ αρικμόσ των 15 ατόμων δεν  μπορεί  να αυξθκεί βάςει των όρων του προγράμματοσ  

ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΒΡΘΘΕΙΑ ΥΦΡ ΥΣΙΦΙ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ  2014
ΥΧΟΘΕΥΘ

Θλικιωμζνοι 65-70 ετϊν 19%

Θλικιωμζνοι 71-77 ετϊν  26%

Θλικιωμζνοι 78+ ετϊν 38%



ΠΙΝΑΚΑ  48:     ΦΞΘΞΑ ΘΝΙΜΙΩΞΕΟΩΟ ΜΑΙ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ ΑΝΝΘΝΕΓΓΧΘΥ,  

ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ  ΜΑΣΘ ΜΑΙ ΜΕΦΑ  2014, 2015 

ΕΙΔΡΥ ΧΣΘΤΕΥΙΑΥ 2014/ΑΦΡΞΑ 2015/ΑΦΡΞΑ ΥΧΧΟΡΦΘΦΑ 

Χυμβολι ςτθν οργάνωςθ και 
διεκπεραίωςθ τθσ διοίκθςθσ  

150-175  ΞΑΚΘΠΕΦΛΡΑ 

Ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ 15-25 15-25 ΞΑΚΘΠΕΦΛΡΑ 

Φυςικοκεραπείεσ 260  
ςυνεδρίεσ 

973 
ςυνεδρίεσ 

ΥΕΦΛΣΔΛΞΑ 

Σμάδεσ  (χειροτεχνία, χορωδία, χορόσ 
κ.α) 

175 175 ΕΒΔΣΠΑΔΛΑΛΑ 

Πακιματα Οαϊκισ Ψζχνθσ και δράςεισ 
βιωματικισ μάκθςθσ   

 25  

Διαγενεακζσ δράςεισ με Υ.Χ και 
Χχολεία  

20-25 48 ΥΕΦΛΣΔΛΞΑ 

Θμεριςιεσ εκδρομζσ 950 700 ΥΕΦΛΣΔΛΞΑ 

Υολιτιςτικοί περίπατοι  300 500 ΥΕΦΛΣΔΛΞΑ 

Διοργάνωςθ/ παρακολοφκθςθ 
κεατρικϊν παραςτάςεων. Χυμμετοχι 
ςε εκδθλϊςεισ εκτόσ Διμου 

 435 ΥΕΦΛΣΔΛΞΑ 

Χυναντιςεισ μελϊν  150 150 4 ΨΣ ΧΦΣΡΣ 

Εκδθλϊςεισ ( Χοροί, εορταςμοί κλπ) 1.100 1.000 4-5 ΨΣ ΧΦΣΡΣ 

ΕΓΓΕΓΤΑΞΞΕΟΑ ΞΕΝΘ  2.754 2.284  

ΕΟΕΤΓΑ  ΞΕΝΘ 750 750 ΕΒΔΣΠΑΔΛΑΛΑ 

ΥΧΞΒΡΧΝΕΧΦΙΜΡΥ  ΥΦΑΘΞΡΥ ΓΙΑ ΦΘΟ ΑΟΡΙΑ 

Λατρείο Πνιμθσ  190  

Σμάδεσ Ενδυνάμωςθσ   15 ΨΑΞΨΛΞΑ  

 

(Οι σπηρεσίες  καταπολέμησης της υτώτειας αναυέρονται στην πρώτη ενότητα αστής της θεματικής )  

ΠΙΝΑΚΑ  49:    ΦΞΘΞΑ ΧΣΡΥΦΘΤΙΠΘΥ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΩΟ ΣΤΡΟΡΙΑΥ  2014 και 2015 

ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ ΥΕ ΑΦΡΞΑ  2014 2015 

Ζκδοςθ  βιβλιαρίων 

υγείασ αναςφαλίςτων 

Roma 1.673 1.682 

Οοιποί μθ Φομά 436 468 

Σμογενείσ 3 16 

Υολίτεσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 4 7 

Ωπικοοι ΕΞΧ και υπικοοι άλλων χωρϊν  5 6 

Υιςτοποιθτικά 

κοινωνικισ προςταςίασ 

Ξάλυψθ εξόδων κθδείασ 3 2 

Δωρεάν μετακίνθςθ με πλοία 78 799 

Σικονομικι ενίςχυςθ   55 

ΥΧΟΡΝΡ ΑΦΡΞΩΟ 2.202 3.035 



1.3.2 ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΣΤΡΥΦΑΥΙΑ:  

              ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ 

 

ΣΙΟΑΜΑΥ 50:  ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ ΥΦΘΟ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΣΤΡΥΦΑΥΙΑ 

ΣΤΡΒΝΘΞΑΦΑ & ΣΕΤΙΡΤΙΥΞΡΙ ΔΧΟΑΦΡΦΘΦΕΥ & ΕΧΜΑΙΤΙΕΥ 

Σροβλιματα/ανάγκεσ του Διμου Δυνατά ςθμεία του Διμου 

 Αφξθςθ τθσ φτϊχειασ και των 

ςυνακόλουκων κοινωνικϊν 

προβλθμάτων.  

 Ανεπαρκζσ προςωπικό (αρικμόσ και 

ειδικότθτεσ). Αίςκθμα εργαςιακισ 

αναςφάλειασ ςτουσ ςυμβαςιοφχουσ 

των  κοινωνικϊν προγραμμάτων. 

 Ανάγκθ αναδιοργάνωςθσ τθσ 

Ωπθρεςίασ με ςτόχο τθ βελτίωςθ των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

(τροποποίθςθ Σ.Ε.Ω., χριςθ του 

ειδικοφ κρατικοφ Σ.Υ.Χ κ.α )  

 Ανάγκθ βελτίωςθσ τθσ κτθριακισ 

υποδομισ.  

 Χτακερζσ,  ζμπειρεσ και ευζλικτεσ 

κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, με 

αποκεντρωμζνθ λειτουργία, ςθμείο 

αναφοράσ των πολιτϊν. 

 Ενεργά  κοινωνικά δίκτυα  αλλθλεγγφθσ 

και εκελοντικι προςφορά. 

 Χτακερι ςυνεργαςία με τουσ παιδικοφσ 

ςτακμοφσ, τισ εκπαιδευτικζσ δομζσ, το 

κζντρο δια βίου μάκθςθσ, τθν εκκλθςία 

και  τουσ τοπικοφσ φορείσ. 

 Δικτφωςθ και γόνιμεσ ςυνεργαςίεσ με 

διεκνείσ και εκνικοφσ  φορείσ και 

ανκρωπιςτικζσ οργανϊςεισ. 

Σεριοριςμοί/κίνδυνοι από το ευρφτερο 
κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 

Ευκαιρίεσ από το ευρφτερο 
κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 

 Χυρρίκνωςθ και υποβάκμιςθ 

υπθρεςιϊν Υρόνοιασ. 

 Υροβλθματικό εκνικό ςφςτθμα 

κοινωνικισ φροντίδασ.  

 Ανεπαρκείσ κρατικζσ επιχορθγιςεισ 

προσ τουσ Σ.Ψ.Α. και  τα  κρατικά 

κοινωνικά προγράμματα. 

Αβεβαιότθτα  για τα 

χρθματοδοτοφμενα  προγράμματα  

 Αξιοποίθςθ τθσ τεχνογνωςίασ και των 

καλϊν πρακτικϊν ςτθν Ελλάδα και τθν 

Ευρϊπθ 

 Αξιοποίθςθ του ΕΧΥΑ και γενικότερα 

τα προγραμμάτων  εκνικό και 

ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων  

 

ΜΤΙΥΙΞΑ  ΗΘΦΘΞΑΦΑ  ΦΡΣΙΜΘΥ  ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ 

 Αντιμετϊπιςθ  τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ  ςτον τοπικό 

πλθκυςμό. Δθμιουργία ενόσ ςυνεκτικοφ δικτφου παροχισ κοινωνικϊν υπθρεςιϊν 

όπου όλεσ οι δομζσ του διμου κα  ςυνεργοφν (δομζσ ΕΧΥΑ, υπθρεςίεσ διμου, 

εκελοντζσ κ.α.) 

 Βελτίωςθ τθσ χωροκζτθςθσ και τθσ λειτουργικότθτασ των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν 

(δθμιουργία του Ξζντρου  Ξοινωνικισ Υολιτικισ, βελτίωςθ των λοιπϊν κοινωνικϊν 



υποδομϊν , προμικεια του ειδικοφ Σ.Υ.Χ, κα)  

 Χρθματοδότθςθ των κοινωνικϊν προγραμμάτων  

 Ανάπτυξθ ενδογενϊν δυνάμεων για τοπικι ανάπτυξθ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.3 ΙΥΡΦΘΦΑ ΦΩΟ ΦΧΝΩΟ  

              ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ  ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ  ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ 

 

Ι. Γενικά 

Θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτουσ τομείσ τθσ Απαςχόλθςθσ, τθσ Υαιδείασ και τθσ 

Ξοινωνικισ Υροςταςίασ όπωσ περιγράφεται ςτουσ αντίςτοιχουσ Άξονεσ, καταδεικνφει ότι 

ςτο πεδίο των ζμφυλων διακρίςεων, οι ανιςότθτεσ ςτον πλθκυςμό τθσ Αγίασ Βαρβάρασ 

είναι ζντονεσ. 

Θ ανεργία, θ φτϊχεια, θ βία ζχουν κθλυκό πρόςθμο, αφοφ υπάρχουν περιςςότερεσ 

γυναίκεσ ςτον άνεργο ι μθ ενεργό πλθκυςμό, οι γυναίκεσ πλιττονται βαρφτερα από τθ 

φτϊχεια, είναι ςχεδόν αποκλειςτικά οι αρχθγοί μονογονεϊκϊν οικογενειϊν αλλά και τα 

ςυνικθ κφματα βίασ και κακοποίθςθσ.                  Ψα προβλιματα  εντείνονται  ακόμθ πιο 

πολφ  ςτισ περιπτϊςεισ που οι  γυναίκεσ βιϊνουν όχι μόνο τθν ζμφυλθ, αλλά και άλλεσ 

διακρίςεισ (ΑμεΑ, ΦΣΠΑ, μετανάςτριεσ, θλικιωμζνεσ γυναίκεσ).  

Θ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτα τοπικά κζντρα λιψθσ αποφάςεων είναι μικρι. 

Διαχρονικά από το 1975 ζωσ ςιμερα, ςτο Δθμοτικό Χυμβοφλιο Αγίασ Βαρβάρασ θ 

ςυμμετοχι των γυναικϊν δεν ξεπερνά το 25%. Ξι αυτό το ποςοςτό  οφείλεται, ςε ζνα 

βακμό, ςτθν κακιζρωςθ τθσ υποχρεωτικισ ςυμμετοχισ, ωσ υποψθφίων ςτα ψθφοδζλτια, 

κατ' ελάχιςτο ςτο 1/3, από κάκε φφλο (άρκρο 75, παρ. 1 του Ρ.2910/2001 ΦΕΞ 

91/Α’/2.5.2001). Ζτςι φαίνεται να ζχει διαμορφωκεί  ζνα ςτακερά ελάχιςτο όριο τθσ 

γυναικείασ ςυμμετοχισ ςτισ τελευταίεσ τρεισ δθμοτικζσ περιόδουσ, ςτακερά κοντά ςτο 

25%. (βλ πίνακεσ παρακάτω). Θ υποχρεωτικι κακιζρωςθ τθσ ποςόςτωςθσ ανά φφλο, για 

τθν ιςόρροπθ ςυμμετοχι ανδρϊν και γυναικϊν ςτα υπθρεςιακά, διοικθτικά ςυμβοφλια ι 

άλλα ςυλλογικά όργανα τθσ Διοίκθςθσ,  Ρ. 2839/2000 (ΦΕΞ 196/Α’/2000)  ζχει 

διαςφαλίςει τθν ιςόρροπθ ςυμμετοχι ανδρϊν και γυναικϊν ςτθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων ςτουσ ΣΨΑ.  

ΥΧΞΞΕΦΡΧΘ ΦΩΟ ΔΧΡ ΦΧΝΩΟ ΥΦΑ ΔΘΞΡΦΙΜΑ ΥΧΞΒΡΧΝΙΑ 1975-2015 

                    

ΔΘΞΡΦΙΜΡ ΥΧΞΒΡΧΝΙΡ 
ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ

1978-1982

ΓΩΡΑΛΞΕΧ 5%

ΑΡΨΦΕΧ 95%

ΔΘΞΡΦΙΜΡ ΥΧΞΒΡΧΝΙΡ 
ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ

1983-1987

ΓΩΡΑΛΞΕΧ 
10%
ΑΡΨΦΕΧ 90%

ΔΘΞΡΦΙΜΡ ΥΧΞΒΡΧΝΙΡ 
ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ

1987-1990

ΓΩΡΑΛΞΕΧ 
10%

http://www.isotita.gr/var/uploads/NOMOTHESIA/N.%202910%202001.pdf
http://www.isotita.gr/var/uploads/NOMOTHESIA/N.%202910%202001.pdf
http://www.isotita.gr/var/uploads/NOMOTHESIA/N.%202910%202001.pdf
http://www.isotita.gr/var/uploads/NOMOTHESIA/N.2839%282000%29.pdf


      

                          

     

                                           

ΙΙ. Ρ ρόλοσ των διμων και θ εκνικι πολιτικι για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ  

 

Πε το πρόγραμμα «Ξαλλικράτθσ» ςυνενϊκθκαν ςτουσ νζουσ Διμουσ πολλζσ από τισ 

αρμοδιότθτεσ κοινωνικισ φροντίδασ, και πρόνοιασ.  Χτο πλαίςιο αυτό οι Διμοι καλοφνται 

να δθμιουργιςουν υπθρεςιακζσ μονάδεσ με αντικείμενο τθν κοινωνικι πολιτικισ αλλά 

και τθν πολιτικι ιςότθτασ των φφλων, ενϊ αντίςτοιχα ςτισ Υεριφζρειεσ δθμιουργικθκαν 

εκ νζου περιφερειακζσ επιτροπζσ ιςότθτασ των φφλων (ΥΕΥΛΧ). Χτόχοσ είναι θ ζνταξθ τθσ 

ιςότθτασ των φφλων ςτον αναπτυξιακό προγραμματιςμό τθσ αυτοδιοίκθςθσ και θ 

υλοποίθςθ εξειδικευμζνων προγραμμάτων για τισ γυναίκεσ. Θ ανάλθψθ τθσ 

αρμοδιότθτασ τονίηει παράλλθλα το ςθμαντικό ρόλο που διαδραματίηουν οι τοπικζσ 

αρχζσ ςτθν εφαρμογι των ανκρωπίνων δικαιωμάτων ςυμπεριλαμβανομζνων και των 

διακρίςεων λόγω φφλου.  

Σ Διμοσ μασ, ζχει υπογράψει τθν Ευρωπαϊκι Χάρτα για τθν Λςότθτα των Φφλων ςτισ 

Ψοπικζσ Ξοινωνίεσ35 (2011) με τθν οποία λαμβάνει δθμόςια δζςμευςθ για τθν υπζρ τθσ 

αρχισ τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθσ εφαρμογισ πολιτικϊν που τθν προωκοφν.  

Χτον ΣΕΩ του Διμου, θ προϊκθςθ των κεμάτων ιςότθτασ των φφλων   αποτελεί διακριτι 

αρμοδιότθτα, του τμιματοσ Ξοινωνικισ Υροςταςίασ & Υροαγωγισ τθσ Δθμόςιασ Ωγείασ 

τθσ Διεφκυνςθσ Ξοινωνικισ Υολιτικισ36.  

                                                           
35

 Θ Χάρτα εκπονικθκε από το Χυμβοφλιο Διμων και Υεριφερειϊν τθσ Ευρϊπθσ.  

ΔΘΞΡΦΙΜΡ 
ΥΧΞΒΡΧΝΙΡ 

ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ
1995-1998

ΓΩΡΑΛΞΕΧ 
20%

ΔΘΞΡΦΙΜΡ 
ΥΧΞΒΡΧΝΙΡ 

ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ
1999-2002

ΓΩΡΑΛΞΕΧ 
15%

ΔΘΞΡΦΙΜΡ 
ΥΧΞΒΡΧΝΙΡ 

ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ
2003-2006

ΓΩΡΑΛΞΕΧ 
24%

ΔΘΞΡΦΙΜΡ 
ΥΧΞΒΡΧΝΙΡ 

ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ
2007-2010

ΓΩΡΑΛΞΕΧ 
24%

ΔΘΞΡΦΙΜΡ 
ΥΧΞΒΡΧΝΙΡ 

ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ
2011-2014

ΓΩΡΑΛΞΕΧ 
24%

ΔΘΞΡΦΙΜΡ 
ΥΧΞΒΡΧΝΙΡ 

ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ
2014-2019

ΓΩΡΑΛΞΕΧ 
25%



Χυγκεκριμζνα με βάςθ τισ εκνικζσ προτεραιότθτεσ, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο Εκνικό 

Χχζδιο37, μεριμνά για τθ λιψθ μζτρων και τθν ανάπτυξθ δράςεων για τθν πρόλθψθ και 

καταπολζμθςθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν, τθν καταπολζμθςθ των κοινωνικϊν 

ςτερεότυπων με βάςθ το φφλο, τθν εναρμόνιςθ επαγγελματικϊν και οικογενειακϊν 

υποχρεϊςεων, τθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθν απαςχόλθςθ, τθν 

κοινωνικι και πολιτικι ςυμμετοχι των γυναικϊν και τθν προϊκθςι τουσ ςτα κζντρα 

λιψθσ αποφάςεων. 

Υαράλλθλα, βαςικό ςτόχο και ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι για τθν ιςότθτα αποτελεί θ  

προϊκθςθ τθσ ζνταξθσ τθσ διάςταςθσ του φφλου, ςτο ςφνολο των τοπικϊν πολιτικϊν 

(gender mainstreaming) ϊςτε άνδρεσ και γυναίκεσ να ωφελοφνται ιςότιμα από αυτζσ. Θ 

διαδικαςία αυτι αποςκοπεί ςτθ χάραξθ, εφαρμογι και αξιολόγθςθ πολιτικϊν ιςότθτασ, 

ζτςι ϊςτε άνδρεσ και γυναίκεσ να επωφελοφνται ιςότιμα από όλεσ τισ πολιτικζσ και 

δράςεισ, ςε όλα τα επίπεδα και ςτάδια τθσ οικονομικισ, κοινωνικισ και πολιτικισ ηωισ.  

Θ διαδικαςία αυτι, ςφμφωνα με τον Σ.Ε.Ω. του Διμου εντάςςεται ςτισ αρμοδιότθτεσ του 

Αυτοτελοφσ Ψμιματοσ Υρογραμματιςμοφ, Ανάπτυξθσ & Ψεχνολογιϊν Υλθροφορικισ και 

Επικοινωνιϊν (Ψ.Υ.Ε.).  

Ψα τελευταία χρόνια αναπτφςςονται ςυςτθματικά δράςεισ, αλλά δεν ζχει γίνει εφικτό να 

ζχουν τα ποιοτικά και ποςοτικά χαρακτθριςτικά που απαιτοφνται για να αμβλυνκεί το 

πρόβλθμα.  

Κετικι μπορεί να κεωρθκεί θ προςπάκεια προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων μζςα από 

τθν άςκθςθ πολιτικϊν και τθν παροχι υπθρεςιϊν ςε διάφορουσ τομείσ. Δθλαδι  θ 

ιςότθτα δεν κεωρικθκε αποκλειςτικι υποχρζωςθ των γυναικϊν που διεκπεραιϊνεται με 

δράςεισ που απευκφνονται αποκλειςτικά ςε γυναίκεσ. 

Αρνθτικι επίδραςθ ςτθν ανάπτυξθ δράςεων ζχει θ υποςτελζχωςθ των υπθρεςιακϊν 

μονάδων που υποςτθρίηουν τισ δράςεισ του κοινωνικοφ πεδίου  

Ενδεικτικά, ςτον ακόλουκο πίνακα, παρουςιάηονται οι δράςεισ με ςτόχευςθ τθ γυναίκα. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
36

 Θ ςφςταςθ υπθρεςιακισ μονάδασ για τισ πολιτικζσ ιςότθτασ των φφλων ςε επίπεδο Διμου, επιτρζπει τθν ανάπτυξθ 

των εκάςτοτε δθμοτικϊν πολιτικϊν και προγραμμάτων γφρω από ζνα κομβικό ςθμείο, το οποίο μπορεί να 

λειτουργιςει ωσ πόλοσ ςυντονιςμοφ, πλθροφόρθςθσ, ενθμζρωςθσ και δικτφωςθσ αφενόσ καλφπτοντασ ευρφτερεσ 

περιοχζσ, προγράμματα, ςυναρμόδιουσ φορείσ και γυναικείεσ οργανϊςεισ, και αφετζρου επιτρζποντασ τθν 

αποτελεςματικι διαςφνδεςι τουσ.
 
 

36
 www.isotita.gr 

 

 



ΠΙΝΑΚΑ 51: ΔΤΑΥΕΙΥ  ΞΕ ΥΦΡΧΕΧΥΘ ΦΘ ΓΧΟΑΙΜΑ  ΥΦΡ ΔΘΞΡ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ, 2014 

Θεματικό Σεδίο  Δράςθ Ρμάδεσ ςτόχου Ωφελοφμενεσ 

ΓΧΟΑΙΜΕΥ & ΦΦΩΧΕΙΑ 

 

ΨΩΧΣΞΣΛΡΩΡΛΞΘ 
ΩΥΣΧΨΘΦΛΘ ΞΑΛ 
ΥΑΦΣΧΘ ΕΛΔΩΡ 
ΔΛΑΒΛΩΧΘΧ  

ΓΩΡΑΛΞΕΧ ΠΕ 
ΞΣΛΡΩΡΛΞΑ&ΣΛΞΣ
ΡΣΠΛΞΑ 
ΥΦΣΒΟΘΠΑΨΑ 

520 

ΣΑΙΔΕΙΑ & 
ΕΣΙΞΡΤΦΩΥΘ 
ΓΧΟΑΙΜΩΟ 

ΔΛΑ ΒΛΣΩ ΠΑΚΘΧΘ ΓΩΡΑΛΞΕΧ ΧΨΘ ΔΛΑ 
ΒΛΣΩ ΠΑΚΘΧΘ  

ΓΧΟΑΙΜΕΥ & ΧΓΕΙΑ 

 

ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΑΓΩΓΘΧ 
ΩΓΕΛΑΧ ΞΑΛ 
ΥΦΣΟΘΥΨΛΞΘΧ ΛΑΨΦΛΞΘΧ 

ΓΩΡΑΛΞΕΧ (ΑΥΣ 
ΕΦΘΒΛΞΘ ΕΩΧ 
ΨΦΛΨΘ ΘΟΛΞΛΑ) 

220 

ΒΙΑ ΜΑΦΑ ΦΩΟ 
ΓΧΟΑΙΜΩΟ 

 

ΨΩΧΣΞΣΛΡΩΡΛΞΘ 
ΩΥΣΧΨΘΦΛΘ ΕΩΥΑΚΩΡ 
ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ ΣΠΑΔΩΡ  

 

ΓΩΡΑΛΞΕΧ ΚΩΠΑΨΑ 
ΒΛΑΧ   

 

 

18 

ΓΧΟΑΙΜΕΥ & 
ΡΙΜΡΟΡΞΙΑ 

 

ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ 
ΧΩΠΒΣΩΟΕΩΨΛΞΘΧ ΞΑΛ 
ΧΨΘΦΛΘΧ ΨΘΧ 
ΑΥΑΧΧΣΟΘΧΘΧ 

ΑΡΕΦΓΕΧ ΓΩΡΑΛΞΕΧ 
 

460 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.4 ΙΥΡΦΘΦΑ ΦΩΟ ΦΧΝΩΟ 

              ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΘΥ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ 
 

ΠΙΝΑΚΑ 52: ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ  ΥΦΘΟ ΙΥΡΦΘΦΑ ΦΩΟ ΦΧΝΩΟ 

ΣΤΡΒΝΘΞΑΦΑ & ΣΕΤΙΡΤΙΥΞΡΙ ΔΧΟΑΦΡΦΘΦΕΥ & ΕΧΜΑΙΤΙΕΥ 

Σροβλιματα/ανάγκεσ του Διμου Δυνατά ςθμεία του Διμου 

 Πεγάλο ποςοςτό γυναικϊν με βίωμα 

πολλαπλζσ διακρίςεισ, ανεργία και 

φτϊχεια. 

 Αφξθςθ των φαινόμενων βίασ και 

κακοποίθςθσ. 

 Ωποςτελζχωςθ των υπθρεςιακϊν 

μονάδων που υποςτθρίηουν τισ 

δράςεισ ιςότθτασ. 

 Ανάγκθ ευαιςκθτοποίθςθσ των 

πολιτϊν ςτθν ζμφυλθ ανιςότθτα και 

ςτθν άρςθ των προκαταλιψεων. 

 Εμπειρία του φορζα ςε κζματα 

ιςότθτασ των φφλων – κετικϊν 

δράςεων υπζρ των γυναικϊν  

 Εμπειρία και εκπαίδευςθ ενόσ 

πυρινα ςτελεχιακοφ δυναμικοφ  

 Υολιτικι βοφλθςθ  

 

 

 

 

Σεριοριςμοί/κίνδυνοι από το ευρφτερο 
κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 

Ευκαιρίεσ από το ευρφτερο 
κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 

 Ωποβάκμιςθ τθσ κοινωνικισ 

προτεραιότθτασ τθσ ιςότθτασ ζναντι 

άλλων αναγκϊν. Υεριοριςμόσ ςε 

δράςεισ επετειακοφ χαρακτιρα 

 Κεϊρθςθ τθσ ιςότθτασ ωσ 

αποκλειςτικά  γυναικεία υπόκεςθ. 

 Ελλιπισ ενθμζρωςθ, ανεπαρκισ 
διάκεςθ  πόρων και ανεπαρκισ  
μθχανιςμόσ παρακολοφκθςθσ και 
αξιολόγθςθσ των πολιτικϊν 

 Χυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ των 

δομϊν τθσ Γ.Γ.Λ.Φ.  

(Χυμβουλευτικοί Χτακμοί, Γραμμι 

Βοικειασ).  

 Ρζα χρθματοδοτικά εργαλεία 

ΕΧΥΑ. 

 Θ Ξοινωνία των πολιτϊν  - ΠΞΣ -  

ζχει εμπειρία και είναι ενεργι ςτο 

πεδίο των ζμφυλων διακρίςεων. 

 

ΜΤΙΥΙΞΑ  ΗΘΦΘΞΑΦΑ  ΦΡΣΙΜΘΥ  ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ 

 Εκπόνθςθ τοπικοφ ςχεδίου δράςθσ για τθν Λςότθτα, δικτφωςθ και μόνιμθ 

ςυνεργαςία με ζνα εφροσ τοπικϊν και υπερτοπικϊν φορζων.  

 Σργάνωςθ ςτοχευμζνων δράςεων υπζρ ειδικϊν ομάδων γυναικϊν με διάρκεια 

και ςυνζπεια και ζμφαςθ ςτθν άρςθ των ζμφυλων ςτερεοτφπων  

 Ευαιςκθτοποίθςθ και ενεργοποίθςθ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν για ςυμμετοχι 

και  δράςθ. 

 



1.3.5 ΧΓΕΙΑ 

           ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ 

 

Ψα τελευταία πζντε χρόνια λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ οι δαπάνεσ για τθν υγεία ζχουν 

μειωκεί δραματικά, επιδεινϊνοντασ τθν γενικότερθ αρνθτικι κατάςταςθ ςτο εκνικό 

ςφςτθμα υγείασ που ανζκακεν νοςοφςε και ιταν ελλειμματικό. Χιμερα, περιςςότερο 

παρά ποτζ, παρουςιάηονται ςοβαρζσ αδυναμίεσ ςτθν κάλυψθ αναγκϊν των πολιτϊν για 

πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια δωρεάν περίκαλψθ. 

Θ κρατικζσ δομζσ υγείασ ζχουν απαξιωκεί και οδθγοφνται ςε ςταδιακι διάλυςθ, 

υποχρεϊνοντασ τουσ πολίτεσ να απευκυνκοφν ςτον ιδιωτικό τομζα, ενϊ ςυχνά δεν 

υπάρχει θ οικονομικι δυνατότθτα μίασ τζτοιασ επιλογισ. Σ ρόλοσ του ιδιωτικοφ τομζα 

ςτο χϊρο παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ ζχει κεςμοκετθκεί και είναι ενιςχυμζνοσ. 

Χτθ περιοχι μασ που πλιττεται ιδιαίτερα από τθν οικονομικι κρίςθ, τθν ανεργία και τθ 

φτϊχεια, οι πολίτεσ και ιδιαίτερα εκείνοι που ανικουν ςτισ ευάλωτεσ ομάδεσ 

πλθκυςμοφ, βιϊνουν ςε μζγιςτο βακμό τθν υποβάκμιςθ των δομϊν και υπθρεςιϊν 

υγείασ. 

Χυγκεκριμζνα θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτισ δομζσ και υπθρεςίεσ υγείασ  που 

εξυπθρετοφν τθν περιοχι, ζχει ωσ εξισ :  

 

I. Γενικό Οοςοκομείο θ «Θ Αγία Βαρβάρα». 

Ψο Γενικό  Ροςοκομείο «Θ Αγία Βαρβάρα» ζχει διοικθτικά ςυνενωκεί με το Γενικό 

Ξρατικό Ροςοκομείο Υειραιά «Άγιοσ Υαντελειμων» και λειτουργεί, ωσ επί το πλείςτον, 

ςε επίπεδο εξωτερικϊν ιατρείων. Χτθ ςυντιρθςθ των υπαρχόντων υποδομϊν και ςτθν 

υλικοτεχνικι υποδομι παρουςιάηει πολλζσ ελλείψεισ. 

Θ υπολειτουργία του νοςοκομείου τθσ πόλθσ μασ ςυνζβαλε κακοριςτικά ςτο λειτουργικό 

ζμφραγμα του Ξρατικοφ Ροςοκομείου Ρικαίασ κακϊσ καλφπτει μεγάλθ γεωγραφικι 

περιφζρεια.  

Χθμαντικό επίςθσ κρίνεται να αναφερκεί ότι δεν προωκείται και βιϊςιμο ςχζδιο 

μελλοντικισ λειτουργίασ του Ροςοκομείου «Θ Αγία Βαρβάρα» ϊςτε να καλυφκοφν 

υπάρχοντα κενά και ελλείψεισ. Αντίκετα, μζχρι ςιμερα ζχουν γίνει από το επίςθμο 

Ξράτοσ αποςπαςματικζσ και αςυντόνιςτεσ απόπειρεσ χριςθσ του Ροςοκομείου, ωσ 

χϊρου ςυγκζντρωςθσ οικονομικϊν μεταναςτϊν και άλλων ευάλωτων πολιτϊν, χωρίσ να 

πλθροφνται οι κατάλλθλεσ ςυνκικεσ διαμονισ και παροχισ φροντίδασ. 

 

II. ΣΕΔΧ 
Ψο Υρωτοβάκμιο Εκνικό Δίκτυο Ωγείασ παρουςιάηει επίςθσ, ςοβαρά προβλιματα ςτθ 

λειτουργία του. Ψα ιατρεία του Υ.Ε.Δ.Ω. ςτθν πόλθ μασ ζχουν ανεπαρκι υλικοτεχνικι 



υποδομι και είναι υποςτελεχωμζνα, με ελλείψεισ ςε βαςικζσ ειδικότθτεσ, όπωσ αυτζσ 

του Ψυχιάτρου, του Συρολόγου, του Υακολόγου και του Ενδοκρινολόγου. 

Υρόςφατα ςτο Ρ.Ρ Αγία Βαρβάρα παραχωρικθκαν χϊροι ϊςτε να μεταφερκοφν τα 

Λατρεία του ΥΕΔΩ που λειτουργοφςαν ςτθν πόλθ μασ ςε αυτόνομα κτίρια. Χυγκεκριμζνα, 

μετά τθ μεταφορά, λειτουργοφν τα εξισ ιατρεία του ΥΕΔΩ: Ξαρδιολογικό, 

Σφκαλμιατρικό, Δερματολογικό και Σρκοπεδικά ιατρεία.  

Επίςθσ, ςε παραχωρθμζνο χϊρο ςτο Ροςοκομείο λειτουργεί ο Χτακμόσ Υροςταςίασ 

Πάνασ και Υαιδιοφ, κυρίωσ για τθν πραγματοποίθςθ εμβολίων ςτα παιδιά.  Επίςθσ, ςε 

παραχωρθμζνο χϊρο λειτουργεί και το φυςιοκεραπευτιριο. Άμεςα δρομολογείται θ 

μεταφορά του Σδοντιατρείου και του Γυναικολογικοφ Λατρείου.  

Σι γιατροί των άλλων ειδικοτιτων εργάηονται ςε κακεςτϊσ εργαςιακισ επιςφάλειασ και 

παραμζνουν με αςφαλιςτικά μζτρα, μετά το κακεςτϊσ διακεςιμότθτασ που ακολοφκθςε 

τθν διάλυςθ του Ε.Σ.Υ.Ω.Ω.  Ζτςι, υπάρχει ο κίνδυνοσ ξαφνικά και χωρίσ προετοιμαςία, να 

μείνουν τα ιατρεία χωρίσ ιατρικό προςωπικό. Σι πολίτεσ ςυχνά απευκφνονται ςε ιδιϊτεσ 

ςυμβεβλθμζνουσ ιατροφσ, οι οποίοι ςτθ πλειοψθφία τουσ απαιτοφν να πλθρωκοφν για 

τθν επίςκεψθ, επικαλοφμενοι ότι ζχουν ξεπεράςει το επιτρεπόμενο  πλαφόν του αρικμοφ 

των επιςκζψεων που τουσ ζχει δοκεί από το Υ.Ε.Δ.Ω. 

Τςον αφορά τισ διαγνωςτικζσ εξετάςεισ, πραγματοποιοφνται μόνο βαςικζσ 

αιματολογικζσ εξετάςεισ και απλζσ ακτινογραφίεσ, με αποτζλεςμα, ςτθ περίπτωςθ 

εξειδικευμζνων εξετάςεων, οι πολίτεσ να απευκφνονται ςτον ιδιωτικό τομζα, καλοφμενοι 

να πλθρϊςουν το αυξθμζνο κόςτοσ ςυμμετοχισ. 

Από τα παραπάνω είναι προφανζσ ότι ενιςχφεται ςθμαντικά ο ιδιωτικόσ τομζασ τθσ 

υγείασ και επιβαρφνονται δραματικά οι αςφαλιςμζνοι. 

 

ΠΙΝΑΚΑ  53:  ΔΡΞΕΥ ΣΑΤΡΧΘΥ ΔΕΧΦΕΤΡΒΑΘΞΙΑΥ  & ΣΤΩΦΡΒΑΘΞΙΑΥ ΧΓΕΙΑΥ  

 

ΔΡΞΘ ΙΑΦΤΕΙΑ ΣΑΤΑΦΘΤΘΥΕΙΥ 

Γενικό Ροςοκομείο Δυτικισ 
Αττικισ «Θ Αγία Βαρβάρα» 
 

Ακτινολογικό, Γυναικολογικό, 
Γαςτρεντερολογικό 
Δερματολογικό, Θπατολογικό, 
Ξαρδιολογικό, Ρεφρολογικό, 
Σδοντιατρικό, Συρολογικό, 
Σφκαλμολογικό, Υαιδιατρικό 
Υαιδοχειρουργικό, Υακολογικό 

Μαλφπτει όλουσ τουσ αςφαλιςμζνουσ 
Οειτουργοφν μόνο τα εξωτερικά ιατρεία.  
Ψα τμιματα Υαιδοχειρουργικισ και 
Γυναικολογίασ λειτουργοφν μία φορά 
τθν εβδομάδα. 

Γενικό Ροςοκομείο Ρικαίασ 
«Άγιοσ Σαντελειμων» 

Τλα τα ιατρεία Μαλφπτει όλουσ τουσ αςφαλιςμζνουσ 
Δεν λειτουργοφν το Αγγειοχειρουργικό, 
Ξαρδιοχειρουργικό, Υαιδοψυχιατρικό, 
Φευματολογικό.  

Γ. Ρ. ΑΦΦΙΜΡΟ Τλα τα ιατρεία Μαλφπτει όλουσ τουσ αςφαλιςμζνουσ 

ΥΕΔΩ  
Χτακμόσ Υροςταςίασ Πάνασ 
και Υαιδιοφ (πρόςφατθ 
μεταφορά του ςε 
παραχωρθμζνο χϊρο ςτο ΡΡ 
Αγία Βαρβάρα 
 

Εμβολιαςμοί παιδιϊν,  Μαλφπτει αςφαλιςμζνουσ του ΣΕΔΧ  
Χτουσ αναςφαλίςτουσ γίνονται μόνο 
εμβολιαςμοί 



ΥΕΔΩ  
Οειτουργεί ςε παραχωρθμζνο 
χϊρο ςτο ΡΡ Αγία Βαρβάρα 
 

Φυςιοκεραπευτιριο  Μαλφπτει αςφαλιςμζνουσ του ΣΕΔΧ  
 

ΥΕΔΩ: Ψα Λατρεία  Αγίασ 
Βαρβάρασ μεταφζρκθκαν ςε 
παραχωρθμζνο χϊρο ςτο ΡΡ 
Αγία Βαρβάρα 

Ξαρδιολογικό, Σρκοπεδικό,  
Σφκαλμολογικό, Δερματολογικό 
(αναμζνεται να μεταφερκοφν το 
Γυναικολογικό και Σδοντιατρικό 
Λατρείο  

Μαλφπτει αςφαλιςμζνουσ του ΣΕΔΧ  
Σι ειδικότθτεσ παρζχουν υπθρεςίεσ 
ςυγκεκριμζνεσ μζρεσ τθν εβδομάδα 

ΥΕΔΩ: Ιατρεία Μορυδαλλοφ 
 

Τλεσ οι ειδικότθτεσ Μαλφπτει αςφαλιςμζνουσ του ΣΕΔΧ  

ΥΕΔΩ:ΝΕΟΡΤΞΑΟ Σδοντιατρικό, Σρκοδοντικό Μαλφπτει αςφαλιςμζνουσ του ΣΕΔΧ  
Ψο Υαιδοορκοδοντικό τμιμα εξυπθρετεί 
παιδιά από 9 ζωσ 11 ετϊν 

Γενικι παρατιρθςθ: Χτα Γενικά νοςοκομεία οι αναςφάλιςτοι εξυπθρετοφνται με πιςτοποιθτικό κοινωνικισ 
προςταςίασ(οικονομικισ αδυναμίασ) που εκδίδουν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των Διμων 

 

III. Ψυχιατρικι Σερίκαλψθ 

Σι ψυχιατρικοί αςκενείσ τθσ περιοχισ μασ απευκφνονται κυρίωσ ςτα δφο μεγάλα 

ψυχιατρεία τθσ Ακινασ που βρίςκονται ςτο Διμο Χαϊδαρίου, ςτο Ψυχιατρικό 

Ροςοκομείο Αττικισ «Δαφνί» και Δρομοκαϊτειο Ψυχιατρικό Ροςοκομείο. Επίςθσ, 

απευκφνονται ςτισ ψυχιατρικζσ κλινικζσ των Γενικϊν Ροςοκομείων «Αττικόν», «Γενικό 

Ξρατικό Ροςοκομείο Ρικαίασ» και ςτα Ξζντρα Ψυχικισ Ωγιεινισ του Αιγάλεω και του 

Ξορυδαλλοφ. 

Θ προςζγγιςθ των δομϊν ψυχικισ υγείασ γίνεται είτε με πρωτοβουλία των αςκενϊν, είτε 

με εντολι που δίνουν οι αρμόδιοι ειςαγγελείσ Υρωτοδικϊν Ακθνϊν,  ςε περίπτωςθ που 

κινδυνεφει θ ηωι των αςκενϊν ι απειλείται θ ηωι του οικογενειακοφ και ευρφτερου 

περιβάλλοντόσ τουσ.  

Οόγω των γενικότερων περικοπϊν ςτθν υγεία, θ νοςθλεία των αςκενϊν δεν ξεπερνά 

ςυνικωσ τον ζνα μινα. Χυχνά, προκφπτουν κζματα  κοινωνικισ προςταςίασ των αςκενϊν 

μετά τθν ζξοδό τουσ από το νοςοκομείο, ιδιαίτερα ςτισ περιπτϊςεισ που το οικογενειακό 

περιβάλλον είτε αδυνατεί να φροντίςει τον αςκενι είτε είναι ανφπαρκτο. Χθμαντικά 

προβλιματα που ανακφπτουν είναι θ παροχι ςτακερισ και ςυνεχοφσ φροντίδασ, θ 

ζλλειψθ επαρκϊν ξενϊνων φιλοξενίασ των αςκενϊν όταν δεν υπάρχει οικογενειακό 

περιβάλλον ι όταν αυτό δεν μπορεί να ςυμβάλει ςτθν φροντίδα τουσ. Επίςθσ υπάρχει 

ζλλειψθ προγραμμάτων  ανακοφφιςθσ των φροντιςτϊν των αςκενϊν κακϊσ οι ιδθ 

υπάρχουςεσ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ βοικειασ ςτο ςπίτι αφιερϊνουν ςυγκεκριμζνο χρόνο 

ςτθν κάκε οικογζνεια, λόγω μεγάλου αρικμοφ περιςτατικϊν που καλοφνται να 

φροντίςουν. 

 

IV. Ιατροπαιδαγωγικζσ υπθρεςίεσ ςε παιδιά και εφιβουσ 

Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτον εντοπιςμό των μακθςιακϊν δυςκολιϊν, κεμάτων 

ςυμπεριφοράσ, ςυναιςκθματικϊν διαταραχϊν και διαταραχϊν ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

προςωπικότθτασ των παιδιϊν και εφιβων, ϊςτε να υπάρχει ζγκαιρθ διάγνωςθ και 



κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ, με τθν παραπομπι τουσ ςε ειδικά ιατροπαιδαγωγικά 

τμιματα   των Ξζντρων Ψυχικισ Ωγιεινισ και τα Ξ.Δ.Α.Ω . 

Χφμφωνα με τθν εμπειρία μασ, μζχρι ςιμερα, θ πρόςβαςθ ςε αυτζσ τισ δομζσ δεν είναι 

πάντα άμεςθ, κακϊσ αργοφν πολφ τα διακζςιμα ραντεβοφ με τουσ ειδικοφσ. Ψο 

ςθμαντικότερο πρόβλθμα είναι ότι υπάρχει μεγάλο κενό ςτθ μετζπειτα κεραπευτικι 

αντιμετϊπιςθ των δυςκολιϊν από ειδικευμζνο προςωπικό, όπωσ είναι οι 

λογοκεραπευτζσ, οι εργοκεραπευτζσ και οι ειδικοί παιδαγωγοί που πραγματοποιοφν 

αντίςτοιχεσ κεραπείεσ. Σι κεραπείεσ αυτζσ δεν πραγματοποιοφνται ςτουσ δθμόςιουσ 

φορείσ, με αποτζλεςμα οι γονείσ να απευκφνονται ςτα ιδιωτικά ιατροπαιδαγωγικά 

κζντρα. Ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που καλφπτεται ζνα μζροσ των δαπανϊν από τουσ 

αςφαλιςτικοφσ φορείσ, τα ποςά που καλοφνται οι γονείσ να δϊςουν δεν 

προκαταβάλλονται και είναι μεγάλα και δυςβάςταχτα. Υόςο μάλλον, ςτθν περίπτωςθ 

των αναςφαλίςτων ι αυτϊν που είναι αςφαλιςμζνοι ςτθν Ξοινωνικι Υρόνοια, όπου δεν 

καλφπτεται καμία δαπάνθ από τουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ. 

Για το ςκοπό αυτό, ο Διμοσ μασ ανζπτυξε ςυνεργαςία με τα δφο λογοκεραπευτικά 

κζντρα τθσ πόλθσ, ϊςτε να αντιμετωπιςτοφν -ωσ ζνα βακμό- οι παραπάνω δυςκολίεσ. 

Χυγκεκριμζνα εδϊ και τρία χρόνια ζχει υπογραφεί προγραμματικι ςφμβαςθ 

ςυνεργαςίασ με τα κζντρα «Λογάδθν» και «Σρόποσ του λζγειν». Χτο πλαίςιο αυτό, ςε 

ςυνεργαςία με τουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ του Διμου, πραγματοποιοφνται δράςθσ 

ανίχνευςθσ δυςκολιϊν ςτα παιδιά και ςυμβουλευτικι ςτουσ γονείσ για τθν περαιτζρω 

διαχείριςθ των κεμάτων των παιδιϊν τουσ. Επίςθσ   τα δφο κζντρα παρζχουν δωρεάν 

κεραπείεσ ςε παιδιά που οι οικογζνειζσ τουσ είναι ςε ζνδεια και είναι αναςφάλιςτεσ. 
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ΔΡΞΘ ΙΑΦΤΕΙΑ ΣΑΤΑΦΘΤΘΥΕΙΥ 

Ψ. Ρ.Α «Δαφνί» Ψυχιατρικά τμιματα Μαλφπτει όλουσ τουσ αςφαλιςμζνουσ 

Ψ.Ρ.Α «ΔρομοκαΝτειο» Ψυχιατρικά τμιματα Μαλφπτει όλουσ τουσ αςφαλιςμζνουσ 

 

Ξζντρο Ψυχικισ 
Ωγιεινισ Ξορυδαλλοφ 

Ψυχιατρικό τμιμα ενθλίκων 

 

Μαλφπτει όλουσ τουσ αςφαλιςμζνουσ 

 

Ξζντρο Ψυχικισ 
Ωγιεινισ Αιγάλεω 
«Άρθξισ» 

Ψυχιατρικό τμιμα ενθλίκων 
Λατροπαιδαγωγικό τμιμα 

 

Μαλφπτει όλουσ τουσ αςφαλιςμζνουσ 

Ψο Λατροπαιδαγωγικό τμιμα αφορά παιδιά 
θλικίασ ζωσ 14 χρόνων 

ΞΕΔΩΩ Αιγάλεω Διάγνωςθ, αξιολόγθςθ 
μακθςιακϊν  δυςκολιϊν, 
Οογοκεραπεία 

Μαλφπτει όλουσ τουσ αςφαλιςμζνουσ 

Χτα ραντεβοφ προθγοφνται παιδιά ςχολικισ 
θλικίασ 

Διαδθμοτικό Ξζντρο  Δράςεισ πρόλθψθσ και αγωγισ 
υγείασ 

Μαλφπτει τον ευρφτερο πλθκυςμό 

 

 

 

 



V. Σαιδικι Σροςταςία 

Χτα κζματα που άπτονται τθσ παιδικισ προςταςίασ δίνεται ιδιαίτερθ βαρφτθτα από τθ 

δθμοτικι κοινωνικι υπθρεςία, κακϊσ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνα με τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ςωματικισ και ψυχικισ υγείασ των παιδιϊν. 

Χκοπόσ των παρεμβάςεϊν μασ είναι να υπάρχει ολιςτικι προςζγγιςθ ςτθ διερεφνθςθ και 

διαχείριςθ των περιςτατικϊν κακοποίθςθσ και παραμζλθςθσ παιδιϊν. Γι αυτό δίνεται 

ζμφαςθ ςτθ επικοινωνία και ςυνεργαςία όλων των εμπλεκόμενων μερϊν και 

ςυγκεκριμζνα τθσ οικογζνειασ, των επαγγελματιϊν, τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, των 

κοινωνικϊν δικτφων (φίλοι, γειτονιά, εκελοντζσ), των αρμόδιων φορζων και υπθρεςιϊν, 

όπωσ είναι θ Ειςαγγελία Ακροάςεων-Ψμιμα Ανθλίκων και άλλεσ υπθρεςίεσ που μπορεί να 

ζχουν εμπλακεί ςτο παρελκόν. 

Χτο ςτάδιο τθσ διερεφνθςθσ, που ξεκινάει ςυνικωσ με τθν φπαρξθ ειςαγγελικισ 

παραγγελίασ, γίνεται προςπάκεια να υπάρξει γνϊςθ των κεμάτων τθσ οικογζνειασ κακϊσ 

και των ςυνκθκϊν τθσ κοινωνικισ και οικονομικισ τθσ ηωισ. Εδϊ οι δράςεισ ζχουν 

βοθκθτικό ρόλο και ςτοχεφουν καταρχιν ςτθ παροχι βοικειασ με τθν αξιοποίθςθ όλων 

των υπαρχόντων δικτφων προσ όφελοσ τόςο τθσ οικογζνειασ όςο και των παιδιϊν. Χτθν 

περίπτωςθ που οι ενζργειεσ αυτζσ δεν αποδϊςουν και κρικεί από τθν διεπιςτθμονικι 

ςυνεργαςία ότι θ γενικότερθ κατάςταςθ δεν επιδζχεται βελτίωςθσ και υπάρχει κίνδυνοσ 

για τθν ςωματικι και ψυχολογικι υγεία των παιδιϊν, γίνονται οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ 

ςε ςυνεργαςία με τθν Ειςαγγελία Ανθλίκων, ϊςτε να βρεκοφν τα παιδιά ςε 

προςτατευμζνο περιβάλλον και να διευκετθκοφν κζματα  γονικισ μζριμνασ ι επιμζλειασ. 

Ξοινωνικοί Οειτουργοί του Διμου μασ εκπροςωποφν το φορζα ςτα εξισ δίκτυα: 

 Δίκτυο επαγγελματιϊν για τθν ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ τθσ κακοποίθςθσ-

παραμζλθςθσ των παιδιϊν που λειτουργεί υπό τθν ευκφνθ του Λνςτιτοφτου Ωγείασ 

του Υαιδιοφ-Διεφκυνςθ Ψυχικισ Ωγείασ του Υαιδιοφ 

 Επιχειρθςιακό ςυντονιςτικό κζντρο για τθν παιδικι προςταςία του Εκνικοφ Ξζντρου 

Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, αρμόδιου φορζα για τθν προϊκθςθ τθσ οργάνωςθσ του 

δικτφου υπθρεςιϊν παιδικισ προςταςίασ, το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ 

δράςεων δικτφωςθσ, διαςφνδεςθσ ςυντονιςμοφ, ςυνεργαςίασ ενθμζρωςθσ, 

εκπαίδευςθσ και επιχειρθςιακισ ςτιριξθσ. 
 

VI. Δθμοτικόσ Υυμβουλευτικόσ Υτακμόσ για τθν Άνοια 

Αποτελεί μία νζα πιλοτικι δομι που δθμιουργικθκε το 2015 ςε ςυνεργαςία με τθν 

Εταιρία Ρόςου Alzheimer και Χυναφϊν Διαταραχϊν για άτομα άνω των 60 ετϊν. Διακζτει 

ιατρείο μνιμθσ, κεραπείεσ ενδυνάμωςθσ νοθτικϊν λειτουργιϊν (μνιμθσ, λόγου, 

προςοχισ), κεραπεία διά των αναμνιςεων και άλλεσ κεραπείεσ, ατομικι/ομαδικι 

δθμιουργικι απαςχόλθςθ, εργοκεραπεία και δυνατότθτα υποςτιριξθσ των φροντιςτϊν. 

Σ Χτακμόσ φιλοξενείται ςτο χϊρο των ΞΑΥΘ, δφο φορζσ τθσ εβδομάδα με προςωπικό 

που παραχωρεί θ Εταιρεία και απαρτίηεται από μια Λατρό-Ρευρολόγο και μια Ξοινωνικι 

Οειτουργό. Υροβλζπεται ακόμθ εκπαίδευςθ του επιςτθμονικοφ προςωπικοφ του 



Ψμιματοσ Υροςταςίασ Θλικιωμζνων και Αλλθλεγγφθσ του Διμου μασ, προκειμζνου να 

αναλάβει τθ ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ του ςτακμοφ μετά τθν πιλοτικι του δράςθ.  

 

VII. ΜΕΣ Χγείασ 

Αποτελεί  επίςθσ μία νζα δομι που ζχει δρομολογθκεί θ λειτουργία τθσ ςτο Διμο μασ, ςε 

ςυνεργαςία με το Εκνικό Δίκτυο Ωγιϊν Υόλεων  μετά από ζγκριςθ με απόφαςθ του 

Δθμοτικοφ Χυμβουλίου. Υρόκειται για δομι που κφριουσ ςτόχουσ ζχει τθν πρόλθψθ 

νοςθμάτων και τθν προαγωγι τθσ υγείασ. Επιπλζον παρζχονται ςε πολφ μικρό βακμό, 

βαςικζσ κεραπευτικζσ υπθρεςίεσ ςε άτομα που δεν καλφπτονται από το Εκνικό Χφςτθμα 

Ωγείασ (αναςφάλιςτοι).  Σι δράςεισ του Ξ.Ε.Υ. Ωγείασ περιλαμβάνουν:  

Ενθμζρωςθ και ςυμβουλευτικι, κακοδιγθςθ για τθν πρόλθψθ των νοςθμάτων και τθν 

προαγωγι τθσ υγείασ, βάςει τεκμθριωμζνων οδθγιϊν (πρωτοκόλλων), κοινϊν για όλα τα 

ΞΕΥ Ωγείασ. Επίςθσ, προςανατολιςμό και ενθμζρωςθ για τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ 

υγείασ, ανάλογα με τα προςωπικά προβλιματα υγείασ που αναφζρονται, οργάνωςθ 

προγραμμάτων μαηικοφ ελζγχου υγιϊν πολιτϊν που ανικουν ςε ομάδεσ υψθλοφ 

κινδφνου για διάφορα επικίνδυνα για τθ ηωι νοςιματα (προςυμπτωματικό ζλεγχοσ). 

Πε βαςικό άξονα τθν Υρόλθψθ και τθν Υροαγωγι τθσ Ωγείασ, τα Ξ.Ε.Υ .Ωγείασ ζχουν ωσ 

ςτόχο να παίξουν  κυρίαρχο ρόλο τόςο ςτθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του 

πλθκυςμοφ, όςο και ςτθν προλθπτικι ιατρικι ςε τοπικό επίπεδο. Είναι ο κατ’ εξοχιν 

κεςμόσ μζςω του οποίου οι Διμοι μποροφν να υλοποιιςουν όςα προβλζπονται τόςο ςτο  

πρόγραμμα «Ξαλλικράτθσ», όςο και ςτον πρόςφατο Ρόμο του Ωπουργείου Ωγείασ που 

αναφζρεται ςτισ μεταφερόμενεσ αρμοδιότθτεσ ςτουσ Διμουσ, χωρίσ όμωσ τουσ 

απαιτοφμενουσ πόρουσ. 

 

VIII. Σρογράμματα πρόλθψθσ και προαγωγισ τθσ Χγείασ του Διμου 

Ψα προγράμματα προαγωγισ τθσ Ωγείασ αφοροφν μία δζςμθ πολυδιάςτατων και 

αλλθλοςυμπλθροφμενων δράςεων και ενεργειϊν,  με ςκοπό τθν πρόλθψθ και 

αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων υγείασ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν 

κάκε θλικίασ με ζμφαςθ ςτισ ευάλωτεσ ομάδεσ. 

Χτόχοσ είναι να προλθφκοφν ζγκαιρα μείηονα προβλιματα υγείασ τθσ εποχισ μασ, όπωσ 

είναι ο καρκίνοσ, τα καρδιαγγειακά νοςιματα, τα ατυχιματα, το AIDS κ.α. με ποικίλεσ 

δράςεισ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ βελτίωςθσ του φυςικοφ και κοινωνικοφ 

Υεριβάλλοντοσ.  

Σι υπθρεςίεσ για τθν προαγωγι τθσ υγείασ των πολιτϊν ςχεδιάηονται και υλοποιοφνται 

με τθ ςυνεργαςία  των τριϊν τμθμάτων τθσ Δ/νςθσ Ξοινωνικισ Υολιτικισ του Διμου μασ  

και ανάλογα με το ιδιαίτερο αντικείμενο του κάκε τμιματοσ.  

Χυγκεκριμζνα, ςχεδιάηονται και υλοποιοφνται προγράμματα πρόλθψθσ και αγωγισ 

υγείασ για τα παιδιά, τισ ευάλωτεσ ομάδεσ, τουσ θλικιωμζνουσ, αλλά και τον ευρφτερο 

πλθκυςμό τα οποία περιλαμβάνουν  δράςεισ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ, 



ιατρικοφσ ελζγχουσ και  διαγνωςτικζσ εξετάςεισ, αγωγι υγείασ. Χε  ςοβαρζσ περιπτϊςεισ  

απόρων επιδιϊκεται και θ κεραπευτικι αποκατάςταςθ. Οειτουργοφν Λατρεία ςτα ΞΑΥΘ 

και το ΞΕΦΑ, παρζχεται νοςθλευτικι φροντίδα ςτο ςπίτι και εκδίδονται βιβλιάρια υγείασ 

απόρων και αναςφαλίςτων.  

Σι υπθρεςίεσ υγείασ παρζχονται μζςω ενόσ διευρυμζνου δικτφου υποςτιριξθσ 

εξειδικευμζνων φορζων υγείασ, ανκρωπιςτικϊν οργανϊςεων, εκελοντϊν, χορθγϊν και  

τθ ςυνεργαςία των αρμόδιων υπθρεςιϊν (Διεφκυνςθ Υαιδικϊν Χτακμϊν, Υρωτοβάκμια 

Εκπαίδευςθ, Υεριφζρεια κλπ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ για τθ πραγματοποίθςθ του ςυνόλου 

των δράςεων δίνεται ςτθ διαςφνδεςθ και δικτφωςθ των υπθρεςιϊν του Διμου με τισ 

δομζσ και τα προγράμματα υγείασ που εδρεφουν και αναπτφςςονται τοπικά και 

υπερτοπικά. 

Χτουσ πίνακεσ που ακολουκοφν  παρουςιάηονται  ποςοτικά ςτοιχεία για τισ δράςεισ του 

Διμου. 

ΠΙΝΑΚΑ 55:  ΒΑΥΙΜΡΥ ΕΞΒΡΝΙΑΥΞΡΥ ΞΕΦΑ ΑΣΡ ΕΝΕΓΧΡ ΦΩΟ ΒΙΒΝΙΑΤΙΩΟ  ΧΓΕΙΑΥ  

ΒΤΕΦΩΟ, ΟΘΣΙΩΟ  & ΞΑΘΘΦΩΟ  ΔΘΞΡΦΙΜΩΟ ΥΧΡΝΕΙΩΟ,  2014 

 Ξε unicef Ξε γιατροφσ του κόςμου Υφνολο 

ΔΘΝΩΥΑΟ ΥΧΞΞΕΦΡΧΘ 110 136 246 

ΕΞΒΡΝΙΑΥΦΘΜΑΟ 84 84 168 

ΕΞΒΡΝΙΑ 93 100 193 

ΠΙΝΑΚΑ 56:   ΑΟΦΙΦΧΞΑΦΙΜΡΥ ΕΞΒΡΝΙΑΥΞΡΥ ΥΦΘΟ Αϋ ΦΑΠΘ ΔΘΞΡΦΙΜΡΧ 2014 

 Αγόρια Μορίτςια Υφνολο 

ΕΞΒΡΝΙΑΥΦΘΜΑΟ 50 51 101 
 

ΠΙΝΑΚΑ 57:   ΑΟΦΙΦΧΞΑΦΙΜΡΥ ΕΞΒΡΝΙΑΥΞΡΥ ΥΦΘΟ Αϋ ΦΑΠΘ ΔΘΞΡΦΙΜΡΧ 2015 

 ΑΤΙΘΞΡΥ ΞΑΘΘΦΩΟ MADOUX BCG 

ΕΞΒΡΝΙΑΥΦΘΜΑΟ 139 123 118 
 

ΠΙΝΑΚΑ 58:  ΡΦΘΑΝΞΡΝΡΓΙΜΡΥ ΕΝΕΓΧΡΥ ΥΦΘΟ ΥΦϋ ΦΑΠΘ ΔΘΞΡΦΙΜΡΧ 2014 

 Υφνολο Αγόρια Μορίτςια 

Σαιδιά 177 76 101 

Υρόβλθμα οπτικισ οξφτθτασ 167 71 96 

Ωπερμετρωπία ΞΦ ΞΦ ΞΦ 

Αςτιγματιςμόσ 3 1 2 

Πυωπία 15 6 9 

Ξινθτικότθτασ οφκαλμϊν ΞΦ ΞΦ ΞΦ 

Αντίλθψθσ χρωμάτων ΞΦ ΞΦ ΞΦ 

Χτραβιςμόσ ΞΦ ΞΦ ΞΦ 

Διόρκωςθ γυαλιϊν 10 4 6 

Επανεξζταςθ - - - 

όπου ΚΦ : Κατάςταςθ Φυςιολογικι 
 



     

ΠΙΝΑΚΑ 59:   Ω.Τ.Ν .ΕΝΕΓΧΡΥ ΥΦΘΟ ΥΦϋ ΦΑΠΘ ΔΘΞΡΦΙΜΡΧ 2014 

 Υφνολο Αγόρια Μορίτςια 

ΕΠΕΦΑΥΦΘΜΑΟ 177 76 101 

Ωτοςκοπικι βφςμα, ωτίτιδα ΞΦ ΞΦ ΞΦ 

Υρόβλ. δεξί αυτί ΞΦ ΞΦ ΞΦ 

Υρόβλ. αριςτερό αυτί ΞΦ ΞΦ ΞΦ 

Φινοςκόπθςθ ΞΦ ΞΦ ΞΦ 

Χτομ. κοιλότθτα Χτοματοφάρυγγασ ΞΦ ΞΦ ΞΦ 

Ακουςτικι οξφτθτα ΞΦ ΞΦ ΞΦ 

Επανεξζταςθ ΞΦ ΞΦ ΞΦ 

 

  ΠΙΝΑΚΑ 60:   ΡΔΡΟΦΙΑΦΤΙΜΡΥ ΕΝΕΓΧΡΥ ΥΦΘΟ ΥΦϋ ΦΑΠΘ ΔΘΞΡΦΙΜΡΧ  2014 

 Υφνολο Αγόρια Μορίτςια 

ΕΠΕΦΑΥΦΘΜΑΟ 168 73 95 

Ψερθδόνα 25 7 18 

Ζμφραξθ 22 7 15 

Συλίτιδα 29 15 14 

Σρκοδοντικό 101 54 47 

Ξάταγμα δοντιοφ 2 2 0 

Εξαγωγι 35 17 18 

Ξακαριςμόσ 149 66 83 

Sealant 142 63 79 

Ακτινογραφία 15 13 2 

Επίςκεψθ ςε οδοντίατρο 134 60 74 

Χωρίσ προβλιματα 4 1 3 

Χοβαρά προβλιματα- παραπομπι 5 3 2 

 

ΡΦΘΑΝΞΙΑΦΤΙΜΑ ΣΤΡΒΝΘΞΑΦΑ 
2014

ΣΥΨ. ΣΩΨΘΨΑ 86% 

ΑΧΨΛΓΠΑΨΛΧΠΣΧ 2%

ΠΩΩΥΛΑ 7%

ΔΛΣΦΚ. ΓΩΑΟΛΩΡ 5%

ΡΦΘΑΝΞΙΑΦΤΙΜΡΥ ΕΝΕΓΧΡΥ 
2014

ΞΣΦΛΨΧΛΑ 54%

ΑΓΣΦΛΑ 46%



      

ΠΙΝΑΚΑ 61:  ΜΑΤΔΙΡΝΡΓΙΜΡΥ ΕΝΕΓΧΡΥ ΥΦΘΟ ΥΦϋ ΦΑΠΘ ΔΘΞΡΦΙΜΡΧ 2014 

 Υφνολο Αγόρια Μορίτςια 

 177 76 101 

Ωψθλι αρτθριακι πίεςθ ΜΦ ΞΦ ΞΦ 

Χαμθλι αρτθριακι πίεςθ ΜΦ ΞΦ ΞΦ 

Πθριαίεσ ψθλαφθτζσ ΜΦ ΞΦ ΞΦ 

Φυςιματα ΜΦ ΞΦ ΞΦ 

Υακολογικό ΘΞΓ 16 8 8 

Υεραιτζρω εξετάςεισ/ Triplex 16 8 8 

όπου ΚΦ : Κατάςταςθ Φυςιολογικι 

 

      

 

ΠΙΝΑΚΑ 62:  ΣΑΙΔΙΑΦΤΙΜΡΥ & ΡΔΡΟΦΙΑΦΤΙΜΡΥ ΕΝΕΓΧΡΥ ΑΟΑΥΦΑΝΙΥΦΩΟ ΑΣΡΤΩΟ 

ΞΑΘΘΦΩΟ  Γϋ & Εϋ ΦΑΠΘΥ ΔΘΞΡΦΙΜΡΧ, ΟΘΣΙΩΟ ΜΑΙ ΒΤΕΦΩΟ   2014 

Δράςθ Υφνολο 

ΥΑΛΔΛΑΨΦΛΞΣΧ ΕΟΕΓΧΣΧ 169 

ΣΔΣΡΨΛΑΨΦΛΞΣΧ ΕΟΕΓΧΣΧ 160 

 

 

 

 

 

ΡΔΡΟΦ. ΣΤΡΒΝΘΞΑ
2014 TEΦΛΔΣΡΑ 4%

ΕΠΦΦΑΘ 3%

ΣΩΟΛΨΛΔΑ 5%

ΣΦΚΣΔΣΡΨΛΞΣ 15%

ΞΑΨΑΓΠΑ 0,3%

ΕΑΓΩΓΘ 5%

ΞΑΚΑΦΛΧΠΣΧ 23%

Sealant 21 %

ΑΡΨΛΡΣΓΦ.2%

EΥΛΧΞ. ΣΔΣΡΨ 20%

ΥΑΦΑΥΣΠΥΘ 1%

ΡΔΡΟΦΙΑΦΤΙΜΡΥ 2014

ΞΣΦΛΨΧΛΑ 53%

ΑΓΣΦΛΑ 47%

ΜΑΤΔΙΡΝ. ΣΤΡΒΝΘΞΑΦΑ  
2013, 2014

ΩΨΘΟΘ ΥΛΕΧΘ 2,5%

ΦΩΧΘΠΑ 49%

ΥΑΚΣΟ. ΘΟΞ 23%

ΨΦΛΥΟΕ 25%

ΜΑΤΔΙΡΝΡΓΙΜΡΥ  2013, 2014

ΞΣΦΛΨΧΛΑ 53%

ΑΓΣΦΛΑ 47%



ΣΙΟΑΜΑΥ 63:  ΑΟΦΙΞΕΦΩΣΙΥΘ ΣΤΡΒΝΘΞΑΦΩΟ ΝΡΓΡΧ & ΕΜΦΤΑΥΘΥ 2014 και 2015 

Δράςθ για παιδιά /γονείσ 2014 2015 

Ζλεγχοσ και αξιολόγθςθ 175 176 

Ατομικι κεραπευτικι παρζμβαςθ 11 2 

Διαλζξεισ  από τα Οογοπεδικά Ξζντρα και του παιδαγωγοφσ ςε παιδικοφσ ςτακμοφσ 
και νθπιαγωγεία    και ατομικι ενθμζρωςθ  των γονζων 

 

ΠΙΝΑΚΑ 64:  ΞΕΥΡΥ ΡΤΡΥ ΕΦΘΥΙΩΟ ΣΤΡΥΧΞΣΦΩΞΑΦΙΜΩΟ ΕΝΕΓΧΩΟ ΑΣΡ ΦΙΥ ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ 

(από ςτοιχεία του 2014 &2015) 

ΔΤΑΥΘ ΧΣΘΤΕΥΙΑ ΩΦΕΝΡΧΞΕΟΡΙ 

‘Ζλεγχοσ αρτθριακισ πίεςθσ και ςακχάρου  Δθμοτικό Λατρείο ΞΑΥΘ 450/3.000 
πράξεισ 

‘Ζλεγχοσ αρτθριακισ πίεςθσ και ςακχάρου κατ’ 
οίκον  

«Βοικεια Χτο Χπίτι» 
180 

Ζλεγχοσ από Υακολόγο ςτο Δθμοτικό Λατρείο  Δθμοτικό Λατρείο ΞΑΥΘ  και 
Υ.Ε.Δ.Ω. (2014) 

180 

Ζλεγχοσ από Σρκοπεδικό  ςτο Δθμοτικό Λατρείο  Δθμοτικό Λατρείο ΞΑΥΘ  και 
εκελοντι ιατρό (2014) 

85 

 Ζλεγχοσ προβλθμάτων υγείασ ςε δευτεροβάκμιο 
επίπεδο με μεςολάβθςθ τθσ κοινωνικισ 
υπθρεςίασ .  

ΞΑΥΘ, ΞΕΦΑ, Ξ.Ω  και ΕΣΥΩΩ  300 

Δράςεισ πρόλθψθσ προβλθμάτων ψυχικισ υγείασ 
μζςω ομάδων υποςτιριξθσ και δθμιουργικισ 
απαςχόλθςθσ  

ΞΑΥΘ και ΞΕΦΑ 60 

 

ΠΙΝΑΚΑ 65:  ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΑ ΣΤΡΝΘΨΘΥ  2014 

ΔΤΑΥΘ ΥΧΟΕΤΓΑΗΡΞΕΟΡΙ ΦΡΤΕΙΥ ΩΦΕΝΡΧΞΕΟΡΙ 

Υρολθπτικόσ ζλεγχοσ ανευρφςματοσ ςτθν 
κοιλιακι αορτι 

Αττικό Ροςοκομείο 
230 

Ενθμζρωςθ και δωρεάν εξετάςεισ για 
καρδιοαγγειακά νοςιματα, καρκίνο, 
ςακχαρϊδθ διαβιτθ. 

Λνςτιτοφτο Ξοινωνικισ και 
Υρολθπτικισ Λατρικισ 50 

Υρόλθψθ γυναικείων καρκίνων  Άλμα Ηωισ 50 

Ενθμζρωςθ για το Alzheimer και τισ ςυναφείσ 
διαταραχζσ. 

Ελλθνικι Εταιρεία Alzheimer 
50 

Ωπζρταςθ - Ζλεγχοσ αρτθριακισ πίεςθσ και 
αντιμετϊπιςθσ με επιςτθμονικζσ μεκόδουσ 
διαχείριςθσ του ςτρεσ  

Λατρικι Χχολι Εκνικοφ 
Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθμίου 

25 

 

Υρολθπτικόσ ζλεγχοσ χρόνιασ αποφρακτικισ 
πνευμονοπάκειασ  

Ροςοκομείο «Ερρίκοσ Ρτυνάν» 20 

Δωρεάν εξετάςεισ, νοςθλείεσ, φάρμακα ςε  
οικογζνειεσ μεταναςτϊν  

Ροςοκομεία, Γιατροί του 49 οικογζνειεσ 



Δωρεάν εξετάςεισ, νοςθλείεσ, φάρμακα ςε  
αςτζγουσ 

Ξόςμου, Γιατροί χωρίσ ςφνορα, 

Λεραποςτολι Ακθνϊν, ΠΞΣ 

«Πποροφμε» 

6 

Υαροχι ιατρικϊν ειδϊν  ςε απόρουσ μζςω 
χορθγιϊν 

Specifar, φίλοι του παιδιοφ, 
Χαμόγελο του παιδιοφ, Μδρυμα 
Ππλάνσ Οαμπροποφλου  

6 

Υαροχι φαρμάκων ςε απόρουσ UNESCO,  Ξοινωνικά Φαρμακεία 
άλλων Διμων, φαρμακεία τθσ 
πόλθσ 

221 

 

ΠΙΝΑΚΑ 66:  ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΑ ΣΤΡΝΘΨΘΥ  2015 

ΔΤΑΥΘ ΥΧΟΕΤΓΑΗΡΞΕΟΡΙ ΦΡΤΕΙΥ ΩΦΕΝΡΧΞΕΟΡΙ 

Υρογραμματιςμόσ για τον ιατρικό ζλεγχο (ΘΞΓ 
test κοπϊςεωσ , u/s καρδιάσ κ.α)και τον 
εμβολιαςμό εργαηομζνων του Διμου 

Γενικό Ροςοκομείο « Θ Αγία 
Βαρβάρα » 

49 εργαηόμενοι 

Υρόγραμμα «Ευ κίνθςισ» Υεριφζρεια Αττικισ 

 

78 εργαηόμενοι 

Θμερίδα «Εμβολιςμοί και Αλλεργίεσ» ΕΔΩΥΩΩ Γονείσ των 303 
παιδιϊν των Υ.Χ 
του Διμου 

Θμερίδα « Αντιβιοτικά » ΕΔΩΥΩΩ «» 

Ενθμζρωςθ για τθν ανίχνευςθ 
ςυναιςκθματικϊν δυςκολιϊν των παιδιϊν και 
κεμάτων ςυμπεριφοράσ τουσ 

Διμοσ Αγίασ Βαρβάρασ «» 

ΨΕΧΨ ΥΑΥ Διμοσ Αγίασ Βαρβάρασ  -ΥΕΔΩ 88 ΓΩΡΑΛΞΕΧ 

ΙΧ. Διαδθμοτικό Μζντρο Σρόλθψθσ των Εξαρτιςεων και Σροαγωγισ τθσ 

Ψυχοκοινωνικισ Χγείασ «Άρθξισ» 

Ψο Διαδθμοτικό Ξζντρο Υρόλθψθσ των Εξαρτιςεων και Υροαγωγισ τθσ Ψυχοκοινωνικισ 

Ωγείασ «Άρθξισ» είναι μία Αςτικι μθ Ξερδοςκοπικι Εταιρία που δθμιουργικθκε από τουσ 

διμουσ Αγίασ Βαρβάρασ, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου, τον Σργανιςμό Ξατά των Ραρκωτικϊν 

(ΣΞΑΡΑ) και τθν τότε Ρομαρχία Ακθνϊν, Υεριφζρεια Αττικισ ςιμερα.  Ψο Ξζντρο 

απευκφνεται ςε γονείσ που ζχουν παιδιά ςτην προςχολική, τη ςχολική και την 

εφηβική ηλικία, εκπαιδευτικοφσ τθσ πρωτοβάκμιασ και τθσ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, κακϊσ και παιδαγωγοφσ, παιδιά, εφιβουσ και νζουσ, επαγγελματίεσ 

,τοπικοφσ φορείσ, οποιονδιποτε ενδιαφζρεται για ενθμζρωςθ ι ςυνεργαςία ςε κζματα 

πρόλθψθσ και εξάρτθςθσ. 

Χυνεργάηεται μ’ ζνα μεγάλο αρικμό κοινωνικϊν φορζων, δθμόςιων και ιδιωτικϊν, για 

αλλθλοενθμζρωςθ, δικτφωςθ, ανταλλαγι απόψεων και εμπειριϊν, παραπομπζσ 

ενδιαφερομζνων, ςυνδιοργάνωςθ εκδθλϊςεων, κακϊσ και για άλλεσ δραςτθριότθτεσ. 

Χτελεχϊνεται από επιςτθμονικό προςωπικό (ψυχολόγουσ, κοινωνικι λειτουργό, 

κοινωνιολόγο, κοινωνικι ανκρωπολόγο), ειδικευμζνο ςε κζματα εξάρτθςθσ και αγωγισ 

υγείασ. 



1.3.5  ΧΓΕΙΑ 

           ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ 

 

ΠΙΝΑΚΑ 67:  ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΘΥ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ   ΧΓΕΙΑ 

ΣΤΡΒΝΘΞΑΦΑ & ΣΕΤΙΡΤΙΥΞΡΙ ΔΧΟΑΦΡΦΘΦΕΥ & ΕΧΜΑΙΤΙΕΥ 

Σροβλιματα/ανάγκεσ του Διμου Δυνατά ςθμεία του Διμου 

 Ϊπαρξθ μεγάλου αρικμοφ 

αναςφαλίςτων πολιτϊν, κυρίωσ 

οικονομικϊν μεταναςτϊν τρίτων 

χωρϊν, που ςτεροφνται -ςχεδόν εξ 

ολοκλιρου- του δικαιϊματοσ 

πρόςβαςθσ ςε δομζσ υγείασ. 

 Ωποβάκμιςθ κοινωνικισ 

προτεραιότθτασ για πρόλθψθ ζναντι 

άλλων βιοτικϊν αναγκϊν. 

 Δυςκολία ανάπτυξθσ και λειτουργίασ 

των υπθρεςιϊν  υγείασ του Διμου 

λόγω ζλλειψθσ προςωπικοφ, 

εξοπλιςμοφ και οικονομικϊν μζςων.  

 

 Χφνδεςθ των δράςεων προαγωγισ 

υγείασ με τθν τοπικι ανάπτυξθ. 

 Χχεδιαςμόσ και πραγματοποίθςθ 

κοινοτικϊν προγραμμάτων 

πρόλθψθσ και προαγωγισ τθσ υγείασ  

  Χυμμετοχι ςε δίκτυα υγείασ, 

ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με δομζσ 

υγείασ και ψυχικισ υγείασ, ςυμβολι 

ςε νζεσ και καινοτόμεσ δομζσ και 

υπθρεςίεσ. 

 Αξιοποίθςθ των κοινοτικϊν δικτφων 

(εκελοντζσ, φίλοι, γειτονιά). 

 Ανάπτυξθ δράςεων 

ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ κοινισ 

γνϊμθσ.  

Σεριοριςμοί/κίνδυνοι από το ευρφτερο 

κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 

Ευκαιρίεσ από το ευρφτερο 

κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 

 Χυρρίκνωςθ/υποβάκμιςθ των 

υπθρεςιϊν υγείασ ςε εκνικό επίπεδο 

και δυςλειτουργία των υπθρεςιϊν 

πρωτοβάκμιασ φροντίδασ ςτθν 

κοινότθτα. 

 Ξατάργθςθ/ ςυγχϊνευςθ δομϊν 

υγείασ  ςτθν περιοχι, μθ επαρκισ 

ςτελζχωςθ, παλαίωςθ εξοπλιςμοφ 

και ελλείψεισ με ςυνζπεια τθ 

δυςλειτουργία των υφιςταμζνων 

δομϊν, τθν αφξθςθ του χρόνου 

αναμονισ για  εξετάςεισ και 

κεραπείεσ και τθν άνιςθ πρόςβαςθ 

των πολιτϊν. 

 Αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ του 

 Αξιοποίθςθ Δικτφων Ωγείασ, 

Ανκρωπιςτικϊν Σργανϊςεων και 

Εκελοντϊν 

 Αξιοποίθςθ του ΕΧΥΑ 

 

 

 

 



ιδιωτικοφ φορζα ςτθν υγεία. 

 Σικονομικό κόςτοσ  για τουσ πολίτεσ - 

αποτρεπτικό για τθν εναςχόλθςθ με 

τθν υγεία τουσ . 

ΜΤΙΥΙΞΑ  ΗΘΦΘΞΑΦΑ  ΦΡΣΙΜΘΥ  ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ 

 Βελτίωςθ των υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ ςτθν πόλθ 

(ςτελζχωςθ ιατρείων ΥΕΔΩ). 

 Επαναπροςδιοριςμόσ τθσ λειτουργίασ και ςχεδιαςμόσ τθσ αξιοποίθςθσ του 

Ροςοκομείου «Θ Αγία Βαρβάρα».  

 Οειτουργία  Ξ.Ε.Υ. Ωγείασ. 

 Αναδιοργάνωςθ και ςτελζχωςθ των υπθρεςιϊν υγείασ του Διμου (Σ.Ε.Ω). 

 Χτακεροποίθςθ και αξιοποίθςθ του Δικτφου  Ωποςτιριξθσ τθσ Ωγείασ  που 

ζχει ςυγκροτιςει ο Διμοσ και ανάπτυξθ προγραμματιςμζνων ςυςτθματικά 

δράςεων. 

 Ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν ςε κζματα πρόλθψθσ και προαγωγισ τθσ 

υγείασ. 

 Χυντονιςμζνεσ, με άλλεσ δθμοτικζσ ι υπερτοπικζσ υπθρεςίεσ, δράςεισ 

προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ (κακαριότθτα, αςφαλισ κινθτικότθτα κλπ)  

 Διαμόρφωςθ τοπικισ ςτρατθγικισ για τθν υγεία (ζρευνα αποτφπωςθσ του 

προφίλ υγείασ τθσ πόλθσ και διαμόρφωςθ ςυνεκτικοφ ςχεδίου δράςεων)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.6  ΣΑΙΔΕΙΑ  

           ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ 

 

I. Επίπεδο εκπαίδευςθσ του πλθκυςμοφ  

H Αγία Βαρβάρα ζχει ζντονα χαρακτθριςτικά μορφωτικισ υποβάκμιςθσ. Χυγκριτικά με το 

ςφνολο τθσ ενότθτασ του Δυτικοφ Ψομζα αλλά και το ςφνολο τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ, 

ζχει τα μεγαλφτερα ποςοςτά αποφοίτων χαμθλϊν εκπαιδευτικϊν βακμίδων (δεν 

αποφοίτθςαν από το δθμοτικό - απόφοιτοι δθμοτικοφ). Χαρακτθριςτικά, όπωσ 

αποτυπϊνεται ςτουσ πίνακεσ που ακολουκοφν, το ποςοςτό αυτό φτάνει 41% ςτθν Αγία 

Βαρβάρα, ενϊ το αντίςτοιχο είναι 31% ςτο Δυτικό Ψομζα και 26% ςτθν Υεριφζρεια 

Αττικισ.   

Ακολουκϊντασ τθν τάςθ που υπιρχε ςε εκνικό και περιφερειακό επίπεδο, τισ δεκαετίεσ 

1991-2011, το ποςοςτό  των αποφοίτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν πόλθ 

υπερδιπλαςιάςτθκε (1991:3,9%, 2001:4,6%, 2011:11%), ωςτόςο εξακολουκεί να είναι 

χαμθλό, ςυγκριτικά με το μζςο όρο ςτουσ  Διμουσ του Δυτικοφ Ψομζα και του ςυνόλου 

τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ (15% και 22% αντίςτοιχα).  Χιμερα, θ κρίςθ ανζκοψε  τθν 

αυξθτικι τάςθ των αποφοίτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, κακϊσ πολλζσ οικογζνειεσ δεν 

ζχουν πλζον τθν οικονομικι δυνατότθτα να ςπουδάςουν τα παιδιά τουσ ςε πανεπιςτιμια 

εκτόσ Αττικισ. Από τθν άλλθ, αναμζνεται ςταδιακι αφξθςθ του ποςοςτοφ τθσ 

μεταλυκειακισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ,  θ οποία με το δθμόςιο δωρεάν χαρακτιρα 

που απζκτθςε  μετά το 2013 - για τισ περιπτϊςεισ που δεν είναι επιλογι - αποτελεί 

υποκατάςταςθ τθσ δυνθτικισ τριτοβάκμιασ φοίτθςθσ.  

Ψζλοσ, πρζπει να ειπωκεί ότι μπορεί ςταδιακά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ  να παρατθρείται  

βελτίωςθ του επιπζδου φοίτθςθσ, όμωσ ζνα μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ τθσ πόλθσ 

εξακολουκεί να είναι εγκλωβιςμζνο ςτο χαμθλό εκπαιδευτικό επίπεδο τθσ υποχρεωτικισ 

εκπαίδευςθσ και τθσ μθ επαγγελματικισ εξειδίκευςθσ, με ςυνακόλουκα τθν ανεργία και 

τθ φτϊχεια και τελικά τθν ανακφκλωςθ του προβλιματοσ. Χε αυτι τθν κοινωνικι ομάδα 

υπάρχει μεγάλθ ςυμμετοχι των Φομά, όπου παρά τθ διαχρονικά ςθμαντικι μείωςθ του 

φαινομζνου τθσ ςχολικισ διαρροισ (πλζον όλα ςχεδόν τα παιδιά ολοκλθρϊνουν τθ 

φοίτθςι τουσ ςτο δθμοτικό και φοιτοφν ςτο γυμνάςιο) το ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτθν 

δευτεροβάκμια, τθ μεταδευτεροβάκμια και τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ παραμζνει  

μικρότερο  του λοιποφ πλθκυςμοφ.  

Χυνοψίηοντασ,  ςτθν Αγία Βαρβάρα τζςςερισ ςτουσ δζκα κατοίκουσ είναι απόφοιτοι 

ζωσ/και δθμοτικοφ και περιςςότεροι από τουσ μιςοφσ κατοίκουσ (56%) απόφοιτοι 

γυμναςίου ι επαγγελματικισ ςχολισ.  



ΠΙΝΑΚΑ 68:  ΕΣΙΣΕΔΡ  ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ  ΣΝΘΘΧΥΞΡΧ  ΥΕ ΑΦΦΙΜΘ, ΔΧΦΙΜΡ ΦΡΞΕΑ , ΑΓΙΑ 

ΒΑΤΒΑΤΑ : 1991 – 2001 
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ΑΦΦΙΜΘ 11,1% 10,2% 38,8% 29,7% 10,1% 5,6% 11,1% 32,6% 38,6% 12,1% 

ΔΧΦΙΜΡΥ 
ΦΡΞΕΑΥ  

12,8% 13,2% 46,8% 22,6% 4,5% 6,4% 14,0% 39,3% 34,2% 6,1% 

ΑΓΙΑ 
ΒΑΤΒΑΤΑ 

13,3% 17,2% 46,1% 19,5% 3,9% 6,7% 16,9% 41,1% 30,6% 4,6% 

Πθγι: ΕΛΣΑΣ Απογραφι 1991 και 2001 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 69:  ΕΣΙΣΕΔΡ  ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ  ΣΝΘΘΧΥΞΡΧ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ 2011 

Χφ
νο

λο
 

 Υ
τυ

χι
ο

φ
χο

ι 
 Υ

Ε 
–Ψ

Ε
 

Υ
τυ

χι
ο

φ
χο

ι 

μ
ετ

α
δ

ευ
τε

ρ
ο

β
ά

κ
μ

ια
σ 

εκ
π

α
ίδ

ευ
ς

θ
σ 

Α
π

ό
φ

ο
ιτ

ο
ι 

 Ο
υ

κε
ίο

υ
 

Α
π

ό
φ

ο
ιτ

ο
ι 

 Γ
υ

μ
να

ς
ίο

υ
 &

 

π
τυ

χι
ο

φ
χο

ι 

Επ
α

γγ
ελ

μ
α

τι
κϊ

ν 
Χχ

ο
λϊ

ν 

Α
π

ό
φ

ο
ιτ

ο
ι 

 Δ
θ

μ
ο

τι
κο

φ
 

Δ
εν

  α
π

ο
φ

ο
ίτ

θ
ς

α
ν 

α
π

ό
 

το
 Δ

θ
μ

ο
τι

κό
  

Π
θ

  κ
α

τα
τα

ς
ς

ό
μ

εν
ο

ι 

(ά
το

μ
α

 γ
εν

νθ
κ

ζν
τα

 μ
ετ

ά
 

τθ
ν 

1
/1

/2
0

0
5

) 

ΥΕΦ. 
ΑΨΨΛΞΘΧ 849.653 238.129 1.028488 477.337 646.441 352.623 235.763 

100% 22% 6% 28% 12% 17% 9% 6% 

Δ.ΨΣΠΕΑΧ  74.427 25.856 133.091 68.907 103.736 52.309 31.349 

100% 15% 5% 28% 14% 21% 11% 6% 

ΑΓΛΑ 
ΒΑΦΒΑΦΑ 

2.961 1.100 6.232 4.051 6.583 4.012 1.611 

100% 11% 4% 23% 15% 26% 15% 6% 

Πθγι: ΕΛΣΑΣ Απογραφι 2011 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Θ κατά φφλο διαφοροποίθςθ του εκπαιδευτικοφ επιπζδου παρουςιάηει ςθμαντικζσ 

διαφορζσ,  με τουσ άνδρεσ να υπολείπονται 5 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ ςτθν κατθγορία 

αυτϊν που δεν αποφοίτθςαν από το δθμοτικό και να υπερτεροφν κατά 5 ποςοςτιαίεσ 

ςτθν κατθγορία απόφοιτοι γυμναςίου – πτυχιοφχοι επαγγελματικϊν  ςχολϊν.  

 

 

 

ΕΣΙΣΕΔΡ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑ ΑΦΦΙΜΘΥ 2011

Πθ καταταςςόμενοι  (γεννθκζντεσ μετά τθν 1/1/2005) 6%

Δεν αποφοίτθςαν από το δθμοτικό 9%

Απόφοιτοι δθμοτικοφ 17%

Απόφοιτοι γυμναςίου & πτυχ. Επαγγ. Χχολϊν  12%

Απόφοιτοι λυκείου 28%

Υτυχιοφχοι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 6% 

Υτυχιοφχοι ΥΕ, ΨΕ 22%

ΕΣΙΣΕΔΡ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ ΥΦΡ ΔΧΦΙΜΡ ΦΡΞΕΑ 2011

Πθ καταταςςόμενοι  (γεννθκζντεσ μετά τθν 1/1/2005) 6%

Δεν αποφοίτθςαν από το δθμοτικό 11%

Απόφοιτοι δθμοτικοφ 21%

Απόφοιτοι γυμναςίου & πτυχ. Επαγγ. Χχολϊν  14%

Απόφοιτοι λυκείου 28%

Υτυχιοφχοι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 5% 

Υτυχιοφχοι ΥΕ, ΨΕ 15%

ΕΣΙΣΕΔΡ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ ΥΦΘΟ ΑΓΙΑ ΒΑΤΒΑΤΑ 2011

Πθ καταταςςόμενοι  (γεννθκζντεσ μετά τθν 1/1/2005) 
6%

Δεν αποφοίτθςαν από το δθμοτικό 15%

Απόφοιτοι δθμοτικοφ 26%

Απόφοιτοι γυμναςίου & πτυχ. Επαγγ. Χχολϊν  15%

Απόφοιτοι λυκείου 23%

Υτυχιοφχοι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ4% 

Υτυχιοφχοι ΥΕ, ΨΕ 11%



 

II. Σροςχολικι αγωγι 

 

   ΠΙΝΑΚΑ 70:  ΔΘΞΡΦΙΜΡΙ   ΣΑΙΔΙΜΡΙ   ΥΦΑΘΞΡΙ 2015 -2016 

Υτακμόσ Ζτοσ 
καταςκευισ 

Δυναμικότθτα 
Φιλοξενοφμενα 
παιδιά 

Φιλοξενοφμενα παιδιά ΕΥΣΑ  

Δθμοτικόσ Υαιδικόσ 
ςτακμόσ «Θ ΧΒΣΩΦΑ»  

 

2002 
60 νιπια 66 νιπια  42 νιπια 

Δ’   Δθμοτικόσ 
Βρεφονθπιακόσ Χτακμόσ 

 

2004 

 20 βρζφθ 

 50 νιπια 

29 βρζφθ  

50 νιπια  

14 βρζφθ  

35 νιπια  

Γϋ  Δθμοτικόσ Υαιδικόσ 
Χτακμόσ                         

-  70  νιπια 36 νιπια  30 νιπια  

Δθμοτικόσ ΒΡΧ  
«Δ. Υαντελιάδθσ» 

 

1999 

32 βρζφθ 

28  νιπια 

32 βρζφθ  

34 νιπια  

22 βρζφθ  

20 νιπια  

 

Σ Διμοσ λειτουργεί 4 Χτακμοφσ με ςυνολικι δυναμικι 208 νθπίων 61 βρεφϊν.                  

Εκτόσ από τουσ δθμοτικοφσ παιδικοφσ ςτακμοφσ ςτθν πόλθ λειτουργοφν  ο παιδικόσ 

ςτακμόσ τθσ Εργατικισ Εςτίασ δυναμικότθτασ 20 παιδιϊν και ο ιδιωτικόσ παιδικόσ 

ςτακμόσ «Φάδου», με δυναμικότθτα 70 παιδιά.  

Χτουσ τρεισ από τουσ τζςςερισ δθμοτικοφσ ςτακμοφσ, οι υποδομζσ είναι εξαιρετικά καλζσ, 

κακϊσ διακζτουν άνετεσ τάξεισ, φυςικό φωτιςμό, μαγειρεία, πρόςβαςθ από τισ τάξεισ 

ςτον αφλειο χϊρο. Πειονζκτθμα αποτελεί θ ζλλειψθ υποδομϊν για τθ φιλοξενία παιδιϊν 

με αναπθρία – ειδικζσ ανάγκεσ38 .  

Τλοι οι δθμοτικοί παιδικοί ςτακμοί ςυμμετζχουν ςτθ δράςθ "Εναρμόνιςθ Σικογενειακισ 

και Επαγγελματικισ ηωισ" με χρθματοδότθςθ από το Ε.Χ.Υ.Α. 2007-2013.  Χε κάκε 

περίπτωςθ κριτιριο τοποκζτθςθσ των παιδιϊν ςε ζνα παιδικό ςτακμό, είναι θ εγγφτθτα 

του ςτακμοφ με το ςπίτι του παιδιοφ. 

Τλοι οι ςτακμοί λειτουργοφν με ενιαίο κανονιςτικό πλαίςιο και υλοποιοφν πρότυπα 

προγράμματα προςχολικισ αγωγισ, δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ, διατροφισ, πρόλθψθσ 

και αγωγισ υγείασ.  

                                                           
38

 Υεριςςότερα για τα κτιρια και τθν πρόςβαςθ των ΑμεΑ ςε αυτά αναφζρονται ςτθ κεματικι « Εςωτερικό 
Υεριβάλλον» 

ΕΣΙΣΕΔΡ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ ΓΧΟΑΙΜΩΟ 
ΥΦΘΟ ΑΓΙΑ ΒΑΤΒΑΤΑ 2011

Πθ καταταςςόμενοι  (γεννθκζντεσ μετά τθν 1/1/2005) 6%

Δεν αποφοίτθςαν από το δθμοτικό 17%

Απόφοιτοι δθμοτικοφ 25%

Απόφοιτοι γυμναςίου & πτυχ. Επαγγ. Χχολϊν  13%

Απόφοιτοι λυκείου 23%

Υτυχιοφχοι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 5% 

Υτυχιοφχοι ΥΕ, ΨΕ 11%



Χτα προγράμματα προςχολικισ αγωγισ και δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ εντάςςονται και 

οι δραςτθριότθτεσ που γίνονται  ςε ςυνεργαςία με τα Ξ.Α.Υ.Θ, τθ  Δραματικι Χχολι, τα 

Εικαςτικά και το Ωδείο, όπωσ για παράδειγμα,   θ περιγραφι εκίμων από τισ γιαγιάδεσ 

και παπποφδεσ ςτα παιδιά των παιδικϊν ςτακμϊν και καταςκευι χαρταετοφ κάκε 

Ψςικνοπζμπτθ, θ ανάγνωςθ  από  τισ γιαγιάδεσ και παπποφδεσ βιβλίων ςτα παιδιά κατά 

τον εορταςμό  τθσ παγκόςμιασ εβδομάδασ παιδικοφ βιβλίου, θ πραγματοποίθςθ  

εορταςτικϊν  εκδθλϊςεων, κεατρικϊν παραςτάςεων (από παιδαγωγοφσ) και 

παραςτάςεων κουκλοκζατρου.  

Χτα προγράμματα πρόλθψθσ και αγωγισ υγείασ εντάςςεται θ υλοποίθςθ ετιςιων 

προγραμμάτων πρϊιμθσ ανίχνευςθσ δυςκολιϊν με τθ ςυνεργαςία τθσ  Ξοινωνικισ 

Ωπθρεςίασ και τθν εκελοντικι ςυνειςφορά των ιδιωτικϊν λογοπεδικϊν κζντρων που 

λειτουργοφν ςτθν πόλθ μασ.  

Ειδικότερα ςε ςχζςθ με τθ διατροφι τονίηεται ότι το φαγθτό παραςκευάηεται αυκθμερόν 

και χωριςτά ςε κάκε ςτακμό με υλικά που ζχουν επιλεγεί με βάςθ τισ διατροφικζσ 

ανάγκεσ και προτιμιςεισ των παιδιϊν και τισ υποδείξεισ του παιδίατρου και ελζγχονται 

από τουσ υπεφκυνουσ κάκε ςτακμοφ με ςχολαςτικότθτα. 

Σι  βρεφονθπιακοί ςτακμοί του Διμου παράγουν αξιόλογο ζργο, όμωσ δεν μποροφν να 

ανταποκρικοφν ςτα αιτιματα φιλοξενίασ και ιδιαίτερα ςτα αιτιματα για βρζφθ, γιατί 

ζχουν περιοριςμζνθ δυναμικότθτα. Επιπλζον, λειτουργοφν με ελάχιςτο παιδαγωγικό, 

διοικθτικό και βοθκθτικό προςωπικό, γιατί δεν είναι δυνατι θ αντικατάςταςθ των 

ατόμων που ςυνταξιοδοτικθκαν.  Ψζλοσ, λόγω των  οικονομικϊν δυςκολιϊν, 

υπολείπονται ςε εξοπλιςμό και παιδαγωγικά μζςα (ςχολικό αυτοκίνθτο για τθ 

μετακίνθςθ των παιδιϊν, περιςςότερα παιχνίδια αυλισ, ςφγχρονο παιδαγωγικό υλικό, 

Θλεκτρονικά μζςα). Ψο αξιόλογο ζργο των παιδικϊν ςτακμϊν οφείλεται, ςε μεγάλο 

βακμό  ςτθν επιςτθμονικι κατάρτιςθ, τθν εμπειρία και τθν ςοβαρι δουλειά του 

προςωπικοφ τουσ. 

 

III. Φυπικι  εκπαίδευςθ  

Υχολικζσ μονάδεσ Αγίασ  Βαρβάρασ  

Χτθν Αγία Βαρβάρα λειτουργοφν 16 μονάδεσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και 5 μονάδεσ 

τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, δθλαδι ςυνολικά 21 ςχολικζσ μονάδεσ. 

Ψο ςχολικό ζτοσ 2014-2015, ςτισ 16 μονάδεσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ εγγράφθκαν 

1.751 μακθτζσ και ςτισ 5 μονάδεσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 1.099 μακθτζσ 

δθλαδι ςυνολικά 2.850 μακθτζσ. Ψο ςχολικό ζτοσ 2015-2016 ςτθν  εγγράφθκαν 

πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ 1.656 μακθτζσ, ςτθ δευτεροβάκμια 1065 και ςυνολικά 2.721  

(μείωςθ  5%).   

Χτον πίνακα που ακολουκεί περιζχονται περιςςότερεσ πλθροφορίεσ  για τθν οργάνωςθ 

των ςχολείων και τουσ εγγεγραμμζνουσ μακθτζσ δίνεται:  
 



ΠΙΝΑΚΑ  71:  ΦΞΘΞΑΦΑ ΜΑΙ ΕΙΔΙΜΕΥ ΘΕΥΕΙΥ ΥΧΡΝΕΙΩΟ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ 2014-2015 

ΥΧΡΝΕΙΑ ΦΞΘΞΑΦΑ 
ΕΙΔΙΜΕΥ ΘΕΥΕΙΥ 2014-15 2015-16 

ΜΝΑΥΙΜΡ ΡΝΡΘΞΕΤΡ ΕΟΦΑΠΘΥ 

Σ
Τ

Ω
Φ

Ρ
Β

Α
Θ

Ξ
ΙΑ

 

1
ο
  Ρθπιαγωγείο 1 -  - 25 13 

3
ο
  Ρθπιαγωγείο  1 1  ΣΟΣΘΠΕΦΣ 32 26 

4
ο
  Ρθπιαγωγείο 1 1  ΣΟΣΘΠΕΦΣ 40 44 

5
ο
  Ρθπιαγωγείο 1 1  ΣΟΣΘΠΕΦΣ 39 43 

6
ο
  Ρθπιαγωγείο  1 1  ΣΟΣΘΠΕΦΣ 54 26 

10
ο
Ρθπιαγωγείο 1 1  ΣΟΣΘΠΕΦΣ 52 45 

11
ο
Ρθπιαγωγείο 1 1  ΣΟΣΘΠΕΦΣ 44 36 

12
ο
Ρθπιαγωγείο 1 1  ΣΟΣΘΠΕΦΣ 49 46 

13
ο
Ρθπιαγωγείο 1 -  - 20 20 

ΥΧΟΡΝΡ 355 301 

1
ο
  Δθμοτικό 11 2 1(χωρίσ το 

ζνταξθσ το 2016) 
ΣΟΣΘΠΕΦΣ/ΕΡΨΑΘΧ 220 195 

2
ο
  Δθμοτικό  13 2 (1 το 2016) 1 ΣΟΣΘΠΕΦΣ/ΕΡΨΑΘΧ 217 196 

4
ο
  Δθμοτικό  11 1 1(χωρίσ το 

ζνταξθσ το 2016) 
ΣΟΣΘΠΕΦΣ/ΕΡΨΑΘΧ 192 191 

5
ο
  Δθμοτικό  12 2 1 ΣΟΣΘΠΕΦΣ/ΕΡΨΑΘΧ 215 205 

6
ο
  Δθμοτικό  11 1 - ΣΟΣΘΠΕΦΣ 198 195 

7
ο
  Δθμοτικό  11 2 - ΣΟΣΘΠΕΦΣ 196 214 

8
ο
  Δθμοτικό  9 1 1(χωρίσ το 

ζνταξθσ το 2016) 
ΣΟΣΘΠΕΦΣ/ΕΡΨΑΘΧ 158 159 

 ΥΧΟΡΝΡ 1.396 1355 

Δ
ΕΧ

ΦΕ
Τ

Ρ
Β

Α
Θ

Ξ
ΙΑ

Α
 

1
ο
  Γυμνάςιο  9  204 212 

2
ο
  Γυμνάςιο 11 (10)  214 198 

3
ο
  Γυμνάςιο  13 Ενιςχυτικι  293 279 

ΥΧΟΡΝΡ 711 689 

1
ο
  Οφκειο 9 (8) Ενιςχυτικι 175 174 

2
ο
  Οφκειο 9 Ενιςχυτικι  213 202 

 ΥΧΟΡΝΡ 388 376 

 

Τλα τα νθπιαγωγεία του Διμου Αγίασ Βαρβάρασ ςτεγάηονται ςε κτίρια με επαρκείσ 

προαφλιουσ χϊρουσ. Πειονεκτοφν ίςωσ ςε αίκουςεσ εκδθλϊςεων.  

Ψα περιςςότερα δθμοτικά ςχολεία ςτεγάηονται ςε νζα κτίρια,  πλθν του 4ου και 8ου τα 

οποία όμωσ ζχουν επιςκευαςτεί. Τλα διακζτουν χϊρουσ άκλθςθσ και αίκουςεσ 

εκδθλϊςεων. Από τα κτίρια ςτα οποία ςτεγάηονται τα γυμνάςια και τα λφκεια, δφο είναι 

καινοφργια, δφο  είναι επιςκευαςμζνα κι ζνα είναι παλιό αλλά κατάλλθλο. Τλα ζχουν 

επάρκεια χϊρων.  

Ψο 2ο γυμνάςιο δεν ζχει αμφικζατρο αλλά διακζτει αίκουςα που μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ωσ αίκουςα εκδθλϊςεων.  



Αρικμθτικά, οι αίκουςεσ των δθμοτικϊν ςχολείων, των γυμναςίων και των λυκείων 

επαρκοφν,  γιατί υπερκαλφπτουν τισ υπάρχουςεσ ανάγκεσ39.  

Πε βάςθ τα παραπάνω, οι κτθριακζσ ανάγκεσ δεν είναι μεγάλεσ. Αυτό που χρειάηονται  

τα ςχολεία   είναι διαρκι ςυντιρθςθ των κτθρίων, θ οποία γίνεται από το Διμο κάκε 

χρόνο,  ανανζωςθ του εξοπλιςμοφ τουσ  και επιχοριγθςθ  ανάλογθ των  λειτουργικϊν  

αναγκϊν τουσ. Ωςτόςο, θ οικονομικι κατάςταςθ του Διμου δυςχεραίνει τθν κάλυψθ των 

αναγκϊν, ςτο βακμό και ςτο χρόνο που απαιτείται, ενϊ λόγω τθσ γενικότερθσ 

οικονομικισ αςφυξίασ, ζχουν μειωκεί ςθμαντικά οι χορθγίεσ που κάλυπταν κάποιο μζροσ 

αυτϊν των αναγκϊν.  

Χε ςχζςθ με τθ χωροταξικι κατανομι των ςχολικϊν μονάδων αξιοςθμείωτο είναι το 

γεγονόσ ότι τα δφο από τα τρία γυμνάςια χωροκετοφνται ςτο ίδιο ςθμείο τθσ πόλθσ40. 

Χτθν κάτω Αγία Βαρβάρα θ ζλλειψθ γυμναςίου ςε ςυνδυαςμό με τθν  εγγφτθτα  

αντίςτοιχθσ ςχολικισ μονάδασ άλλου διμου, οδθγοφν κάκε χρόνο ςτθν ςυγκζντρωςθ 

πολλϊν αιτθμάτων μεταγραφϊν μακθτϊν μασ, εκτόσ Αγίασ Βαρβάρασ.  

Ψζλοσ, επιςθμαίνεται θ ανάγκθ αφξθςθσ των μζτρων  αςφάλειασ των ςχολείων. 

Υχολικι φοίτθςθ και  ςχολικι διαρροι 

Χυγκριτικά με άλλουσ Διμουσ, ςτθν Αγία Βαρβάρα είναι πιο ςυχνό το φαινόμενο τθσ 

διακοπισ τθσ ςχολικισ φοίτθςθσ. Ξαταρχιν εμφανίηεται ςτθν πλθκυςμιακι ομάδα των 

Ψςιγγάνων.  

Υαρόλο που τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ θ ςυμμετοχι των Ψςιγγάνων, ςε  όλεσ τισ βακμίδεσ 

εκπαίδευςθσ, είναι ςυνεχϊσ μεγαλφτερθ,  ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ οικογενειϊν Φομά, 

ςυνεχίηει να μθ ςυςχετίηει τθν επαγγελματικι και κοινωνικι επιτυχία με τθν εκπαίδευςθ  

και  να υποτιμά  τθν αξία τθσ.  

Ψο φαινόμενο τθσ διακοπισ τθσ ςχολικισ φοίτθςθσ εμφανίηεται και ςτα παιδιά των 

μεταναςτϊν. Αυτά τα παιδιά ζχουν δυςκολίεσ προςαρμογισ λόγω γλϊςςασ, κουλτοφρασ, 

αδυναμίασ των γονιϊν να βοθκιςουν ςτθ ςχολικι μελζτθ και άλλων παραγόντων (π.χ. 

ςυμμετοχι των μεγαλφτερων παιδιϊν ςτθ φφλαξθ των μικρότερων ϊςτε οι γονείσ να 

μποροφν να εργάηονται). 

Χε πολυπροβλθματικζσ οικογζνειεσ όπου θ φτϊχεια ςυνδυάηεται και με χριςθ ουςιϊν, 

παραμζλθςθ, ενδοοικογενειακζσ ςυγκροφςεισ, κ.α. θ εγκατάλειψθ του ςχολείου είναι 

ακόμα πιο ςυχνό φαινόμενο  

Ψζλοσ, τθ ςχολικι φοίτθςθ επθρεάηει θ οικονομικι κρίςθ. Ζχουν αυξθκεί οι περιπτϊςεισ 

παιδιϊν οικογενειϊν με κοινωνικά και οξυμζνα οικονομικά προβλιματα, που 

εγκαταλείπουν το ςχολείο, για να βοθκιςουν τθν οικογζνεια τουσ και αναηθτοφν  

εργαςία ι μια τεχνικι ςχολι που κα τουσ οδθγιςει ταχφτερα ςε αυτιν.  
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 Υεριςςότερεσ πλθροφορίεσ, για τθν επιφάνεια κάλυψθσ και θ προςβαςιμότθτα κάκε ςχολείο αναφζρονται  ςτο 
κεφάλαιο 1.5.9 ΞΨΛΦΛΑΞΘ ΩΥΣΔΣΠΘ  
40

 H χωροκζτθςθ δίνεται ςτ κεφάλαιο 1.2.1 ΧΩΦΣΨΑΛΞΘ ΞΑΛ ΥΣΟΕΣΔΣΠΛΞΘ ΣΦΓΑΡΩΧΘ 



Θ οικονομικι κρίςθ ζχει επιδράςει αρνθτικά και ςτισ ςπουδζσ ςτθν τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ.  Ζτςι, παρά τθν αφξθςθ των επιτυχόντων  ςε ΑΕΛ και ΨΕΛ, θ αδυναμία των 

οικογενειϊν να υποςτθρίξουν οικονομικά τισ ςπουδζσ των παιδιϊν τουσ, ςυχνά οδθγεί 

ςτθν εξ αρχισ επιλογι ςχολϊν με κριτιριο τθν εντοπιότθτα (δθλϊνουν ςχολζσ ςτθν 

Ακινα) κι όχι το επικυμθτό αντικείμενο ςπουδϊν ι  ςτθ μθ φοίτθςθ  και τθ διακοπι των 

ςπουδϊν παιδιϊν  που πζτυχαν τθν ειςαγωγι ςε εκπαιδευτικά ιδρφματα  εκτόσ Ακινασ. 

Γενικότερα θ οικονομικι κρίςθ οδθγεί ςτθ ςυγκζντρωςθ των νζων ςτθν 

μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθ (ΛΕΞ) εντόσ Ακθνϊν,  αντί τθσ τριτοβάκμιασ εκτόσ 

Υεριφζρειασ.  

 

ΠΙΝΑΚΑ 72: ΦΡΙΦΘΥΘ ΥΦΑ ΥΧΡΝΕΙΑ  ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ  ΥΧΡΝΙΜΡ ΕΦΡΥ 2013-2014 

 ΟΘΣΙΑΓΩΓΕΙΡ ΔΘΞΡΦΙΜΡ ΓΧΞΟΑΥΙΡ  ΝΧΜΕΙΡ 

ΕΓΓΕΓΤΑΞΞΕΟΡΙ 365 1.435 724 380 

ΔΙΕΜΡΨΑΟ ΦΘΟ 
ΣΑΤΑΜΡΝΡΧΘΘΥΘ 

 18 μθ ςυμπερ. του 
2

ου
 Δθμοτικοφ 

80 11 

Υχολικι διαρροι ςε 
ςχζςθ με 2012-2013 

 1
ο
 αφξθςθ, 4

ο
 

μείωςθ, 5
ο
, 6

ο
, 7

ο
, 

8
ο
 ίδια  

11% 
Πείωςθ ςε όλα 

2,9% 
1

ο
 μείωςθ, 2

ο
 αφξθςθ 
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ΠΙΝΑΚΑ 73:  ΤΡΞΑ ΞΑΘΘΦΕΥ  ΥΦΡ ΥΧΟΡΝΡ ΦΩΟ ΞΑΘΘΦΩΟ   

ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΘ 
ΒΑΘΞΙΔΑ 

ΥΧΟΡΝΡ ΞΑΘΘΦΩΟ  ΥΧΟΡΝΡ ΤΡΞΑ ΞΑΘΘΦΩΟ  και % 

 2014-2015 2015-2016 2014-
2015 

% 2015-2016 % 

ΡΝΕΥ 2820 2.721 740 26% 696 25,5% 

ΟΘΣΙΑΓΩΓΕΙΑ 332 301 86 26% 75 25% 

ΔΘΞΡΦΙΜΑ 1400 1.355 373 27% 341 25% 

ΓΧΞΟΑΥΙΑ 700 689 217 31% 210 30% 

ΝΧΜΕΙΑ 388 376 64 16% 70 19% 

 

Χχεδόν όλα τα παιδιά Φομά εγγράφονται ςτθν Αϋ Δθμοτικοφ και ςυγκριτικά με το 

παρελκόν όλο και περιςςότερα ολοκλθρϊνουν τθ φοίτθςθ ςτθν πρωτοβάκμια και 

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ.  

Υαρόλα αυτά, τα παιδιά ΦΣΠΑ ζχουν δυςκολίεσ ζνταξθσ ςτο ςχολικό περιβάλλον, ειδικά 

ςτθν Αϋ Δθμοτικοφ όπου για πρϊτθ φορά «αποχωρίηονται» τθν υπερπροςτατευτικι τουσ 

οικογζνεια, δυςκολίεσ τιρθςθσ του ςχολικοφ ωραρίου και δυςκολίεσ τιρθςθσ των 

κανόνων ςχολικισ μελζτθσ ςτο ςπίτι.  
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 Υθγι: Υρόγραμμα Εκπαίδευςθσ Ψςιγγανοπαίδων, Υανεπιςτθμίου Ακθνϊν  (ιδία επεξεργαςία)  



Χυχνό αποτζλεςμα όλων αυτϊν είναι θ ελλιπισ φοίτθςθ, τα μακθςιακά κενά, θ ςχολικι 

αποτυχία και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ θ ςχολικι διαρροι. Επίςθσ, είναι γεγονόσ ότι ο 

βακμόσ ανάπτυξθσ των τςιγγάνικων επιχειριςεων42, που ςτθν πλειοψθφία τουσ είναι 

οικογενειακζσ, επιβάλλει τθν παρακολοφκθςθ κάποιων τάξεων του γυμναςίου. Τμωσ,  

μετά  το γυμνάςιο, θ ςυμμετοχι των Φομά ςτθν εκπαίδευςθ ζχει φκίνουςα τάςθ, γιατί 

κεωρείται ότι κα ζχουν μεγαλφτερο όφελοσ  αν εργαςτοφν. 

Σι αντικειμενικζσ δυςκολίεσ προςαρμογισ αλλά και οι αναπαραγόμενεσ αντιλιψεισ των 

Φομά για τθν εκπαίδευςθ, απαιτοφν ςυνζχεια  και ςυνζπεια ςτθν εφαρμογι  πολιτικϊν 

και προγραμμάτων πρόλθψθσ τθσ ςχολικισ διαρροισ και εγκατάλειψθσ τθσ εκπαίδευςθσ.  

Χτο πλαίςιο αυτό, ο Διμοσ Αγίασ Βαρβάρασ και το Ξζντρο Διαπολιτιςμικισ Αγωγισ τθσ 

Φιλοςοφικισ Χχολισ του Εκνικοφ Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθμίου Ακθνϊν, 

ςυνεργάςτθκαν, τα τελευταία χρόνια για τθν υλοποίθςθ του εκνικοφ  προγράμματοσ  

«Εκπαίδευςθ των παιδιϊν Φομά» ςτθν Αγία Βαρβάρα,  με ςτόχο τθν αφξθςθ των παιδιϊν 

Φομά που εγγράφονται και φοιτοφν ςτο ςχολείο και θ μείωςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ, 

μζςω τθσ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ οικογζνειάσ τουσ για να υποςτθρίξει 

τθν εκπαίδευςθ και μζςω τθσ βελτίωςθσ των ςυνκθκϊν υποδοχισ ςτθ ςχολικι κοινότθτα. 

 

Βαςικζσ δράςεισ του Σρογράμματοσ ιταν: 

 Η ενίςχυςη τησ πρόςβαςησ και φοίτηςησ ςτην προςχολική αγωγή.  

 Η λειτουργία τάξεων υποδοχισ, ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ κακϊσ και 

φροντιςτθριακϊν τμθμάτων . 

 Η πρόςβαςη ςτα Κζντρα Εκπαίδευςησ Ενηλίκων και ςτα ςχολεία Δεφτερησ 

Ευκαιρίασ, με τθ ςυνδρομι κοινωνικϊν λειτουργϊν και διαμεςολαβθτϊν.  

 Η επιμορφωτική υποςτήριξη των εκπαιδευτικϊν με ενδοςχολικζσ 

επιμορφϊςεισ και  με επιμόρφωςθ εξ αποςτάςεωσ.  

 Η ςυνεργαςία ςχολικϊν ψυχολόγων και μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, για τθν 

μακθςιακι και ψυχοκοινωνικι ςτιριξθ των μακθτϊν Φομά, τθν υποςτιριξθ των  και 

γονζων και των εκπαιδευτικϊν, τθν κατανόθςθ τθσ διαφορετικότθτασ, τθ βελτίωςθ 

τθσ μακθςιακισ εκτίμθςθσ, επικοινωνίασ, αλλθλοχποςτιριξθσ και τθσ 

λειτουργικότθτασ του ςχολείου. 

 Η ςφνδεςη ςχολείου, οικογζνειασ και τοπικήσ κοινωνίασ για άμεςθ 

επικοινωνία και ςυνεργαςία με βάςθ τουσ κοινοφσ ςτόχουσ . 

Λδιαίτερα χαρακτθριςτικά  του προγράμματοσ ιταν: 

 Θ ςυμμετοχι ςε όλεσ τισ δράςεισ όχι μόνο Φομά αλλά παιδιϊν  και οικογενειϊν  με 

προβλιματα-αίτια ςχολικισ διαρροισ. 
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 Βλ. Άξονασ 3. Ψοπικι Σικονομία-Απαςχόλθςθ  



 Θ ςυμπλθρωματικότατα δράςεων του Υανεπιςτθμίου μζςα ςτο ςχολείο, με δράςεισ 

τθσ Ξοινωνικισ Ωπθρεςίασ που ανζπτυξε με τθ ςυμβολι  εκελοντϊν φορζων, 

επιχειριςεων και πολιτϊν.  

Χυγκεκριμζνα, τα δφο Οογοπεδικά Ξζντρα τθσ πόλθσ μασ ανζλαβαν τθ δωρεάν 

αποκατάςταςθ των μακθςιακϊν δυςκολιϊν  αναςφάλιςτων/ απόρων παιδιϊν κακϊσ 

και τθ ςυμβουλευτικι γονζων προνθπίων και  νθπίων. Επίςθσ,  με τθ ςυμβολι 

εκελοντϊν λειτουργοφςε το κοινωνικό φροντιςτθρίου του Διμου. 

 Χυντονιςτισ των δράςεων πλάι ςτο Υανεπιςτιμιο ιταν θ Δθμοτικι Ξοινωνικι 

Ωπθρεςία. 

Σριςμζνα ςτοιχεία των δράςεων43 που αναπτφχκθκαν, παρουςιάηονται ςτουσ πίνακεσ 

που ακολουκοφν: 

 

ΠΙΝΑΚΑ 74: ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ ΦΥΙΓΓΑΟΡΣΑΙΔΩΟ  2014-2015:               

ΦΤΡΟΦΙΥΦΘΤΙΑΜΑ ΦΞΘΞΑΦΑ ΥΦΑ ΥΧΡΝΕΙΑ 

ΥΧΡΝΕΙΡ   ΑΤΙΘΞΡΥ 
ΦΞΘΞΑΦΩΟ 

ΩΤΕΥ  ΑΟΑ 
 ΕΒΔΡΞΑΔΑ 

ΑΤΙΘΞΡΥ 
ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΩΟ 

ΞΑΘΘΦΕΥ ΤΡΞΑ 

4
Σ
 ΔΘΠΣΨΛΞΣ 1 4 3 16 

5
Σ
 ΔΘΠΣΨΛΞΣ 1 6 3 35 

6
Σ
 ΔΘΠΣΨΛΞΣ 1 6 3 17 

 

 

 

 

IV. Δια Βίου Ξάκθςθ 44 
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 Υθγι: Υρόγραμμα Εκπαίδευςθσ Ψςιγγανοπαίδων, Υανεπιςτθμίου Ακθνϊν   
44

 Χτον όρο «Δια βίου μάκθςθ» περιλαμβάνονται όλεσ οι μορφζσ μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων ςτθ διάρκεια τθσ ηωισ 
του ανκρϊπου, που αποςκοποφν ςτθν απόκτθςθ ι τθν ανάπτυξθ γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων, οι οποίεσ 
ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ προςωπικότθτασ, ςτθν επαγγελματικι ζνταξθ και εξζλιξθ του 
ατόμου, ςτθν κοινωνικι ςυνοχι, ςτθν ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ ενεργοφ ςυμμετοχισ ςτα κοινά και ςτθν κοινωνικι, 

ΠΙΝΑΚΑ 75: ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ ΦΥΙΓΓΑΟΡΣΑΙΔΩΟ  2014-2015 

ΥΧΡΝΕΙΑ  ΕΔΑΞ 
ΑΤΙΘΞΡΥ 
ΦΞΘΞΑΦΩΟ 

ΑΤΙΘΞΡΥ 
ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΩΟ 

ΩΤΕΥ (ΕΒΔΡΞΑΔΙΑΙΩΥ) 

2ο  ΓΩΠΡΑΧΛΣ  2 2 4 

ΠΙΝΑΚΑ 76:  ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ ΦΥΙΓΓΑΟΡΣΑΙΔΩΟ,  ΣΑΤΕΞΑΒΑΥΕΙΥ ΞΑΗΙ ΞΕ 

ΦΡ ΔΘΞΡ, 2013-2014 

ΔΤΑΥΘ 
ΥΧΞΞΕΦΡΧΘ 
ΞΑΘΘΦΩΟ 

ΣΤΡΡΔΡΥ/ ΕΣΙΦΧΧΡΟΦΕΥ ΥΦΙΥ 
ΕΣΑΟΑΝΘΣΦΙΜΕΥ ΕΠΕΦΑΥΕΙΥ 

ΜΡΙΟΩΟΙΜΡ ΦΤΡΟΦΙΥΦΘΤΙΡ ΔΘΞΡΧ 60 30% των παιδιϊν 

ΕΟΙΥΧΧΦΙΜΘ  ΔΙΔΑΥΜΑΝΙΑ 
ΞΕΦΑΠΕΦΑΥΕΩΟ  

70 από 106 
μετεξετ. 

94% 



Πε τθν μεταρρφκμιςθ «ΞΑΟΟΛΞΦΑΨΘ» και το Ρόμο 3879 «Ανάπτυξθ τθσ Δια Βίου 

Πάκθςθσ και λοιπζσ διατάξεισ» ΦΕΞ 163Α/21-9-2010)45 θ Ψοπικι Αυτοδιοίκθςθ ανζλαβε 

νζεσ αρμοδιότθτεσ ςτον τομζα τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων. Χε αυτζσ περιλαμβάνονται:  

α) θ ίδρυςθ και λειτουργία Ξζντρων Δια Βίου Πάκθςθσ (Ξ.Δ.Β.Π.) που οργανϊνονται ςτο 

πλαίςιο τθσ υπθρεςιακισ μονάδασ που αςκεί αρμοδιότθτεσ δια βίου μάκθςθσ και 

εφαρμόηουν ζνα  τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάκθςθσ,  

β) θ λειτουργία και διαχείριςθ τοπικϊν δομϊν και θ εφαρμογι προγραμμάτων τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Δια Βίου Πάκθςθσ, ςτο πλαίςιο προγραμματικϊν ςυμβάςεων,   

γ) θ εφαρμογι προγραμμάτων των Ξ.Υ.Ε. του Ωπουργείου Υαιδείασ ςτο πλαίςιο 

προγραμματικϊν ςυμβάςεων.  

Χτο πλαίςιο των παραπάνω, ο Διμοσ αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ δια βίου μάκθςθσ μζςω του 

Ψμιματοσ Υαιδείασ και Δια βίου μάκθςθσ.  

Ψο 2014   ςε ςυνεργαςία με το ΛΡΕΔΛΒΛΠ, ίδρυςε  το Ξζντρο Δια Βίου Πάκθςθσ Αγίασ 

Βαρβάρασ, παρζχοντασ ςτουσ κατοίκουσ τθσ πόλθσ τθ δυνατότθτα να ςυμμετζχουν ςε 

προγράμματα επτά κεματικϊν ενοτιτων: Σικονομία και Επιχειρθματικότθτα, Υοιότθτα 

Ηωισ και Υεριβάλλον, Γλϊςςα και Επικοινωνία, Υολιτιςμόσ και Ψζχνθ, Υρογράμματα 

ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, Ρζεσ Ψεχνολογίεσ. 

Ψο Ξζντρο Δια Βίου Πάκθςθσ  Αγίασ Βαρβάρασ ςτελεχϊκθκε  με δφο ςυνεργάτεσ του 

ΛΡΕΔΛΒΛΠ και χρθματοδοτικθκε  από το ΕΧΥΑ ζωσ το τζλοσ του 2015, οπότε ζπαψε και να 

λειτουργεί.   

Θ  ςθμαςία του Ξζντρου  τεκμθριϊνεται από τα ςτοιχεία που παρατίκενται ςτουσ 

επόμενουσ πίνακεσ:  

Από τον Λανουάριο του 2014 ζωσ το Χεπτζμβριο του 2015, αιτοφντεσ 46  των 

προγραμμάτων δια βίου  μάκθςθσ ςτθν  Αγία Βαρβάρα ιταν 624 άτομα. Από αυτά   462  

(74% ) γυναίκεσ και  162 (26% ) άντρεσ.   

  

ΠΙΝΑΚΑ  77:    ΘΝΙΜΙΑΜΘ ΥΧΟΘΕΥΘ ΥΧΞΞΕΦΕΧΡΟΦΩΟ  

                              ΜΕΟΦΤΡ ΔΙΑ ΒΙΡΧ ΞΑΘΘΥΘΥ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ2014- 2015                                

ΘΝΙΜΙΑΜΕΥ ΡΞΑΔΕΥ ΑΙΦΡΧΟΦΩΟ  ΥΧΟΡΝΡ ΑΟΔΤΕΥ ΓΧΟΑΙΜΕΥ 

18-25 ετϊν  79 30 49 

26-35 ετϊν  126 40 86 

36-45 ετϊν 146 35 111 

                                                                                                                                                                                 
οικονομικι και πολιτιςτικι ανάπτυξθ. Υεριλαμβάνει τθν τυπικι εκπαίδευςθ, τθ μθ τυπικι εκπαίδευςθ και τθν άτυπθ 
μάκθςθ.  
45

 Χκοπόσ του  νόμου είναι θ ανάπτυξθ τθσ δια βίου μάκθςθσ, μζςω τθσ αναγνϊριςθσ εναλλακτικϊν εκπαιδευτικϊν 
διαδρομϊν, τθσ δικτφωςθσ των φορζων δια βίου μάκθςθσ και τθσ διαςφάλιςθσ τθσ διαφάνειασ και τθσ ποιότθτασ, ζτςι 
ϊςτε να επιτυγχάνεται θ διαςφνδεςθ τθσ δια βίου μάκθςθσ με τθν απαςχόλθςθ, θ διαμόρφωςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ 
προςωπικότθτασ των ατόμων και γενικότερα θ κοινωνικι και οικονομικι ανάπτυξθ. 
46

 Υθγι: Ξζντρο Διά Βίου Πάκθςθσ Αγίασ Βαρβάρασ  (ιδία επεξεργαςία)  

 



46-55 ετϊν 151 24 127 

56-65 ετϊν 92 24 68 

66-75 ετϊν 23 7 16 

76-81 ετϊν 5 2 3 

 

        
 

 

ΠΙΝΑΚΑ  78:  ΕΣΙΣΕΔΡ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ ΥΧΞΞΕΦΕΧΡΟΦΩΟ   

                             ΜΕΟΦΤΡ ΔΙΑ ΒΙΡΧ ΞΑΘΘΥΘΥ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ 2014-2015                              

ΕΣΙΣΕΔΡ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ ΑΙΦΡΧΟΦΩΟ  ΥΧΟΡΝΡ  ΑΟΔΤΕΥ  ΓΧΟΑΙΜΕΥ  

ΑΕΛ 96 20 76 

ΨΕΛ 65 24 41 

ΛΕΞ  44 6 38 

ΟΩΞΕΛΣ  168 34 134 

ΕΥΑΟ 92 39 53 

ΓΩΠΡΑΧΛΣ  72 18 54 

ΔΘΠΣΨΛΞΣ  87 21 66 

 

          

 

 

ΘΝΙΜΙΑ ΑΙΦΡΧΟΦΩΟ  ΑΟΦΤΩΟ
ΜΕΟΦΤΡ ΔΙΑ ΒΙΡΧ ΞΑΘΘΥΘΥ 

ΑΓΙΑ ΒΑΤΒΑΤΑ 2014-15

18-25  19%

26-35  24%

36-45  22%

46-55  15%

56-65  15%

66-75   4%

76-81   1%

ΘΝΙΜΙΑ ΑΙΦΡΧΟΦΩΟ  ΓΧΟΑΙΜΩΟ
ΜΕΟΦΤΡ ΔΙΑ ΒΙΡΧ ΞΑΘΘΥΘΥ 

ΑΓΙΑ ΒΑΤΒΑΤΑ 2014-15

18-25  11%

26-35  19%

36-45  24%

46-55  27%

56-65  15%

66-75   3%

76-81   1%

ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘ  ΑΙΦΡΧΟΦΩΟ  ΑΟΦΤΩΟ
ΜΕΟΦΤΡ ΔΙΑ ΒΙΡΧ ΞΑΘΘΥΘΥ 

ΑΓΙΑ ΒΑΤΒΑΤΑ 2014-15

ΑΕΛ  12%

ΨΕΛ  15%

ΛΕΞ   4%

ΟΩΞΕΛΣ  21%

ΕΥΑΟ  24%

ΓΩΠΡΑΧΛΣ  11%

ΔΘΠΣΨΛΞΣ  13%

ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘ  ΑΙΦΡΧΟΦΩΟ  ΓΧΟΑΙΜΩΟ
ΜΕΟΦΤΡ ΔΙΑ ΒΙΡΧ ΞΑΘΘΥΘΥ 

ΑΓΙΑ ΒΑΤΒΑΤΑ 2014-15

ΑΕΛ  16%

ΨΕΛ  9%

ΛΕΞ   8%

ΟΩΞΕΛΣ  30%

ΕΥΑΟ  11%

ΓΩΠΡΑΧΛΣ  12%

ΔΘΠΣΨΛΞΣ  14%



ΠΙΝΑΚΑ  79:    ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ ΑΣΑΥΧΡΝΘΥΘΥ ΥΧΞΞΕΦΕΧΡΟΦΩΟ  

                              ΜΕΟΦΤΡ ΔΙΑ ΒΙΡΧ ΞΑΘΘΥΘΥ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ 2014- 2015  

ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ ΑΣΑΥΧΡΝΘΥΘΥ ΑΙΦΡΧΟΦΩΟ  ΥΧΟΡΝΡ  ΑΟΔΤΕΥ  ΓΧΟΑΙΜΕΥ  

ΑΡΕΦΓΛΑ  334 81 253 

ΣΛΞΛΑΞΑ 53 0 53 

ΧΩΡΨΑΘ  74 26 48 

ΧΥΣΩΔΕΧ  42 17 25 

ΑΩΨΑΥΑΧΧΣΟΘΧΘ 26 12 14 

ΠΛΧΚΩΨΘ ΕΦΓΑΧΛΑ  95 26 69 

 

         

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 80: ΑΙΦΘΞΑΦΑ ΥΧΞΞΕΦΕΧΡΟΦΩΟ  
                           ΜΕΟΦΤΡ ΔΙΑ ΒΙΡΧ ΞΑΘΘΥΘΥ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ 2014- 2015  
ΑΙΦΘΞΑΦΑ ΑΟΑ ΘΕΞΑΦΙΜΘ ΕΟΡΦΘΦΑ  Αρικμόσ αιτθμάτων  

ΓΟΩΧΧΑ  ΞΑΛ  ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ 710 

ΡΕΕΧ  ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΕΧ 450 

ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΘ 146 

ΥΣΛΣΨΘΨΑ ΗΩΘΧ – ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ 138 

ΣΛΞΣΡΣΠΛA - EΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑ 132 

ΞΣΛΡΩΡΛΞΕΧ  ΔΕΛΣΨΘΨΕΧ  ΞΑΛ  ΔΦΑΧΕΛΧ 43 

ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ ΕΩΑΟΩΨΩΡ ΞΣΛΡΩΡΛΞΑ ΣΠΑΔΩΡ 12 

  

ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ ΑΣΑΥΧΡΝΘΥΘΥ 
ΑΙΦΡΧΟΦΩΟ ΔΙΑ ΒΙΡΧ ΞΑΘΘΥΘ 
ΜΕΟΦΤΡ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ 
2014-2015

Εργαηόμενοι 
19%

Πθ 
εργαηόμενοι 
81%

ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ ΑΣΑΥΧΡΝΘΥΘΥ 
ΑΙΦΡΧΟΦΩΟ ΔΙΑ ΒΙΡΧ ΞΑΘΘΥΘ 
ΜΕΟΦΤΡ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ 
2014-2015

Ανεργία 54%

Σικιακά 8%

Χφνταξθ 12%

Χπουδζσ  7%

Αυταπαςχόλθςθ 4%

Πιςκωτι εργαςία 15%



            

Ψα χαρακτθριςτικά των αιτοφντων προγραμμάτων Διά Βίου Πάκθςθσ είναι: 

 Υοςοςτό 81% των αιτοφντων δεν εργάηονται (άνεργοι, φοιτθτζσ, οικιακά, 

ςυνταξιοφχοι).  Από τουσ μθ εργαηόμενουσ, ποςοςτό 54% είναι άνεργοι και από 

τουσ ανζργουσ  το 76%  είναι γυναίκεσ και το 24% άνδρεσ. 

 Ψα ¾ των αιτοφντων είναι γυναίκεσ. Θ υπερεκπροςϊπθςθ των γυναικϊν οφείλεται 

ςτο ότι ςυμμετζχουν ςτα προγράμματα κυρίωσ  μθ εργαηόμενοι  και  ςτουσ μθ 

εργαηόμενουσ, οι γυναίκεσ είναι πολφ περιςςότερεσ από τουσ άνδρεσ.  

 Υοςοςτό  80% των αιτοφντων είναι θλικίασ 18-55 ετϊν και μάλλον άτομα που 

προςπακοφν να βελτιϊςουν τισ επαγγελματικζσ τουσ δεξιότθτεσ. Ψο 5% των 

αιτοφντων είναι θλικίασ άνω των 66 ετϊν. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ μεγαλφτερθ 

θλικία είναι 81 ετϊν.  

 Υοςοςτό 25% των αιτοφντων δεν ζχουν αποφοιτιςει από το δθμοτικό ι είναι 

απόφοιτοι δθμοτικοφ/γυμναςίου, 50% είναι απόφοιτοι δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ και 25% τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ςτοιχείο που επιβεβαιϊνει τθν 

προςπάκεια των ανζργων με χαμθλά προςόντα να τα βελτιϊςουν.   

 Ψο κεματικό πεδίο με το μεγαλφτερο ενδιαφζρον για ςυμμετοχι είναι θ Γλϊςςα και 

Επικοινωνία με ςυνολικά 710 υποβλθκζντα αιτιματα (43% των αιτθμάτων)  και 

ακολουκοφν οι Ρζεσ Ψεχνολογίεσ με 450 αιτιματα (28% των αιτθμάτων).  

 Από τθ κεματικι «Γλϊςςα και Επικοινωνία» θ γλϊςςα με τθ μεγαλφτερθ ηιτθςθ 

είναι τα Αγγλικά (34%) και ακολουκοφν τα  Λταλικά (23%) και τα Γερμανικά (12%)  

Ψα προγράμματα δια βίου μάκθςθσ αναμζνεται να ενταχκοφν ςτθ νζα 

προγραμματικι περίοδο ΕΧΥΑ 2014-2020.  

 

ΑΙΦΘΞΑΦΑ ΥΦΙΥ ΟΕΕΥ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΕΥ
ΜΕΟΦΤΡ ΔΙΑ ΞΑΘΘΥΘΥ 
ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ 
2014-2015

Επεξεργαςία κειμζνου-
Διαδίκτυο  25%

Ωπολογιςτικά φφλλα-
παρουςιάςεισ 15%

Βάςεισ δεδομζνων-
εξειδικευμζνα κζματα 
5%
Διαδικτυακά εργαλεία & 
υπθρεςίεσ ςτθν 
κακθμερινι ηωι 21%
Θλεκτρονικά μζςα 
κοινωνικισ δικτφωςθσ 
6%
Δθμιουργία ιςτοςελίδασ 
11%

Θλεκτρονικι εφθμερίδα 
2%

Ρζεσ Ψεχνολογίεσ ςτθν 
Ψρίτθ θλικία 15%

ΑΙΦΘΞΑΦΑ ΥΦΙΥ ΓΝΩΥΥΕΥ
ΜΕΟΦΤΡ ΔΙΑ ΒΙΡΧ ΞΑΘΘΥΘΥ 
ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ 
2014-2015 ΕΟΟΘΡΛΞΑ 2%

ΑΓΓΟΛΞΑ 34%

ΓΑΟΟΛΞΑ 8%

ΓΕΦΠΑΡΛΞΑ  12%

ΛΨΑΟΛΞΑ 23%

ΛΧΥΑΡΛΞΑ 9%

ΦΩΧΛΞΑ 7%

ΞΛΡΕΗΛΞΑ 2%

ΨΣΩΦΞΛΞΑ 3%



1.3.7  ΣΑΙΔΕΙΑ 

          ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΦΑΥΦΑΥΘΥ 

 

ΣΙΟΑΜΑΥ 81:  ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΘΥ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ  ΥΦΘΟ ΣΤΡΥΧΡΝΙΜΘ ΑΓΩΓΘ   ΦΘΟ 

ΦΧΣΙΜΘ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘ  & ΦΘ ΔΙΑ ΒΙΡΧ ΞΑΘΘΥΘ 

ΣΤΡΒΝΘΞΑΦΑ & ΣΕΤΙΡΤΙΥΞΡΙ ΔΧΟΑΦΡΦΘΦΕΥ & ΕΧΜΑΙΤΙΕΥ 

Σροβλιματα/ανάγκεσ του Διμου Δυνατά ςθμεία του Διμου 

 Χαμθλό μορφωτικό επίπεδο ςτον 

πλθκυςμό. 

 Υεριςςότερα αιτιματα  φιλοξενίασ ςε 

βρεφονθπιακοφσ και παιδικοφσ 

ςτακμοφσ ςε ςχζςθ με τθ 

δυναμικότθτα τουσ.  

 Ανάγκθ βελτιϊςεων ςτθν  κτιριακι 

υποδομι και τον εξοπλιςμό των 

παιδικϊν ςτακμϊν. Ωποδομι για τθ 

φιλοξενία παιδιϊν ΑμεΑ. 

 Ελλείψεισ  ςε παιδαγωγικό, βοθκθτικό, 

διοικθτικό προςωπικό ςτουσ παιδικοφσ 

ςτακμοφσ. 

 Χχολικι διαρροι (αφξθςθ μετά τθν 

οικονομικι κρίςθ). 

 Διαρροι παιδιϊν ςε γειτονικζσ 

ςχολικζσ μονάδεσ εγγφτερεσ ςτθν 

κατοικία τουσ ι ςε  μθ γενικά λφκεια 

εκτόσ πόλθσ. 

 Ανάγκθ βελτίωςθσ τθσ αςφάλειασ των 

ςχολικϊν μονάδων  

 Ελλείψεισ  ςε διδακτικό προςωπικό 

κακαρίςτριεσ και ςχολικοφσ φφλακεσ 

ςτα ςχολεία. 

 Δυςκολία κάλυψθσ των  αναγκϊν 

λειτουργικϊν εξοπλιςμοφ και 

ςυντιρθςθσ των ςχολείων  λόγω  

χαμθλισ  χρθματοδότθςθσ.  

 Αυξθμζνεσ ανάγκεσ για προγράμματα 

εκπαίδευςθσ ενθλίκων  ςε ςχζςθ με  τισ 

 Υροςωπικό  με κατάρτιςθ, 

εμπειρία και διάκεςθ υπζρβαςθσ 

προκειμζνου να καλυφκοφν οι 

ανάγκεσ . 

 Γενικά, καλζσ κτθριακζσ υποδομζσ 

 Υροςπάκεια  εγγραφισ των 

παιδιϊν ςε παιδικοφσ ςτακμοφσ 

κοντά ςτο ςπίτι τουσ.  

 Ανάπτυξθ  πρότυπων 

προγραμμάτων,  παιδαγωγικϊν 

δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ, 

πρόλθψθσ και αγωγισ υγείασ και 

ςτουσ δθμοτικοφσ Υ.Χ 

 Ξαλι ςυνεργαςία με τισ 

Διευκφνςεισ Υρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ  

 Δραςτιριο και υποςτθρικτικό το 

δυναμικό των ςυλλόγων γονζων 

και κθδεμόνων  

 Ευρεία ςυνεργαςία με δθμόςιουσ, 

ιδιωτικοφσ και κοινωνικοφσ φορείσ 

μζςα και ζξω από τθν πόλθ για τθν 

υλοποίθςθ υποςτθρικτικϊν 

προγραμμάτων.  

 Εμπειρία των φορζων  ςφμπραξθσ 

ςτο Ξζντρο Δια Βίου Πάκθςθσ   

 Ευρεία ςυμμετοχι των πολιτϊν  

ςτα προγράμματα εκπαίδευςθσ 

ενθλίκων. 



τρζχουςεσ δυνατότθτεσ.  

 Ανάγκθ ςφγχρονου χϊρου ςτζγαςθσ 

του Ξζντρου Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων  

 Ανάγκθ εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ για  

τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων ςτισ νζεσ  

τεχνολογίεσ  

 Ανάγκθ αναβάκμιςθσ των δεξιοτιτων 

ςυνολικά του προςωπικοφ. 

Σεριοριςμοί/κίνδυνοι από το ευρφτερο 

κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 

Ευκαιρίεσ από το ευρφτερο 

κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 

 Ξοινωνικζσ επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ  

 Αδυναμία καταβολισ τροφείων από 

οικονομικά αδφναμεσ οικογζνειεσ που 

δεν εντάςςονται ςτο ΕΧΥΑ  

 Αδυναμία κάλυψθσ  

ψυχοπαιδαγωγικϊν αναγκϊν από τισ 

δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

 Πείωςθ και κακυςτζρθςθ των 

χρθματοδοτιςεων  

 Ρζα χρθματοδοτοφμενα 

προγράμματα ΕΧΥΑ  

 

ΜΤΙΥΙΞΑ  ΗΘΦΘΞΑΦΑ  ΦΡΣΙΜΘΥ  ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ 

 Πεταφορά του Γ’ Υαιδικοφ Χτακμοφ ςε ιδιόκτθτο κτιριο νζων προδιαγραφϊν και 

υψθλισ  λειτουργικότθτασ  

 Αφξθςθ των κζςεων φιλοξενίασ των παιδιϊν και κυρίωσ δθμιουργία νζων 

βρεφικϊν τμθμάτων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν  

 Υροςλιψεισ μόνιμου προςωπικοφ, παιδαγωγικοφ και βοθκθτικοφ ςτουσ 

δθμοτικοφσ  Β.Ρ.Χ.  

 Δθμιουργία ΛΕΞ ι ΕΥΑΟ ςτθν περιοχι τθσ Αγίασ Βαρβάρασ  

 Βελτίωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κτθριακισ υποδομισ των ςχολικϊν μονάδων  

 Πείωςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ- ενίςχυςθ τθσ φοίτθςθσ των ΦΣΠΑ ςε όλεσ τισ 

βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ  

 Ενίςχυςθ των υποςτθρικτικϊν προγραμμάτων προσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ (Χχολι 

Γονζων, Υρογράμματα ψυχοπαιδαγωγικισ υποςτιριξθσ μακθτϊν, κοινωνικό 

φροντιςτιριο, κ.α.)  

 Εκπόνθςθ τοπικοφ ςχεδίου δράςθσ για τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων. Διαςφάλιςθ 

πόρων  για το Δθμοτικό Ξζντρο Δια Βίου Πάκθςθσ . Εφρεςθ ςφγχρονου χϊρου 

ςτζγαςθσ του Ξζντρου και εξοπλιςμόσ του. 



1.3.8  ΣΡΝΙΦΙΥΞΡΥ 

           ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ  

 

Χτο Διμο  ζχει  δθμιουργθκεί ζνα δίκτυο πολιτιςτικϊν δομϊν  το οποίο κεωρείται 

επαρκζσ  και ωσ προσ το είδοσ των δομϊν και ωσ προσ το επίπεδο των παροχϊν τουσ.   

Αναλυτικά οι πολιτιςτικζσ δομζσ  είναι: 

Ι. Ανϊτερθ Υχολι Δραματικισ Φζχνθσ 

Οειτουργεί ςτο πλαίςιο τθσ ΔΘ.Ξ.Ε.Α.Β. Λδρφκθκε από το Διμο Αγίασ Βαρβάρασ το 1999. 

Δεν ζχει κερδοςκοπικό χαρακτιρα. Ψα δίδακτρα που καταβάλλονται είναι « 

ςυμβολικά». Χτόχοσ τθσ είναι θ ςφμπλευςθ με ευρφτερουσ πολιτιςτικοφσ φορείσ και 

καλλιτεχνικοφσ χϊρουσ, για τθν ανάδειξθ τθσ πλοφςιασ κλθρονομιάσ του αρχαίου 

δράματοσ, του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ και τθσ λαϊκισ παράδοςθσ.  

Ιδθ, από τα πρϊτα χρόνια  τθσ λειτουργίασ τθσ, ςθμείωςε μεγάλθ επιτυχία χάρθ ςτο 

πρωτοποριακό πρόγραμμα ςπουδϊν και το επιτελείο των καταξιωμζνων δαςκάλων που 

τθ ςτελζχωςαν με εξζχοντα τον κορυφαίο ςυγγραφζα – ακαδθμαϊκό Λάκωβο 

Ξαμπανζλλθ. Ζχει διακρικεί για τθν ποιότθτα των ςπουδϊν (κάκε χρόνο ςθμειϊνει 

επιτυχίεσ και αριςτεία ςτισ εξετάςεισ) και ζχει βραβευτεί με το πρϊτο βραβείο  ςτο 4ο 

Διεκνζσ Φεςτιβάλ Θεάτρου Δρόμου. 

Χτθ Χχολι διδάςκονται  υποκριτικι, αυτοςχεδιαςμόσ, αγωγι προφορικοφ λόγου και 

ορκοφωνία,  ςκθνογραφία και ενδυματολογία, δραματολογία, απελευκζρωςθ 

εκφραςτικϊν μζςων, Physical theater,  χορόσ και κίνθςθ, μουςικι, τραγοφδι, καταςκευι 

μάςκασ, ξιφαςκία, ιςτορία κεάτρου, ιςτορία νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ, ποίθςθ - δθμοτικό 

τραγοφδι, ιςτορία και πρακτικι κινθματογράφου.  

Δζχεται ςπουδαςτζσ που πζτυχαν ςτισ εξετάςεισ  του Ωπουργείου Υολιτιςμοφ και παρζχει 

κρατικό πτυχίο. Ψο καλοκαίρι  λειτουργοφν προπαραςκευαςτικά τμιματα για τισ 

εξετάςεισ του Ωπουργείου Υολιτιςμοφ. Σι ςπουδαςτζσ μετζχουν ςε καλλιτεχνικζσ 

εκδθλϊςεισ, επιμορφωτικά ςεμινάρια κεατρικισ παιδείασ κακϊσ και ςε κεατρικζσ 

παραςτάςεισ. Ψο ζτοσ 2015-2016 είναι εγγεγραμμζνοι  77 ςπουδαςτζσ. 

Χτο πλαίςιο τθσ Χχολισ λειτουργεί  και το  «Θεατρικό Εργαςτιρι»  μια δυναμικι κεατρικι 

ομάδα από ςπουδαςτζσ αλλά και εραςιτζχνεσ που ςυμμετζχουν χωρίσ εξετάςεισ.  

Θ ομάδα αυτι παίρνει μζροσ με παραςτάςεισ ςε πολλζσ εκδθλϊςεισ και φεςτιβάλ εντόσ 

και εκτόσ των ςυνόρων τθσ Αγίασ Βαρβάρασ. Θ ςυμμετοχι ςτο Κεατρικό Εργαςτιρι 

προςφζρεται δωρεάν.  

Θ Δραματικι Χχολι δεν ζχει ζνα ειδικό, για το ςκοπό αυτό, χϊροσ ςτζγαςθσ. Επίςθσ,  ζχει 

ανάγκθ  εκπαιδευτικοφ και  οπτικοακουςτικοφ  εξοπλιςμοφ (αγορά προβολζων και 

ενιςχυτϊν για τθν αυτόνομθ υποςτιριξθ των κεατρικϊν παραςτάςεων) κακϊσ και 

προςωπικοφ κακαριότθτασ. 

 



ΙΙ. Δθμοτικό Ωδείο 

Οειτουργεί  ςτο πλαίςιο τθσ ΔΘ.Ξ.Ε.Α.Β. Είναι ζνασ πρωτοποριακόσ μουςικόσ οργανιςμόσ, 

αναγνωριςμζνοσ από το Ωπουργείο Υολιτιςμοφ, ςτον οποίο διδάςκουν καταξιωμζνοι 

κακθγθτζσ και διδάςκονται  όλα τα όργανα:  κλαςικά, παραδοςιακά και μοντζρνα, 

κλαςικό και ελαφρφ τραγοφδι,  κεωρία τθσ μουςικισ και όλα τα ανϊτερα κεωρθτικά 

μακιματα, πτυχίο αρμονίασ, πτυχίο αντίςτιξθσ, πτυχίο φοφγκασ, δίπλωμα ςφνκεςθσ, 

μονωδία, μελοδραματικι τζχνθ, μουςικι προπαιδεία (ςφςτθμα Σrff), βυηαντινι μουςικι, 

Διεφκυνςθ Σρχιςτρασ, Διεφκυνςθ Χορωδίασ και Διεφκυνςθ Φιλαρμονικισ.  

Υροςφζρει μουςικι παιδεία υψθλϊν προδιαγραφϊν, αναγνωριςμζνα πτυχία  και 

διπλϊματα και ευκαιρίεσ ςυμμετοχισ των ςπουδαςτϊν ςε εραςιτεχνικά ι επαγγελματικά 

μουςικά ςχιματα. Υαράλλθλα, αποτελεί ηωντανό κφτταρο μουςικισ καλλιτεχνικισ 

δθμιουργίασ, αφοφ κάκε χρόνο οργανϊνει ςυναυλίεσ, μουςικζσ βραδιζσ και αφιερϊματα 

ςε ςυνεργαςία με άλλουσ πολιτιςτικοφσ φορείσ και καλλιτζχνεσ, από το χϊρο τθσ 

μουςικισ και του τραγουδιοφ.  Αναλυτικότερα, διακζτει: 

 Ρρχιςτρα Μικαριςτϊν, θ Santa Barbara Quitar Orchestra που αποτελείται από 

κακθγθτζσ και μακθτζσ.  

 Οεανικό ςχιμα  Pop-Rock με μοντζρνα όργανα, που αποτελείται από παλιοφσ και 

νζουσ μακθτζσ του. 

 Υφνολο Εγχόρδων Οζων. 

 Φιλαρμονικι Ρρχιςτρα που αποτελείται από κακθγθτζσ και μακθτζσ. Εκτιμάται 

αναγκαίο θ περαιτζρω ανάπτυξι τθσ.    

 Σαιδικι Χορωδία και Χορωδία Ενθλίκων  (παιδικι, ενθλίκων, βυηαντινι). 

 Φμιμα Ξουςικισ Φεχνολογίασ, με ειδικά διαμορφωμζνο και εξοπλιςμζνο Χτοφντιο 

Υρόβασ & Θχογράφθςθσ, ςτο οποίο πραγματοποιοφνται πρόβεσ και θχογραφιςεισ 

των μουςικϊν ςυνόλων κακϊσ και θχογραφιςεισ για τισ ανάγκεσ των καλλιτεχνικϊν 

δρϊμενων του Διμου. Εκτιμάται ότι το Χτοφντιο δεν ζχει αξιοποιθκεί, ωσ ςιμερα, 

ςτο βακμό που κα ιταν δυνατό ϊςτε να υπάρχει και οικονομικό όφελοσ για το 

Ωδείο.     

Δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ των μακθμάτων του Δθμοτικοφ Ωδείου ζχουν όλοι οι 

πολίτεσ,  γιατί  λειτουργεί όλεσ τισ ϊρεσ και παρζχονται πολλαπλζσ οικονομικζσ 

διευκολφνςεισ όπωσ υποτροφίεσ, εκπτϊςεισ ςτα δίδακτρα. Σ πρϊτοσ χρόνοσ για το 

Ψμιμα Πουςικισ προπαιδείασ ORFF , είναι δωρεάν για όλα τα παιδιά.  

Χτα Ψμιματα του Δθμοτικοφ Ωδείου ςυμμετζχουν 180-200 άτομα.   



Ψο Δθμοτικό Ωδείο ςτεγάηεται ςτο κτιριο «Πζγαρο Πιτρου Χουλιμιϊτθ» το οποίο  ζχει 

ανάγκθ αναβάκμιςθσ (ςυντιρθςθ και εξωραϊςμό του εςωτερικοφ χϊρου, βελτίωςθ 

πρόςοψθσ, ςθματοδότθςθ). Επίςθσ, είναι αναγκαίο να βελτιωκεί ο εξοπλιςμόσ των  

μουςικϊν οργάνων και  των Ψεχνολογιϊν Υλθροφορικισ και Επικοινωνίασ, να 

εναρμονιςτεί θ  διδαςκαλία με τισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ και να  αναπτυχκοφν οι δράςεισ 

προβολισ και διαφιμιςθσ.  

 

ΙΙΙ. Μζντρο Εικαςτικϊν Φεχνϊν 

Ψο Ξζντρο Εικαςτικϊν Ψεχνϊν δίνει τθ δυνατότθτα ςε κατοίκουσ και μθ, να αναπτφξουν 

τισ δεξιότθτζσ τουσ ςτισ εικαςτικζσ τζχνεσ και να κατακτιςουν νζεσ εκφραςτικζσ 

δυνατότθτεσ.  

Οειτουργεί ςτο πλαίςιο  τθσ ΔΘ.ΞΕ.Α.Β.,  ςε νεόδμθτο πολυϊροφο δθμοτικό κτιριο ςτθν 

πλατεία Ρζασ Γενιάσ. Διακζτει ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ και πρόςβαςθ για ΑμεΑ.  Σι 

αίκουςεσ του είναι μικρζσ και  επιβάλλουν ολιγομελι τμιματα τα οποία διαςφαλίηουν 

τθν ποιότθτα τθσ μάκθςθσ, ωςτόςο δεν προςφζρουν τθ δυνατότθτα αφξθςθσ του 

αρικμοφ των μελϊν  και κατά ςυνζπεια  τθν αφξθςθ τθσ οικονομικισ  ανταποδοτικότθτασ. 

Θ δράςθ του  Ξζντρου  περιλαμβάνει:  

 Ψθ λειτουργία των εραςιτεχνικϊν τμθμάτων Ηωγραφικισ Ενθλίκων, Αγιογραφίασ, 

Εφαρμοςμζνων Φεχνϊν, Φωτογραφίασ, Σαιδικό  Εργαςτιρι ςτα εικαςτικά  για 

παιδιά  θλικίασ 5-11 ετϊν και Εφθβικό  Εργαςτιρι για παιδιά 13-18 ετϊν. Ψα 

μακιματα προςαρμόηεται εξατομικευμζνα  ςτισ δυνατότθτεσ των μακθτϊν. 

 Ψθν τακτικι οργάνωςθ   ςεμιναρίων ευζλικτθσ ςυμμετοχισ με κεματικό 

περιεχόμενο εποχικό ι βαςιςμζνο ςτα ενδιαφζροντα των ςυμμετεχόντων, 

ςεμιναρίων Ηωγραφικισ και ςεμιναρίων ςτισ Εφαρμοςμζνεσ Φζχνεσ. 

 Ψθ Δθμιουργικι  Ρμάδα  για  Γονείσ  και  Σαιδιά. Χτθ δραςτθριότθτα αυτι, 

ςυμμετζχουν παιδιά θλικίασ 3-7 ετϊν μαηί με τουσ γονείσ τουσ, εκπαιδεφονται και   

δθμιουργοφν διάφορα ζργα. 

 Ψθν Ρμάδα Θεάτρου Υκιϊν ςτθν οποία ςυμμετζχουν δωρεάν παιδιά δθμοτικοφ. 

 Ψθ διοργάνωςθ  ετιςιασ ζκκεςθσ παρουςίαςθσ του ζργου των τμθμάτων και 

διαφόρων κεματικϊν εκκζςεων.   

Θ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτισ εικαςτικζσ δραςτθριότθτεσ εκτιμάται ότι είναι μικρι και 

ότι αυτό οφείλεται ςτο επίπεδο εικαςτικισ κουλτοφρασ των πολιτϊν, ςτθν οικονομικι 

αδυναμία καταβολισ τθσ απαιτοφμενθσ ςυνδρομισ (παρόλο που είναι μικρι) κακϊσ 

επίςθσ ςτθ δυςκολία (οικονομικι) ανάπτυξθσ δράςεων προβολισ και  προςζλκυςθσ 

ενδιαφερομζνων. 

Ψο Ξζντρο ςτελεχϊνεται με μια Εικαςτικό, με ςχζςθ εργαςίασ Λδιωτικοφ Δικαίου Αορίςτου 

Χρόνου  και τζςςερισ ωρομίςκιουσ εικαςτικοφσ ςυνεργάτεσ. Δυςκολίεσ εντοπίηονται ςτισ 

υποςτθρικτικζσ λειτουργίεσ (ζλλειψθ προςωπικοφ κακαριότθτασ του χϊρου, υποδοχισ 



κ.α.), οι οποίεσ οδθγοφν ςτθν  ανάλθψθ  από το ςτελεχικό δυναμικό  πολλαπλϊν και 

διαφορετικϊν του αντικειμζνου τουσ ρόλων, ςτθν προςπάκεια να καλυφκοφν τα κενά.  

  

IV. Δθμοτικι Υχολι Χοροφ 

Θ Δθμοτικι Χχολι Χοροφ  λειτουργεί ςτο πλαίςιο τθσ ΔΘ.Ξ.Ε.Α.Β.  Ωσ χϊροσ ςτζγαςθσ 

χρθςιμοποιείται θ ϋΕνωςθ Υοντίων θ οποία βρίςκεται ςε κεντρικό ςθμείο τθσ πόλθσ, 

εφκολα προςβάςιμο. Υαράλλθλα υπάρχει δυνατότθτα φιλοξενίασ  των παραςτάςεων τθσ 

Χχολισ, ςτο Δθμοτικό Ξινθματοκζατρο  «Γιάννθσ Φίτςοσ».  

Θ  πολυετισ λειτουργία, οι  επιτυχίεσ και θ  υψθλι ποιότθτα των εκπαιδευτικϊν 

υπθρεςιϊν που παρζχει ζχουν  ςυμβάλει ςτθν  εδραίωςθ  ςυνεργαςιϊν τθσ Χχολισ με 

ςθμαντικοφσ φορείσ πολιτιςμοφ και χορθγοφσ,  κακϊσ επίςθσ  και ςτθν καλι τθσ καλι 

φιμθ  τοπικά και υπερτοπικά.  

Θ δράςθ τθσ Χχολισ  περιλαμβάνει τθ λειτουργία εραςιτεχνικϊν τμθμάτων ρυκμικισ, 

μπαλζτου, ςφγχρονου χοροφ, Flamenco, Hip – Hop και  κοινωνικϊν χορϊν που 

ανταποκρίνονται ςτα ενδιαφζροντα όλων των θλικιϊν.  

Θ ρυκμικι διδάςκεται ςε παιδιά θλικίασ ζωσ 7 ετϊν με βαςικό ςκοπό, μζςα από αςκιςεισ 

και παιχνίδια, να μάκουν να ελζγχουν το ςϊμα τουσ και να προετοιμαςτοφν για τον 

κλαςικό χορό.  

Ψο μπαλζτο και ο ςφγχρονοσ χορόσ απευκφνονται ςτισ θλικίεσ  από 7 ετϊν και πάνω. Χτο 

μπαλζτο διδάςκεται το ρωςικό ςφςτθμα Vaganova και ςτο ςφγχρονο χορό το διεκνζσ 

ςφςτθμα H. Limon.  

Ψο τμιμα  Hip – Hop απευκφνεται  ςε εφιβουσ και νεαροφσ που αγαποφν το 

ςυγκεκριμζνο είδοσ.  

Σι κοινωνικοί χοροί απευκφνονται ςε όλεσ τισ θλικίεσ. Δεν απαιτοφν ιδιαίτερθ φυςικι 

κατάςταςθ και ειδικζσ ςπουδζσ. Σι κοινωνικοί χοροί που διδάςκονται 

είναι Latin  Ευρωπαϊκοί και Ελλθνικοί.  

Χτο πλαίςιο των κοινωνικϊν χορϊν λειτουργεί  το Ψμιμα «Latin Παμάδεσ»  που δίνει τθν 

ευκαιρία ςε γονείσ που τα παιδιά τουσ παρακολουκοφν κάποιο τμιμα χοροφ, να 

ςυμμετζχουν τθν ίδια ϊρα ςε μια δικι τουσ δραςτθριότθτα. 

Σ ετιςιοσ μζςοσ  όροσ των ςυμμετεχόντων ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ Χχολισ  είναι 75 

άτομα ςτθ Φυκμικι,  120  ςτο Ππαλζτο, 80 ςτο Χφγχρονο χορό,  30 ςτο Hip Hop και  60  

ςτουσ Ξοινωνικοφσ Χοροφσ. 

Από άποψθ κτθριακισ υποδομισ υπάρχει ανάγκθ βελτιϊςεων με βάςθ τισ απαιτιςεισ τθσ 

Χχολισ. Επιπλζον  υπάρχει ανάγκθ ενίςχυςθσ του εξοπλιςμοφ τθσ Χχολισ, ο οποίοσ που 

εκτιμάται ελλιπισ  με  εκπαιδευτικό εξοπλιςμό, υποςτθρικτικό Ψ.Υ.Ε,  και 

οπτικοακουςτικό  εξοπλιςμοφ για τθν αυτόνομθ υποςτιριξθ των παραςτάςεων. 

Θ Χχολι ςτελεχϊνεται από 1 με ςχζςθ εργαςίασ Λ.Δ.Α.Χ και τζςςερισ δαςκάλεσ χοροφ με 

ςφμβαςθ. Ωπάρχει  ζλλειψθ υποςτθρικτικοφ προςωπικοφ διοικθτικισ και  γραμματειακισ 



υποςτιριξθσ ςτο χϊρο τθσ Χχολισ για τθ διεκπεραίωςθ ανάλογων  διαδικαςιϊν 

(πλθρωμι ςυνδρομϊν κ.α)  κακϊσ και προςωπικοφ  κακαριότθτασ .  

 

V . Δθμοτικι Βιβλιοκικθ  «Ο. ΧΑΧΝΑΜΘΥ» 

Θ δθμοτικι Βιβλιοκικθ διακζτει περιςςότερουσ από 12.000 τίτλουσ βιβλίων και ζχει  

εγγεγραμμζνα 3.184 μζλθ.   

Επίςθσ, διακζτει αξιόλογο Σαιδικό Φμιμα που περιζχει βιβλία που απευκφνονται ςε 

παιδιά από νθπιακισ ζωσ εφθβικισ θλικίασ. Χτο πλαίςιο προϊκθςθσ τθσ φιλαναγνωςίασ 

ςτα παιδιά, οργανϊνονται ςτο χϊρο τθσ βιβλιοκικθσ εκπαιδευτικά προγράμματα με τθ 

ςυνεργαςία των ςχολείων τα οποία περιλαμβάνουν  επιςκζψεισ γνωριμίασ, και ανάπτυξθ 

θμεριςιου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ προςχολικισ θλικίασ για τθ βιβλιοκικθ.  

Θ Βιβλιοκικθ λειτουργεί ωσ Αναγνωςτιριο και ωσ Δανειςτικι Βιβλιοκικθ.                             

Ωσ αναγνωςτιριο διακζτει επάρκεια χϊρου για παράλλθλθ ανάγνωςθ 15-20 ατόμων και 

ελεφκερθ χριςθ του διαδικτφου.  

Σ δανειςμόσ βιβλίων από τουσ χριςτεσ τθσ βιβλιοκικθσ, ιδιαίτερα τα τελευταία δφο 

χρόνια, παρουςιάηει αυξθτικι τάςθ, θ οποία οφείλεται τόςο ςτθν  οικονομικι δυςκολία 

αγοράσ βιβλίου από τουσ πολίτεσ, όςο και ςτθν προβολι τθσ βιβλιοκικθσ και τθσ 

προϊκθςθ τθσ φιλαναγνωςίασ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι ο 

δανειςμόσ,  από 1.980  βιβλία το 2008, ζφταςε ςτα 4.600 βιβλία το 2014 και ςτα 4.300 

βιβλία το 2015.   

Θ προςπάκεια προϊκθςθσ τθσ φιλαναγνωςίασ, με νζουσ ελκυςτικοφσ τρόπουσ, με τθ 

χριςθ Ψ.Υ.Ε. και επικζντρωςθ ςτουσ νζουσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν αφξθςθ των 

δυνατοτιτων  δανειςμοφ ι και δωρεάν χοριγθςθσ βιβλίων, εκτιμάται απολφτωσ 

αναγκαία.   

Χτο πλαίςιο τθσ Βιβλιοκικθσ, από το 2009 λειτουργεί Νζςχθ Ανάγνωςθσ  που αποτελείται 

από φιλαναγνϊςτεσ πολίτεσ οι οποίοι ανά  τακτά διαςτιματα ςυγκεντρϊνονται για να 

ςυηθτιςουν για το αγαπθμζνο τουσ βιβλίο. Θ Βιβλιοκικθ με τθ ςυνεργαςία τθσ Οζςχθσ 

Ανάγνωςθσ οργανϊνει εκδθλϊςεισ για τθν παρουςίαςθ βιβλίων και ςυγγραφζων. Πζχρι 

ςιμερα ζχουν πραγματοποιθκεί   30 παρουςιάςεισ βιβλίων οι οποίεσ πραγματοποιοφνται 

ςτο χϊρο του Ξζντρου Οόγου και Ψζχνθσ και ςτο  χϊρο εκδθλϊςεων του Πεγάρου 

Πιτρου  Χουλιμιϊτθ.  

Θ βιβλιοκικθ ςυμμετείχε ςτο πρόγραμμα Future Library «Αυτό το καλοκαίρι γινόμαςτε 

όλοι παιδιά” τθσ καλοκαιρινισ εκςτρατείασ ανάγνωςθσ και δθμιουργικότθτασ που 

πραγματοποιικθκε το 2013 και το 2014 με αποκλειςτικό δωρθτι το Μδρυμα Χταφροσ 

Ριάρχοσ.  

Ψα χαρακτθριςτικά των χρθςτϊν τθσ βιβλιοκικθσ, είναι ωσ προσ το φφλο κυρίωσ 

γυναίκεσ, ενϊ περίπου το  ¼ των  χρθςτϊν τθσ βιβλιοκικθσ  είναι  μακθτζσ. 



Ωσ προσ τθν οργάνωςθ υπάρχει αδυναμία επειδι δεν είναι οργανωμζνθ  με ειδικό 

πρόγραμμα – λογιςμικό AVECT (Εκνικό Μδρυμα  Ερευνϊν). Επίςθσ, υπάρχει ανάγκθ 

ψθφιοποίθςθσ του καταλόγου των βιβλίων για διαδικτυακι χριςθ, ανάγκθ δικτφωςθσ με 

άλλεσ βιβλιοκικεσ, για τθν κάλυψθ των αναγνωςτικϊν αναγκϊν ςε τίτλουσ που δεν 

διακζτει και ειδικά προβολισ μζςω των κοινωνικϊν δικτφων – δθμιουργία  

ιςτοχϊρου/facebook .  

Ωσ προσ τθν κτθριακι υποδομι, θ Δθμοτικι Βιβλιοκικθ λειτουργεί ςτον πρϊτο όροφο 

του  πρϊθν Υνευματικοφ Ξζντρου «Χπφρου Ξαράμπαλθ».  Θ λειτουργία ςε  όροφο δεν 

διευκολφνει τθν πρόςβαςθ ςε άτομα περιοριςμζνθσ κινθτικότθτασ. Σ χϊροσ δεν ζχει 

προδιαγραφζσ για πρόςβαςθ  ΑμεΑ. Ωπάρχει ανάγκθ  για επιςκευζσ – βελτιϊςεισ 

ςυςτιματοσ κζρμανςθσ – κλιματιςμοφ  κακϊσ και επζκταςθσ του χϊρου των  βιβλίων 

(ράφια) Γενικότερα εκτιμάται αναγκαία θ μετεγκατάςταςθ τθσ Βιβλιοκικθσ με νζεσ 

ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ – λειτουργικότθτα χϊρου. 

Εκτόσ από τθ Βιβλιοκθκάριο, δεν υπάρχει άλλο προςωπικό. Θ ζλλειψθ αυτι  δεν 

επιτρζπει τθ διεφρυνςθ του ωραρίου λειτουργίασ ϊςτε να εξυπθρετείται καλφτερα ο 

χριςτθσ τθσ Βιβλιοκικθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.9  ΣΡΝΙΦΙΥΞΡΥ 

          ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ  

 

ΠΙΝΑΚΑ 82 : ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΘΥ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ ΥΦΡΟ ΣΡΝΙΦΙΥΞΡ 

ΣΤΡΒΝΘΞΑΦΑ & ΣΕΤΙΡΤΙΥΞΡΙ ΔΧΟΑΦΡΦΘΦΕΥ & ΕΧΜΑΙΤΙΕΥ 

Σροβλιματα/ανάγκεσ του Διμου  Δυνατά ςθμεία του Διμου 

Δραματικι Υχολι  

 Ανεπαρκισ κτθριακι υποδομι. 

 Ανάγκθ ενίςχυςθσ του  
οπτικοακουςτικοφ  εξοπλιςμοφ 
(προβολείσ & ενιςχυτζσ για τθν 
αυτόνομθ υποςτιριξθ των κεατρικϊν 
παραςτάςεων) 

 Ζλλειψθ  προςωπικοφ (εκπαιδευτικοφ 
και  κακαριότθτασ)  

Ωδείο  

 Ανάγκθ κτθριακισ αναβάκμιςθσ.  

 Αναδιοργάνωςθ με βάςθ τισ ςφγχρονεσ 
ανάγκεσ και μεκόδουσ διδαςκαλίασ 

 Ελλείψεισ ςτον εξοπλιςμό μουςικϊν 
οργάνων και  των Ψ.Υ.Ε.  

 Πικρι αξιοποίθςθ του Χτοφντιο 
Θχογραφιςεων και τθσ Φιλαρμονικισ. 

 Ζλλειψθ  προςωπικοφ γραμματείασ. 

 Ανάγκθ ανάπτυξθσ των δράςεων 
προβολισ και διαφιμιςθσ 

Εικαςτικά 

 Πικρι ςυμμετοχι των πολιτϊν.  

 Σλιγομελι τμιματα, λόγω μικρϊν 
αικουςϊν, κετικό ςτοιχείο  για τθ 
ποιότθτα τθσ μάκθςθσ αλλά αρνθτικό 
για τθν  αφξθςθ ςυνολικά των μελϊν. 

 Ζλλειψθ  προςωπικοφ γραμματειακισ 
υποςτιριξθσ 

Υχολι Χοροφ 

 Ανάγκθ βελτιϊςεων τθσ κτθριακισ 
υποδομισ  

 Ελλιπισ εξοπλιςμόσ (εκπαιδευτικόσ, 
υποςτθρικτικόσ Ψ.Υ.Ε,  και 

Δραματικι Υχολι 

 Ωψθλι ποιότθτα ςπουδϊν.  

 Διακρίςεισ και πολφ καλι φιμθ, που 
προςελκφει ςπουδαςτζσ από όλθ τθν 
Ελλάδα 

 Εκπαιδευτικό δυναμικό  υψθλοφ 
επιπζδου και κφρουσ.  

 Θ δυναμικι των ομάδων που 
δθμιουργοφνται ςτο πλαίςιο φοίτθςθσ 
οι οποίεσ είναι πυρινασ ςυλλογικισ 
δθμιουργίασ ςε ζνα καλλιτεχνικό 
περιβάλλον που ευνοεί κυρίωσ τθν 
ατομικι προςπάκεια.  

Ωδείο  

 Ανάδειξθ τθσ Βυηαντινισ Πουςικισ τθσ 
Υαράδοςθσ,  των  δυνατοτιτων των 
Πουςικϊν Χυνόλων 

 Ψο Πουςικοφ Χτοφντιο  ζχει 
δυνατότθτεσ οικονομικισ 
εκμετάλλευςθσ.  

Εικαςτικά 

 Υροςαρμογι ςτισ εξατομικευμζνεσ 
ανάγκεσ και δυνατότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων, υψθλι ποιότθτα.  

 Ξαταρτιςμζνο και ζμπειρο  ανκρϊπινο  
δυναμικό  

 Υολφ καλι κτθριακι υποδομι. 

 Ζνταξθ τθσ εικαςτικισ παιδείασ ςτα 
ςχολεία και κατά ςυνζπεια προςζλκυςθ 
παιδιϊν ςτο  Εικαςτικό Ξζντρο .  

Υχολι Χοροφ 

 Ωψθλι ποιότθτα εκπαιδευτικϊν 
υπθρεςιϊν, εδραιωμζνθ  καλι φιμθ  
τοπικά και υπερτοπικά. 



οπτικοακουςτικόσ  για τθν αυτόνομθ 
υποςτιριξθ των παραςτάςεων) 

 Ανάγκθ προςωπικοφ κακαριότθτασ και 
διοικθτικισ/ γραμματειακισ 
υποςτιριξθσ ςτο χϊρο τθσ Χχολισ, για 
τθν ςυγκζντρωςθ των ςυνδρομϊν. 

Βιβλιοκικθ 

 Δυςκολία πρόςβαςθσ ςε άτομα 
περιοριςμζνθσ κινθτικότθτασ.  

 Ανάγκθ κτιριακϊν επιςκευϊν, 
βελτίωςθσ κζρμανςθσ και κλιματιςμοφ 
και επζκταςθσ των ραφιϊν (ι 
μετεγκατάςταςθ ςε χϊρο με ςφγχρονεσ 
προδιαγραφζσ) 

 Ανάγκθ  προςωπικοφ για  τθ διεφρυνςθ 
του ωραρίου λειτουργίασ τθσ 
βιβλιοκικθσ. 

 Ζλλειψθ οργάνωςθσ τθσ βιβλιοκικθσ με 
ειδικό πρόγραμμα – λογιςμικό AVECT. 

 Ανάγκθ ψθφιοποίθςθσ του καταλόγου 
των βιβλίων για διαδικτυακι χριςθ.  

 Ανάγκθ δικτφωςθσ με άλλουσ φορείσ 
για τθν κάλυψθ των αναγνωςτικϊν 
αναγκϊν. 

 Υρόςκετεσ ανάγκεσ  για δανειςμό και 
δωρεάν χοριγθςθ βιβλίων λόγω τθσ 
οικονομικισ κρίςθσ. 

 Ανάγκθ ςυςτθματοποίθςθσ τθσ 
προςπάκειασ προϊκθςθσ τθσ 
φιλαναγνωςίασ με τθ χριςθ ΨΥΕ και 
επικζντρωςθ ςτουσ νζουσ. 

 Ανάγκθ προβολισ μζςω των κοινωνικϊν 
δικτφων – δθμιουργία  
ιςτοχϊρου/facebook 

 Ζμπειρο και  καλά εκπαιδευμζνο 
ανκρϊπινο δυναμικό. 

 Χτζγαςθ τθσ Χχολισ ςε κεντρικό ςθμείο 
τθσ πόλθσ,  εφκολα προςβάςιμο. 

 Δυνατότθτα φιλοξενίασ των 
παραςτάςεων ςτο  Δθμοτικό 
Ξινθματοκζατρο Γιάννθσ Φίτςοσ. 

 Εδραιωμζνεσ ςυνεργαςίεσ με 
ςθμαντικοφσ φορείσ και χορθγοφσ,  
όπωσ θ Ουρικι Χκθνι. 

 Δυναμικόσ πυρινασ  παιδιϊν υψθλϊν 
δεξιοτιτων, που ζχουν φοιτιςει από 
μικρά ςτθ Χχολι, ζχουν ακολουκιςει 
επαγγελματικά το χορό και ςυνεχίηουν 
να φοιτοφν ςε αυτι, επιβεβαιϊνοντασ 
το κφροσ και  το υψθλό επίπεδο τθσ 
παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ.  

Βιβλιοκικθ 

 Αξιόλογθ ςυλλογι, ειδικά για το 
Υαιδικό Βιβλίο. 

 Εξειδικευμζνο και ζμπειρο προςωπικό. 

 Χϊροσ φιλικόσ, ςε κεντρικό ςθμείο και 
ιδιαίτερα κοντά ςτα ςχολεία. 

 Θ λειτουργία τθσ Οζςχθσ Ανάγνωςθσ 
ζχει προωκιςει τθ  φιλαναγνωςία. 

 

 

 

Σεριοριςμοί/κίνδυνοι από το ευρφτερο 
κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον  

Ευκαιρίεσ από το ευρφτερο 
κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 

 Γενικά,  υπάρχουν μικρά οικονομικά  
περικϊρια επενδφςεων ςτον τομζα του 
πολιτιςμοφ ( μειωμζνεσ επιχορθγιςεισ 
και ςυνδρομζσ)  

 

 Χρθματοδοτικζσ ευκαιρίεσ ΕΧΥΑ – 
χορθγίεσ  

 Εξωςτρζφεια τθσ Δραματικισ Χχολισ 
για τθ δθμιουργία δυναμικοφ δικτφου 
ςυνεργαςιϊν ςε εκνικό, ευρωπαϊκό και 
διεκνζσ επίπεδο. Διατμθματικι 
ςυνεργαςία για τθ δθμιουργία 



Εργαςτθρίου Τπερασ . Δικτφωςθ τθσ 
Βιβλιοκικθσ με ςυναφείσ φορείσ. 

 Υαραγωγι πολιτιςτικϊν προϊόντων με 
το δυναμικό τθσ  Δραματικισ Χχολισ και 
του Ωδείου 

 Φοιτθτικό πάςο ςτουσ μακθτζσ τθσ 
Δραματικισ Χχολισ από το Ωπουργείο 
Υαιδείασ 

 Δυνατότθτα μεταφοράσ  τθσ 
Βιβλιοκικθσ ςε νζο κτιριο. 

 Αξιοποίθςθ του e-book  και προϊκθςθ 
το ψθφιακοφ  βιβλίου 

 Σργάνωςθ του πλθροφοριακοφ υλικοφ 
τθσ Βιβλιοκικθσ  ςτθν ιςτοςελίδα του 
Διμου και διαμόρφωςθ ειδικισ 
πλατφόρμασ ενθμζρωςθσ για γονείσ και 
παιδιά  

 Δυνατότθτα πολιτιςμικϊν επενδφςεων  
«ΒΛΣΧΦΩΠ» 

ΜΤΙΥΙΞΑ  ΗΘΦΘΞΑΦΑ  ΦΡΣΙΜΘΥ  ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ 

 Αντιμετϊπιςθ κτιριακϊν  προβλθμάτων και αναβάκμιςθ τθσ κτιριακισ υποδομισ 

τθσ  Δραματικισ Χχολισ,  του Ωδείου, τθσ Χχολισ Χοροφ και τθσ Δθμοτικισ 

Βιβλιοκικθσ.  

 Ξάλυψθ των περιγραφόμενων  αναγκϊν εξοπλιςμοφ ςε όλεσ τισ πολιτιςτικζσ 
δομζσ. 

 Ξάλυψθ των αναγκϊν ςε προςωπικό ςε όλεσ τισ πολιτιςτικζσ δομζσ. 
 Επαναχωροκζτθςθ των τμθμάτων του Εικαςτικοφ Ξζντρου για παιδιά και 

ζφθβουσ, ϊςτε να καλυφκοφν οι ανάγκεσ τθσ πάνω Αγίασ Βαρβάρασ, που δεν 

ςυνδζεται ςυγκοινωνιακά με το Ξζντρο. 

 Ειςαγωγι των ΨΥΕ ςτθ λειτουργία τθσ  Βιβλιοκικθσ  
 Πεγαλφτερθ αξιοποίθςθ του Studio Θχογραφιςεων. 
 Χυνεργαςία μεταξφ των καλλιτεχνικϊν τμθμάτων του Διμου για τθν παραγωγι 

κοινοφ καλλιτεχνικοφ αποτελζςματοσ. 
 Δθμιουργία χϊρων κεατρικϊν παραςτάςεων και άλλων χϊρων πολιτιςμοφ  ςτο 

πλαίςιο αξιοποίθςθσ τθσ ζκταςθσ « ΒΛΣΧΦΩΠ». 
 Δθμιουργία του κεάτρου Λάκωβοσ Ξαμπανζλλθσ ςτο Ρταμάρι Χαμθλοκϊρθ 
 Ανάπτυξθ των δράςεων προβολισ και διαφιμιςθσ. 
 Αναηιτθςθ πόρων για τθν ανάπτυξθ των δράςεων ςε όλεσ τισ δομζσ. 

 

 

 

 



1.3.10  ΑΘΝΘΦΙΥΞΡΥ 

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ 

 

Θ πολιτικι του διμου για τον ακλθτιςμό ζχει ςκοπό τθν προςφορά προγραμμάτων 

άκλθςθσ που απευκφνονται ςε όλεσ τισ θλικίεσ και  ςε όλουσ τουσ πολίτεσ. Χτοχεφει ςτο 

μαηικό ακλθτιςμό και για να προςελκφςει περιςςότερουσ πολίτεσ και να τουσ 

εμφυςιςει τθν ακλθτικι νοοτροπία, προγραμματίηει δράςεισ και λειτουργεί με βάςθ τισ 

ανάγκεσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ, επιδιϊκοντασ ταυτόχρονα τθν παροχι υψθλισ 

ποιότθτασ υπθρεςιϊν. O πολίτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να κινθκεί μζςα ςε ζνα πλαίςιο 

εκγφμναςθσ, ψυχαγωγίασ, εκπαίδευςθσ και αγωγισ υγείασ. Επιπλζον, τα ακλθτικά 

προγράμματα αποτελοφν ζνα μζςο ενίςχυςθσ των δομϊν τθσ κοινωνικισ πολιτικισ. 

Πετά τθν κατάργθςθ του Δθμοτικοφ Ακλθτικοφ Σργανιςμοφ (Δ.Α.Σ.) ΡΥΔΔ τον Λοφνιο 

του 2011, τθν υλοποίθςθ των δράςεων για τον ακλθτιςμό ανζλαβε θ ΔΘ.Ξ.Ε.Α.Β,  ενϊ 

ςτον ΣΕΩ του Διμου τα κζματα ακλθτιςμοφ εντάςςονται ςτο Ψμιμα Υολιτιςμοφ, 

Ακλθτιςμοφ και Ρζασ Γενιάσ που υπάγεται ςτθ Διεφκυνςθ Αγωγισ, Εκπαίδευςθσ, 

Ακλθτιςμοφ και Υολιτιςμοφ.  

 

ΠΙΝΑΚΑ 83:  ΧΣΡΔΡΞΘ ΥΦΡΟ ΑΘΝΘΦΙΥΞΡ 

 Ακλθτικοί χϊροι  Άκλθμα που φιλοξενείται  Νειτουργία  

2 Γιπεδα μπάςκετ – βόλεϊ, ανοιχτά 
14χ28, περιφραγμζνα, Άλςοσ 
Ειρινθσ και Π. Αλεξάνδρου. 

Ππάςκετ Ελεφκεροσ χϊροσ  

1 Γιπεδο μπάςκετ – βόλεϊ, ανοιχτό 
14χ28,  τζρμα Δελθγιάννθ 
ΥΑΡΚΕΣΡ,  

Ππάςκετ Ελεφκεροσ χϊροσ 

1  Γιπεδο μπάςκετ 14χ28,  πλατεία 
Ρζασ Γενιάσ  

Ππάςκετ Ελεφκεροσ χϊροσ 

1 Γιπεδο Ψζνισ 20χ40 τμ, οδόσ 
Ξυκλάδων  

Ψζνισ 5μμ-11μμ  

1  Ξλειςτό γυμναςτιριο “Ρίκθσ 2ου 
Ουκείου” 

Ππάςκετ  3.30 -11.30 με τθν ευκφνθ 
των Χωματείων  

1 Ξλειςτό γυμναςτιριο Φαιδεςτοφ 
2

Α
 

Ππάςκετ, Φυκμικι 
Γυμναςτικι, Βόλεϊ 

3μμ-11μμ 

1 Αίκουςα γυμναςτικισ Υλοφτωνοσ 
60  

Επιτραπζηια ανιςφαίριςθ & 
tae kwon do 

5 μμ -11 μμ  

1 Γυμναςτιριο αεροβικισ και μυϊκισ 
ενδυνάμωςθσ, Χτζγθ Υοντίων  

Αεροβικι και Ενδυνάμωςθ 7π.μ – 11μμ 

1 Γιπεδο ποδοςφαίρου Φιμινίτικα  

(ανακαταςκευι) 

Υοδόςφαιρο   

Ψα ακλθτικά τμιματα που οργανϊνει  ο Διμοσ και οι κατά μζςο όρο  ςυμμετοχζσ των 

πολιτϊν αναφζρονται ςτον παρακάτω πίνακα. 

 



ΠΙΝΑΚΑ 84: ΑΘΝΘΦΙΜΑ  ΦΞΘΞΑΦΑ 2014-2015 ΥΧΞΞΕΦΡΧΘ 

ΕΟΔΧΟΑΞΩΥΘ – AEROBIC  

Ψο πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα τα είδθ αεροβικισ γυμναςτικισ (step, 

yoga, pilates, body shape, κ.α.) και προγράμματα με βάρθ και πρζςεσ 

ενδυνάμωςθσ με ςκοπό τθν προπόνθςθ του μυϊκοφ ςυςτιματοσ του 

ακλοφμενου. Ωλοποιείται ςτθν αίκουςα αεροβικισ και ενδυνάμωςθσ ςτθ 

Χτζγθ Υοντίων (οδθγόσ-πίνακασ)  

200 

ενιλικεσ 

ΞΣΑΥΜΕΦ –ΒΡΝΕΧ – ΣΡΔΡΥΦΑΙΤΡ ΥΦΑ ΥΧΡΝΕΙΑ  

 (ΔΘΠΣΨΛΞΑ ΧΧΣΟΕΛΑ 4Σ-6Σ-5Σ-8ο)   

Ψο πρόγραμμα υλοποιείται ςτα ςχολεία 3 φορζσ τθν εβδομάδα  μετά τθ 

λιξθ του ολοιμερου ςχολείου. Χκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ μφθςθ 

των παιδιϊν ςτα ακλιματα  με ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ  ( 

προπονιςεισ) κακϊσ επίςθσ και θ ανάπτυξθ των γενικϊν κινθτικϊν 

δεξιοτιτων τουσ και τθσ φυςικισ τουσ κατάςταςθσ. Χτο πλαίςιο του 

προγράμματοσ πρόκειται να οργανωκοφν ςχολικά πρωτακλιματα. 

175 παιδιά 

ΤΧΘΞΙΜΘ  ΓΧΞΟΑΥΦΙΜΘ  

Χκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ καλλιζργεια ρυκμικισ κινθτικισ αγωγισ 

και θ μφθςθ ςτο άκλθμα. Δθμιουργοφνται τμιματα ανάλογα με τθν θλικία 

και τθν ικανότθτα ςτο άκλθμα. Χτθν περιοχι δεν δραςτθριοποιοφνται 

ςφλλογοι ςτο ςυγκεκριμζνο άκλθμα. Ωλοποιείται ςτο χϊρο του  Ξλειςτοφ 

Γυμναςτθρίου (Φαιδεςτοφ)  

 

 

40 παιδιά 

ΦΑΕ ΜΒΡ ΟΦΡ  

Ψο πρόγραμμα αφορά αγόρια – κορίτςια και ςκοπόσ είναι θ μφθςθ τουσ ςτθ 

βαςικι τεχνικι του ακλιματοσ και θ ανεφρεςθ ταλζντων. 

Ωλοποιείται ςτο δθμοτικό χϊρο ςτθν οδό  Υλοφτωνοσ  

7 παιδιά 

ΦΕΟΙΥ  

Χκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ γενικι κινθτικι ανάπτυξθ και θ απόκτθςθ 

τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν του ακλιματοσ. Δεν δραςτθριοποιείται 

ςφλλογοσ για το άκλθμα ςτθν περιοχι μασ.  

80 παιδιά 

ΣΤΡΥΧΡΝΙΜΘ ΘΝΙΜΙΑ  

Χκοπόσ του προγράμματοσ είναι τα παιδιά να αποκτιςουν δεξιότθτα ςτα 

ακλιματα.  

15 

ΥΦΙΒΡΥ, ΣΤΡΕΦΡΙΞΑΥΙΑ ΧΣΡΨΘΦΙΩΟ Φ.Ε.Φ.Α.Α. & ΥΦΤΑΦΙΩΦΙΜΩΟ 

ΥΧΡΝΩΟ 

 

Χτόχοσ του προγράμματοσ είναι θ προετοιμαςία των υποψθφίων μακθτϊν 

2θσ και 3θσ τάξθσ Ουκείου και αποφοίτων για τθν ειςαγωγι τουσ ςτα 

Ψ.Ε.Φ.Α.Α. και τισ Χτρατιωτικζσ Χχολζσ. 

8 

ΑΘΝΘΦΙΥΞΡΥ ΜΑΙ ΦΤΙΦΘ ΘΝΙΜΙΑ   



Υαρζχονται εξειδικευμζνεσ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ προςαρμοςμζνεσ 

ςτισ ανάγκεσ τθσ τρίτθσ θλικίασ, ςτα 3 ΞΑΥΘ, 2 φορζσ /εβδομάδα .  

45 

ΔΤΑΥΕΙΥ ΓΙΑ ΑΞΕΑ   

Υεριοδικά οργανϊνονται προγράμματα ακλθτιςμοφ για Ενιλικα Άτομα Πε 

Αναπθρία προςαρμοςμζνα ςτισ ατομικζσ ανάγκεσ και δυνατότθτεσ  

6 

ΣΤΡΥΧΡΝΙΜΘ ΘΝΙΜΙΑ  

Χκοπόσ του προγράμματοσ είναι τα παιδιά να αποκτιςουν δεξιότθτα ςτα 

ακλιματα.  

15 

 

Θ επιλογι των προγραμμάτων που διεξάγονται κατά τθν ακλθτικι περίοδο γίνεται με 

κριτιρια τισ ανάγκεσ του πλθκυςμοφ, τισ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ ςτισ οποίεσ 

απευκφνονται και τθν υλικοτεχνικι υποδομι που υπάρχει. 

Θ ενθμζρωςθ των πολιτϊν, θ χρθςιμοποίθςθ όλων των διακζςιμων ακλθτικϊν χϊρων, θ 

ςυνεργαςία με τοπικοφσ φορείσ και ςχολεία για τθν προϊκθςθ και ανάπτυξθ των 

προγραμμάτων και ο διαρκισ ζλεγχοσ και επαναπροςδιοριςμόσ ςτόχων κατά τθν 

διάρκεια τθσ περιόδου ανάλογα με τθν πορεία τθσ υλοποίθςισ τουσ είναι κακιερωμζνθ 

διαδικαςία. 

Για τθν υποςτιριξθ τθσ ζνταξθσ ειδικϊν ομάδων ςτον ακλθτιςμό όπωσ ΑΠΕΑ, 

Θλικιωμζνοι και Χχολεία θ ςυμμετοχι είναι δωρεάν ενϊ και για άλλεσ κοινωνικζσ ομάδεσ 

παρζχεται ζκπτωςθ (Υολφτεκνοι, άνεργοι, Πονογονεϊκζσ οικογζνειεσ, 50% ζκπτωςθ και 

ειδικι ζκπτωςθ ςε εγγραφι μελϊν τθσ ίδιασ οικογζνειασ).  

Εκτόσ από τα ακλθτικά προγράμματα πραγματοποιοφνται ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ και 

ςχολικά πρωτακλιματα Σι εκδθλϊςεισ αποτελοφν τον «κακρζπτθ» των προγραμμάτων 

που διεξάγονται κατά τθν ακλθτικι περίοδο αλλά και μία ηωντανι διαφιμιςθ τθσ 

ακλθτικισ κοινωνίασ, ϊςτε να προςελκφςει περιςςότερο κόςμο να ενταχκεί ςε αυτι. 

ΠΙΝΑΚΑ 85 : ΑΘΝΘΦΙΜΕΥ  ΕΜΔΘΝΩΥΕΙΥ – ΥΧΡΝΙΜΑ  ΣΤΩΦΑΘΝΘΞΑΦΑ 2014 

ΞΑΤΦΙΡΥ 

ΕΕΨΑΧΕΛΧ  ΓΛΑ  ΗΩΡΕΧ  ΨΑΕΞΒΣΡΨΣ 

ΑΣΤΙΝΙΡΥ 

ΠΑΦΑΚΩΡΛΣΧ ΑΕΦΣΒΛΞΘΧ  

ΞΑΛΡΥ 

ΧΧΣΟΛΞΣ ΥΦΩΨΑΚΟΘΠΑ ΠΛΡΛ ΥΣΔΣΧΦΑΛΦΣΩ – ΠΛΡΛ ΒΣΟΕΝ – ΠΥΑΧΞΕΨ(Νζο)   

ΙΡΧΟΙΡΥ 

ΓΞΑΟΑ ΦΩΚΠΛΞΘΧ ΓΩΠΡΑΧΨΛΞΘΧ  

ΘΠΛΨΕΟΛΞΣΛ & ΨΕΟΛΞΣΛ ΑΓΩΡΕΧ ΧΧΣΟΛΞΣΩ ΥΦΩΨΑΚΟΘΠΑΨΣΧ 

ΑΚΟΘΨΛΞΕΧ ΕΥΛΔΕΛΕΛΧ 

ΕΕΨΑΧΕΛΧ ΓΛΑ ΗΩΡΕΧ ΨΑΕΞΒΣΡΨΣ 

 



Χτθν Αγία Βαρβάρα λειτουργοφν ακλθτικά ςωματεία, που ςυμμετζχουν ςε εκνικζσ 

κατθγορίεσ, τοπικά πρωτακλιματα και πανελλινια πρωτακλιματα όλων των κατθγοριϊν 

ςτα ατομικά ακλιματα.  

 

ΠΙΚΑΝΑ 86: ΑΘΝΘΦΙΜΑ   ΥΩΞΑΦΕΙΑ   ΑΓΙΑΥ   ΒΑΤΒΑΤΑΥ 

ΥΩΞΑΦΕΙΡ  ΑΘΝΘΞΑ  

Α.Υ.Ε.  ΑΓΛΑ ΕΟΕΣΩΧΑ  Υοδόςφαιρο Αϋ Ακθνϊν (τμιματα παίδων, εφιβων, 
ανδρϊν)  

Α.Σ. ΞΕΦΑΩΡΣΧ Υοδόςφαιρο  Γϋ Ακθνϊν  

ΡΕΦΣ ΡΛΞΘΦΣΦΣΧ Ππάςκετ, βόλεϊ, χάντμπολ πρωτακλιματα Ακθνϊν  

ΥΑΟΑΛΧΨΛΞΣΧ ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΥΣΡΨΛΩΡ Υάλθ  

ΑΧΛΟΟΕΑΧ ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ  Υάλθ, Χτίβοσ 

Α.Σ. ΑΠΦΛΨΦΩΩΡ Ππιλιάρδο 

Α.Σ. ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ  Επιτραπζηια αντιςφαίριςθ  

ΣΔΩΧΧΕΑΧ ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ   

ΥΣΟΩΡΛΞΘΧ   

ΑΓ.ΩΧ  ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ   
 

Σ προγραμματιςμόσ των ζργων για τισ ακλθτικζσ υποδομζσ περιλαμβάνει: 

ΠΙΝΑΚΑ 87: ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΙΥΞΡΥ  ΕΤΓΩΟ  ΓΙΑ  ΑΘΝΘΦΙΜΕΥ  ΧΣΡΔΡΞΕΥ 

ΧΩΤΡΥ  ΑΘΝΘΥΘΥ 

Ξαταςκευι  Ξολυμβθτθρίου (Ξυκλάδων – Λπποκράτουσ) 

2  Ρζα γιπεδα τζνισ, Σδόσ Δόξθσ – Άλςοσ Δόξθσ 

2  Ρζα γιπεδα ποδοςφαίρου 5χ5  Άλςοσ Ειρινθσ 

Γιπεδο Ππάςκετ πλατείασ νζασ Γενιάσ 

Δθμιουργία διαδρομϊν για ποδθλαςία  

Δθμιουργία χϊρου παιχνιδιοφ και άκλθςθσ απζναντι από τθν Υλατεία Ελευκερίασ (Οίκοσ) 

Δθμιουργία ποδθλατοδρόμου (επζκταςθ ποδθλατοδρόμου Υάρκου Πθτζρασ – ςφνδεςι του ςε 
ζνα δίκτυο ςτθν πόλθ)  

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.11  ΑΘΝΘΦΙΥΞΡΥ 

ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ  ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ 
 

ΣΙΟΑΜΑΥ 88: ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΘΥ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ ΥΦΡΟ ΑΘΝΘΦΙΥΞΡ 

ΣΤΡΒΝΘΞΑΦΑ & ΣΕΤΙΡΤΙΥΞΡΙ ΔΧΟΑΦΡΦΘΦΕΥ & ΕΧΜΑΙΤΙΕΥ 

Σροβλιματα/ανάγκεσ του Διμου Δυνατά ςθμεία του Διμου 

 Ανεπαρκζσ αρικμθτικά προςωπικό με  

ζλλειψθ μονίμων υπαλλιλων. 

 Ξακυςτεριςεισ ςτθν ζναρξθ των ακλθτικϊν 

προγραμμάτων (κυρίωσ αντικειμενικζσ) 

 Διαρκισ ανάγκθ ςυντιρθςθσ των 

υποδομϊν και του εξοπλιςμοφ – 

προςταςία από τισ φκορζσ. 

 Ανεπάρκεια  ακλθτικϊν  χϊρων ςε ςχζςθ 

με τισ ανάγκεσ. Ειδικότερα πρόβλθμα των 

τοπικϊν ςωματείων είναι θ ζλλειψθ 

γθπεδικϊν εγκαταςτάςεων, για τθ 

διεξαγωγι των αγϊνων και τισ 

προπονιςεισ.  

 Εμπειρία ςτελεχϊν 

 Ϊπαρξθ υποδομϊν και  υπό 

καταςκευι νζεσ (γιπεδο 

ποδοςφαίρου, κολυμβθτιριο κ.α) 

 Ξαλι ςυνεργαςία διμου και 

τοπικϊν  ςωματείων  

 Υροςαρμογι των προγραμμάτων 

ςτισ ανάγκεσ ειδικϊν ομάδων του 

πλθκυςμοφ (Φομά-κτλ)  

 

 

Σεριοριςμοί/κίνδυνοι από το ευρφτερο 

κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 

Ευκαιρίεσ από το ευρφτερο 

κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 

 Ξακυςτζρθςθ επιδοτιςεων των μαηικϊν 

προγραμμάτων 

 Γραφειοκρατία/κακυςτεριςεισ ςτθ 

διαδικαςία προςλιψεων  

 Πθ καταβολι των ειςφορϊν/ςυμμετοχι 

των πολιτϊν λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ 

 Αξιοποίθςθ των χρθματοδοτικϊν 

εργαλείων του ΕΧΥΑ 

 

 

 

 

 

ΜΤΙΥΙΞΑ  ΗΘΦΘΞΑΦΑ  ΦΡΣΙΜΘΥ  ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ 

 Επζκταςθ τθσ υποδομισ ςτον ακλθτιςμό ( βλ.  πίνακα 30) 

 Χυντιρθςθ υποδομϊν (βάψιμο, υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ, αποκατάςταςθ φκορϊν, 

θλεκτρολογικά), προςταςία/ φφλαξθ  των χϊρων (ανκρϊπινο δυναμικό και 

εξοπλιςμόσ φφλαξθσ) 

 Διοικθτικι – γραμματειακι ςτελζχωςθ των προγραμμάτων ακλθτιςμοφ.  



 Επαναςχεδιαςμόσ των ακλθτικϊν προγραμμάτων με βάςθ τισ ανάγκεσ (ςυνεκτίμθςθ 

των δυνατοτιτων των ακλθτικϊν υποδομϊν, των  ενδιαφερόντων  για παλιά και νζα 

ακλθτικά προγράμματα και των οικονομικϊν δυνατοτιτων) και  επαναχωροκζτθςθ  

των ακλθτικϊν εξυπθρετιςεων 

 Ανάπτυξθ ςτοχευμζνων προγραμμάτων για ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ 

 Αναηιτθςθ χρθματοδοτιςεων για τθν ανάπτυξθ του μαηικοφ ακλθτιςμοφ.  

 Βελτίωςθ τθσ προβολισ των δράςεων και των προγραμμάτων για τθ βελτίωςθ τθσ 

ςυμμετοχικότθτασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Θ ΣΕΤΙΡΧΘ ΦΡΧ ΔΘΞΡΧ ΜΑΙ ΡΙ ΜΑΘΕΦΕΥ ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ ΥΦΡ ΘΕΞΑΦΙΜΡ ΦΡΞΕΑ  

«ΦΡΣΙΜΘ ΡΙΜΡΟΡΞΙΑ ΜΑΙ ΑΣΑΥΧΡΝΘΥΘ». 

 

1.4.1  ΦΡΣΙΜΘ ΡΙΜΡΟΡΞΙΑ- ΑΣΑΥΧΡΝΡΝΘΥΘ 

           ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ  ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ 

 

I. Ρικονομικά ενεργόσ πλθκυςμόσ 

Ρικονομικά ενεργόσ πλθκυςμόσ  και οικονομικά μθ ενεργόσ πλθκυςμόσ 

Χτο ςφνολο των 26.550 απογραφζντων ςτθν Αγία Βαρβάρα, κατά τθ γενικι απογραφι του 

πλθκυςμοφ το 201147, το 42% είναι οικονομικά ενεργοί και 58% μθ ενεργοί. Σι άνδρεσ 

ςυμμετζχουν ςτον οικονομικά ενεργό πλθκυςμό με ποςοςτό 59%, ενϊ οι γυναίκεσ 

ςυμμετζχουν ςτον 41%.  

Ειδικότερα  ςτο ςφνολο των ανδρϊν οικονομικά ενεργοί είναι το 53%  και οικονομικά μθ 

ενεργοί  το 47%. Ψα αντίςτοιχα ποςοςτά για τισ γυναίκεσ  είναι 33% και 67%.  

 

ΠΙΝΑΚΑ 89:  ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΕΟΕΤΓΡΥ  &  ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΞΘ ΕΟΕΤΓΡΥ  ΣΝΘΘΧΥΞΡΥ   ΑΓΙΑΥ  
ΒΑΤΒΑΤΑΥ, 201148     

ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ  ΑΣΑΥΧΡΝΘΥΘΥ  ΥΧΟΡΝΡ ΑΟΔΤΕΥ % ΓΧΟΑΙΜΕΥ % 

ΥΧΟΡΝΡ 26.550 12.650  13.900  

Ρικονομικά ενεργοί 11.277 6.665 59% 4.612 41% 

% 42% 53%  33%  

Ξθ ενεργοί 15.273 5.985 39% 9.288 61% 

 58% 47%  67%  

ΕΛ.ΣΑΣ  Απογραφι 2011 

                                                           
47

 Βλ και Δθμογραφικά χαρακτθριςτικά  Ξεφάλαιο  1.1 ΠΛΑ ΕΛΞΣΡΑ ΨΘΧ ΥΕΦΛΣΧΘΧ ΨΣΩ ΔΘΠΣΩ 
48

ΕΟΧΨΑΨ, www.statistics.gr. Ρικονομικά Ενεργόσ Σλθκυςμόσ: υπάγονται όλα τα άτομα που πλθροφν τισ προχποκζςεισ 
για τθν κατάταξι τουσ μεταξφ των απαςχολουμζνων ι των ανζργων. Ρικονομικά μθ Ενεργόσ Σλθκυςμόσ: 
περιλαμβάνονται τα άτομα κάτω από τθν εκνικι ελάχιςτθ απαιτοφμενθ θλικία για τθν άςκθςθ οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ κακϊσ και οι ςυνταξιοφχοι, οι ειςοδθματίεσ κα. Απαςχολοφμενοι: περιλαμβάνονται όλα τα άτομα 
θλικίασ 15 ετϊν και άνω τα οποία κατά τθ διάρκεια τθσ προθγοφμενθσ από τθν Απογραφι εβδομάδασ διλωςαν ότι: (α) 
αςκοφςαν τουλάχιςτον επί μία ϊρα εργαςία ζναντι αμοιβισ ι κζρδουσ, ςε μετρθτά ι ςε είδοσ, ι (β) απουςίαηαν 
προςωρινά από τθ κζςθ εργαςίασ ςτθν οποία είχαν ιδθ εργαςτεί και με τθν οποία διατιρθςαν επίςθμθ ςφνδεςθ, ι από 
τθ δραςτθριότθτα αυτοαπαςχόλθςθσ. Άνεργοι: περιλαμβάνονται όλα τα άτομα θλικίασ 15 ετϊν και άνω τα οποία κατά 
τθ διάρκεια τθσ προθγοφμενθσ από τθν Απογραφι εβδομάδασ διλωςαν: (α) «χωρίσ εργαςία», δθλαδι δεν είχαν 
αμειβόμενθ απαςχόλθςθ οφτε αυτοαπαςχόλθςθ, ι (β) «διακζςιμα για εργαςία κατ’ αυτι τθν περίοδο», δθλαδι ζτοιμα 
για ζναρξθ δραςτθριότθτασ ωσ μιςκωτοί ι αυτοαπαςχολοφμενοι κατά τθ διάρκεια τθσ 9 προθγοφμενθσ από τθν 
Απογραφι εβδομάδασ και επί δφο εβδομάδεσ μετά από αυτιν και (γ) «αιτοφντεσ εργαςία», δθλαδι είχαν λάβει τα 
ςυγκεκριμζνα μζτρα για τθν επιδίωξθ αμειβόμενθσ απαςχόλθςθσ ι αυτοαπαςχόλθςθσ εντόσ τεςςάρων εβδομάδων από 
τθ λιξθ τθσ προθγοφμενθσ από τθν Απογραφι εβδομάδασ.  

 

http://www.statistics.gr/


 

            

 

Ρικονομικά  ενεργόσ πλθκυςμόσ  κατά υπθκοότθτα 

ΠΙΝΑΚΑ  90: ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΕΟΕΤΓΡΥ ΣΝΘΘΧΥΞΡΥ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ                                                       

ΜΑΦΑ ΧΣΘΜΡΡΦΘΦΑ, 2011 

Ελλθνικι υπθκοότθτα 10.608 

Ωπθκοότθτα ξζνθσ χϊρασ / Χωρίσ υπθκοότθτα ι 

αδιευκρίνιςτθ υπθκοότθτα 
669 

Πθγι ΕΛΣΑΣ Απογραφι 2011 

 

 

Απαςχολοφμενοι και άνεργοι  ςτον οικονομικά ενεργό πλθκυςμό  

Από τον οικονομικά ενεργό πλθκυςμό  απαςχολείται το  75% και είναι άνεργοι το    25%. 

Χτουσ απαςχολοφμενουσ  οι άντρεσ αποτελοφν το 59% και οι γυναίκεσ το    41 %, ενϊ 

ςτουσ ανζργουσ  οι άντρεσ αποτελοφν το  58%  και οι γυναίκεσ το   42%.   

Από τουσ ανζργουσ  είχαν  απαςχολθκεί ςτο παρελκόν το  72%  ενϊ το  28 %  των ανζργων 

είναι νζοι άνεργοι. 

 

ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ ΑΣΑΥΧΡΝΘΥΘΥ

Σικονομικά ενεργοί 42%

μθ οικονομικά ενεργοί 58%

ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΕΟΕΤΓΡΙ

Αντρεσ 59%

Γυναίκεσ 
41%

ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΞΘ ΕΟΕΤΓΡΙ

Αντρεσ 39%

Γυναίκεσ 
61%

ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΕΟΕΤΓΡΥ ΣΝΘΘΧΥΞΡΥ ΜΑΦΑ ΧΣΘΜΡΡΦΘΦΑ

Ελλθνικι υπθκοοτθτα 94%

άλλθ υπθκοοτθτα 6%



ΠΙΝΑΚΑ 91:  ΑΣΑΥΧΡΝΡΧΞΕΟΡΙ ΜΑΙ ΑΟΕΤΓΡΙ  ΥΦΡΟ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΕΟΕΤΓΡ ΣΝΘΘΧΥΞΡ 

ΜΑΦΑ ΦΧΝΡ 

     Υλθκυςμόσ Υφνολο 
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Σικονομικά ενεργοί 11.277   100% 6.665 4.612 

Απαςχολοφμενοι 8.503  75% 5.042   59% 3.461   41% 

Άνεργοι  2.774  25% 1.623   58% 1.151   42% 

        
  Άνεργοι 2.774 100% 1.623  1.151  

   Υρϊθν     

απαςχολοφμενοι 

1.986   72% 1.184    439  

 «Οζοι» 788   28% 439  349  

Πθγι ΕΛ.ΣΑΣ Απογραφι 2011 

 

 

 

 

ΡΙΟΡΟΡΞΙΜΑ ΕΟΕΤΓΡΙ: ΑΣΑΥΧΡΝΡΧΞΕΟΡΙ- ΑΟΕΤΓΡΙ

Απαςχολοφμενοι 75% 

Ανεργοι 25%

ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΕΟΕΤΓΡΙ ΑΟΦΤΕΥ:  
ΑΣΑΥΧΡΝΡΧΞΕΟΡΙ- ΑΟΕΤΓΡΙ

Απαςχολοφμενοι 
76%

Ανεργοι 24%

ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΕΟΕΤΓΕΥ ΓΧΟΑΙΜΕΥ:  

ΑΣΑΥΧΡΝΡΧΞΕΟΕΥ- ΑΟΕΤΓΕΥ

Απαςχολοφμενοι 
75%

Ανεργοι 25%

ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΕΟΕΤΓΡΙ:  ΣΤΩΘΟ ΑΣΑΥΧΡΝΡΧΞΕΟΡΙ- ΟΕΡΙ ΑΟΕΤΓΡΙ

Υρϊθν απαςχολοφμενοι 72%

Ρζοι άνεργο 28%ι



          

Ρικονομικά ενεργόσ πλθκυςμόσ κατά επίπεδο εκπαίδευςθσ 

ΠΙΝΑΚΑ 92: ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΕΟΕΤΓΡΥ ΣΝΘΘΧΥΞΡΥ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ ΜΑΦΑ ΕΣΙΣΕΔΡ 

ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ, 2011 

Ξάτοχοι διδακτορικοφ ι μεταπτυχιακοφ τίτλου / πτυχιοφχοι Υαν/μίου - Υολυτεχνείου, 

ΑΨΕΛ, ΑΧΥΑΛΨΕ, ανϊτερων επαγγελματικϊν και ιςοτίμων ςχολϊν 
2372 

Υτυχιοφχοι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ΛΕΞ, Ξολζγια κλπ.)  / Απόφοιτοι Ουκείου  4861 

Απόφοιτοι τριταξίου Γυμναςίου και πτυχιοφχοι Επαγγελματικϊν Χχολϊν 1968 

Άλλθ περίπτωςθ 2076 

Πθγι ΕΛ.ΣΑΣ, Απογραφι 2011 

 

 

 

II. Απαςχολοφμενοι 

Απαςχολοφμενοι κατά κλάδο- και επάγγελμα 

ΠΙΝΑΚΑ 93:  ΑΣΑΥΧΡΝΡΧΞΕΟΡΙ  ΜΑΦΑ ΜΝΑΔΡ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘΥ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΑΥ, 2011 

Α. ΓΕΩΦΓΛΑ, ΔΑΧΣΞΣΠΛΑ ΞΑΛ ΑΟΛΕΛΑ 35 0,4% 

ΧΨ. ΞΑΨΑΧΞΕΩΕΧ 457 5% 

Η. ΧΣΡΔΦΛΞΣ ΞΑΛ ΟΛΑΡΛΞΣ ΕΠΥΣΦΛΣ - ΕΥΛΧΞΕΩΘ 
ΠΘΧΑΡΣΞΛΡΘΨΩΡ ΣΧΘΠΑΨΩΡ ΞΑΛ ΠΣΨΣΧΩΞΟΕΨΩΡ 

2.178 26% 

Θ. ΠΕΨΑΦΣΦΑ ΞΑΛ ΑΥΣΚΘΞΕΩΧΘ 752 9% 

Κ. ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΥΑΦΣΧΘΧ ΞΑΨΑΟΩΠΑΨΣΧ ΞΑΛ 506 6% 

ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΕΟΕΤΓΡΙ: ΑΟΦΤΕΥ

ΣΤΩΘΟ ΜΑΙ ΟΕΡΙ ΑΟΕΤΓΡΙ

Υρϊθν 
απαςχολοφμενοι 
73%

Ρζοι άνεργοι 
27%

ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΕΟΕΤΓΕΥ: ΓΧΟΑΙΜΕΥ

ΣΤΩΘΟ ΜΑΙ ΟΕΕΥ ΑΟΕΤΓΕΥ

Υρϊθν 
απαςχολοφμενεσ 
70%

Ρζεσ ανεργεσ 
30%

ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΕΟΕΤΓΡΥ ΣΝΘΘΧΥΞΡΥ ΜΑΦΑ ΕΣΙΣΕΔΡ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ

Ξάτοχοι διδακτορικοφ ι μεταπτυχιακοφ, πτυχιοφχοι 
ατϊνετων και ανϊτατων ςχολϊν  21%

Υτυχιοφχοι μεταδευτεροβάκμιασ  θ 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ  44%

Απόφοιτοι τριτάξιου γυμναςίου και 
επαγγελματικϊν ςχολϊν 17%

Άλλθ περίπτωςθ 18%



ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΕΧΨΛΑΧΘΧ 

Ρ. ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΕΧ ΞΑΛ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΕΧ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ 347 4% 

. ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΑΛ ΑΠΩΡΑ - ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΘ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ 
ΑΧΦΑΟΛΧΘ 

843 10% 

Σ. ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ 419 5% 

Υ. ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ ΧΧΕΨΛΞΕΧ ΠΕ ΨΘΡ ΑΡΚΦΩΥΛΡΘ ΩΓΕΛΑ ΞΑΛ 
ΨΘΡ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΠΕΦΛΠΡΑ 

598 7% 

ΟΣΛΥΣΛ ΞΟΑΔΣΛ 2.368 28% 

ΥΧΟΡΝΡ  8.503  

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 94:   ΑΣΑΥΧΡΝΡΧΞΕΟΡΙ  ΜΑΦΑ ΕΣΑΓΓΕΝΞΑ  
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362 1.054 855 858 2.588 53 1.112 815 806 

Πθγι ΕΛ.ΣΑΣ Απογραφι 2011 
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49 Ανϊτερα διευκυντικά και διοικθτικά ςτελζχθ Χτθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται: διευκυντζσ καταςτθμάτων, διευκυντζσ πωλιςεων 

και προϊκθςθσ προϊόντων (μάρκετινγκ), πολιτικό και πολιτειακό προςωπικό, διευκυντζσ κεάτρων κλπ. Απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ: υψθλό 

επίπεδο γνϊςεων και, ςυνικωσ, ςπουδζσ ςε ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα. β. Επαγγελματίεσ Χτθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται: 

πολιτικοί μθχανικοί, κακθγθτζσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ιατροί, νοςθλευτζσ, αναλυτζσ υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων κλπ. 

Απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ: ςπουδζσ ςε ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα για διάςτθμα από 3 ζωσ 6 ζτθ και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ ιδιαίτερα 

τυπικά προςόντα. γ. Φεχνικοί και αςκοφντεσ ςυναφι επαγγζλματα Χτθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται: διευκυντζσ καταςτθμάτων, 

τεχνικοί ιατρικϊν εργαςτθρίων, γραμματείσ νομικϊν, εμπορικοί αντιπρόςωποι πωλιςεων, χειριςτζσ διαγνωςτικϊν και ακτινολογικϊν 

μθχανθμάτων, τεχνικοί υποςτιριξθσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν κλπ. Απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ: ςπουδζσ ςε ανϊτερα εκπαιδευτικά 

ιδρφματα και ςε μερικζσ περιπτϊςεισ μεγάλθ επαγγελματικι εμπειρία και κατάρτιςθ πάνω ςτθν εργαςία θ οποία μπορεί να υποκαταςτιςει 

τθν τυπικι εκπαίδευςθ. δ. Χπάλλθλοι γραφείου Χτθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται: γραμματείσ, υπάλλθλοι ταμείων, υπάλλθλοι 

υποδοχισ ξενοδοχείων, ενεχυροδανειςτζσ, υπάλλθλοι τουριςτικϊν γραφείων, υπάλλθλοι τθλεφωνικϊν κζντρων κλπ. ε. Απαςχολοφμενοι 

ςτθν παροχι υπθρεςιϊν και πωλθτζσ Χτθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται: δαςοπυροςβζςτεσ, δεςμοφφλακεσ, φφλακεσ αςφαλείασ 

χϊρων, ξεναγοί, μάγειρεσ, ςερβιτόροι, κομμωτζσ, αιςκθτικοί, φροντιςτζσ κτιρίων, ειςπράκτορεσ, δάςκαλοι οδιγθςθσ, πωλθτζσ, 

καταςτθματάρχεσ, παιδοκόμοι κλπ. ςτ. Ειδικευμζνοι γεωργοί, κτθνοτρόφοι, δαςοκόμοι και αλιείσ Χτθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται: 

γεωργοί, κτθνοτρόφοι, πτθνοτρόφοι, μελιςςοκόμοι, υλοτόμοι, κυνθγοί, υδατοκαλλιεργθτζσ κλπ.10 η. Ειδικευμζνοι τεχνίτεσ και αςκοφντεσ 

ςυναφι επαγγζλματα Χτθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται: κτίςτεσ, υδραυλικοί, ελαιοχρωματιςτζσ, ςυγκολλθτζσ μετάλλων, ςιδθρουργοί, 

μθχανικοί αυτοκινιτων, τυπογράφοι, θλεκτρολόγοι, θλεκτρονικοί, αρτοποιοί, ηαχαροπλάςτεσ, ράφτεσ κλπ. θ. Χειριςτζσ βιομθχανικϊν 

εγκαταςτάςεων, μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ και ςυναρμολογθτζσ (μονταδόροι) Χτθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται: μεταλλωρφχοι, 

λατόμοι, εργάτεσ ορυχείων, οδθγοί μζςων μεταφοράσ, πλθρϊματα καταςτρϊματοσ πλοίων κλπ. Απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ για τα 

επαγγζλματα των ομάδων (δ) ζωσ (θ) : ολοκλιρωςθ ι μθ πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ενϊ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ 

εξειδικευμζνθ επαγγελματικι κατάρτιςθ και εμπειρία. Για μερικά από τα ανωτζρω επαγγζλματα θ επαγγελματικι εμπειρία μπορεί να 

υποκαταςτιςει τθν τυπικι εκπαίδευςθ. κ. Ανειδίκευτοι εργάτεσ, χειρϊνακτεσ και μικροεπαγγελματίεσ Χτθν κατθγορία αυτι 

περιλαμβάνονται: κακαριςτζσ γραφείων, χειριςτζσ φορτίων, εργάτεσ κιπων, βοθκοί κουηίνασ κλπ. Αφοροφν κακικοντα όπωσ κακαριςμόσ, 

ςκάψιμο, ανφψωςθ και μεταφορά υλικϊν με τα χζρια, διαλογι, αποκικευςθ ι ςυναρμολόγθςθ αγακϊν με το χζρι (μερικζσ φορζσ, ςτο 

πλαίςιο τθσ μθχανοκίνθτθσ λειτουργίασ), λειτουργία μθ μθχανοκίνθτων οχθμάτων και ςυλλογι φροφτων και λαχανικϊν. Απαιτοφμενεσ 

δεξιότθτεσ: ςωματικι δφναμθ ι/και αντοχι, βαςικζσ γνϊςεισ γραφισ και αρικμθτικισ. 

 

 

ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΕΟΕΤΓΡΥ ΣΝΘΘΧΥΞΡΥ ΜΑΦΆ ΕΣΙΣΕΔΡ 
ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ

Ξάτοχοι διδακτορικοφ ι μεταπτυχιακοφ, πτυχιοφχοι ατϊνετων 
και ανϊτατων ςχολϊν  21%

Υτυχιοφχοι μεταδευτεροβάκμιασ  θ δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ  44%

Απόφοιτοι τριτάξιου γυμναςίου και επαγγελματικϊν ςχολϊν 
17%

Άλλθ περίπτωςθ 18%



 ΠΙΝΑΚΑ 95: ΑΣΑΥΧΡΝΡΧΞΕΟΡΙ  ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ  ΜΑΦΑ   ΕΣΙΣΕΔΡ  ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ, 2011 

Ξάτοχοι διδακτορικοφ ι 

μεταπτυχιακοφ τίτλου  / 

Υτυχιοφχοι Υαν/μίου - 

Υολυτεχνείου, ΑΨΕΛ, 

ΑΧΥΑΛΨΕ ανϊτερων 

επαγγελματικϊν και 

ιςότιμων ςχολϊν 

Υτυχιοφχοι 

μεταδευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ (ΛΕΞ, 

Ξολλζγια κλπ.) / 

Απόφοιτοι Ουκείου 

(Γενικοφ, Εκκλθςιαςτικοφ, 

Επαγγελματικοφ κλπ.) 

Απόφοιτοι τριτάξιου 

Γυμναςίου και 

πτυχιοφχοι 

Επαγγελματικϊν 

Χχολϊν 

Απόφοιτοι Δθμοτικοφ / 

Άλλθ περίπτωςθ 

2.024 3.791 1.404 1.284 

Πθγι ΕΛ.ΣΑΣ,  Απογραφι  2011 

 

 

Απαςχολοφμενοι κατά τόπο εργαςίασ 

ΠΙΝΑΚΑ 96:   ΑΣΑΥΧΡΝΡΧΞΕΟΡΙ  ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ ΜΑΦΑ ΦΡΣΡ ΕΤΓΑΥΙΑΥ, 2011 

Απαςχολοφμενοι Φόποσ εργαςίασ 

Χφνολο Χτον διμο τθσ  μόνιμθσ 

διαμονισ 

Χε άλλο διμο ι ςε χϊρα εξωτερικοφ ι ςε 

μθ μόνιμο μζροσ 

8.503 1.528 6.975 

Πθγι ΕΛ.ΣΑΣ Απογραφι  2011 

 

 

ΙΙΙ. Άνεργοι 

Άνεργοι κατά επίπεδο εκπαίδευςθσ 

ΑΣΑΥΧΡΝΡΧΞΕΟΡΙ ΜΑΦΆ ΕΣΙΣΕΔΡ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ

Ξάτοχοι διδακτορικοφ, μεταπτυχιακου, ππτυχιοφχοι ανϊτατων και 
ανϊτερων ςχολϊν  24%
Απόφοιτοι μεταδευτεροβάκμιασι δευετροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
44%
Απόφοιτοι τριτάξιου γυμναςίου και επαγγελματικϊν ςχολϊν 17%

Απόφοιτοι δθμοτικοφ ι άλλθ περίπτωςθ 15%

ΑΣΑΥΧΡΝΡΧΞΕΟΡΙ ΜΑΦΑ ΦΡΣΡ ΕΤΓΑΥΙΑΥ

Χτο Διμο μόνιμθσ διαμονισ 
18%

Χε άλλο διμο ι χϊρα ι μθ 
μόνιμο μζροσ 82%



Πθγι ΕΛ.ΣΑΣ , Απογραφι  2011 

 

 

 

 

IV. Ρικονομικά μθ ενεργόσ πλθκυςμόσ 

Ξθ οικονομικά ενεργόσ πλθκυςμόσ κατά υπθκοότθτα 

 

 
 

 

 

 

 

ΑΟΕΤΓΡΙ ΜΑΦΑ ΕΣΙΣΕΔΡ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ

Ξάτοχοι διδακτορικοφ, μεταπτυχιακοφ, πτυχίου ανϊτερων 
και ανϊτατων ςχολϊν 13%
Ξάτοχοι μεταδευτεροβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ 38%
Απόφοιτοι τριτάξιου Γυμναςίου και επαγγελματικϊν 
ςχολϊν  20%
Άλλθ περίπτωςθ 29%

ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΞΘ ΕΟΕΤΓΡΥ ΣΝΘΘΧΥΞΡΥ ΜΑΦΑ ΧΣΘΜΡΡΦΘΦΑ

Ελλθνικι υπθκοοτθτα 96%

ΠΙΝΑΚΑ 97:  ΑΟΕΤΓΡΙ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ  ΜΑΦΑ ΕΣΙΣΕΔΡ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ, 2011 

Χφνολο Ξάτοχοι διδακτορικοφ 

ι μεταπτυχιακοφ 

τίτλου Υτυχιοφχοι 

Υανεπιςτθμίου,- 

Υολυτεχνείου, ΑΨΕΛ, 

ΑΧΥΑΛΨΕ, ανϊτερων 

επαγγελματικϊν και 

ιςότιμων ςχολϊν 

Υτυχιοφχοι 

μεταδευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ (ΛΕΞ, 

Ξολλζγια κλπ.), 

Απόφοιτοι Ουκείου 

(Γενικοφ, 

Εκκλθςιαςτικοφ, 

Επαγγελματικοφ κλπ.) 

Απόφοιτοι τριτάξιου 

Γυμναςίου και 

πτυχιοφχοι 

Επαγγελματικϊν 

Χχολϊν 

Άλλθ περίπτωςθ 

2.774 348 1.070 564 792 

ΠΙΝΑΚΑ 98:   ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΞΘ ΕΟΕΤΓΡΥ ΣΝΘΘΧΥΞΡΥ ΜΑΦΑ ΧΣΘΜΡΡΦΘΦΑ , 2011   

Ελλθνικι υπθκοότθτα 14.665 

Ωπθκοότθτα ξζνθσ χϊρασ / Χωρίσ υπθκοότθτα ι αδιευκρίνιςτθ       608 



Ξθ οικονομικά ενεργόσ πλθκυςμόσ ςφνκεςθ κατά φφλο 

ΠΙΝΑΚΑ 99:  ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ  ΞΘ  ΕΟΕΤΓΡΥ  ΣΝΘΘΧΥΞΡΥ50 ΥΧΟΘΕΥΘ ΜΑΦΑ ΦΧΝΡ, 2011 

Σλθκυςμόσ 
Ρικονομικά μθ ενεργοί 

Υφνολο Ξακθτζσ- ςπουδαςτζσ Υυνταξιοφχοι      Νοιποί 

Υφνολο 26.550 15.273 4.326 4.607 6.340 

Άρρενεσ 12.650 5.985 2.152 2.584 1.249 

Κιλεισ 13.900 9.288 2.174 2.023 5.091 

Πθγι ΕΛ.ΣΑΣ Απογραφι  2011 

 

 

 

        

 

 

Ξθ οικονομικά ενεργόσ πλθκυςμόσ κατά επίπεδο εκπαίδευςθσ 

 

 

 

                                                           
Ρικονομικά μθ Ενεργόσ Σλθκυςμόσ: περιλαμβάνονται τα άτομα κάτω από τθν εκνικι ελάχιςτθ απαιτοφμενθ θλικία για τθν άςκθςθ 
οικονομικισ δραςτθριότθτασ κακϊσ και οι ςυνταξιοφχοι, οι ειςοδθματίεσ κα ΕΟΧΨΑΨ 

ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΞΘ ΕΟΕΤΓΡΥ ΣΝΘΘΧΥΞΡΥ: ΥΧΟΘΕΥΘ

Πακθτζσ 28%

Χυνταξιουχοι 30%

Οοιποί 42%

ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΞΘ ΕΟΕΤΓΡΥ 

ΣΝΘΘΧΥΞΡΥ ΑΟΔΤΩΟ: ΥΧΟΘΕΥΘ

Πακθτζσ, ςπο
υδαςτζσ 36%

Χυνταξιοφχοι 
43%

Οοιποί 21%

ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΞΘ ΕΟΕΤΓΡΥ 

ΣΝΘΘΧΥΞΡΥ ΓΧΟΑΙΜΩΟ: ΥΧΟΘΕΥΘ

Πακιτριεσ, ς
πουδάςτριεσ 
23%

Χυνταξιοφχοι 
22%

Οοιποί 55%



Πθγι ΕΛ.ΣΑΣ Απογραφι  2011 

 

 

 

Μάτοχοι διδακτορικοφ ι μεταπτυχιακοφ τίτλου / Στυχιοφχοι Σαν/μίου - Σολυτεχνείου, ΑΦΕΙ, 

ΑΥΣΑΙΦΕ, ανϊτερων επαγγελματικϊν και ιςοτίμων ςχολϊν 

Ενεργοί Πθ Ενεργοί 

2.372 589 

 

 

Στυχιοφχοι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ΙΕΜ, Μολζγια κλπ.)  / Απόφοιτοι Νυκείου 

(Γενικοφ, Εκκλθςιαςτικοφ, Επαγγελματικοφ κλπ.) 

Ενεργοί Πθ Ενεργοί 

4.861 4.861 

 

ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΞΘ ΕΟΕΤΓΡΥ ΣΝΘΘΧΥΞΡΥ ΜΑΦ ΕΣΙΣΕΔΡ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ

Ξάτοχοι διδακτορικοφ ι μεταπτυχιακοφ 
τίτλου, πτυχιοφχοι ΑΕΛ, ΑΨΕΛ, ΑΧΥΑΛΨΕ, Ανϊτερων 
Επαγγελματικϊν και ιςότιμων Χχολϊν 4%
Υτυχιοφχοι μεταδευτεροβάκμιασ και 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευθςθσ 16%

Απόφοιτοι τριτάξιου Γυμναςίου και Επαγγελματικϊν 
Χχολϊν  14%

Άλλθ περίπτωςθ 66%

ΣΦΧΧΙΡΧΧΡΙ ΦΤΙΦΡΒΑΘΞΙΑΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ

Ενεργοί 80%

Πθ ενεργοί 20%

ΠΙΝΑΚΑ 100:    ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΞΘ ΕΟΕΤΓΡΥ ΣΝΘΘΧΥΞΡΥ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ                        

ΜΑΦΑ ΕΣΙΣΕΔΡ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ,  2011 

Ξάτοχοι διδακτορικοφ ι μεταπτυχιακοφ τίτλου / Υτυχιοφχοι Υανεπιςτθμίου- Υολυτεχνείου, 

ΑΨΕΛ, ΑΧΥΑΛΨΕ, ανϊτερων επαγγελματικϊν &ιςοτίμων ςχολϊν 

589 

Υτυχιοφχοι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ΛΕΞ, Ξολζγια κλπ.)  / Απόφοιτοι Ουκείου 

(Γενικοφ, Εκκλθςιαςτικοφ, Επαγγελματικοφ κλπ.) 

2471 

Απόφοιτοι τριταξίου Γυμναςίου και πτυχιοφχοι Επαγγελματικϊν Χχολϊν  2083 

Άλλθ περίπτωςθ 10130 



 

 

Απόφοιτοι τριταξίου Γυμναςίου και πτυχιοφχοι Επαγγελματικϊν Υχολϊν 

Ενεργοί Πθ Ενεργοί 

1.968 2.083 

 

 

 

Άλλθ περίπτωςθ εκπαίδευςθσ 

Ενεργοί Πθ Ενεργοί 

2076 10.130 

 

 

 

 

V. Άνεργοι  2014  : 

     Υτοιχεία  ΡΑΕΔ για Αγία Βαρβάρα κατά φφλο, θλικία & χρόνο ανεργίασ 

Χφμφωνα με τα ςτοιχεία του ΣΑΕΔ για τθν περίοδο Χεπτεμβρίου 2014, το ςφνολο των 

εγγεγραμμζνων ςτα μθτρϊα ανζργων για τθν περιοχι τθσ Αγίασ Βαρβάρασ  είναι  2964 

άτομα.  Υάρα πολφ μεγάλο ποςοςτό των ανζργων, 58%, είναι μακροχρόνια άνεργοι 

(διατθροφν το δελτίο ανεργίασ για ίςο ι περιςςότερο από 12 μινεσ).  Ψο αντίςτοιχο 

ποςοςτό εγγεγραμμζνων  ςτα μθτρϊα  του ΣΑΕΔ για χρονικό διάςτθμα ίςο ι και 

ΣΦΧΧΙΡΧΧΡΙ METAΔΕΧΦΕΤΡΒΑΘΞΙΑΥ- ΔΕΧΦΕΤΡΒΑΘΞΙΑΥ 
ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ

Ενεργοί 66%

Πθ ενεργοί 34%

ΑΣΡΦΡΙΦΡΙ ΓΧΞΟΑΥΙΡΧ - ΕΣΑΓΓΕΝΞΑΦΙΜΩΟ ΥΧΡΝΩΟ

Ενεργοί 49%

Πθ ενεργοί 51%

ΑΝΝΘ ΣΕΤΙΣΦΩΥΘ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ

Ενεργοί 17%

Πθ ενεργοί 83%



περιςςότερο των 12 μθνϊν ςε εκνικό επίπεδο είναι 4 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ λιγότερο 53,92 

(Ανακοίνωςθ ςτοιχείων ανεργίασ ΣΑΕΔ,  Χεπτζμβριοσ 2014) . Εκτιμάται ότι τόςο ο 

πραγματικόσ αρικμόσ των ανζργων όςο και ο αρικμόσ των μακροχρόνια άνεργων είναι 

μεγαλφτεροσ από τον αρικμό των εγγεγραμμζνων ςτα μθτρϊα του ΣΑΕΔ, κακϊσ ςτθν 

πρϊτθ περίπτωςθ υπάρχουν άνεργοι οι οποίοι δεν εκδίδουν κάρτα ανεργίασ λόγω 

απογοιτευςθσ/ζλλειψθσ πίςτθσ ότι ο Σργανιςμόσ μπορεί να τουσ υποςτθρίξει ςτθν 

αναηιτθςθ εργαςίασ και ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ,  θ διατιρθςθ τθσ κάρτασ ανεργίασ για 1 

ζτοσ ςυνεχόμενα τθν περίοδο αναφοράσ,  ςιμαινε τθν επίςκεψθ ςε τακτά χρονικά 

διαςτιματα ςτον ΣΑΕΔ .  

 

ΠΙΝΑΚΑ 101:   ΑΟΕΤΓΡΙ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ,  ΥΦΡΙΧΕΙΑ  ΡΑΕΔ ΥΕΣΦΕΞΒΤΙΡΧ 2014:                             

ΜΑΦΘΓΡΤΙΕΥ 
ΑΟΕΤΓΩΟ 

ΣΥΝΟΛΟ % 
Δελτία Ανζργων 
>=12 μινεσ 

% 
Δελτία Ανζργων                 
< 12 μινεσ 

% 

ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ 
ΑΡΕΦΓΩΡ 

2.964 100% 1.711 58% 1.253 42% 

ΓΩΡΑΛΞΕΧ 1.812 61% 1.108 61% 704 39% 

ΑΡΔΦΕΧ 1152 39% 603 52% 549 48% 

15-19 ΕΨΩΡ 42 1% 2 5% 40 95% 

20-24 ΕΨΩΡ 279 10% 107 38% 172 62% 

25-29 ΕΨΩΡ 393 13% 193 49% 200 51% 

30-44 ΕΨΩΡ 1100 57% 615 56% 485 44% 

45-54 ΕΨΩΡ 722 25% 480 66% 242 34% 

55-64 ΕΨΩΡ 400 14% 291 73% 109 24% 

Πθγι: ΟΑΕΔ, ιδία επεξεργαςία  

 

Από το ςφνολο των εγγεγραμμζνων ανζργων 61% είναι  γυναίκεσ  και  39%  άνδρεσ.  Σι 

γυναίκεσ ςυγκριτικά με τουσ άνδρεσ πλιττονται περιςςότερο και από  μακροχρόνια 

ανεργία ( 61% των ανζργων γυναικϊν είναι μακροχρόνια άνεργεσ , ενϊ το αντίςτοιχο 

ποςοςτό ςτουσ άνδρεσ είναι 52%).  

 

Πθγι: ΟΑΕΔ, επτζμβριοσ 2014 (ιδία επεξεργαςία) 

 

ΧΤΡΟΡΥ ΑΟΕΤΓΙΑΥ  
ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΡΑΕΔ

Δελτία ανζργων >=12 μινεσ 
58%

Δελτία ανζργων < 12 μινεσ 
42%



 

Πθγι: ΟΑΕΔ, επτζμβριοσ 2014 (ιδία επεξεργαςία) 

 

Ψο μεγαλφτερο ποςοςτό ανζργων ςυγκεντρϊνει θ θλικιακι ομάδα 30-44 ετϊν (37%). Ψα ¾ 

των ανζργων είναι 30-64 ετϊν.  Χχετικά με το χρόνο ανεργίασ, όςο αυξάνεται θ θλικία 

φαίνεται ότι αυξάνονται και οι πικανότθτεσ να εγκλωβιςτεί κάποιοσ  ςε μακροχρόνια 

ανεργία. Από τουσ άνεργουσ 15-19 ετϊν το 5% είναι μακροχρόνια άνεργοι, 20-24 ετϊν 

38%  , 25-29 ετϊν 49% 30-44 ετϊν  56%, 45-54  66%, 55-64 ετϊν  73% .  

 

 

 

Υαρότι θ ανεργία των νζων ςτθν Ελλάδα είναι πάρα πολφ μεγάλθ, θ μακροχρόνια ανεργία 

είναι ανάλογθ τθσ θλικίασ. Σι πίνακεσ που ακολουκοφν είναι δθλωτικοί τθσ ςυςχζτιςθσ τθσ 

θλικίασ και του χρόνου παραμονισ ςτθν ανεργία.  

 

      

 

ΑΟΕΤΓΙΑ ΜΑΦΑ ΦΧΝΡ
ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΡΑΕΔ

Αντρεσ 39%

Γυναίκεσ 61%

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΣΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

15-19

1%

20-24

10%

25-29

13%

30-44

37%

45-54

25%

55-64

14%
15-19

20-24

25-29

30-44

45-54

55-64

ΟΕΡΙ 25-29 ΕΦΩΟ 

Δελτία ανζργων < 
12 μινεσ 51%

Δελτίο ανζργων 
>= 12 μινεσ 49%

ΟΕΡΙ 30-44 ΕΦΩΟ 

Δελτία ανζργων 
< 12 μινεσ 44 %

Δελτίο ανζργων 
>= 12 μινεσ 56%



        

 

VI. Άνεργοι  2015 

 ΠΙΝΑΚΑ 102:  ΑΟΕΤΓΡΙ  ΑΓΙΑΥ  ΒΑΤΒΑΤΑΥ, ΥΦΡΙΧΕΙΑ  ΡΑΕΔ  ΦΕΒΤΡΧΑΤΙΡΧ  2016   

ΜΑΦΘΓΡΤΙΕΥ 

ΑΟΕΤΓΩΟ 
ΥΧΟΡΝΡ % 

Δελτία Ανζργων 

>=12 μινεσ 
% 

Δελτία 

Ανζργων      < 12 

μινεσ 

% 

ΣΝΘΘΧΥΞΡΥ 

ΑΟΕΤΓΩΟ 
2889 100% 1591 55% 1298 45% 

ΓΧΟΑΙΜΕΥ 1748 60,5% 1021 58,5% 727 41,5% 

ΑΟΔΤΕΥ 1141 39,5% 570 50% 571 50% 

 

Χφμφωνα με τα ςτοιχεία ΣΑΕΔ για τουσ εγγεγραμμζνουσ ςτα μθτρϊα ανζργων τον 

Φεβρουάριο 2016, και ςυγκριτικά με τα ςτοιχεία του 2014, ςθμειϊνεται μικρι μείωςθ 

(2,5%, 75 άτομα) ςτο ςφνολο των ανζργων.  

Ωσ προσ το χρόνο ανεργίασ, παρατθρείται μείωςθ τριϊν ποςοςτιαίων μονάδων των 

μακροχρόνια ανζργων, θ οποία ςυνδζεται πικανά με τθν απαςχόλθςθ ςτισ κζςεισ 

εργαςίασ οριςμζνου χρόνου κοινωφελοφσ χαρακτιρα, όπου ο χρόνοσ ανεργίασ 

μοριοδοτείται ςθμαντικά για τθν επιλογι ςτθ κζςθ εργαςίασ. Θ μείωςθ των μακροχρόνια 

ανζργων ςθμειϊνεται και ςτα δφο φφλα. 

   

VII. Χποςτθρικτικζσ Χπθρεςίεσ για τθν προϊκθςθ ςτθν Απαςχόλθςθ 

Σ Διμοσ  ζχει οργανϊςει υπθρεςιακι μονάδα για τθν προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ θ 

οποία λειτουργεί πάνω από 10 χρόνια. Χφμφωνα με τον Σ.Ε.Ω. θ αρμοδιότθτα τθσ 

προϊκθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ εντάςςεται ςτο Ψμιμα Ξοινωνικισ Υροςταςίασ και 

Δθμόςιασ Ωγείασ  τθσ  Διεφκυνςθσ Ξοινωνικισ Υολιτικισ.  

Θ υπθρεςία αυτι ςχεδιάηει και εφαρμόηει τοπικά προγράμματα ι ςυμμετζχει ςε δράςεισ 

που υλοποιοφνται από άλλουσ φορείσ για τθν προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτθν περιοχι 

του Διμου. Περιμνά για τθν ανάπτυξθ των δεξιοτιτων του εργατικοφ δυναμικοφ τθσ 

πόλθσ, ςυμβάλλοντασ ςτον επαγγελματικό  προςανατολιςμό, τθν επαγγελματικι 

κατάρτιςθ και τθ  δια βίου μάκθςθ αυτοφ του δυναμικοφ. Περιμνά για τθ δθμιουργία και 

ΑΟΕΤΓΡΙ 45-54 ΕΦΩΟ 

Δελτία ανζργων 
< 12 μινεσ 34%

Δελτίο ανζργων 
>= 12 μινεσ 66%

ΑΟΕΤΓΡΙ 55-64 ΕΦΩΟ 

Δελτία ανζργων 
< 12 μινεσ 27 %

Δελτίο ανζργων 
>= 12 μινεσ 73%



λειτουργία μθχανιςμϊν ενθμζρωςθσ των ανζργων για τισ ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ ςτθν 

περιοχι και παρζχει  ςυμβουλευτικι. Περιμνά για τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ 

Ενδεικτικά για τθ δράςθ τθσ υπθρεςίασ αλλά και τα προβλιματα απαςχόλθςθσ ςτθν  πόλθ 

μασ,  δίνονται οριςμζνα  ςτοιχεία:  

Ψο ζτοσ 2014 απευκφνκθκαν ςτθν υπθρεςία ςυνολικά 1130 άτομα, 417 άνδρεσ (37%) και  

713 γυναίκεσ (63%). Από το ςφνολο, 661 άτομα (58%) επιςκζπτονταν  για πρϊτθ φορά τθν 

υπθρεςία και 469 άτομα (42%) γνϊριηαν τθν υπθρεςία και εξυπθρετοφνταν από 

προθγοφμενο/α ζτοσ/θ. Από τθ ςτατιςτικι επεξεργαςία των ςτοιχείων για τα οποία ζχει 

αποτυπωκεί το επαγγελματικό προφίλ και  εκτίμθςθ αναγκϊν (756 ατόμων) ςυνοψίηουμε  

τα εξισ:  

Φφλο:  Υοςοςτό  62% των εξυπθρετοφμενων ιταν  γυναίκεσ  και  38% άνδρεσ. 

Θλικία: Ψο 41% ιταν 31-45 ετϊν,  το 34% ιταν άνω των 45 ετϊν και το 25% ιταν  νζοι 18-

30 ετϊν. 

Ειδικζσ ομάδεσ: Υοςοςτό 13,5% ιταν Φομά, 4% ιταν μετανάςτεσ, 5% ιταν  

παλιννοςτοφντεσ, 8% ιταν ΑμεΑ, 20% ανικαν ςτθν ομάδα των πολυτζκνων/παιδί 

πολυτζκνων, 12% ιταν αρχθγοί ι μζλθ μονογονεϊκισ οικογζνειασ και 1% 

αποφυλακιςμζνοι / απεξαρτθμζνοι.  

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Υοςοςτό 41% ιταν  ζωσ και απόφοιτοι υποχρεωτικισ 

εκπαίδευςθσ (Δθμοτικό – Γυμνάςιο) από τουσ οποίουσ 37% άνδρεσ και 63% γυναίκεσ, 47% 

ιταν απόφοιτοι δευτεροβάκμιασ και μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (Οφκειο, ΨΕΕ, ΛΕΞ) 

εκ των οποίων 42% είναι άνδρεσ και 58% γυναίκεσ. 12% ιταν  απόφοιτοι τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ  (6% είναι απόφοιτοι ΨΕΛ και 6% απόφοιτοι ΥΕ)  από τουσ οποίουσ 20% ιταν  

άνδρεσ και 80% γυναίκεσ.  

Δεξιότθτεσ Επικοινωνίασ και ΦΣΕ: Υοςοςτό 55% ιξερε ζςτω και λίγο μια ξζνθ γλϊςςα 

κυρίωσ Αγγλικά, όμωσ ςτουσ περιςςότερουσ οι δεξιότθτεσ επικοινωνίασ ιταν ςε μζτριο 

επίπεδο και χωρίσ πιςτοποίθςθ. Ωσ προσ τθ χριςθ ΨΥΕ το 63% είτε δεν γνωρίηει τθ χριςθ 

ΘΩ, είτε δεν ζχει πιςτοποίθςθ τθσ γνϊςθσ.  

Ματάςταςθ απαςχόλθςθσ/ανεργίασ: Από τουσ εγγεγραμμζνουσ ςτα μθτρϊα ανζργων, 

45%  ιταν μακροχρόνια άνεργοι (πάνω από 1 χρόνο), 35% άνεργοι λιγότερο από 12 μινεσ 

και μόνο 5% επιδοτοφμενοι. 16,6% των εξυπθρετοφμενων τθν περίοδο ςτθν οποία 

απευκφνκθκαν ςτθν υπθρεςία, απαςχολοφνταν (άτυπα, ςε βραχφχρονθ απαςχόλθςθ, εκ 

περιτροπισ εργαςία, ςε επιςφαλι ι άςχετθ τθσ ειδικότθτασ τουσ εργαςία, κ.α), εκ των 

οποίων το 9% εργάηονταν ςτθν τυπικι αγορά εργαςίασ. Από τουσ άνεργουσ 2,6% δεν είχε 

εκδϊςει κάρτα ανεργίασ ςτον ΣΑΕΔ (από αμζλεια, λόγω μθ υποβολισ φορολογικϊν 

ςτοιχείων που απαιτοφνται για τθν ζκδοςθ κάρτασ, κ.α).  

Είναι αξιοςθμείωτο ότι, το 7,5%  αυτϊν που επιςκζφτθκαν τθν υπθρεςία, δεν είχε καμία 

προθγοφμενθ εργαςιακι εμπειρία. Ψο 22% ιταν ανειδίκευτοι ενϊ το 28%  αναηθτοφςε 

«οτιδιποτε» ωσ αντικείμενο εργαςίασ, δθλωτικό τόςο του μεγάλου αρικμοφ ανειδίκευτων 

μεταξφ των εξυπθρετοφμενων αλλά κυρίωσ τθσ άμεςθσ ανάγκθσ εργαςίασ  χωρίσ  



επιλογζσ, λόγω τθσ πολφ μεγάλθσ και μακρόχρονθσ  ανεργίασ. Πεταξφ των πολλϊν  και 

διαφόρων επαγγελμάτων/ειδικοτιτων που αναηθτοφςαν  εργαςία, το 10% αναηθτοφςε 

εργαςία  ςτον τομζα τθσ φφλαξθσ/ φροντίδασ θλικιωμζνων ( δεν απαιτεί δεξιότθτεσ).  

Από  τουσ εξυπθρετοφμενουσ  ςτακερό τθλζφωνο  διζκετε το 65% ενϊ 33% είχε μόνο 

κινθτό τθλζφωνο. Τςον αφορά το  θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail διακζτουν, πρόςβαςθ 

είχε το 46% ενϊ το  28,5% δεν είχε  είτε γιατί δεν είχε  ΘΩ είτε γιατί δεν είχε ςφνδεςθ. 

Χε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, παραςχζκθκε εξειδικευμζνθ  πλθροφόρθςθ και ςυμβουλευτικι 

υποςτιριξθ. Επίςθσ ποςοςτό 73% των ςυςτθματικά εξυπθρετοφμενων προωκικθκαν ςε 

κάποια δράςθ απαςχόλθςθσ ι απαςχόλθςθ, εκπαίδευςθ ι δια βίου μάκθςθ (ςε 

επιδοτοφμενα προγράμματα απαςχόλθςθσ ΨΥΕ, Υρογράμματα Επαγγελματικισ 

Ξατάρτιςθσ, ΨΣΥΕΞΣ, ΨΣΥΧΑ, Υρογράμματα Δια βίου Πάκθςθσ, απαςχόλθςθ ςτον 

ιδιωτικό τομζα, απαςχόλθςθ ςτο δθμόςιο τομζα –Χυμβάςεισ Σριςμζνου Χρόνου, 

Ξοινωφελισ Εργαςία Σριςμζνου Χρόνου, Voucher, ΛΕΞ, Χχολείο Δεφτερθσ Ευκαιρίασ, κ.α). 

Από τουσ 553 άνεργουσ που προωκικθκαν, τελικά εντάχκθκαν ςε κάποια από τισ 

παραπάνω δράςεισ  269 άτομα, ποςοςτό 35% του ςυνόλου των εξυπθρετοφμενων και 48% 

όςων προωκικθκαν για να ςυμμετζχουν ςε κάποια δράςθ ι κζςθ εργαςίασ.   

 

             

 

 

 

ΔΘΞΡΦΙΜΘ ΧΣΘΤΕΥΙΑ 
ΑΣΑΥΧΡΝΘΥΘΥ

2015: ΕΠΧΣΘΤΕΦΡΧΞΕΟΡΙ 1.130

Θρκαν πρϊτθ 
φορά  ςτθν 
υπθρεςία 58%

ΔΘΞΡΦΙΜΘ ΧΣΘΤΕΥΙΑ 
ΑΣΑΥΧΡΝΘΥΘΥ 

2015: ΕΠΧΣΘΤΕΦΡΧΞΕΟΡΙ    1.130

Αντρεσ 37%

Γυναίκεσ 63%

ΔΘΞΡΦΙΜΘ ΧΣΘΤΕΥΙΑ 
ΑΣΑΥΧΡΝΘΥΘΥ 

2015 : ΕΠΧΣΘΤΕΦΡΧΞΕΟΡΙ    
1.130

Πακροχρόνια 
άνεργοι 45%

Ατυπθ, περιςταςια
κι απαςχόλθςθ 
17%

Ανεργοι 
μικρότερου 
χρόνου 38%
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Ψο γενικό ςυμπζραςμα που εξάγεται από τα παραπάνω ςτοιχεία τθσ  δθμοτικισ 

υπθρεςίασ απαςχόλθςθσ ζχει ωσ εξισ: Επιβεβαιϊνονται τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ και του 

ΣΑΕΔ ςχετικά με τθν αφξθςθ τθσ ανεργίασ αλλά και τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά τθσ 

ανεργίασ ότι δθλαδι πλιττει κυρίωσ  άτομα που βρίςκονται τθν ακμι τθσ  παραγωγικισ 

θλικίασ (30-55 ετϊν με χαμθλά για τθν εποχι μασ προςόντα, ανειδίκευτουσ υποχρεωτικισ 

και  δευτεροβάκμια εκπαίδευςθσ, χωρίσ γνϊςεισ Ψ.Υ.Ε κλπ).Τςον αφορά τισ παρεχόμενεσ 

υπθρεςίεσ από τον αρικμό των επιςκεπτόμενων για πρϊτθ φορά ι ςυςτθματικά αλλά και 

από τα αποτελζςματά τουσ, φαίνεται ότι αποδίδουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΘΞΡΦΙΜΘ ΧΣΘΤΕΥΙΑ ΑΣΑΥΧΡΝΘΥΘΥ 
2015: ΕΠΧΣΘΤΕΦΡΧΞΕΟΡΙ  1.130

ΑΣΡΦΕΝΕΥΞΑΦΑ

Υροϊκθςε ςε κζςθ εκαπίδευςθσ/απαςχόλθςθσ 
73%

Ψοποκζτθςθ ςε κζςθ εκαπίδευςθσ ι 
απαςχόλθςθσ  37%



1.4.2  ΦΡΣΙΜΘ ΡΙΜΡΟΡΞΙΑ- ΕΣΙΧΕΙΤΘΞΑΦΙΜΡΦΘΦΑ 

           ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ  ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ 

 

I. Ρι επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ ςτθν βιωςιμότθτα των επιχειριςεων  

Θ  φφεςθ ςτθν οποία ζχει βυκιςτεί θ ελλθνικι οικονομία, ζχει ωσ αποτζλεςμα ςοβαρζσ 

αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτο επιχειρθματικό περιβάλλον (επιδείνωςθ του οικονομικοφ 

κλίματοσ, μείωςθ τθσ ιδιωτικισ κατανάλωςθσ, ςυνακόλουκα ζλλειψθ ρευςτότθτασ 

κλείςιμο επιχειριςεων, ςθμαντικι αφξθςθ του ποςοςτοφ ανεργίασ). Ψα προβλιματα αυτά 

αποτυπϊνονται αδρά από ζρευνεσ / μελζτεσ που εκπόνθςαν θ Ε.Χ.Ε.Ε. και θ Γ.Χ.Ε.Β.Ε.Ε., 

ςτουσ τομείσ αρμοδιότθτάσ τουσ.  

Θ  Ε.Χ.Ε.Ε. εκτιμά ότι το 2010 ζκλειςαν 65.000 επιχειριςεισ, με τα χαμζνα ζςοδα για το 

Δθμόςιο να κυμαίνονται γφρω ςτα 3 δις. €. Τςον αφορά το ζτοσ 2011, ςφμφωνα με 

ςτοιχεία μελζτθσ του Λνςτιτοφτου Εμπορίου και Ωπθρεςιϊν τθσ Ε.Χ.Ε.Ε. με κζμα 

«Δθμοςιονομικό και κοινωνικοοικονομικό κόςτοσ από το κλείςιμο μιασ επιχείρθςθσ», 

κινδφνευαν άμεςα να κλείςουν πάνω από 225.000 μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, 

αναμζνονταν να ανοίξουν περίπου 100.000 νζεσ επιχειριςεισ, οπότε υπιρχε μια 

«κακαρι» διαφορά υπζρ των λουκζτων ςε 120.000 επιχειριςεισ. Πε βάςθ τισ εκτιμιςεισ 

τθσ ζρευνασ τα 120.000 «λουκζτα» κατανζμονταν ωσ εξισ: 

 20% επιχειριςεισ αυτοαπαςχολοφμενων, με  απολεςκζντα ζςοδα για το ελλθνικό 

δθμόςιο ςυνολικά περί τα  310 εκατ. € το χρόνο. 

 55% ατομικζσ επιχειριςεισ, με απολεςκζντα ζςοδα για το Δθμόςιο περί τα 3,6 δισ € 

το χρόνο.  

 20% ομόρρυκμεσ επιχειριςεισ, με ςυνολικι απϊλεια για το Δθμόςιο περί τα 2,3 

δις. € το χρόνο. 

 5% Α.Ε., με τθ ςυνολικι απϊλεια να ανζρχεται ςε 1,7 δις.  € το χρόνο. 

Αναφορικά με τα χαρακτθριςτικά των επιχειριςεων που κλείνουν,  από άποψθ μεγζκουσ 

δεν παρατθρείται διαφοροποίθςθ, κακϊσ δεν κλείνουν μόνο τα μικρά μαγαηιά αλλά και 

μεγάλεσ επιχειριςεισ. Ξοινό γνϊριςμα αποτελεί μια τοπικι ςυγκζντρωςθ των κλειςτϊν 

επιχειριςεων. Εκεί που κλείνει μια επιχείρθςθ κλείνουν και άλλεσ, ακόμα  και ςε 

παραδοςιακά εμπορικοφσ κεντρικοφσ δρόμουσ τθσ Ακινασ.   

Χτθν πιο δυςχερι κζςθ εκτιμάται ότι βρίςκονται οι νεοϊδρυκείςεσ επιχειριςεισ των 3-5 

ετϊν και οι πολφ παλιζσ. 

Χιμερα, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Ε.Χ.Ε.Ε., μία ςτισ τζςςερισ εμπορικζσ επιχειριςεισ 

ςτισ ακριτικζσ περιοχζσ ζχει βάλει λουκζτο, ενϊ αρκετοί ζμποροι, για να αποφφγουν το 

οριςτικό κλείςιμο, ςκζπτονται τθ φυγι. Επίςθσ, περιςςότερεσ από 1.500 επιχειριςεισ 

μεταποίθςθσ και υπθρεςιϊν ζχουν ιδθ μετεγκαταςτακεί, τον τελευταίο χρόνο, ςε 

γειτονικζσ μασ χϊρεσ, ενϊ οι Ζλλθνεσ που περνοφν κακθμερινά ςτισ παραμεκόριεσ 

περιοχζσ γειτονικϊν χωρϊν για τισ αγορζσ τουσ αυξάνονται ανθςυχθτικά και υπολογίηεται 



ότι υπερβαίνουν τουσ 600.000 ςε μθνιαία βάςθ. Ξατά ςυνζπεια, οι οικονομικζσ και 

κοινωνικζσ επιπτϊςεισ είναι ςθμαντικζσ κακϊσ προκφπτουν: 

 Χοβαρι μείωςθ τθσ απαςχόλθςθσ, 

 Απϊλεια ειςοδιματοσ για τουσ ιδιοκτιτεσ των ακινιτων από τισ προςόδουσ των 

ενοικίων, 

 Αρνθτικόσ αντίκτυποσ ςτθν κατοικία από τθν εριμωςθ τθσ γειτονιάσ, με ςοβαρι 

επίπτωςθ ςτθν κοινωνικι ςυνοχι εάν διαταραχκεί θ αςφάλεια του κζντρου των 

πόλεων κακϊσ και αφξθςθ του κινδφνου να βακφνει ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ, 

 Υροβλιματα ςτα δθμόςια  ζςοδα (μθ απόδοςθ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν προσ τον 

ΣΑΕΕ, ΛΞΑ κλπ,  ΦΥΑ, μείωςθ εςόδων τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ), 

 Ψυχολογικι καταρράκωςθ του «επιχειρείν». 

  Πετεγκατάςταςθ πολλϊν ελλθνικϊν επιχειριςεων ςε γειτονικζσ χϊρεσ.  

Θ παραπάνω ανάλυςθ κεωρικθκε απαραίτθτθ να ςυμπεριλθφκεί ςτθν παροφςα μελζτθ 

γιατί προςδιορίηει το περιβάλλον μζςα ςτο οποίο διαμορφϊνονται οι ανάγκεσ τθσ τοπικζσ 

αγοράσ εργαςίασ με τα δικά τθσ χαρακτθριςτικά και ιδιαιτερότθτεσ.   

 

II. Θ επιχειρθματικι εικόνα τθσ  ευρφτερθσ περιοχισ και τθσ Αγίασ Βαρβάρασ 

ΠΙΝΑΚΑ 103:   ΕΟΑΤΠΕΙΥ ΜΑΙ ΔΙΑΜΡΣΕΥ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΩΟ  ΥΦΘ ΔΧΦΙΜΘ ΑΘΘΟΑ 2010-2012 

Ενάρξεισ και Διακοπζσ Ρικονομικϊν Ξονάδων Σεριοχισ Σαρζμβαςθσ ΒΕΑ (2010-2012) 

Διμοι Δυτ. 
Ακινασ  

2010 2011 2012 

Ενάρξεισ Διακοπζσ Ενάρξεισ Διακοπζσ Ενάρξεισ Διακοπζσ 

Διμοσ Αγίασ 
Βαρβάρασ  

9 2,40% 23 2,66% 7 1,96% 21 2,38% 11 3
,79% 

22 2,63% 

Διμοσ Αγίων 
Αναργφρων - 
Μαματεροφ  

28 7,47% 106 12,25% 50 14,01% 117 13,24% 38 13,10% 95 11,34% 

Διμοσ 
Αιγάλεω  

51 13,60% 129 14,91% 33 9,24% 108 12,22% 37 12,76% 97 11,58% 

Διμοσ Ιλίου  68 18,13% 146 16,88% 57 15,97% 172 19,46% 48 16,55% 158 18,85% 

Διμοσ 
Σεριςτερίου  

132 35,20% 319 36,88% 131 36,69% 291 32,92% 103 35,52% 291 34,73% 

Διμοσ 
Σετροφπολθσ  

19 5,07% 57 6,59% 21 5,88% 62 7,01% 22 7,59% 75 8,95% 



Διμοσ 
Χαϊδαρίου  

20 5,33% 44 5,09% 27 7,56% 50 5,66% 13 4,48% 41 4,89% 

Διμοσ Φυλισ  48 12,80% 41 4,74% 31 8,68% 63 7,13% 18 6,21% 59 7,04% 

Σεριοχι 
Σαρζμβαςθσ  

375 100,00% 865 100,00% 357 100,00% 884 100,00% 290 100,00% 838 100,00% 

Σοςοςτά επί 
του Υυνόλου 
Ενάρξεων / 
Διακοπϊν 
ςτθν Φριετία 

36,69% 33,44% 34,93% 34,17 28,38 32,39% 

Ενάρξεισ και Διακοπζσ Ρικονομικϊν Ξονάδων Σεριοχισ Σαρζμβαςθσ ΕΒΕΑ (2010-2012) 

Διμοι Δυτικισ Ακινασ 2010 2011 2012 

Ενάρξεισ Διακοπζσ Ενάρξεισ Διακοπζσ Ενάρξεισ Διακοπζσ 

Διμοσ Αγίασ 
Βαρβάρασ  

17 2,20% 14 2,39% 12 2,86% 6 2,09% 8 1,52% 6 1,40% 

Διμοσ Αγίων 
Αναργφρων - 
Μαματεροφ  

79 10,21% 75 12,82% 58 13,84% 39 13,59% 67 12,74% 44 10,28% 

Διμοσ 
Αιγάλεω  

124 16,02% 103 17,61% 61 14,56% 33 11,50% 75 14,26% 60 14,02% 

Διμοσ Ιλίου  122 15,76% 75 12,82% 62 14,80% 35 12,20% 71 13,50% 61 14,25% 

Διμοσ 
Σεριςτερίου  

251 35,20% 189 32,31% 157 37,47% 74 25,78% 171 32,51% 143 33,41% 

Διμοσ 
Σετροφπολθσ  

53 6,85% 45 7,69% 24 5,73% 21 7,32% 46 8,75% 36 8,41% 

Διμοσ 
Χαϊδαρίου  

70 9,04% 51 8,72% 35 8,35% 68 23,69% 46 8,75% 34 7,94% 

Διμοσ 
Φυλισ 

58 7,49% 33 5,64% 10 2,39% 11 3,83% 42 7,98% 44 10,28% 

Σεριοχι 
Σαρζμβαςθσ  

774 100,00% 585 100,0% 419 100,0% 287 100,0% 526 100,0% 428 100,0% 

Σοςοςτά επί 
Υυνόλου 
Ενάρξ / 
Διακ./τριετία  

45,03%  45,00% 24,37% 22,08% 30,60% 32,92% 

Υθγι : ΕΥ ΑΧΔΑ 2014-2019 (Χτοιχεία ΒΕΑ, ΕΒΕΑ)  



 

Φοπικι ιδιαιτερότθτα  - Επιχειριςεισ λιανικοφ εμπορίου ΤΡΞΑ  

Θ ςχζςθ των Φομά τθσ Αγίασ Βαρβάρασ με το εμπόριο, ειδικά του ενδφματοσ ανάγεται 

ςτισ αρχζσ του αιϊνα, όταν είχαν ωσ τόπο κατοικίασ τα Υετράλωνα, πριν εγκαταςτακοφν 

ςτθν Αγία Βαρβάρα. Θ περιοχι των Υετραλϊνων, κοντά ςτο Ποναςτθράκι και γενικότερα 

ςτο κζντρο τθσ Ακινασ, προςζλκυςε πρόςφυγεσ οι οποίοι δθμιοφργθςαν πρατιρια 

εργοςταςίων κλωςτοχφαντουργίασ και αποκικεσ ειςαγόμενων προϊόντων του είδουσ. 

Ζωσ τότε οι Ψςιγγάνοι απαςχολοφνταν με το γυρολογικό εμπόριο άλλων ειδϊν 

(αλουμίνιο, οικοςκευζσ κα). Διακζτοντασ από τθν επαγγελματικι τουσ δραςτθριότθτα 

ζνα οργανωμζνο δίκτυο ςε όλθ τθν Ελλάδα και παρακολουκϊντασ τισ τάςεισ του 

αγοραςτικοφ κοινοφ, ζγιναν ςταδιακά ςθμαντικοί διακινθτζσ των ειδϊν του 

κλωςτοχφαντουργικοφ κλάδου πανελλαδικά, ςυνειςφζροντασ ςτθν ανάπτυξθ αυτοφ του 

κλάδου τθσ οικονομίασ και διαςφαλίηοντασ ζνα καλό επίπεδο ηωισ. Mε το πζραςμα των 

χρόνων και τθν εξζλιξθ τθσ οικονομίασ (νζα βιομθχανικά είδθ, νζεσ ειςαγωγζσ), τα 

προϊόντα πϊλθςθσ εμπλουτίςτθκαν. Από τθ δεκαετία του 1970 θ είςοδοσ του 

αυτοκινιτου ςτθν κακθμερινι ηωι, θ βιομθχανικι παραγωγι και ηιτθςθ νζων ειδϊν 

(θλεκτρικά είδθ, είδθ πολυτελείασ, κα) και οι ειςαγωγζσ,  διαμόρφωςαν ευνοϊκοφσ όρουσ 

για τθν ανάπτυξθ του οργανωμζνου, ομαδικοφ γυρολογικοφ εμπορίου, ενϊ παράλλθλα 

δθμιουργοφνται εμπορικά μαγαηιά ςε κεντρικοφσ άξονεσ τθσ πόλθσ (Ελευκερίου 

Βενιηζλου, Θπείρου, Ξριτθσ) τα οποία είτε αγοράηουν από ειςαγωγείσ είτε ειςάγουν το 

εμπόρευμά τουσ για χονδρικι πϊλθςθ. Θ περίοδοσ αυτι που οριοκετείται ζωσ τα μζςα 

τθσ δεκαετίασ του 90 διαςφάλιςε τθν απαςχόλθςθ των Φομά τθσ Αγίασ Βαρβάρασ 

διαμορφϊνοντασ μια δυναμικι ςτθν τοπικι οικονομία.  

Θ είςοδοσ των μεγάλων πολυεκνικϊν καταςτθμάτων και ο κορεςμόσ αγακϊν ςτθν αγορά 

δθμιοφργθςαν νζεσ ςυνκικεσ και αδιζξοδο ςτον τρόπο άςκθςθσ του εμπορίου. 

Υεριςςότεροι γυρολόγοι ςτεγάηουν τθν εμπορικι δραςτθριότθτα και ςταδιακά περνοφν 

και ςτθ λιανικι πϊλθςθ. Ψθν τελευταία δεκαετία γφρω από τον εμπορικό άξονα τθσ 

πόλθσ αναπτφχκθκε ςθμαντικόσ αρικμόσ εμπορικϊν καταςτθμάτων. Χιμερα λειτουργοφν 

περιςςότερα από 50 εμπορικά καταςτιματα. Ψα είδθ πϊλθςθσ ςιμερα επικεντρϊνονται 

ςτθν ζνδυςθ, τθν υπόδθςθ, θλεκτρικά είδθ, είδθ προικόσ.   

Χιμερα , ο τρόποσ άςκθςθσ του εμπορίου ζχει αλλάξει και κζτει ςε πρόκλθςθ τθν τοπικι 

εμπορικι δραςτθριότθτα των Φομά, που καλοφνται να προςαρμοςτοφν ςε νζα δεδομζνα 

(μεγάλα μεγζκθ ανταγωνιςτικϊν επιχειριςεων ςτον κλάδο, διαδικτυακό εμπόριο, νζεσ 

διαδικαςίεσ ςτισ ειςαγωγζσ κα) χωρίσ τισ απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ και με μικρό 

ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα. Θ απαςχόλθςθ των  Φομά είναι  κζμα εκνικισ ςτρατθγικισ 

και πολιτικισ.  

 

III. Μοινωνικι    Ρικονομία  

Ιςτορικι διαδρομι 



Ανάμεςα ςτο Ξράτοσ και ςτθν αγορά, ςε πολλζσ προθγμζνεσ, αλλά και αναπτυςςόμενεσ 

οικονομίεσ, ζχει αρχίςει να αναπτφςςεται, ζνασ τρίτοσ τομζασ, ο επονομαηόμενοσ τομζασ 

τθσ Ξοινωνικισ Σικονομίασ ι «Ψρίτο Χφςτθμα» ι «Ψρίτοσ Ψομζασ τθσ Σικονομίασ» ι «Πθ 

Ξερδοςκοπικόσ Ψομζασ τθσ Σικονομίασ» ι «Ψομζασ τθσ Αλλθλζγγυασ Σικονομίασ».  

Θ κοινωνικι οικονομία προζκυψε από τθν ανάγκθ να αντιμετωπιςτοφν θ ανεργία και θ 

φτϊχεια ςτθν Ευρϊπθ, ωσ αντιςτάκμιςμα ςτθν αδυναμία των κρατϊν να ςχεδιάςουν 

αποτελεςματικζσ πολιτικζσ αντιμετϊπιςθσ. Είναι  μια μορφι οικονομίασ 

προςανατολιηόμενθσ ςτισ πρωτοβουλίεσ εκείνεσ που αφοροφν ςτθν τοπικι ανάπτυξθ, 

ςτθν επανενςωμάτωςθ μακροχρόνια ανζργων και ςτθν καταπολζμθςθ του αποκλειςμοφ. 

Υρόκειται για ζνα χϊρο τθσ οικονομίασ ανάμεςα ςτον ιδιωτικό και το δθμόςιο τομζα, 

όπου διεξάγονται οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ με κοινωνικοφσ ςκοποφσ και ςτόχουσ. 

Αρχζσ των φορζων τθσ Ξοινωνικισ Σικονομίασ είναι  θ  δραςτθριοποίθςθ για τθν 

εξυπθρζτθςθ των μελϊν τουσ ι το ςυλλογικό όφελοσ,  θ  δθμοκρατικι διοίκθςθ, θ 

διαχειριςτικι αυτονομία και ο μθ κερδοςκοπικόσ χαρακτιρασ τθσ λειτουργίασ τουσ . 

Χτον τομζα τθσ Ξοινωνικισ Σικονομίασ ανικουν άτυπεσ και τυπικζσ οργανϊςεισ, δομζσ, 

εταιρικά ςχιματα, φορείσ, ςυμπράξεισ, ομάδεσ, ςυςπειρϊςεισ, ςυνζργιεσ και οργανιςμοί 

που αναλαμβάνουν διάφορεσ κοινωνικοοικονομικζσ και κοινωνικοπολιτικζσ 

πρωτοβουλίεσ και αςκοφν αντίςτοιχεσ δράςεισ.  

Σι δραςτθριότθτεσ καλφπτουν ζνα ευρφ πεδίο κοινωνικϊν, πολιτικϊν, πολιτιςτικϊν, 

πολιτιςμικϊν, ουμανιςτικϊν, κ.λπ. αναγκϊν ςε διάφορουσ τομείσ (πολιτικι, υγεία, 

εκπαίδευςθ, απαςχόλθςθ, πολιτιςμόσ, οικολογία - περιβάλλον, κοινωνικι μζριμνα –

φροντίδα - πρόνοια, κρθςκεία, ακλθτιςμόσ, παροχι νομικισ υποςτιριξθσ, προάςπιςθ 

ανκρωπίνων και πολιτικϊν δικαιωμάτων, κ.λπ.). 

Θ Ξοινωνικι Σικονομία, θ οποία ςτο εξωτερικό αναπτφχκθκε από τθ δεκαετία του’80, 

ςτθν Ελλάδα αποτελεί τθ νζα κεϊρθςθ ςτθν κοινωνικι ανάπτυξθ που αρχίηει να 

προωκείται λόγω τθσ οικονομικισ και δθμοςιονομικισ κρίςθσ.  Υαρόλο που πρωτοβουλίεσ 

του ιδιωτικοφ τομζα ζχουν ξεκινιςει εδϊ και μία δεκαετία, το ελλθνικό κράτοσ πολφ 

πρόςφατα άρχιςε να αναηθτεί ςυνεργαςίεσ με επιχειριςεισ ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ 

φροντίδασ. 

Χτισ 27.1.2011 υπογράφθκε ςφμφωνο ςυνεργαςίασ μεταξφ του Ωπουργείου Εργαςίασ και 

Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ και του Ελλθνικοφ Δικτφου για τθν Εταιρικι Ξοινωνικι Ευκφνθ, το 

οποίο είναι ζνα δίκτυο επιχειριςεων με τθ μορφι μθ κερδοςκοπικοφ Χωματείου και 

αποςτολι του τθν προϊκθςθ και προβολι τθσ ζννοιασ τθσ Εταιρικισ Ξοινωνικισ Ευκφνθσ, 

τόςο προσ τον επιχειρθματικό κόςμο όςο και προσ το κοινωνικό περιβάλλον. Θ «Εταιρικι 

Ξοινωνικι Ευκφνθ» είναι θ οικιοκελισ δζςμευςθ των επιχειριςεων για ζνταξθ ςτισ 

επιχειρθματικζσ τουσ πρακτικζσ κοινωνικϊν και περιβαλλοντικϊν δράςεων, που είναι 

πζρα από όςα επιβάλλονται από τθ νομοκεςία και ζχουν ςχζςθ με όλουσ όςοι άμεςα ι 

ζμμεςα επθρεάηονται από τισ δραςτθριότθτζσ τουσ  (Ελλθνικό Δίκτυο για τθν Εταιρικι 

Ξοινωνικι Ευκφνθ). 



Ψο Χφμφωνο Χυνεργαςίασ περιλαμβάνει τθ ςυνεργαςία μεταξφ των δυο μερϊν, με ςκοπό 

τον καλφτερο ςυντονιςμό δράςεων μεταξφ ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα, προκειμζνου 

να επιτευχκεί θ μζγιςτθ δυνατι αποτελεςματικότθτα ςτθν αξιοποίθςθ των διακζςιμων 

πόρων - είτε αυτοί είναι οικονομικοί, είτε ανκρϊπινοι - ϊςτε να κατευκυνκοφν ςε δράςεισ 

που προωκοφν τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ και τθν κοινωνικι ςυνοχι. Επιδίωξθ αυτοφ του 

Χυμφϊνου, είναι να αναδείξει δράςεισ που κεμελιϊνουν τθν ζννοια τθσ εταιρικισ 

κοινωνικισ ευκφνθσ και ταυτίηονται με τισ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ. Δράςεισ όπου ο 

δθμόςιοσ και ο ιδιωτικόσ τομζασ μποροφν να λειτουργιςουν παράλλθλα και 

ςυμπλθρωματικά. Ψα πεδία ςυνεργαςίασ που ζχουν οριςτεί ςτο Χφμφωνο είναι θ 

καταπολζμθςθ τθσ παιδικισ φτϊχειασ και θ υποςτιριξθ των νζων θλικίασ μζχρι 35 ετϊν 

για τθν αποτελεςματικότερθ ζνταξι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ.  

 

Μοινωνικι Επιχειρθματικότθτα  

Είναι μία μορφι επιχειρθματικότθτασ που παρζχει αγακά και υπθρεςίεσ με ςκοπό να 

ωφελιςουν τθν κοινότθτα απαςχολϊντασ ταυτόχρονα άτομα από ειδικζσ πλθκυςμιακζσ 

ομάδεσ με ελλιπι προςόντα και μειωμζνθ παραγωγικι δυνατότθτα. Σ κοινωνικόσ ςκοπόσ 

μπορεί να αφορά ςτθν απαςχόλθςθ ατόμων που αποκλείονται από τθν αγορά εργαςίασ, 

ςτθν παροχι κοινωνικοφ ζργου προσ ειδικοφσ πλθκυςμοφσ, ςτθ φροντίδα του 

περιβάλλοντοσ κ.α.  

Πορφζσ Ξοινωνικισ Επιχειρθματικότθτασ είναι οι Χυνεταιριςμοί, οι Εταιρίεσ Αμοιβαίασ 

Βάςθσ, οι Ενϊςεισ - εκελοντικζσ οργανϊςεισ και οι Ξοινωνικζσ Επιχειριςεισ.  

Σι κοινωνικζσ επιχειριςεισ λειτουργοφν με βάςθ τισ αρχζσ των φορζων τθσ κοινωνικισ 

οικονομίασ. Ζχουν εργαηόμενουσ, προμθκευτζσ, πελάτεσ, χριςτεσ, τόςο ςτον δθμόςιο και 

ιδιωτικό τομζα όςο και ςτθν ευρφτερθ τοπικι κοινωνία, χρθςιμοποιοφν τεχνικζσ του 

κοινωνικοφ μάρκετινγκ, χρειάηονται  ζρευνα αγοράσ, κατάρτιςθ των ανκρϊπινων πόρων 

(για τθν διοίκθςθ και τουσ εργαηόμενουσ ιδιαίτερα για ομάδεσ που ςυνικωσ αποκλείονται 

από τθν αγορά εργαςίασ), επιχειρθματικό ςχεδιαςμό, δικτφωςθ και αξιοποίθςθ 

εκελοντϊν ςτθ λειτουργία τουσ. Επιδιϊκουν το κζρδοσ, αλλά το κζρδοσ που παράγει δεν 

διανζμεται μεταξφ των διευκυντϊν ι των ιδιοκτθτϊν αλλά επανεπενδφεται ςτθ 

λειτουργία τθσ, με ςκοπό να εξαςφαλιςτεί θ βιωςιμότθτά τθσ και θ ςυνζχεια του 

κοινωνικοφ τθσ ςκοποφ. 

 

Αξιοποίθςθ Δυνατοτιτων ςτθν Αγία Βαρβάρα 

Τπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, υψθλό ποςοςτό του πλθκυςμοφ πλιττεται από τθν ανεργία και 

τθν φτϊχεια, είναι χαμθλϊν προςόντων και δεξιοτιτων και χαρακτθρίηεται από ζλλειψθ 

εξειδίκευςθσ. Επίςθσ μεγάλο μζροσ ανικει ςε ευάλωτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ που ζχουν 

βιϊςει κοινωνικό αποκλειςμό και ζλλειψθ ευκαιριϊν.  

Για τθν αντιμετϊπιςθ των παραπάνω ςφνκετων και αλλθλζνδετων προβλθμάτων, ο Διμοσ 

τα τελευταία 20 ζτθ ζχει αξιοποιιςει ευρωπαϊκά και εκνικά προγράμματα με ευρείεσ 



αναπτυξιακζσ ςυμπράξεισ του δθμόςιου και του ιδιωτικοφ τομζα, ςχεδιάηοντασ και 

υλοποιϊντασ δράςεισ υποςτιριξθσ και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ του πλθκυςμοφ τθσ 

περιοχισ. Πζςα από αυτά τα προγράμματα ζγινε προςπάκεια να υπάρξει γενικότερθ 

ενθμζρωςθ και πλθροφόρθςθ κακϊσ και να καλλιεργθκεί θ «ιδζα» του επιχειρείν, π.χ με 

ςκοπό τθν δθμιουργία κοινωνικϊν ςυνεταιριςμϊν. 

Χτόχοι των παρεμβάςεων αποτζλεςαν: θ αναηωογόνθςθ τθσ περιοχισ που πλιττεται από 

τθν ανεργία, θ καταπολζμθςθ των διακρίςεων, θ αναβάκμιςθ και ανάπτυξθ 

επαγγελματικϊν δεξιοτιτων των κοινωνικά αποκλειςμζνων ατόμων, θ ενκάρρυνςθ και 

ενεργοποίθςθ των ατόμων ν’ αναλάβουν επιχειρθματικζσ πρωτοβουλίεσ, θ υποςτιριξι 

και κατάρτιςι τουσ ϊςτε ν’ αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ για να προβοφν ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ επαγγελματικι επιλογι και να οδθγθκοφν ςτθν ςταδιακι επίτευξθ του 

ςτόχου τουσ. Επίςθσ ςτόχο αποτζλεςε θ επαναφορά ανειδίκευτων εργατϊν ςτθν εργαςία. 

Ωςτόςο οι προςπάκειεσ αυτζσ δεν απζδωςαν τα αναμενόμενα αποτελζςματα, ακόμθ και 

ςτθν περίπτωςθ που τα προγράμματα προζβλεπαν ςφνδεςθ των καταρτιηομζνων - 

ωφελουμζνων με φορείσ χρθματοδότθςθσ  επιχειρθματικϊν ςχεδίων. 

Ξάνοντασ μία προςπάκεια απολογιςμοφ και αποτφπωςθσ των λόγων που δεν 

ευδοκίμθςαν κοινωνικζσ και άλλεσ επιχειριςεισ, κα μποροφςαμε να αναφζρουμε ωσ 

κφρια αιτία το αςτακζσ κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον που αποτελεί τροχοπζδθ και 

λειτουργεί αναςταλτικά ςτισ επενδφςεισ και κατ’ επζκταςθ και ςτισ κοινωνικζσ 

επενδφςεισ.  Χθμαντικι επίςθσ αιτία αποτελεί ο χαμθλόσ βακμόσ ςυναιςκθματικισ 

ετοιμότθτασ του πλθκυςμοφ ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που παραςχζκθκαν ςυνοδευτικζσ 

υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ επαγγελματικισ ςυμβουλευτικισ με ςτόχο τθν ϊκθςθ των 

πολιτϊν ςτθν ανάλθψθ επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν. 

Ωςτόςο τθν τελευταία περίοδο διαφαίνεται μια προςπάκεια οργάνωςθσ προσ αυτό τον 

τομζα. Ζχουν  αναπτυχκεί κοινωνικζσ επιχειριςεισ (ΞΩΨΨΑΦΣ, ΧΞΩΨΑΟΘ, κ.α) ςτθν πόλθ οι 

οποίεσ δραςτθριοποιοφνται ςε διάφορα πεδία κοινωνικισ οικονομίασ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.3  ΦΡΣΙΜΘ ΡΙΜΡΟΡΞΙΑ- ΑΣΑΥΧΡΝΘΥΘ 

           ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ  ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ 

 

ΠΙΝΑΚΑ 104:  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ  

ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- ΑΠΑΥΟΛΗΗ  

ΣΤΡΒΝΘΞΑΦΑ & ΣΕΤΙΡΤΙΥΞΡΙ ΔΧΟΑΦΡΦΘΦΕΥ & ΕΧΜΑΙΤΙΕΥ 

Σροβλιματα/ανάγκεσ του Διμου Δυνατά ςθμεία του Διμου 

 Πικρι τοπικι αγορά εργαςίασ 

 Ψοπικό ανκρϊπινο δυναμικό 

απειλοφμενο από αποκλειςμό λόγω 

ζλλειψθσ εξειδίκευςθσ. 

 

 Σργάνωςθ υπθρεςιϊν και 

εμπειρία ςε κζματα ενθμζρωςθσ 

και προϊκθςθσ τθσ 

απαςχόλθςθσ 

 Εμπειρία ςτισ ςυνεργαςίεσ για 

τθν ανάπτυξθ τοπικϊν 

προγραμμάτων 

Σεριοριςμοί/κίνδυνοι από το ευρφτερο 
κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 

Ευκαιρίεσ από το ευρφτερο 
κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 

  Σικονομικι φφεςθ 

 Γιρανςθ του πλθκυςμοφ  

 ΕΧΥΑ  

 Δυναμικι εμπορικι 

δραςτθριότθτα τθσ ομάδασ των 

Φομά 

ΜΤΙΥΙΞΑ  ΗΘΦΘΞΑΦΑ  ΦΡΣΙΜΘΥ  ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ 

 Υροςζλκυςθ επενδφςεων – ενίςχυςθ/ενκάρρυνςθ  τθσ επιχειρθματικότθτασ 

και ιδιαίτερα ςτο πεδίο τθσ κοινωνικισ οικονομίασ  

 Αξιοποίθςθ των δθμοτικϊν χϊρων για ανάπτυξθ τθσ τοπικισ οικονομίασ.  

 Αξιοποίθςθ όλων των προγραμμάτων  του ΕΧΥΑ για τθν ανάπτυξθ των 

επαγγελματικϊν δεξιοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ πόλθσ και τθν 

ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ του  ςτθν αγορά εργαςίασ 

 Ενίςχυςθ τθσ Δθμοτικισ Ωπθρεςίασ Απαςχόλθςθσ – Υλθροφόρθςθ ςε κζματα 

επιχειρθματικότθτασ  

 

 

 

 

 



1.5. ΦΡ ΡΤΓΑΟΡΓΤΑΞΞΑ, ΦΡ ΕΥΩΦΕΤΙΜΡ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟ ΦΡΧ ΔΘΞΡΧ ΜΑΙ ΡΙ 

ΡΤΙΗΡΟΦΙΕΥ ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ   

 

1.5.1  ΡΤΓΑΟΩΦΙΜΘ ΔΡΞΘ ΜΑΙ ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ:  

           ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ 

 

I. Εξζλιξθ του κεςμικοφ πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ 

Βάςθ του κεςμικοφ πλαιςίου αποτελεί ο Ρ.3852/2010. Πε αυτό το Ρόμο κεωρθτικά 

διευρφνκθκαν οι αρμοδιότθτεσ των Σ.Ψ.Α.. Τμωσ κατά τθν πρακτικι του εφαρμογι και 

ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων οικονομικισ προςαρμογισ που ακολοφκθςαν, 

διαμορφϊκθκε μια νζα κατάςταςθ, πολφ  διαφορετικι των ςτόχων του Ρόμου.  

Χυγκεκριμζνα: 

 Θ διαδικαςία μεταφοράσ πολλϊν  νζων  αρμοδιοτιτων, από τθν κεντρικι διοίκθςθ 

ςτθν αυτοδιοίκθςθ, που είχε προβλεφκεί να ολοκλθρωκεί τθν 1.1.2013, 

ματαιϊκθκε με Υράξθ Ρομοκετικοφ Υεριεχομζνου το Δεκζμβριο του 201251.  

 Δεν δόκθκε δυνατότθτα ενίςχυςθσ τθσ ςτελζχωςθσ και δεν μεταφζρκθκαν οι 

οικονομικοί πόροι που προζβλεπε ο Ρόμοσ για τθν άςκθςθ των νζων αρμοδιοτιτων. 

Αντίκετα, ςε αυτι τθν περίοδο τθσ οικονομικισ κρίςθσ και αφξθςθσ των τοπικϊν 

κοινωνικϊν αναγκϊν, υπιρξαν διαρκείσ  χρθματοδοτικζσ περικοπζσ και απαγόρευςθ 

προςλιψεων.  

 Θ Επιτροπι Διαβοφλευςθσ, ο κεςμόσ Χυνθγόρου του Δθμότθ και τα Χυμβοφλια 

Ζνταξθσ Πεταναςτϊν δεν ζχουν λειτουργιςει ςε πολλοφσ Διμουσ.  

 Πετά τθν ψιφιςθ του Ρ. 3852/2010, ζγιναν πάνω από 20 τροποποιιςεισ, ενϊ για τθ 

λειτουργία των Σ.Ψ.Α. εκδόκθκαν 17 Υράξεισ Ρομοκετικοφ Υεριεχομζνου, 6 

Υροεδρικά Διατάγματα και πάνω από 900 αποφάςεισ  και εγκφκλιοι εφαρμογισ 

αποφάςεων κεντρικϊν φορζων.52 Πεταξφ αυτϊν   περιλαμβάνεται ο Ρ. 4111/2013, 

που ορίηει τισ υποχρεϊςεισ των Σ.Ψ.Α. προσ το Υαρατθρθτιριο Σικονομικισ 

Αυτοτζλειασ, το οποίο αςκεί αςφυκτικό ζλεγχο, με αποτζλεςμα τθ ςυρρίκνωςθ τθσ 

διοικθτικισ και οικονομικισ αυτοτζλειασ και ελαχιςτοποίθςθσ τθσ δυνατότθτά τουσ 

για αναπτυξιακζσ παρεμβάςεισ. 

Γενικότερα, δεν υπάρχει λειτουργικι και αποτελεςματικι ςυνάρκρωςθ τθσ αυτοδιοίκθςθσ 

και τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ. Θ πολυνομία  αλλά ςυχνά και θ αντινομία κακϊσ επίςθσ  θ 

ζλλειψθ κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ  προκαλοφν πρόςκετεσ δυςκολίεσ. Ψα όργανα τθσ 

τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ζχουν διατυπϊςει τθν ανάγκθ τροποποίθςθσ του νόμου 

3852/2010 και ορκολογιςμοφ του κεςμικοφ πλαιςίου  των Σ.Ψ.Α. 
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 Σι αρμοδιότθτεσ που δεν μεταφζρκθκαν ςτουσ  Σ.Ψ.Α  και δεν αςκοφνται από τισ υπθρεςίεσ του Διμου αναφζρονται 
ςτο Υαράρτθμα 
52

 Ρόμοι  3681,  3879, 3889 του  2010,  3918, 3938, 3943, 3966, 3979, 3996, 4018, 4019 του 2011,   4038, 4042, 4051, 
4056, 4062, 4070, 4071, 4075, 4093 του  2012  κλπ. ςφμφωνα με ςτοιχεία  τθσ  Ε.Ε.Ψ.Α.Α. 



Χε ςχζςθ με το Διμο, το κεςμικό πλαίςιο τθσ λειτουργίασ κζτει ο Σργανιςμόσ Εςωτερικισ 

Ωπθρεςίασ (Σ.Ε.Ω.) ο οποίοσ τζκθκε ςε ιςχφ υ μετά τθ  δθμοςίευςι του ςτο ΦΕΞ 

2892/2013 

Σ Σργανιςμόσ Εςωτερικισ Ωπθρεςίασ (Σ.Ε.Ω.) του Διμου, ςυντάχκθκε με βάςθ τισ 

κατευκφνςεισ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ,  μετά τθν ψιφιςθ του νόμου 3852/2010.  Θ 

αναβολι τθσ εφαρμογισ πολλϊν διατάξεων του Ρόμου, είχε ςυνζπεια να περιγράφονται 

ςτον Σ.Ε.Ω., υπθρεςίεσ και αρμοδιότθτεσ που δεν  ζχουμε. Πε βάςθ τα παραπάνω, ο 

ιςχφων Σ.Ε.Ω δεν βοθκά ςτθν ορκολογικι λειτουργία των υπθρεςιϊν  και δεν είναι 

εφικτόσ  ο ιςομερισ ο καταμεριςμόσ αρμοδιοτιτων  ςτισ υπθρεςίεσ.  

Συςιαςτικά, αξιοςθμείωτεσ αλλαγζσ αποτελοφν, θ ζναρξθ λειτουργίασ του Ψμιματοσ 

Ωποςτιριξθσ Υρογραμμάτων Υρόνοιασ τθσ Ξοινωνικισ Ωπθρεςίασ το 2013, ςτο οποίο 

μεταφζρκθκαν οριςμζνεσ από τισ αρμοδιότθτεσ Υρόνοιασ και θ ζναρξθ λειτουργίασ τθσ 

Διεφκυνςθσ Αγωγισ, Εκπαίδευςθσ, Υολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, μετά  τον οριςμό  

προϊςτάμενων  ςτισ  οργανικζσ μονάδεσ το 2014, από το Ωπθρεςιακό Χυμβοφλιο. 

Υρζπει να επιςθμάνουμε ότι ςτον  Σ.Ε.Ω προβλζπεται, ςυγκζντρωςθ όλων των 

κοινωνικϊν δομϊν και των δομϊν αγωγισ και παιδείασ ςτισ αντίςτοιχεσ διευκφνςεισ. 

Τμωσ, οριςμζνα ευρωπαϊκά προγράμματα που ζχουν αντικείμενο  τθ ςφςταςθ και 

λειτουργία τζτοιων δομϊν (Βοικεια ςτο Χπίτι Βρεφονθπιακοί Χτακμοί, Ξ.Θ.Φ.Θ.) 

ςυνεχίηουν για διάφορουσ τεχνικοφσ λόγουσ υλοποιοφνται από τθν ΔΘ.Ξ.Ε.Α.Β.  

 

II. Ρργάνωςθ υπθρεςιϊν- ργανα Διοίκθςθσ -Επιτροπζσ  

Θ διάρκρωςθ των υπθρεςιϊν  και θ διοίκθςθ, όπωσ αςκείται ιεραρχθμζνα φαίνονται ςτο 

οργανόγραμμα, το οποίο βαςίηεται ςτο Δθμοτικό Ξϊδικα και ςτον Σργανιςμό Εςωτερικισ 

Ωπθρεςίασ του Διμου.   

Σι Επιτροπζσ ορίηονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία λειτουργίασ των Σ.Ψ.Α. 

 



 

 

 



ΠΙΝΑΚΑ 105:  ΕΣΙΦΤΡΣΕΥ ΔΘΞΡΧ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ 

ΑΤ ΕΣΙΦΤΡΣΘ ΔΘΞΡΦΙΜΡΙ 

ΥΧΞΒΡΧΝΡΙ 

ΧΣΑΝΝΘΝΡΙ 

1 ΕΥΛΨΦΣΥΘ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΗΩΘΧ    

2 ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΕΥΛΨΦΣΥΘ    

3 ΚΕΠΑΨΩΡ ΥΦΣΡΣΛΑΧ    

4 ΕΟΕΓΧΣΩ ΞΑΨΑΧΨΘΠΑΨΩΡ    

5 ΕΟΕΓΧΣΩ ΥΑΛΔΣΨΣΥΩΡ     

6 ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ- AΛΣΟΣΓΘΧΘΧ ΥΦΣΧΦΣΦΩΡ ΓΛΑ 

ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ ΠΕ ΑΡΣΛΞΨΣ ΔΛΑΓΩΡΛΧΠΣ 

   

7 ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ  - AΛΣΟΣΓΘΧΘΧ ΥΦΣΧΦΣΦΩΡ ΓΛΑ 

ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ ΠΕ ΥΦΣΧΕΛΦΣ  ΔΛΑΓΩΡΛΧΠΣ ΞΑΛ ΠΕ 

ΑΥΕΩΚΕΛΑΧ ΑΡΑΚΕΧΘ 

   

8 ΥΑΦΑΟΑΒΘΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΩΡ      

9 ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ- AΛΣΟΣΓΘΧΘΧ ΥΦΣΧΦΣΦΩΡ ΓΛΑ 

ΕΦΓΑΧΛΕΧ ΞΑΛ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΠΕΧΩ  

ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΕΩΡ ΠΕ ΥΦΣΧΕΛΦΣ  ΔΛΑΓΩΡΛΧΠΣ 

ΞΑΛ ΠΕ ΑΥΕΩΚΕΛΑΧ ΑΡΑΚΕΧΘ   

   

10 ΒΕΒΑΛΩΧΘΧ ΞΑΟΘΧ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΞΑΛ 

ΕΦΓΑΧΛΩΡ  

    

11 ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ -ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΩΡ 

ΕΦΓΑΧΛΩΡ ΠΕΧΩ  ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΕΩΡ ΠΕ 

ΥΦΣΧΕΛΦΣ  ΔΛΑΓΩΡΛΧΠΣ ΞΑΛ ΠΕ ΑΥΕΩΚΕΛΑΧ 

ΑΡΑΚΕΧΘ   ΓΛΑ ΨΑ ΣΧΘΠΑΨΑ 

   

12 ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΩΡ ΔΛΑΦΣΦΩΡ     

13 ΕΞΥΣΛΘΧΘΧ ΔΘΠΣΨΛΞΩΡ  ΑΞΛΡΘΨΩΡ      

 

Χθμαντικό πρόβλθμα για τθν  οργάνωςθ των υπθρεςιϊν αποτελεί  θ ανεπάρκεια 

προςωπικοφ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν όλων των οργανικϊν μονάδων και τθν άςκθςθ 

των αρμοδιοτιτων τουσ με τα επικυμθτά αποτελζςματα.  

Αντίκετα, οι καλζσ ςυναδερφικζσ ςχζςεισ, θ διαρκισ βελτίωςθ του μορφωτικοφ επιπζδου 

του προςωπικοφ, θ εμπειρία ςτθν αξιοποίθςθ Ε.Χ.Υ.Α για τθν υλοποίθςθ αναπτυξιακϊν 

περιβαλλοντικϊν και κοινωνικϊν, προγραμμάτων, κακϊσ και θ προςπάκεια που 

καταβάλλουν ςχεδόν όλεσ οι υπθρεςίεσ, για προγραμματιςμό, ςυλλογικι εργαςία και 

αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων τθσ, κζτοντασ μάλιςτα ωσ κριτιριο τθν  άποψθ των 

πολιτϊν, λειτουργοφν κετικά ςτθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που κακθμερινά 

προκφπτουν και  βοθκοφν τθν εφρυκμθ  λειτουργία των υπθρεςιϊν53. 
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 Αναλυτικότερθ αναφορά γίνεται ςτο κεφάλαιο 1.5.3  που αφορά ςτο ανκρϊπινο δυναμικό   



Πε βάςθ τα παραπάνω, οι υπθρεςίεσ του Διμου μποροφν να κεωρθκοφν 

αποτελεςματικζσ, ωσ προσ τθν υλοποίθςθ ανειλθμμζνων υποχρεϊςεων τουσ και  τθ 

ςυμβολι τουσ ςτθν κάλυψθ των κοινωνικϊν αναγκϊν. 

 

III. Υυςτιματα διοίκθςθσ / εργαλεία  

Ψθν  τελευταία δεκαετία, γίνεται προςπάκεια ειςαγωγισ ςτουσ φορείσ τθσ γενικισ 

κυβζρνθςθσ του ςυςτιματοσ «Διοίκθςθ Σλικισ Υοιότθτασ».  

Υρόκειται για ζνα ςφγχρονο δθμοκρατικό ςφςτθμα διοίκθςθσ, όπου όλο το ανκρϊπινο 

δυναμικό54 ενόσ Σργανιςμοφ ςυμμετζχει ςτθ διαμόρφωςθ και αξιολόγθςθ των πολιτικϊν 

του, βάςει των πραγματικϊν αναγκϊν  και δεςμεφεται ςε κοινοφσ ςτόχουσ ποιότθτα, ςε 

όλα τα επίπεδα, τουσ οποίουσ προωκεί με ςυλλογικι εργαςία. Ψο ςφςτθμα αυτό  

βαςίηεται  τόςο ςτθν κατανόθςθ, υποςτιριξθ και  εμπιςτοςφνθ τθσ διοίκθςθσ προσ τουσ 

εργαηόμενουσ όςο και ςτθν υπευκυνότθτα, προκυμία για αυτοβελτίωςθ και ανάλθψθ 

πρωτοβουλιϊν των εργαηομζνων.   

Σ δθμοκρατικόσ εκςυγχρονιςμόσ ςτο ςφςτθμα διοίκθςθσ των κρατικϊν φορζων, 

πραγματοποιείται,  με αργά βιματα (αν δεν οπιςκοχωρεί). Χφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ 

μελετθτϊν55  βαςικι αιτία είναι θ δυςκολία αλλαγισ τθσ κατεςτθμζνθσ νοοτροπίασ 

διοίκθςθσ, Τμωσ πζρα από αυτι δεν ζχει παραςχεκεί ςτουσ φορείσ θ αναγκαία 

υποςτιριξθ για το ςκοπό αυτό.  

Ειδικά για τουσ Σ.Ψ.Α.:  

 Είναι ανεπαρκισ θ πλθροφόρθςθ και εκπαίδευςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτα 

ςφγχρονα διοικθτικά ςυςτιματα56. Συςιαςτικά εκπαιδεφονται όςοι επιλζγουν μόνοι 

τουσ να παρακολουκιςουν ςχετικά ςεμινάρια τθσ Εκνικισ Χχολισ Δθμοςίασ 

Διοίκθςθσ. 

 Δεν υπάρχει μζριμνα για τθν παροχι των απαιτοφμενων πλθροφοριϊν  τεκμθρίωςθσ 

των αναγκϊν ςε τοπικό επίπεδο. Θ ΕΟ.ΧΨΑΨ. παρζχει τα επεξεργαςμζνα  ςτοιχεία  των 

γενικϊν  απογραφϊν  αρκετά χρόνια μετά τθν υλοποίθςι τουσ, ενϊ τα ςτοιχεία 

δθμόςιων φορζων που αςχολοφνται με μετριςεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

υγειονομικοφ χαρακτιρα ςυνικωσ αναφζρονται ςε μεγάλεσ  γεωγραφικζσ ενότθτεσ 

αφοροφν και επιπλζον δεν προωκοφνται ςυςτθματικά από τθν κεντρικι διοίκθςθ 

ςτουσ Σ.Ψ.Α. 

 Χτοιχεία τθσ διοίκθςθσ ολικισ ποιότθτασ αποτελοφν θ απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν 

διεκπεραίωςθσ των αιτθμάτων και των εργαςιϊν ςτο δθμόςιο, θ παροχι  

ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ, οι ςυνεργαςίεσ μεταξφ φορζων αλλά 
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  Ανκρϊπινο δυναμικό νοείται: θ  Διοίκθςθ, οι Δθμοτικοί Χφμβουλοι, τα μζλθ Επιτροπϊν και  οι εργαηόμενοι. 
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 Ωπουργείο Διοικθτικισ Πεταρρφκμιςθσ και Εκνικι Χχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
56

 Ψο πρόβλθμα αφορά τθν αιρετι διοίκθςθ αλλά και το προςωπικό, παρόλο που θ Διοίκθςθ Σλικισ Υοιότθτασ 
αποτελεί  βαςικό κζμα εκπαίδευςθσ τθσ Εκνικισ Χχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 



και μζςα ςε κάκε φορζα (διατομεακζσ,  διατμθματικζσ ομάδεσ εργαςίασ),θ 

ςτοχοκεςία και θ αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ, τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ 

κοινωνικισ επίπτωςθσ του παραγόμενου ζργου, ςτοιχεία για τα οποία δεν ζχει  δοκεί 

θ αναγκαία βοικεια ςτουσ Σ.Ψ.Α (γνϊςεισ και  επιςτθμονικά εργαλεία), από τθν 

κεντρικι διοίκθςθ.   

Ξατά ςυνζπεια, θ διοίκθςθ ολικισ ποιότθτασ (ι αλλιϊσ διοίκθςθ με ςτόχουσ) ςτουσ Σ.Ψ.Α, 

εφαρμόηεται μερικϊσ57.  

Χυγκεκριμζνα ςτο Διμο μασ, τα αιρετά και τα διοικθτικά ςτελζχθ, δεν ακολουκοφμε ζνα 

ςυγκεκριμζνο - κοινό ςφςτθμα διοίκθςθσ. Σι πρακτικζσ μασ περιλαμβάνουν ςτοιχεία, 

τόςο των δθμοκρατικϊν ςυμμετοχικϊν ςυςτθμάτων, όςο και των αυταρχικϊν / 

ςυγκεντρωτικϊν.   

Είναι γεγονόσ ότι  γίνονται προςπάκειεσ  για τθν καλλιζργεια τθσ εργαςιακισ κουλτοφρασ 

που βαςίηεται ςτθ ςυλλογικότθτα και ςυνυπευκυνότθτα για τθν επίτευξθ κοινϊν ςτόχων 

ποιότθτασ. Επίςθσ, γίνονται προςπάκειεσ  απλοφςτευςθσ των διαδικαςιϊν και των 

εγγράφων,  για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν (κυρίωσ ςτο 

Δθμοτολόγιο και το Ψμιμα Υρόνοιασ του Διμου58) ι για τθ βελτίωςθ των υπθρεςιϊν 

(μείωςθ των αρχειοκετοφμενων εγγράφων, εφαρμογι πλθροφορικϊν ςυςτθμάτων) ενϊ 

ςτον κοινωνικό τομζα, είναι κακιερωμζνθ θ παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν.  

Τμωσ όλα αυτά  δεν αποτελοφν μια ςυντονιςμζνθ, ςυςτθματικι διοικθτικι διαδικαςία, με 

αποτζλεςμα να μθν μποροφμε να είμαςτε τόςο  αποτελεςματικοί και αποδοτικοί όςο κα 

κζλαμε. Ειδικότερα ςτα κζματα αναδιοργάνωςθσ και απλοφςτευςθσ των διαδικαςιϊν, 

είμαςτε πάντα αντιμζτωποι με τθν γραφειοκρατικι αντίλθψθ που κυριαρχεί ςτθ δθμόςια 

διοίκθςθ και το φόβο υλοποίθςθσ αλλαγϊν  ςτθν κατεςτθμζνθ λειτουργία των 

υπθρεςιϊν. 

Τπωσ προαναφζρκθκε για τθν καλφτερθ  οργάνωςθ και λειτουργία των υπθρεςιϊν 

χρθςιμοποιοφνται επιμζρουσ επιςτθμονικά ςυςτιματα.  

Χχετικά με αυτά είναι τα ςτοιχεία  του ακόλουκου πίνακα59.   

ΠΙΝΑΚΑ 106:  ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ ΜΑΙ ΕΤΓΑΝΕΙΑ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ  ΥΦΡ ΔΘΞΡ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ  

ΕΙΔΡΥ  Σαρατθριςεισ 

Υιςτοποίθςθ Διαχειριςτικισ Επάρκειασ Θ αρχικι μελζτθ/ ζγκριςθ  ζγινε το  2…. 

Ανανεϊκθκε το 2015 και  εκ νζου φζτοσ. 

Χφςτθμα Υρογραμματιςμοφ & 

Υαρακολοφκθςθσ Ζργων 

Οειτουργεί  μζςω  λογιςμικοφ προγράμματοσ 

Χφςτθμα  Σικονομικισ Διαχείριςθσ 

(Εςόδων,  Οογιςτθρίου, Υρομθκειϊν, 

Οειτουργεί μζςω  λογιςμικοφ προγράμματοσ 
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 Σ Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ, ο  Επιχειρθςιακόσ Υρογραμματιςμόσ  αποτελοφν επίςθσ ςτοιχεία  αυτοφ του ςυςτιματοσ 
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 Ζχει ςυντάξει μελζτθ απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν ζκδοςθσ  των βιβλιαρίων  υγείασ αναςφάλιςτων  
59

 Θ επιλογι των ςυςτθμάτων αναφοράσ υποδεικνφεται από τθν Ε.Ε.Ψ.Α.Α. 



Αποκικθσ, Ψαμείου)  

Χφςτθμα Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ 

Χε διαδικαςία  εφαρμογισ  λογιςμικοφ 

προγράμματοσ.  

Χφςτθμα Διαχείριςθσ Γνϊςεων 

Επιμορφϊςεισ - Ξατάρτιςθ 

Χε διαδικαςία ςχεδιαςμοφ  ετιςιου κακολικοφ 

προγράμματοσ επιμόρφωςθσ   

Χφςτθμα διαχείριςθσ κεμάτων 

Οθξιαρχείου, Δθμοτολογίου  

Οειτουργεί μζςω  λογιςμικοφ προγράμματοσ 

Υλθροφοριακό Χφςτθμα Internet/ intranet   

 

Βαςικόσ ςτόχοσ των παραπάνω ςυςτθμάτων είναι θ απλοποίθςθ των  λειτουργιϊν 

διαδικαςιϊν και των διαδικαςιϊν εξυπθρζτθςθσ.  

Ειδικότερα για τα πλθροφοριακά ςυςτιματα του Διμου, θ υποδομι ιταν πρωτοποριακι 

όταν εγκαταςτάκθκε, όμωσ ςιμερα υςτερεί λόγω παλαιότθτασ. Επιπλζον, υπιρξε 

πολφχρονθ κακυςτζρθςθ  ςτθ λειτουργία προγραμμάτων που διακζταμε αλλά 

ενεργοποιιςαμε πρόςφατα (Θλεκτρονικό Υρωτόκολλο, Διαχείριςθ Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ, Υαρακολοφκθςθ Αποκικθσ), ενϊ ςιμερα υπάρχουν  πρόςκετεσ ανάγκεσ  

λογιςμικϊν προγραμμάτων που αφοροφν ςε νζεσ υποχρεϊςεισ των Σ.Ψ.Α. (ςφνδεςθ με το 

Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ κ.α). Χυνεκτιμϊντασ τθν ζλλειψθ  ανκρϊπινων  και υλικϊν πόρων  αλλά και τθ 

δυςκολία προςαρμογισ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτισ νζεσ τεχνολογικζσ εφαρμογζσ, 

είναι ςαφζσ ότι δεν μποροφμε να αξιοποιιςουμε πλιρωσ τισ δυνατότθτεσ που 

προςφζρουν οι νζεσ τεχνολογίεσ ςτθ διοίκθςθ, διαχείριςθ και άςκθςθ των πολιτικϊν.  

 

 

IV. Οζεσ μζκοδοι/ ςυςτιματα/ εργαλεία προγραμματιςμοφ, υλοποίθςθσ και 

παρακολοφκθςθσ δραςτθριοτιτων  
 

Βάςθ αποτελεί ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ ανάπτυξθσ τθσ πόλθσ και του δθμοτικοφ 

οργανιςμοφ κακϊσ επίςθσ,  τα επιχειρθςιακά και τεχνικά προγράμματα  που εξειδικεφουν 

το ςτρατθγικό ςχζδιο, περιγράφοντασ τα ζργα και τισ δράςεισ ανά τομζα και υπθρεςία, με 

χρονοδιαγράμματα, οικονομικά ςτοιχεία και αναμενόμενα αποτελζςματα. Χτο 

Χτρατθγικό, Επιχειρθςιακό και Ψεχνικό Υρόγραμμα προβλζπονται από το Ρόμο 

δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ, που ζχουν ςτόχο  τθν εμπλοκι όλου  του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ του Διμου, τόςο ςτο ςχεδιαςμό όςο και ςτθν υλοποίθςθ και τθν αξιολόγθςι 

τουσ. Αυτζσ οι διαδικαςίεσ είναι κοινά αποδεκτζσ αλλά  δεν είναι απόλυτα εφικτζσ,  γιατί 

ο προγραμματιςμόσ, θ παρακολοφκθςθ, θ αξιολόγθςθ είναι χαρακτθριςτικά ςτοιχεία του 

Χυςτιματοσ Διοίκθςθσ Σλικισ Υοιότθτασ, που ειςιχκθςαν πρόςφατα ςτθ δθμόςια 

διοίκθςθ και για το λόγο αυτό οι Σ.Ψ.Α. δεν ζχουμε επαρκι τεχνογνωςία και τα εργαλεία 

για τθν εφαρμογι των απαιτοφμενων επιςτθμονικϊν μεκόδων.  



Υαρόλα αυτά, γίνεται προςπάκεια, με αφετθρία το εκάςτοτε επιχειρθςιακό πρόγραμμα, 

οι υπθρεςίεσ να κάνουν το δικό τουσ πρόγραμμα, το οποίο οριςμζνεσ παρακολουκοφν και 

αξιολογοφν ςυςτθματικά, χωρίσ να εφαρμόηουν  επιςτθμονικζσ μεκόδουσ. Βζβαια, το 

ςφνθκεσ είναι, θ βάςθ τθσ υπαλλθλικισ πυραμίδασ να μθ ςυνδζει τισ κακθμερινζσ 

εργαςίεσ που υλοποιεί, με τουσ τεκζντεσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ, να μθν κατανοεί τθ 

ςχζςθ τουσ  και κατά ςυνζπεια να μθν τισ αξιολογεί ανάλογα. 

Πε βάςθ τα παραπάνω,  δεν μποροφμε να ιςχυριςτοφμε ότι ο Διμοσ διακζτει ζνα 

ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα προγραμματιςμοφ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ (δεν 

υπάρχει ανάλογθ τεχνογνωςία). Είναι όμωσ  κετικό ότι ςτο Διμο Αγίασ Βαρβάρασ, το 

ανκρϊπινο δυναμικό ζχει αρχίςει να ςυνειδθτοποιεί τθν αναγκαιότθτά τουσ και αυτό 

φαίνεται  ςτισ  προςπάκειεσ που  γίνονται.  

 

V. Ρικονομικι δυνατότθτα υποςτιριξθσ τθσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ των 

υπθρεςιϊν. 

Είναι διαπιςτωμζνθ θ οικονομικι αδυναμία υποςτιριξθσ τθσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ 

των υπθρεςιϊν λόγω τθσ μείωςθσ των  ίδιων εςόδων  και των εςόδων από τον κρατικό 

προχπολογιςμό και το ΕΧΥΑ.  Τμωσ, παρόλο που δεν υπάρχουν περικϊρια για ςθμαντικζσ 

βελτιϊςεισ υποδομϊν και  εξοπλιςμοφ, ο Διμοσ διατθρεί τθ δυνατότθτα κάλυψθσ των  

βαςικϊν  λειτουργικϊν αναγκϊν ςτο πλαίςιο ενόσ ιςοςκελιςμζνου προχπολογιςμοφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5.2  ΡΤΓΑΟΩΦΙΜΘ ΔΡΞΘ ΜΑΙ ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ:  
          ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΘΥ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ  

 

ΠΙΝΑΚΑ  107:  ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΦΙΜΘ ΔΡΞΘΥ  ΜΑΙ ΦΩΟ ΥΧΥΦΘΞΑΦΩΟ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ  

ΣΤΡΒΝΘΞΑΦΑ & ΣΕΤΙΡΤΙΥΞΡΙ ΔΧΟΑΦΡΦΘΦΕΥ & ΕΧΜΑΙΤΙΕΥ 

Σροβλιματα/ανάγκεσ του Διμου  Δυνατά ςθμεία τθσ του Διμου 

 Πθ λειτουργικόσ ο ιςχφον Σ.Ε.Ω. και 

ανάγκθ μελζτθσ νζου.  

 Ζλλειψθ προςωπικοφ για τθν κάλυψθ των 

αναγκϊν όλων των οργανικϊν μονάδων 

και τθν άςκθςθ όλων των αρμοδιοτιτων, 

με τα επικυμθτά αποτελζςματα  

 Ανάγκθ υιοκζτθςθσ και εφαρμογισ 

ςυςτιματοσ Διοίκθςθσ Σλικισ Υοιότθτασ 

από το ςφνολο του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ του διμου 

 Διατιρθςθ γραφειοκρατικϊν διαδικαςιϊν 

και φόβοσ δοκιμισ ςχετικϊν αλλαγϊν. 

 Υεπαλαιωμζνο   πλθροφοριακό ςφςτθμα ( 

hardware), ελλείψεισ ςε λογιςμικά 

προγράμματα (software), αντικειμενικζσ 

και υποκειμενικζσ δυςκολίεσ αξιοποίθςθσ. 

 Υρογραμματιςμόσ και θ αξιολόγθςθ εν 

μζρει ςυλλογικά και εν μζρει  

επιςτθμονικά. 

 Πικρι δυνατότθτα οικονομικισ 

υποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ των 

υπθρεςιϊν  από τα ίδια ζςοδα. 

 Αξιόλογεσ προςπάκειεσ βελτίωςθσ 

των υπθρεςιϊν και τθσ 

εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν αλλαγϊν 

και απλοφςτευςθσ των ςχετικϊν 

διαδικαςιϊν . 

 Βελτίωςθ του  μορφωτικοφ επιπζδου 

και του βακμοφ ςυνειδθτοποίθςθσ 

τθσ ανάγκθσ δθμοκρατικϊν αλλαγϊν 

ςτθ διοίκθςθ και λειτουργία 

 Ξαλζσ  διαπροςωπικζσ ςχζςεισ.   

 Εμπειρία ςτα ςυγχρθματοδοτοφμενα 

προγράμματα 

 Αποτελεςματικότθτα υπθρεςιϊν ςτο 

μζτρο των δυνατοτιτων μασ  

 Λςοςκελιςμζνα οικονομικά  

 

 

Σεριοριςμοί/κίνδυνοι  από το ευρφτερο 

κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 

Ευκαιρίεσ από το ευρφτερο 

κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 

 Υροβλθματικό κεςμικό πλαίςιο 

λειτουργίασ των ΣΨΑ. 

 Ανυπαρξία λειτουργικισ   ςυνάρκρωςθσ 

αυτοδιοίκθςθσ και τθσ κεντρικισ 

διοίκθςθσ. Υολυνομία, ανεπαρκισ  

κωδικοποίθςθ νομοκεςίασ  

 Ξακυςτζρθςθ των διαδικαςιϊν 

 Χυγχρθματοδοτοφμενοι πόροι για 

διοικθτικι μεταρρφκμιςθ. 

 

 Εκπαιδευτικά προγράμματα από το  

Εκνικό Ξζντρο  Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

και Αυτοδιοίκθςθσ και άλλουσ 



δθμοκρατικοφ εκςυγχρονιςμοφ του 

ςυςτιματοσ  διοίκθςθσ . 

 Ανυπαρξία  ςυςτιματοσ παροχισ 

απαιτοφμενων πλθροφοριϊν  

τεκμθρίωςθσ. 

 Πείωςθ των εςόδων από τον κρατικό 

προχπολογιςμό ςχεδόν 60%, και 

ανυπαρξία  ουςιαςτικά ςτιριξθσ  των 

αναπτυξιακϊν προςπακειϊν των  Σ.Ψ.Α 

από το Ε.Χ.Υ.Α.   

Απαγόρευςθ προςλιψεων60 

φορείσ τθσ Ψ.Α 

 

ΜΤΙΥΙΞΑ  ΗΘΦΘΞΑΦΑ  ΕΥΩΦΕΤΙΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ 

 Ψροποποίθςθ του Σργανιςμοφ  Εςωτερικισ Ωπθρεςίασ (Σ.Ε.Ω.) με βάςθ τισ ςφγχρονεσ 

ανάγκεσ και δυνατότθτεσ και των κανονιςμϊν λειτουργίασ των κοινωνικϊν δομϊν.  

 Πεταφορά όλων των επιχορθγοφμενων κοινωνικϊν προγραμμάτων  από τθ 

ΔΘ.Ξ.Ε.Α.Β. ςτθν Διεφκυνςθ Ξοινωνικϊν Ωπθρεςιϊν του Διμου.  

 Ωιοκζτθςθ τθσ Διοίκθςθσ Σλικισ Υοιότθτασ ωσ ςφςτθμα διοίκθςθσ του Διμου και 

υποςτιριξθ τθσ εφαρμογισ του, μζςω τθσ πλθροφόρθςθσ, τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ 

ενκάρρυνςθσ και τθσ καλϊσ εννοοφμενθσ εποπτείασ  υπθρεςιϊν/υπαλλιλων. 

 Χταδιακι ανανζωςθ και αναβάκμιςθ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ κακϊσ και 

αξιοποίθςθ ςθμαντικϊν  εφαρμογϊν των νζων τεχνολογιϊν. 

 Ψυποποίθςθ διαδικαςιϊν και εγγράφων με ςκοπό τθν απλοποίθςθ και τθ μείωςθ τθσ  

γραφειοκρατίασ 

 Ξάλυψθ των ελλείψεων  ςε προςωπικό  και θ ανάπτυξθ των δεξιοτιτων του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60

 Θ απαγόρευςθ των προςλιψεων ςε ςυνδυαςμό με τισ υπάρχουςεσ ελλείψεισ και τισ ςυνταξιοδοτιςεισ κατζςτθςε 
ςχεδόν αδφνατθ τθν οργάνωςθ και λειτουργία οριςμζνων δομϊν και των οργανικϊν μονάδων του Διμου 



1.5.3  ΑΟΘΤΩΣΙΟΡ ΔΧΟΑΞΙΜΡ:  

           ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ 

 

I. Ανκρϊπινο δυναμικό του Διμου (υπάλλθλοι)  

ΠΙΝΑΚΑ  108:  ΑΟΘΤΩΣΙΟΡ ΔΧΟΑΞΙΜΡ  ΔΘΞΡΧ ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ  2016 

Πλήθοσ Επίπεδο Εκπαίδευςησ Κλάδοσ Ειδικότητα  
 Σχζςη Εργαςίασ (οργανικζσ θζςεισ 

μόνιμων, προςωποπαγείσ, ειδικζσ θζςεισ, 

ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) 

Χπθρεςίεσ  Σρογραμματιςμοφ, Ανάπτυξθσ και ΦΣΕ 

1 ΥΕ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΧ ΛΔΑΧ 

1 ΥΕ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΘΩ ΠΣΡΛΠΣΧ 

1 ΔΕ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΨΩΡ ΘΩ ΛΔΑΧ 

1 ΔΕ ΧΕΛΦΛΧΨΩΡ ΘΩ ΠΣΡΛΠΣΧ 

ΤΝΟΛΟ  4  άτομα,  2 ΠΕ  (50%) και 2 ΔΕ (50%)  - 2 Μόνιμοι (50%) και 2 ΙΔΑΧ (50%) 

Χπθρεςίεσ  Φεχνικζσ και Σεριβάλλοντοσ 

2 ΥΕ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΩΡ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ  ΠΣΡΛΠΣΛ 

1 ΥΕ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΩΡ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΛΔΑΧ 

1 ΥΕ ΧΘΠΛΞΣΧ ΠΘΧΑΡΛΞΣΧ ΠΣΡΛΠΣΧ 

1 ΥΕ ΠΘΧΑΡΣΟΣΓΣΧ ΠΘΧΑΡΛΞΣΧ ΠΣΡΛΠΣΧ 

1 ΥΕ ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ  ΠΣΡΛΠΣΧ 

1 ΥΕ ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ  ΛΔΑΧ 

1 ΥΕ ΨΣΥΣΓΦΑΦΣΧ ΠΘΧΑΡΛΞΣΧ ΛΔΑΧ 

1 ΥΕ ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΣΧ ΠΘΧΑΡΛΞΣΧ ΛΔΑΧ 

1 ΨΕ ΠΘΧΑΡ/ΓΩΡ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΠΣΡΛΠΣΧ 

1 ΨΕ ΥΣΟΛΨΛΞΣΧ ΠΘΧΑΡΛΞΣΧ ΠΣΡΛΠΣΧ 

2 ΨΕ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ- ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΠΣΡΛΠΣI 

1 ΔΕ ΕΥΣΥΨΘΧ ΞΑΚΑΦΛΣΨΘΨΑΧ ΠΣΡΛΠΣΧ 

1 ΔΕ ΕΦΓΣΔΘΓΩΡ ΔΣΠΛΞΩΡ ΕΦΓΩΡ ΠΣΡΛΠΣΧ 

1 ΔΕ ΣΔΘΓΩΡ  ΠΣΡΛΠΣΧ 

4 ΔΕ ΣΔΘΓΩΡ ΛΔΑΧ 

1 ΔΕ ΣΔΘΓΩΡ 
Πζχρι οριςτικοποίθςθσ αποτελεςμάτων 

ΑΧΕΥ 

1 ΔΕ ΧΕΛΦΛΧΨΩΡ ΠΘΧΑΡΘΠΑΨΩΡ ΕΦΓΩΡ  ΠΣΡΛΠΣΧ 



1 ΔΕ ΧΕΛΦΛΧΨΩΡ ΠΘΧΑΡΘΠΑΨΩΡ ΕΦΓΩΡ  ΛΔΑΧ 

1 ΔΕ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΩ  ΠΣΡΛΠΣΧ 

2 ΔΕ ΨΕΧΡΛΨΩΡ ΠΣΡΛΠΣΛ 

2 ΔΕ ΠΘΧΑΡΣΨΕΧΡΛΨΩΡ  ΠΣΡΛΠΣΛ 

1 ΔΕ ΨΕΧΡΛΨΩΡ ΩΔΦΑΩΟΛΞΩΡ ΠΣΡΛΠΣΧ 

1 ΔΕ ΨΕΧΡΛΨΩΡ ΩΔΦΑΩΟΛΞΩΡ ΛΔΑΧ 

2 ΔΕ ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ  ΛΔΑΧ 

1 ΔΕ ΨΕΧΡΛΨΩΡ ΕΟΑΛΣΧΦΩΠΑΨΛΧΠΩΡ ΛΔΑΧ 

1 ΔΕ ΨΕΧΡΛΨΩΡ ΧΛΔΕΦΑΔΩΡ  ΛΔΑΧ 

1 ΔΕ ΨΕΧΡΛΨΩΡ ΣΛΞΣΔΣΠΩΡ  ΛΔΑΧ 

3 ΔΕ ΞΘΥΣΩΦΩΡ  ΠΣΡΛΠΣΛ 

1 ΔΕ ΞΘΥΣΩΦΩΡ ΛΔΑΧ 

2 ΔΕ ΔΕΡΔΦΣΞΘΥΣΩΦΩΡ ΠΣΡΛΠΣΧ 

2 ΩΕ ΕΦΓΑΨΩΡ ΞΘΥΩΡ  ΠΣΡΛΠΣΛ 

6 ΩΕ ΕΦΓΑΨΩΡ ΞΘΥΩΡ ΛΔΑΧ 

13 ΩΕ ΕΦΓΑΨΕΧ ΞΑΚΑΦΛΣΨΘΨΑΧ ΠΣΡΛΠΣΛ 

9  ΩΕ ΕΦΓΑΨΕΧ ΞΑΚΑΦΛΣΨΘΨΑΧ ΛΔΑΧ 

3 ΩΕ ΣΔΣΞΑΚΑΦΛΧΨΩΡ ΠΣΡΛΠΣΛ 

5 ΩΕ ΓΕΡΛΞΩΡ ΞΑΚΘΞΣΡΨΩΡ  ΛΔΑΧ 

1 ΩΕ ΕΦΓΑΨΘΧ ΣΛΞΣΔΣΠΣΧ ΠΣΡΛΠΣΧ 

ΤΝΟΛΟ  80:  9 ΠΕ (11%),  4 ΣΕ (5%), 28 ΔΕ (35%)  39 ΤΕ (49%) – 43 Μόνιμοι (54%), 37 ΙΔΑΧ (46%) 

Χπθρεςίεσ Μοινωνικισ Σροςταςίασ Χγείασ και Απαςχόλθςθσ,  

1 ΥΕ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΠΣΡΛΠΣΛ 

1 ΥΕ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΛΔΑΧ 

1 ΨΕ ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ ΟΕΛΨΣΩΦΓΩΡ ΠΣΡΛΠΣΧ 

4 ΨΕ ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ ΟΕΛΨΣΩΦΓΩΡ ΛΔΑΧ 

2 ΔΕ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ  ΠΣΡΛΠΣΛ 

1 ΔΕ ΩΓΕΛΣΡΣΠΛΞΣΩ ΛΔΑΧ 

1 ΔΕ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΛΔΑΧ 

ΤΝΟΛΟ  11:  2 ΠΕ (18%),  5 ΣΕ (46%), 4 ΔΕ (36%)  -    Μόνιμοι 4(36 %), 7 ΙΔΑΧ (44%) 



Χπθρεςίεσ Σαιδείασ, Σολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ 

5 ΥΕ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ  ΛΔΑΧ 

1 ΥΕ ΕΦΣΦΣΧ ΒΛΒΟΛΣΚΘΞΩΡ  ΠΣΡΛΠΣΧ 

1 ΥΕ ΓΩΠΡΑΧΨΩΡ ΛΔΑΧ 

5 ΨΕ ΒΦΕΦΣΡΘΥΛΣΞΣΠΩΡ ΠΣΡΛΠΣΛ 

1 ΨΕ ΒΦΕΦΣΡΘΥΛΣΞΣΠΩΡ ΛΔΑΧ 

1 ΨΕ ΘΚΣΥΣΛΩΡ ΛΔΑΧ 

1 ΔΕ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ   ΠΣΡΛΠΘ 

2 ΔΕ ΒΣΘΚΩΡ ΒΦΕΦ- ΥΑΛΔΣΞΣΠΩΡ  ΛΔΑΧ 

2 ΔΕ ΧΧΣΟΛΞΩΡ ΦΩΟΑΞΩΡ  ΛΔΑΧ 

1 ΔΕ ΠΑΓΕΛΦΩΡ  ΛΔΑΧ 

1 ΔΕ ΞΑΚΘΓΘΨΦΛΑ ΧΣΦΣΩ ΛΔΑΧ 

1 ΔΕ ΞΑΚΘΓΘΨΦΛΑ ΗΩΓΦΑΦΛΞΘΧ ΛΔΑΧ 

1 ΩΕ ΥΦΣΧΩΥΛΞΣ ΞΑΚΑΦΛΣΨΘΨΑΧ ΠΣΡΛΠΘ 

12 ΩΕ ΞΑΚΑΦΛΧΨΦΛΕΧ ΧΧΣΟΛΞΩΡ ΧΩΦΩΡ  ΛΔΑΧ 

ΤΝΟΛΟ  35: 7 ΠΕ (20%),  7 ΣΕ (20%), 8 ΔΕ (23%), 13 ΤΕ (37%)-  8 Μόνιμοι (23%), 27 ΙΔΑΧ (77%) 

Χπθρεςίεσ Διοικθτικζσ και Ρικονομικζσ  

7 ΥΕ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ  ΠΣΡΛΠΣΛ 

2 ΥΕ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΩ  ΛΔΑΧ 

1 ΥΕ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩ ΟΣΓΛΧΨΛΞΣΩ ΠΣΡΛΠΣΧ 

1 ΥΕ ΔΛΕΞΥΕΦΑΛΩΧΘΧ ΥΣΟΛΨΩΡ  ΠΣΡΛΠΣΧ 

1 ΨΕ ΠΣΡΑΔΩΡ Ψ.Α ΠΣΡΛΠΣΧ 

1 ΨΕ ΟΣΓΛΧΨΩΡ ΠΣΡΛΠΣΧ 

1 ΨΕ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΩ   ΠΣΡΛΠΣΧ 

7 ΔΕ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΩ ΠΣΡΛΠΣΛ 

8 ΔΕ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ  ΛΔΑΧ 

1 ΔΕ ΕΛΧΥΦΑΞΨΣΦΩΡ ΠΣΡΛΠΣΧ 

2 ΩΕ ΞΟΘΨΘΦΩΡ– ΚΩΦΩΦΩΡ  ΠΣΡΛΠΣΛ 

1 ΩΕ ΞΑΚΑΦΛΧΨΦΛΕΧ ΠΣΡΛΠΣΛ 



ΤΝΟΛΟ  33: 11 ΠΕ (33 %), 3 ΣΕ(9%), 16 ΔΕ (49%), 3 ΤΕ (9%)- 23 Μόνιμοι (73%), 10 ΙΔΑΧ (27%) 

Αυτοτελζσ Φμιμα Δθμάρχου και Αντιδθμάρχων και Οομικι  Χπθρεςία 

2 ΔΕ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΛΔΑΧ 

ΤΝΟΛΟ  2 άτομα,  2  ΔΕ (100%)  -  2 ΙΔΑΧ (100%) 

1 ΥΕ ΡΣΠΛΞΣΧ ΠΣΡΛΠΣΧ 

ΤΝΟΛΟ  1άτομο,  1 ΠΕ (100%)  -  1 Μόνιμοσ(100%) 

 

Χυνοπτικά, τον Απρίλιο του 2016 ο  Διμοσ  απαςχολοφςε  166 υπαλλιλουσ,  από τουσ 

οποίουσ οι 81 (49%) κατείχαν  μόνιμθ οργανικι κζςθ και οι 85 (51%) είχαν ςχζςθ 

εργαςίασ  ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου (Λ.Δ.Α.Χ.).  

Από του παραπάνω, πανεπιςτθμιακισ και τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ είναι οι 51 (31%), 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ οι 60 (36%)  και υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ οι 55 (33%).  

Από το 2012 ζωσ τον Απρίλιο του 2016  ζφυγαν από το Διμο το 46 υπάλλθλοι (εκτόσ από 

παραιτιςεισ και 4 περιπτϊςεισ ανάκλθςθσ διοριςμοφ, οι λοιπζσ είναι περιπτϊςεισ 

ςυνταξιοδοτιςεων και μετατάξεων)  δθλαδι το προςωπικό του Διμου μειϊκθκε κατά 

24%. Εκτόσ τθσ μείωςθ, αρνθτικό  ςτοιχείο  για τθν ανάπτυξθ του οργανιςμοφ, αποτελεί θ 

εξζλιξθ τθσ ποςοςτιαίασ αναλογίασ υπαλλιλων που ζχουν κατοχυρϊςει ςυνταξιοδοτικό 

δικαίωμα και νεότερων (εργαςιακά) υπαλλιλων, δεδομζνου ότι το ποςοςτό των πρϊτων 

ςιμερα είναι δυςανάλογα μεγαλφτερο των δεφτερων. 

Ψα άτομα που εργάηονται με  ςχζςθ εργαςίασ  ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου 

(Λ.Δ.Α.Χ.), ζχουν πολφχρονθ παρουςία ςτο Διμο, με αποτζλεςμα, θ αδυναμία μετάταξισ 

τουσ ςε μόνιμθ οργανικι κζςθ, λόγω τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ,  να προκαλεί ςε πολλοφσ  

αίςκθμα αβεβαιότθτασ.   

ε προγράμματα τθσ ΔΗΚΕΑΒ που υλοποιοφνται ςε δομζσ του Διμου (Βρεφονθπιακοί 

τακμοί και  Κοινωνικζσ υπθρεςίεσ) απαςχολείται προςωπικό με ςυμβάςεισ οριςμζνου 

χρόνου. Σα άτομα αυτά απαςχολοφνται  επί ςειρά ετϊν  ςτο Διμο, με αποτζλεςμα να 

αιςκάνονται  «αδικθμζνοι» και να ζχουν τθν ίδια εργαςιακι αβεβαιότθτα με τουσ ΙΔΑΧ .61  

 

ΙΙ. Σολιτικζσ αρχϊν ελζγχου των προςλιψεων 

Υροςλιψεισ μόνιμου προςωπικοφ τα τελευταία 6 χρόνια δεν κάνουμε.  

Πετά το 2010, περιοριςτικαμε ςτθν πρόςλθψθ προςωπικοφ με ςφμβαςθ ζργου/εργαςίασ 

οριςμζνου χρόνου και τθν πρόλθψθ ανζργων για κοινωφελι εργαςία, μζςω του 

αντίςτοιχου  προγράμματοσ του Σ.Α.Ε.Δ. Θ ςυμβολι αυτϊν των ατόμων είναι ςθμαντικι, 

αλλά δεν καλφπτεται θ ανάγκθ πρόςλθψθσ μονίμου προςωπικοφ, γιατί  το μεγαλφτερο  

διάςτθμα τθσ πεντάμθνθσ απαςχόλθςθσ  τουσ  απαιτείται για τθν ενθμζρωςθ, εκπαίδευςθ 

και εξοικείωςισ τουσ ςτα αντικείμενα του Διμου.   

                                                           
61

 Υλιρθσ αναφορά ςτο κζμα γίνεται ςτθ κεματικι  τθσ ΔΘΞΕΑΒ 



Γενικότερα, βαςικι αρχι των προςλιψεων ςτο Διμο αποτελεί θ  εναρμόνιςθσ των 

υπθρεςιακϊν αναγκϊν για ποιοτικι λειτουργία με τισ οικονομικζσ δυνατότθτζσ μασ. Σ 

Υρογραμματιςμόσ και ο ζλεγχοσ των προςλιψεων γίνεται από το αυτοτελζσ Ψμιμα 

«Υρογραμματιςμόσ, Ανάπτυξθ και Ψ.Υ.Ε» και το Ψμιμα «Διαχείριςθ Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ και Διοικθτικι Πζριμνασ» Ψο δεφτερο είναι αρμόδιο και για τθν διεκπεραίωςθ 

των διαδικαςιϊν που απαιτεί ο Ρόμοσ. Σ ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθν ποιοτικι (ανάγκεσ) 

και οικονομικι (δυνατότθτεσ) εκτίμθςθ κακϊσ και τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν των 

υποψθφίων .  

 

III. Υτελζχωςθ δομϊν και υπθρεςιϊν του Διμου 

Σι δυνατότθτεσ ςτελζχωςθσ των δομϊν του Διμου είναι πολφ μικρότερεσ των αναγκϊν.  

Ψο 2010 που ψθφίςτθκε ο Ξαλλικράτθσ και  ιρκαν νζεσ αρμοδιότθτεσ ςτουσ Σ.Ψ.Α., το 

προςωπικό του Διμου ιταν ιδθ μειωμζνο και δεν  επαρκοφςε για τθν καλι λειτουργία 

των υπθρεςιϊν. Ψθν ίδια εποχι, ςτο πλαίςιο τθσ μνθμονιακισ πολιτικισ, ακυρϊκθκε θ 

διαδικαςία πρόςλθψθσ μόνιμου προςωπικοφ, που είχε ςχεδόν ολοκλθρωκεί ςτο Διμο 

μασ, απαγορεφτθκαν  ςυνολικά οι προςλιψεισ και καταργικθκαν οι κενζσ οργανικζσ 

κζςεισ. 

Χιμερα, μετά τισ νζεσ ςυνταξιοδοτιςεισ και μετατάξεισ,  θ λειτουργία οριςμζνων 

υπθρεςιϊν μπορεί να χαρακτθριςτεί οριακι62 ενϊ  ςχεδόν όλα τα Ψμιματα λειτουργοφν 

με ελάχιςτο προςωπικό, που υπερβάλει των δυνατοτιτων του για να διεκπεραιϊνονται οι 

βαςικζσ υποχρεϊςεισ. Ψο πρόβλθμα κα είναι ανυπζρβλθτο με τισ αναμενόμενεσ 

ςυνταξιοδοτιςεισ.  

Θ κατάργθςθ των προςλιψεων είχε επιπρόςκετθ ςυνζπεια, τθν αδυναμία κάλυψθσ των 

κενϊν ςε εξειδικευμζνουσ επιςτθμονικοφσ τομείσ, που είχαμε επιςθμάνει ςτο 

προθγοφμενο ςτρατθγικό ςχζδιο ι που επιβάλλονται από τισ νζεσ αρμοδιότθτεσ.63  

 Λδιαίτερο πρόβλθμα υπάρχει ςτον τομζα προγραμματιςμοφ και ανάπτυξθσ, όπου 

απαςχολείται ζνασ επιςτιμονασ διοικθτικισ κατεφκυνςθσ, αλλά και ςε οριςμζνεσ  

κοινωνικζσ υπθρεςίεσ  που ςιμερα  δεν λειτουργιςουν λόγω ζλλειψθσ προςωπικοφ (πχ 

φυςικοκεραπευτιριο) Θ ανεπάρκεια προςωπικοφ( αρικμθτικά και ποιοτικά)  είναι κοινι 

διαπίςτωςθ όλων των υπθρεςιϊν του Διμου64. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 109: ΑΟΑΓΜΑΙΕΥ  ΣΤΡΥΝΘΨΕΙΥ ΜΑΦΑ ΦΘΟ ΕΜΦΙΞΘΥΘ  ΦΘΥ ΧΣΘΤΕΥΙΑΥ   

ΦΞΘΞΑ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ/ ΕΙΔΙΜΡΦΘΦΑ ΑΦΡΞΑ 

Σρογραμματιςμοφ, Ανάπτυξθσ 

και ΦΣΕ 

Υροςωπικό για  τθ διενζργεια μελετϊν, τθ διαχείριςθ 

προγραμμάτων και τθν  οργάνωςθ τθσ ποιότθτασ 

2 
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 Αναλυτικά οι ςχετικζσ εκτιμιςεισ των   υπθρεςιϊν αναφζρονται ςτο Υαράρτθμα 
63

 Αρμοδιότθτεσ  Δόμθςθσ, Ωγείασ ( πχ διενζργεια εμβολιαςμϊν ) Σικονομικισ Διαχείριςθσ ( πχ τιρθςθ Αποκικθσ και 
αναλυτικισ λογιςτικισ) κ.α    
64

 Αναλυτικά οι ςχετικζσ εκτιμιςεισ των   υπθρεςιϊν αναφζρονται ςτο Υαράρτθμα 



Δθμάρχου/ Αντιδθμάρχων Διεκπεραίωςθ κεμάτων Δθμοςιότθτασ 1 

Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ και Διοικθτικισ 

Ξζριμνασ 

ΥΕ Διοικθτικόσ ςτθ διαχείριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ, 

ΥΕ διεκπεραίωςθσ κεμάτων πολιτϊν  

2 

Σροςόδων και Δθμοτικισ 

Σεριουςίασ 

Διαχείριςθ  δθμοτικισ περιουςίασ 1 ΥΕ Διοικθτικϊν και 

1 ΔΕ Διοικθτικϊν 

2 

Ξελετϊν  καταςκευϊν και 

επίβλεψθσ ζργων 

Διεκπεραίωςθ αρμοδιοτιτων Δόμθςθσ (εάν ζλκουν) 

Πθχανικόσ, Φοροτεχνικόσ και διοικθτικό προςωπικό  

3 

Επιςκευϊν και Υυντιρθςθσ Ενίςχυςθ ςτισ ειδικότθτεσ θλεκτρολόγου ςιδερά, 

οικοδόμων (ζχουμε  ζνα άτομο ςε κακεμία) υλουργόσ  

ςυντθρθτισ παιδικϊν χαρϊν και Αποκθκάριοσ.  

7 

Μθποτεχνίασ  και Σραςίνου Εργάτεσ κιπων  

Φμιμα Μακαριότθτασ Σδθγοί απορριμματοφόρων  

Μοινωνικισ Σροςταςίασ & 

Σροαγωγισ τθσ Δθμόςιασ Χγείασ 

Επιςκζπτθσ  Ωγείασ 1 

Χποςτιριξθσ Σρογραμμάτων 

Σρόνοιασ 

Ξοινωνικόσ Οειτουργόσ και ενίςχυςθ  των διοικθτικϊν 

υπαλλιλων  (αν ζλκουν οι αρμοδιότθτεσ χοριγθςθσ 

προνοιακϊν επιδομάτων κλπ) 

4 

Σροςταςίασ Θλικιωμζνων και 

Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 

Υροςωπικό για τθ λειτουργία του Λατρείου, (ΨΕ 

Ροςθλευτισ), του Φυςικοκεραπευτθρίου (ΨΕ 

Φυςικοκεραπευτισ), ενίςχυςθ των οικογενειακϊν 

βοθκϊν 

4 

IV. Επιμόρφωςθ και υποςτιριξθ  του προςωπικοφ  

Χφμφωνα με το Ξϊδικα Ωπαλλιλων και Ωπαλλιλων Ρ.Υ.Δ.Δ, θ εκπαίδευςθ και 

επιμόρφωςθ είναι δικαίωμα κάκε υπαλλιλου και θ Ωπθρεςία οφείλει  να μεριμνά για τθν 

εκπαίδευςθ και τθν επιμόρφωςι του, ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ςταδιοδρομίασ του, 

ανεξάρτθτα από  τθν  κατθγορία, τον κλάδο, τθν ειδικότθτα και το βακμό του. Χτο πλαίςιο 

αυτό  οι υπάλλθλοι ςυμμετζχουν υποχρεωτικά ςτα προγράμματα ειςαγωγικισ 

εκπαίδευςθσ, ενϊ θ Διοίκθςθ του Διμου, υποςτθρίηει  κάκε προςπάκεια μόρφωςθσ, 

κακϊσ και τθ ςυμμετοχι ςτα επιμορφωτικά  προγράμματα του Εκνικοφ Ξζντρου 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ. 

Ψα κζματα αυτά, κινοφνται κυρίωσ με πρωτοβουλία των  υπαλλιλων.  Ζτςι ζχουμε ζνα 

ςθμαντικό ποςοςτό υπαλλιλων που εντάχκθκαν ςε νυκτερινά λφκεια, επαγγελματικζσ 

ςχολζσ, πανεπιςτθμιακζσ ςχολζσ και μεταπτυχιακά προγράμματα, ενϊ εργάηονταν ςτο 

Διμο. Τςον αφορά τα επιμορφωτικά προγράμματα, είναι βζβαιο ότι, ακόμα και ςτισ 

περιπτϊςεισ που υπάλλθλοι ςυμμετείχαν με αρχικό κίνθτρο τθν αφξθςθ των μορίων 

αξιολόγθςθσ, τελικά απζκτθςαν πραγματικό ενδιαφζρον το οποίο μετουςιϊνεται ςε 

όφελοσ τθσ υπθρεςίασ.  

Ψο όφελοσ μπορεί να  είναι μεγαλφτερο εάν υπάρχει και ζνα κεντρικό πρόγραμμα 

επιμόρφωςθσ με βάςθ τισ ανάγκεσ κάκε υπθρεςίασ, το οποίο κα υλοποιείται μεκοδικά, 

αξιοποιϊντασ τα επιμορφωτικά προγράμματα αλλά και τθ δυνατότθτα εξατομικευμζνων 

δράςεων ανάπτυξθσ δεξιοτιτων, που διακζτει το δθμόςιο.  



Πια ανάλογθ προςπάκεια ζχουμε ξεκινιςει από τισ αρχζσ του 201665  για όλο το 

ανκρϊπινο δυναμικό, δθλαδι τουσ υπαλλιλουσ τριτοβάκμιασ, δευτεροβάκμιασ  αλλά και 

υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ  κακϊσ επίςθσ για το αιρετό τμιμα του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ. 

Εκτόσ από τθν επιμόρφωςθ των υπαλλιλων είναι αναγκαίο να γίνει αναφορά ςτον τρόπο 

με τον οποίο οι υπάλλθλοι ενθμερϊνονται για τα κακικοντα που αναλαμβάνουν, 

εξοικειϊνονται με αυτά και υποςτθρίηονται ςτθν υλοποίθςι τουσ: 

Χυνικωσ, οι υπάλλθλοι μακαίνουν εμπειρικά τα «βιματα» των διαδικαςιϊν που απαιτεί  

κάκε διοικθτικι πράξθ (πχ ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν, αδειϊν, διενζργεια προμθκειϊν  κλπ) 

και τθν εμπειρία τουσ μεταφζρουν  ςτουσ  νζουσ υπαλλιλουσ.  

Χωρίσ να υποτιμάται θ ςθμαςία τθσ εμπειρίασ, εάν υπιρχε ζνα εγχειρίδιο που να 

περιγράφει τα βιματα κάκε διαδικαςίασ, θ εργαςία  παλιϊν και νζων υπαλλιλων κα ιταν 

απλοφςτερθ, ταχφτερθ και αςφαλζςτερθ. Επιπλζον, κα ιταν δυνατό να εντοπιςτοφν τα 

περιττά βιματα και  να απλοποιθκοφν οι διαδικαςίεσ και ζτςι να βελτιωκεί θ ποιότθτα 

λειτουργίασ των υπθρεςιϊν  και εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν.  

Ψζλοσ, θ υποδομι του πλθροφοριακοφ μασ ςυςτιματοσ  είναι πεπαλαιωμζνθ και  θ 

διάκεςθ αλλαγισ του κατεςτθμζνου τρόπου διεκπεραίωςθσ των διαδικαςιϊν 

(χειρόγραφα) με τον ςφγχρονο (θλεκτρονικά), δεν είναι κακολικι ςτο χϊρο των 

υπαλλιλων.66 Εάν  αυτά αλλάξουν κα υπάρξει βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ, μείωςθ 

του κόςτουσ λειτουργίασ των υπθρεςιϊν και μεγαλφτερθ αποτελεςματικότθτα ωσ προσ 

τθν επίτευξθ των ςτόχων και τθν κάλυψθ των  αναγκϊν. Πζςα αλλαγισ,  αποτελοφν θ 

φπαρξθ ανάλογθσ πολιτικισ  βοφλθςθσ και θ διαρκισ επιμόρφωςθ. 

 

V.  Χϊροσ, μζςα και εργαηόμενοι67 

Δεν ςτεγάηονται όλεσ υπθρεςίεσ του Διμου ςε ζνα κτίριο. Σ εργαςιακόσ χϊροσ (κτιριακι 

ςυγκρότθςθ, φυςικό περιβάλλον, εξοπλιςμόσ),  παρά τισ ελλείψεισ, είναι  ικανοποιθτικόσ  

ςτο  Δθμαρχείο, και  ςτα  νζα δθμοτικά κτιρια. Δεν  είναι ικανοποιθτικόσ ςτα 

παραχωρθμζνα κτιρια που ςτεγάηουν το ΞΕ.Φ.Α. το Ξ.Θ.Φ.Θ., τθν υπθρεςία κακαριότθτασ 

και τα  τεχνικά ςυνεργεία. Σι καλζσ ι κακζσ ςυνκικεσ επθρεάηουν τθν λειτουργία των 

υπθρεςιϊν αλλά και τθν υγεία/ψυχολογία του ανκρϊπινου δυναμικοφ, με ανάλογεσ 

ςυνζπειεσ ςτθν απόδοςι του. 

Θ ςτζγαςθ τμθμάτων που ανικουν ςτθν ίδια Διεφκυνςθ, ςε  διαφορετικοφσ χϊρουσ  

δυςκολεφει τθν επικοινωνία και τθ διοικθτικι εποπτεία, αλλά αυτό είναι  αντικειμενικά 

αναπόφευκτο68 . 

                                                           
65

 Πελζτθ ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ επιμόρφωςθσ με ςυνεργαςία του τμιματοσ Υρογραμματιςμοφ και του 

τμιματοσ Διοικθτικισ Πζριμνασ και Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ  
66

 Δεσ και ςτο κεφάλαιο των Ψ.Υ.Ε 
67

 Γίνεται αναλυτικι αναφορά ςτθν ενότθτα που  αφορά ςτθν κτιριακι και τεχνολογικι υποδομι των υπθρεςιϊν  
68

 Αντικειμενικι ανάγκθ διαςποράσ των υπθρεςιϊν παιδείασ, πρόνοιασ, πολιτιςμοφ ςτθν πόλθ κακϊσ και φπαρξθσ 
ανεξάρτθτου χϊρου για τα τεχνικά ςυνεργεία, τισ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ και πραςίνου. 



Η επίτευξθ  των τεκζντων ςτόχων, ςτθν πόλθ και ςτον οργανιςμό του Διμου, προχποκζτει 

τθ φπαρξθ επαρκοφσ προςωπικοφ, ιςορροπίασ θλικιϊν, γνϊςεων, εμπειρίασ και καλό 

εργαςιακό κλίμα. Οι ελλείψεισ που αναφζρονται παραπάνω, θ πίεςθ και το άγχοσ που 

δθμιουργοφν, αποτελοφν αναςταλτικό παράγοντα οργανωςιακισ ανάπτυξθσ. Παρόλα 

αυτά, ο διμοσ διακζτει  ανκρϊπινο δυναμικό ςε γενικζσ γραμμζσ ζμπειρο,  πρόκυμο να 

αναλάβει ευκφνεσ και πρωτοβουλίεσ να προςφζρει εργαςία. Η καλι διάκεςθ, θ 

προκυμία, θ πρωτοβουλία και θ εμπειρία μετριάηουν το πρόβλθμα  που προκαλεί θ 

αρικμθτικι ανεπάρκεια α υπαλλιλων,  οι ελλείψεισ επιςτθμόνων κακϊσ και θ δυςκολία 

τθσ εφαρμογισ νζων ςυςτθμάτων διοίκθςθσ και λειτουργίασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.5.4  ΑΟΘΤΩΣΙΟΡ ΔΧΟΑΞΙΜΡ:  

           ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΘΥ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ 
 

ΣΙΟΑΜΑΥ 110: ΑΟΘΤΩΣΙΟΡ ΔΧΟΑΞΙΜΡ - ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΘΥ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ 

ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ  

ΣΤΡΒΝΘΞΑΦΑ & ΣΕΤΙΡΤΙΥΞΡΙ ΔΧΟΑΦΡΦΘΦΕΥ & ΕΧΜΑΙΤΙΕΥ 

Σροβλιματα/ανάγκεσ του Διμου Δυνατά ςθμεία του Διμου 

 Ελάχιςτο προςωπικό και ςυνεχισ 

μείωςθ λόγω ςυνταξιοδοτιςεων. 

 Ανεπάρκεια εξειδικευμζνου 

επιςτθμονικοφ προςωπικοφ ςε 

οριςμζνεσ υπθρεςίεσ  

 Δυςαρμονία  θλικιϊν, γνϊςεων και 

εμπειρίασ ςτθ ςφνκεςθ του 

προςωπικοφ.  

 Εργαςιακι αναςφάλεια ςτουσ  

υπαλλιλουσ Λ.Δ.Α.Χ  

 Ελλιπισ προγραμματιςμόσ 

επιμόρφωςθσ βάςει των αναγκϊν 

οργανωςιακισ  ανάπτυξθσ 

 Εργαςιακό κτιριακό περιβάλλον  και 

μζςα εργαςίασ μθ ικανοποιθτικά ςε 

οριςμζνουσ  χϊρουσ/υπθρεςίεσ  

 Ξαλζσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ 

(καλζσ ςυναδερφικζσ ςχζςεισ 

και καλό επίπεδο επικοινωνίασ 

και ςυνεργαςίασ με τισ 

διοικθτικζσ αρχζσ). 

 Διάκεςθ, προκυμία, 

πρωτοβουλία, εμπειρία 

 

Σεριοριςμοί/κίνδυνοι από το ευρφτερο 

κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 

Ευκαιρίεσ από το ευρφτερο 

κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 

 Υολιτικι προςλιψεων μετά το 2010. 

 Σικονομικοί περιοριςμοί69 

 Ξακυςτζρθςθ δθμοκρατικοφ 

εκςυγχρονιςμοφ του ςυςτιματοσ 

διοίκθςθσ των κρατικϊν φορζων 

 Θ αξιοποίθςθ του 

εκελοντιςμοφ, που ςτθν Αγία 

Βαρβάρα είναι ιδιαίτερα 

αναπτυγμζνοσ. 

 Θ αξιοποίθςθ των ευρωπαϊκϊν 

και εκνικϊν προγραμμάτων  

ΜΤΙΥΙΞΑ  ΗΘΦΘΞΑΦΑ  ΦΡΣΙΜΘΥ  ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ 

 Χταδιακι πρόςλθψθ μόνιμου προςωπικοφ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν που 

εκτιμοφν οι υπθρεςίεσ.  

                                                           
69 Ψομζασ  «Σργανωτικι δομι και ςυςτιματα λειτουργίασ»,   Σικονομικοί περιοριςμοί    



 Χχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ πολιτικισ επιμόρφωςθσ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ του Διμου, με χρονοδιάγραμμα και ςτόχουσ, μετά από μελζτθ 

αναγκϊν και ενδιαφερόντων, αξιοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ τθσ Εκνικισ 

Χχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ, του Ο.Α.Ε.Ξ, άλλων φορζων 

αλλά και  των ςτελεχϊν και ςυνεργατϊν του Διμου. 

 Ξάλυψθ εξατομικευμζνων αναγκϊν μζςω ςυνεργαςίασ των διοικθτικϊν 

ςτελεχϊν και του τμιματοσ Υρογραμματιςμοφ Ανάπτυξθσ και Ψ.Υ.Ε. 

 Αναηιτθςθ δυνατοτιτων πλθροφόρθςθσ  και  επιμόρφωςθσ των αιρετϊν 

ςτελεχϊν  

 Ψυποποίθςθ και ςτθ ςυνζχεια θ απλοποίθςθ  διαδικαςιϊν και εγγράφων  για 

τθν αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και τθν 

ποιοτικι εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν. 

 Ανάπτυξθ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ για τουσ ίδιουσ με παραπάνω 

λόγουσ.  

 Βελτίωςθ του  εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11..55..55..    ΥΥΧΧΟΟΕΕΤΤΓΓΑΑΥΥΙΙΕΕΥΥ    

            ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ 

 

I. Φοπικζσ,  διαδθμοτικζσ και διαβακμιδικζσ ςυνεργαςίεσ 

Διαδθμοτικι  ι  διαβακμιδικι ςυνεργαςία μπορεί να είναι:  

 Θ ςφςταςθ υνδζςμων  Διμων και Περιφερειϊν  με ςκοπό  τθν εκτζλεςθ ζργων  ι 

τθν παροχι ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν ι τθν  άςκθςθ αρμοδιοτιτων τουσ ι   το 

ςχεδιαςμό  αναπτυξιακϊν  προγραμμάτων και μεκόδων (άρκρα 245 του Ρ 

3463/2006 και 105 του Ρ 3852/2010).  

 Θ ςφναψθ υμβάςεων Διαδθμοτικισ  ι  Διαβακμικισ υνεργαςίασ μεταξφ Σ.Ψ.Α., 

Ρ.Υ.Δ.Δ. και Χυνδζςμων τθσ ίδιασ Υεριφζρειασ με ςκοπό τθν ανάλθψθ άςκθςθσ  

αρμοδιότθτασ για λογαριαςμό τουσ ι  τθν υποςτιριξθ τθσ  άςκθςθσ αυτισ κακϊσ 

επίςθσ  τθν εκτζλεςθ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν (άρκρα 222 και 223 του Ρ 

3463/2006  και  99 του Ρ 3852/2010)  

 Θ ςφναψθ Προγραμματικϊν υμβάςεων μεταξφ φορζων Σ.Ψ.Α. και φορζων του 

Δθμοςίου με ςκοπό τθ μελζτθ και εκτζλεςθ αναπτυξιακϊν  προγραμμάτων, ζργων 

και υπθρεςιϊν  (άρκρο 100 του 3852/2010)  

 Θ ςφςταςθ Δικτφων μεταξφ Διμων  με κοινά χαρακτθριςτικά με ςκοπό τθν  ανάδειξθ 

των κοινϊν χαρακτθριςτικϊν και τθν  υποςτιριξθ πολιτϊν που ςυνδζονται με αυτά. 

τουσ (219, 220 του Ρ 3463/2006 101 άρκρα  3852 

 Θ ςφναψθ Διεκνϊν υνεργαςιϊν και Αδελφοποιιςεων (άρκρα 219, 220, 221 του Ρ 

3463/2006 και 96 του Ρ. 3852/2010) 

 Θ ςφμπραξθ Διμων με τον Ιδιωτικό Σομζα  για τθν εκτζλεςθ ζργων και τθν παροχι 

υπθρεςιϊν (άρκρο 224 του Ρ 3463/2010) 

Σ Διμοσ Αγίασ Βαρβάρασ ζχει αξιοποιιςει όλεσ αυτζσ τισ δυνατζσ μορφζσ των 

ςυνεργαςιϊν και ωσ παράδειγμα αναφζρονται οριςμζνεσ από αυτζσ ςτον ακόλουκο 

πίνακα. 

 
ΠΙΝΑΚΑ 111:  ΦΡΣΙΜΕΥ,  ΔΙΑΔΘΞΡΦΙΜΕΥ ΜΑΙ ΔΙΑΒΑΘΞΙΔΙΜΕΥ ΥΧΟΕΤΓΑΥΙΕΥ 

 ΥΧΟΕΤΓΑΗΡΞΕΟΡΙ ΦΡΤΕΙΥ ΞΕΝΡΥ 

1 ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΣΧ ΧΩΡΔΕΧΠΣΧ ΔΩΨΛΞΘΧ ΑΚΘΡΑΧ √ 

2 ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΣΧ ΧΩΡΔΕΧΠΣΧ ΔΘΠΩΡ ΑΚΘΡΑΧ-ΥΕΛΦΑΛΑ (ΥΕΧΩΔΑΥ) √ 

3 ΧΩΠΦΩΡΣ ΔΘΠΑΦΧΩΡ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΡΕΦΓΕΛΑ  

4 

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF EDUCATING CITIES (ΔΛΕΚΡΘΧ ΕΡΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ 

ΥΣΟΕΩΡ) – IAEC  

5 ΕΚΡΛΞΣ ΔΛΑΔΘΠΣΨΛΞΣ ΔΛΞΨΩΣ ΩΓΛΩΡ ΥΣΟΕΩΡ - ΥΦΣΑΓΩΓΘΧ ΩΓΕΛΑΧ √ 

6 

ΔΛΞΨΩΣ ROM - ΥΑΡΕΟΟΑΔΛΞΣ ΔΛΞΨΩΣ ΣΨΑ ΓΛΑ ΨΘΡ ΩΥΣΧΨΘΦΛΘ ΨΩΡ ΕΟΟΘΡΩΡ 

ΨΧΛΓΓΑΡΩΡ  √ 

7 «Ε.Σ.Ε.Χ ΑΠΦΛΞΨΛΣΡΛΑ» √ 

http://www.iatrokoinonika.net/index.php?option=com_content&view=article&id=229:-rom-&catid=42:greek-roma-organization&Itemid=467
http://www.iatrokoinonika.net/index.php?option=com_content&view=article&id=229:-rom-&catid=42:greek-roma-organization&Itemid=467


8 ΞΕΡΨΦΣ ΥΦΣΟΘΨΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΩΓΕΛΑ (ΞΕΥ ΩΓΕΛΑΧ ΨΣΩ Ε.Δ.Ω.Υ.Υ.Ω) √ 

9 
ΞΕΡΨΦΣ ΥΦΣΟΘΨΘΧ ΨΩΡ ΕΑΦΨΘΧΕΩΡ &ΥΦΣΑΓΩΓΘΧ ΨΘΧ ΨΩΧΣΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΩΓΕΛΑΧ 

"ΑΦΘΛΧ» √ 

10 ΔΛΑΔΘΠΣΨΛΞΘ ΧΩΠΥΦΑΘ ΕΥΛΧΛΨΛΧΨΛΞΘΧ ΒΣΘΚΕΛΑΧ ΔΩΨΛΞΘΧ ΑΚΘΡΑΧ (ΔΛΑ.Χ.Ε.Β.Δ.Α) √ 

11 ΔΛΑΔΘΠΣΨΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ ΥΕΦΛΚΑΟΨΘΧ ΑΔΕΧΥΣΨΩΡ ΗΩΩΡ  √ 

12 ΑΔΕΟΦΣΥΣΛΘΧΘ  ΠΕ ΨΘΡ ΥΣΟΘ  VALENCE ΨΘΧ ΣΩΓΓΑΦΛΑΧ   

13 

ΧΩΠΦΩΡΘΨΛΞΣ ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑΧ ΠΕ ΨΣ ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ ΑΚΘΡΑΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΩΟΣΥΣΛΘΧΘ 

ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ ΕΡΛΧΧΩΨΛΞΘΧ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ  

14 

ΧΩΠΦΩΡΘΨΛΞΣ ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑΧ ΠΕ ΨΑ ΟΣΓΣΥΕΔΛΞΑ ΞΕΡΨΦΑ ΨΘΧ ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ ΓΛΑ 

ΨΘΡ ΩΥΣΧΨΘΦΛΘ ΨΩΡ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΩΡ ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘΧ ΨΘΧ ΧΧΣΟΛΞΘΧ ΔΛΑΦΦΣΘΧ  

15 

ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΞΘ ΧΩΠΒΑΧΘ ΠΕ ΓΕΡΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΔΛΑ ΒΛΣΩ ΠΑΚΘΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘ 

ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΞΕΡΨΦΣΩ ΔΛΑ ΒΛΣΩ ΠΑΚΘΧΘΧ ΧΨΘΡ ΑΓΛΑ ΒΑΦΒΑΦΑ  

16 

ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΞΕΧ ΧΩΠΒΑΧΕΛΧ ΠΕ ΦΣΦΕΛΧ ΨΘΧ ΓΕΡΛΞΘΧ ΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ 

ΕΞΨΕΟΕΧΘ ΕΦΓΩΡ    

 

Θ εμπειρία από τισ παραπάνω ςυνεργαςίεσ εκτιμάται κετικι. Ξάποια υςτζρθςθ 

εντοπίηεται ςτθν αλλθλοπλθροφόρθςθ και ςτθν αναμενόμενθ μεταφορά τεχνογνωςίασ, 

κυρίωσ  ςτα Δίκτυα, που οφείλεται ςτθ δυςκολία ςυςτθματικισ παρακολοφκθςθσ του 

ζργου τουσ. 

 

ΙΙ Υυνεργαςία με όμορουσ διμουσ για τθ δθμιουργία κοινϊν υπθρεςιϊν και τθν 

ανάλθψθ κοινϊν δράςεων    

Πε βάςθ τθν εμπειρία μασ, από τθ λειτουργία των δομϊν και ςχθμάτων που αναφζρονται 

παραπάνω, θ ςυνεργαςία όμορων διμων για τθ ςφςταςθ κοινϊν υπθρεςιϊν είναι δυνατι 

και χριςιμθ. Τμωσ θ ςφςταςι τουσ πρζπει να είναι επιλογι των Διμων, με ςαφείσ 

ςτόχουσ, όπωσ θ εξοικονόμθςθ ανκρϊπινων και υλικϊν πόρων, ενϊ ςτθν περίπτωςθ που 

αυτζσ οι υπθρεςίεσ υποδζχονται κοινό, πρζπει να διαςφαλίηεται θ  πρόςβαςθ και θ 

ποιοτικι εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν κάκε Διμου. 

Θ επιςιμανςθ αυτι γίνεται, με αφορμι  τθν ανάλθψθ άςκθςθσ μζρουσ των 

αρμοδιοτιτων του νόμου 3852/2010, από  οριςμζνουσ Διμουσ  για λογαριαςμό και των 

υπολοίπων. Χτο πλαίςιο αυτό, θ Ωπθρεςία Ξοινωνικισ Υρόνοιασ 70  και θ Ωπθρεςία 

Δόμθςθσ και Υολεοδομικϊν Εφαρμογϊν του Διμου Αιγάλεω, λειτουργοφν ωσ κοινζσ 

υπθρεςίεσ Διμων τθσ Δυτικισ Ακινασ. Ανεξάρτθτα από τουσ αντικειμενικοφσ λόγουσ τθσ 

αυτισ απόφαςθσ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ (ζλλειψθ προςωπικοφ ςτουσ Σ.Ψ.Α.), ςτθν 

πράξθ όλοι οι Διμοι και ο Διμοσ του Αιγάλεω αντιμετωπίηουμε ποικίλα προβλιματα.  

Ρζεσ κοινζσ υπθρεςίεσ μποροφν να  ςυηθτθκοφν  για τισ περιπτϊςεισ  εκείνεσ που 

απαιτοφν υψθλι εξειδίκευςθ και κόςτοσ λειτουργίασ όπωσ θ ανακφκλωςθ θ ςφςταςθ 

δομϊν φιλοξενίασ και υποςτιριξθσ προςωρινά αςτζγων  και  κακοποιθμζνων γυναικϊν 

κ.α. 
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 Θ Ωπθρεςία Ξοινωνικισ Υρόνοιασ Αιγάλεω  δίδει τα επιδόματα, κάνει  τουσ υγειονομικοφσ ελζγχουσ κ.α    



Τςον αφορά  ςτθν υλοποίθςθ κοινϊν δράςεων υπάρχει πολφχρονθ ςυνεργαςία των 

όμορων και γενικότερα των Διμων τθσ Δυτικισ Ακινασ, για τθν αντιμετϊπιςθ 

περιβαλλοντικϊν, οικονομικϊν και κοινωνικϊν προβλθμάτων τθσ περιοχισ, το ςχεδιαςμό 

και υλοποίθςθ κοινϊν αναπτυξιακϊν προγραμμάτων. Χτο πλαίςιο των κοινϊν δράςεων τα 

επόμενα χρόνια, περιλαμβάνονται οι δράςεισ που προβλζπονται  ςτο το Χχζδιο 

Σλοκλθρωμζνθσ Αςτικισ Υαρζμβαςθσ τθσ Δυτικήσ Αθήνασ (2014) και ςτο 

επιχορθγοφμενο από το Ψ.Ε.Β.Α71, πρόγραμμα  για τθν ενίςχυςθ των απόρων ςε Διμουσ 

τθσ Δυτικισ Ακινασ (2015). 

 

IΙΙ. Υυνεργαςίεσ ςε τοπικό επίπεδο με δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ φορείσ  

Εκτόσ από τισ δομζσ που ςυςτάκθκαν ςτο πλαίςιο ςυνεργαςιϊν και  αναφζρονται 

παραπάνω, ζχουν αναπτυχκεί  ςυνεργαςίεσ με ςκοπό τθν υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων 

προγραμμάτων περιβαλλοντικοφ εκπαιδευτικοφ και κοινωνικοφ χαρακτιρα. Ωσ 

παράδειγμα αναφζρονται το πρόγραμμα καταπολζμθςθσ τθσ ςχολικισ διαρροισ, τα  

προγράμματα προλθπτικισ ιατρικισ και προαγωγισ τθσ υγείασ,  τα προγράμματα κατά 

τθσ φτϊχειασ κ.α . 

Χε αυτζσ τισ ςυνεργαςίεσ  ζχουν εμπλακεί  πολλοί κεντρικοί  και τοπικοί  δθμόςιοι φορείσ 

(Ωπουργεία, Υεριφζρεια Ε.Ε.Ψ.Α.Α., Υρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθσ, 

Γενικό Ροςοκομείο «Αγία Βαρβάρα», Ξζντρο Χρόνιων Υακιςεων κ.α) τα Διαδθμοτικά 

Δίκτυα που ςυμμετζχουμε (Ωγιϊν Υόλεων, Εκπαιδευτικϊν Υόλεων, ROM, Αμφικτιονία 

κ.α.),  ανκρωπιςτικζσ οργανϊςεισ (Unicef, Unesco, Γιατροί χωρίσ ςφνορα κ.α) θ Εκκλθςία, 

τοπικοί  κοινωνικοί  φορείσ, εκελοντζσ αλλά και ιδιωτικοί φορείσ (Φαρμακοβιομθχανία 

SPECIFAR S.Α, όμιλοσ J&P ΑΒΑ Α.Ε,  Ζνωςθ Ελλινων Εφοπλιςτϊν, Χουπερ μάρκετ ΑΒ 

Βαςιλόπουλοσ, Αρτοποιία Αγάκθσ ΕΥΕ κ.α)  

Πε βάςθ τθν εμπειρία που αποκτικθκε εκτιμάται ότι υπάρχουν πολλζσ δυνατότθτεσ 

ςυνεργαςιϊν  και αξιοποίθςθσ τθσ δυναμικισ τθσ κοινωνίασ  για τθν υλοποίθςθ  

προγραμμάτων   τα οποία με τθ ςυμμετοχι όλων αυτϊν των φορζων και ατόμων 

μποροφν να είναι ολοκλθρωμζνα και αποτελεςματικά.  

Ρζεσ ςυνεργαςίεσ μποροφν να γίνουν με ςκοπό τθ ςυςτθματικι επεξεργαςία 

δυνατοτιτων αξιοποίθςθσ του νζου Ε.Χ.Υ.Α. και των ευρωπαϊκϊν χρθματοδοτικϊν 

εργαλείων.  

 

IV. Εςωτερικζσ ςυνεργαςίεσ  

Χτο εςωτερικό του  Διμου, το επίπεδο ςυνεργαςίασ μεταξφ των υπθρεςιϊν,  ςε γενικζσ 

γραμμζσ είναι καλό. Τταν προκφπτουν προβλιματα οφείλονται κυρίωσ ςε αντικειμενικζσ 

δυςκολίεσ ανταπόκριςθσ των υπαλλιλων ςτισ αυξθμζνεσ υποχρεϊςεισ τουσ ι ςε  
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οργανωτικζσ αδυναμίεσ (αςαφισ διαχωριςμόσ αρμοδιοτιτων). Τμωσ τα προβλιματα 

αυτά είναι μικρά, αντιμετωπίςιμα και αμβλφνονται μζρα με τθν μζρα.   

Ψα παρακάτω είναι  παραδείγματα που αναφζρονται ςτισ εκτιμιςεισ των υπαλλιλων72  :  

 Ξακυςτεριςεισ ςτθν παράδοςθ ςτο Ψμιμα Διοικθτικισ Πζριμνασ, των ειςθγιςεων 

προσ το Δθμοτικό Χυμβοφλιο και τισ Δθμοτικζσ Επιτροπζσ, από τισ υπθρεςίεσ ι 

τροποποιιςεισ και ςυμπλθρϊςεισ τθν «τελευταία ςτιγμι». Δυςκολία διαχωριςμοφ 

από τισ υπθρεςίεσ των αρμοδιοτιτων τουσ ςτον τομζα των προμθκειϊν από τισ 

αρμοδιότθτεσ του ομϊνυμου τμιματοσ. 

 Κεϊρθςθ τθσ Ξοινωνικισ Ωπθρεςίασ ωσ αποκλειςτικά υπεφκυνθσ για τθ 

ςυμπλιρωςθ αιτιςεων αγράμματων πολιτϊν, κάτι που αποτελεί υποχρζωςθ κάκε 

δθμοςίου υπαλλιλου ι για τθ κεϊρθςθ του γνθςίου υπογραφισ ςτο ςπίτι,  που  

είναι υποχρζωςθ  των δθμοτικϊν ανταποκριτϊν ι για τθ βεβαίωςθ τθσ αναπθρίασ  

αιτοφντων χϊρο ςτάκμευςθσ, ενϊ θ πιςτοποίθςθ τθσ αναπθρίασ δίδεται από Κζντρο 

Πιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.Π.Α.) ι για τθ λειτουργία χϊρων υποδοχισ κοινοφ ςε 

ςυνκικεσ ακραίων  καιρικϊν  φαινόμενων, παρότι θ πολιτικι προςταςία αφορά ςτο 

ςφνολο των υπθρεςιϊν και των υπαλλιλων. 

 Ψο Ψμιμα Επιςκευϊν και Χυντιρθςθσ αναφζρει ότι υπάλλθλοι του Ψμιματοσ, ςυχνά 

απαςχολοφνται  ςε άλλα Ψμιματα  και ζτςι  μειϊνεται θ απόδοςι του. 

Τςον  αφορά τισ  εςωτερικζσ ςυνεργαςίεσ μεταξφ υπθρεςιϊν του Διμου και  των 

υπθρεςιϊν άλλων φορζων  τθσ γενικισ κυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με τισ  εκτιμιςεισ των 

υπαλλιλων73  εντοπίηονται μικρά προβλιματα ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 

 Είναι πολφ δφςκολθ θ επικοινωνία με τισ υπθρεςίεσ και τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, του Ωπουργείου Εςωτερικϊν και του Ωπουργείου 

Πεταρρφκμιςθσ, κακϊσ επίςθσ, με τισ υπθρεςίεσ πλθροφορικισ του τελευταίου. Θ 

επικοινωνία είναι αναγκαία ςχεδόν κακθμερινά, ειδικά για τα  Ψμιματα 

Υρογραμματιςμοφ, Ανάπτυξθσ και Ψ.Υ.Ε και Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και 

Διοικθτικισ Πζριμνασ και θ μθ επίτευξι τθσ ςυνεπάγεται  κακυςτεριςεισ ςτθ 

διεκπεραίωςθ πολλϊν υπθρεςιακϊν μασ κεμάτων. 

 Ωπάρχει πρόβλθμα ςτθ ςυνεργαςία με τθσ υπθρεςίασ Ξθποτεχνίασ και Υραςίνου με  

τθν  Ε.Ω.Δ.Α.Υ. Επίςθσ, μικρά  προβλιματα ςυντονιςμοφ παρατθροφνται μεταξφ του 

Ψμιματοσ Επιςκευϊν και Χυντιρθςθσ, τθσ Ψροχαίασ και τθσ Αςτυνομίασ ςε κοινζσ 

ενζργειεσ. 

 Αν και είναι ικανοποιθτικι θ ςυνεργαςία με τισ  κοινωνικζσ υπθρεςίεσ διαφόρων 

φορζων, για αντικειμενικοφσ λόγουσ, επειδι  υπάρχουν ςοβαρζσ ελλείψεισ ςτο 

Εκνικό Χφςτθμα Ωγείασ  και Ξοινωνικισ Υρόνοιασ, δεν  φζρει  πάντα αποτζλεςμα. 

Ξατϋ εξαίρεςθ, προβλιματα ζχουν υπάρξει ςτθ ςυνεργαςία με τθν Ωπθρεςία 

Υρόνοιασ του Διμου Αιγάλεω, που αφοροφν τθ χοριγθςθ εγγράφων, τα οποία 
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 Αναλυτικά οι ςχετικζσ εκτιμιςεισ των   υπθρεςιϊν αναφζρονται ςτο Υαράρτθμα 



αιτείται θ Επιτροπι Ξοινωνικισ Αρωγισ του Διμου, για τθ διεκπεραίωςθ κεμάτων 

πολιτϊν μασ. 

 Ωπάρχει αντικειμενικι αδυναμία ζγκαιρθσ χοριγθςθσ αιτοφμενων οικονομικϊν 

ςτοιχείων για τθ χοριγθςθ βιβλιαρίων  υγείασ απόρων πολιτϊν, από τθ Δ.Σ.Ω. 

Ρίκαιασ Ξορυδαλλοφ, λόγω ζλλειψθσ προςωπικοφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5.6  AΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΘΥ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ  

           ΥΧΟΕΤΓΑΥΙΕΥ 

 

ΣΙΟΑΜΑΥ 112:  ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΘΥ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ ΥΦΙΥ ΥΧΟΕΤΓΑΥΙΕΥ  

ΣΤΡΒΝΘΞΑΦΑ & ΣΕΤΙΡΤΙΥΞΡΙ ΔΧΟΑΦΡΦΘΦΕΥ & ΕΧΜΑΙΤΙΕΥ 

Σροβλιματα/ανάγκεσ του Διμου Δυνατά ςθμεία του Διμου 

 Αναπόφευκτεσ ςυγκροφςεισ μεταξφ 

υπθρεςιϊν και υπαλλιλων κυρίωσ 

λόγω αυξθμζνου φόρτου εργαςίασ  

 Πθ ςυςτθματικι  επικοινωνία και 

αλλθλοπλθροφόρθςθ ςτο πλαίςιο 

των Δικτφων . 

 Γενικά, καλι ςυνεργαςία μεταξφ των 

υπαλλιλων  του Διμου. 

 

 

 

Σεριοριςμοί/κίνδυνοι από το ευρφτερο 
κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 

Ευκαιρίεσ από το ευρφτερο 
κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 

 Δυςκολίεσ ςτθν επικοινωνία με 

υπθρεςίεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ  

Διοίκθςθσ, του Ωπουργείου 

Εςωτερικϊν και του Ωπουργείου 

Πεταρρφκμιςθσ 

 Αναποτελεςματικότθτα ςε 

οριςμζνεσ ςυνεργαςίεσ για 

κοινωνικά κζματα λόγω ελλείψεων 

του κοινωνικοφ κράτουσ. 

 

 Δυνατότθτεσ  ανάπτυξθσ 

εποικοδομθτικϊν  διαδθμοτικϊν 

και διαβακμιδικϊν ςυνεργαςιϊν  

με τθ ςυμβολι του  Α.Χ.Δ.Α.  και τθσ 

Υεριφερειακισ  Διοίκθςθσ . 

 Αξιοποίθςθ  των  ςυνεργαςιϊν  με  

φορείσ  τθσ Ψ.Α (Ξ.Ε.Δ.Ε., Ε.Ε.Ψ.Α.Α. 

κ.α) 

 Αξιοποίθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςε 

εκνικά και ευρωπαϊκά Δίκτυα  

ΜΤΙΥΙΞΑ  ΗΘΦΘΞΑΦΑ  ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ 

 Επζνδυςθ ςτα αποτελζςματα των ςυνεργαςιϊν, που προχποκζτει αξιολόγθςθ 

των  υφιςτάμενων,  βελτιϊςεισ, προςπάκεια δθμιουργίασ νζων.   

 Πελζτθ αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων που προκφπτουν  λόγω τθσ  άςκθςθσ 

αρμοδιοτιτων των ΣΨΑ από ζνα Διμο, για λογαριαςμό πολλϊν Διμων 

(πολεοδομία, επιδόματα κοινωνικισ πρόνοιασ κ.α).  

  Πελζτθ  ςφςταςθσ νζων κοινϊν υπθρεςιϊν των διμων τθσ δυτικισ Ακινασ, για 

περιπτϊςεισ που απαιτοφν υψθλι εξειδίκευςθ και κόςτοσ λειτουργίασ όπωσ θ 

ανακφκλωςθ θ ςφςταςθ δομϊν φιλοξενίασ και υποςτιριξθσ προςωρινά 

αςτζγων  και  κακοποιθμζνων γυναικϊν κ.α. 

 

 



1.5.7. ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘ ΔΙΑΜΧΒΕΤΟΘΥΘ 

          ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ  

 

Σ όροσ «θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ» δεν ςθμαίνει απλά τθν εφαρμογι τθσ πλθροφορικισ 

ςτθ δθμόςια διοίκθςθ, δθλαδι τθ  μεταφορά ςε θλεκτρονικι μορφι του 

γραφειοκρατικοφ ςυςτιματοσ  λειτουργίασ, που ςιμερα βαςίηεται  ςτθ χριςθ του 

χαρτιοφ. Χτόχοσ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ είναι να αλλάξει ριηικά τθ δθμόςια 

διοίκθςθ, ςυμβάλλοντασ ςτθν πλθροφόρθςθ,  ςτθ  διαφάνεια,  ςτθ διαβοφλευςθ και ςτθν 

καταπολζμθςθ τθσ γραφειοκρατίασ, ζτςι ϊςτε να βελτιϊνεται θ ςχζςθ κράτουσ- πολίτθ, 

να  υπάρχει  ποιοτικι εξυπθρζτθςθ και να ενιςχφεται θ ςυμμετοχι  των πολιτϊν ςτθ 

δθμόςια διοίκθςθ. 

Υαρακάτω δίδεται μια ςυνοπτικι περιγραφι των βθμάτων του Διμου μασ  προσ αυτι τθν 

κατεφκυνςθ. 

 

I. Χριςεισ 

Διαδικτυακι Σφλθ 

Ζχει δθμιουργθκεί εδϊ και  5 χρόνια θ ιςτοςελίδα του Διμου.74 Πζςω τθσ ιςτοςελίδασ 

παρζχονται πλθροφορίεσ για υπθρεςίεσ και δραςτθριότθτεσ, δθμοςιεφονται αποφάςεισ 

των δθμοτικϊν οργάνων, οικονομικά ςτοιχεία, προκθρφξεισ κ.α. Δεν δίδεται 

πλθροφόρθςθ για τα δικαιολογθτικά και τισ διαδικαςίεσ που απαιτοφνται για κάκε 

εξειδικευμζνο αίτθμα που διεκπεραιϊνεται από το Διμο, επειδι δεν  ζχει γίνει εφικτι θ 

καταγραφι και κωδικοποίθςι τουσ, για αντικειμενικοφσ λόγουσ (ανεπάρκεια προςωπικοφ 

και εξειδίκευςθσ)  

Χτο  δικτυακό τόπο ζχει προβλεφκεί  θ ενότθτα Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ για τθν 

εξυπθρζτθςθ του πολίτθ με αμφίδρομθ αλλθλεπίδραςθ. Ωσ ςιμερα ζχει επιτευχκεί μόνο 

ςτα προγράμματα του Ξζντρου Δια Βίου Πάκθςθσ Αγίασ Βαρβάρασ  και των  Χχολϊν 

Γονζων  (παροχι πλθροφόρθςθσ από το Διμο -  θλεκτρονικι αποςτολι τθσ αίτθςθσ από 

τον πολίτθ) 

Ψο δθμοτικό Portal ζχει ςυνεχι ενθμζρωςθ, αλλά δεν ζχει μεγάλθ επιςκεψιμότθτα. 

Εγγεγραμμζνοι ςτθν υπθρεςία αποςτολισ newsletter του Διμου είναι περιςςότεροι από 

500 χριςτεσ. Θ επιςκεψιμότθτα ςτο Portal ςυνδζεται άμεςα με τθν περιοριςμζνθ 

πρόςβαςθ και χριςθ του διαδικτφου από  τουσ κατοίκουσ τθσ πόλθσ μασ.  

Χυγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τα τελευταία ςτοιχεία τθσ απογραφισ 2011 τθσ ΕΟ.ΧΨΑΨ ςτθν 

Αγία Βαρβάρα, περιςςότερα από τα μιςά νοικοκυριά δεν ζχουν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο.  
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 www.agiavarvara.gr 

http://www.agiavarvara.gr/


ΠΙΝΑΚΑ  113:   ΣΤΡΥΒΑΥΘ ΦΩΟ ΣΡΝΙΦΩΟ  ΥΦΡ  ΔΙΑΔΙΜΦΧΡ 

ΣΤΡΥΒΑΥΘ ΥΦΡ ΔΙΑΔΙΜΦΧΡ ΧΩΡΣΟΣ 

ΡΣΛΞΣΞΩΦΛΩΡ 

ΕΧΣΩΡ 

ΥΦΣΧΒΑΧΘ  

ΔΕΡ ΕΧΣΩΡ 

ΥΦΣΧΒΑΧΘ  

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΑΨΨΛΞΘΧ 1.512.097 53,8% 46,2% 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΔΩΨΛΞΣΩ 

ΨΣΠΕΑ ΑΚΘΡΩΡ 184.972 50,2% 49,8% 

ΔΘΠΣΧ ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ 9.849 43,9% 56,1% 

Πθγι: ΕΛ.ΣΑΣ, Απογραφι 2011  

Ψο ποςοςτό 56% είναι πάρα πολφ υψθλό ςυγκριτικά τόςο με το αντίςτοιχο μζςο όρο των 

διμων του Δυτικοφ Ψομζα (49,8%), όςο και με το ςφνολο τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ που θ 

διαφορά φτάνει τισ 10 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ (46,2%). 

Θλεκτρονικι Εξυπθρζτθςθ Σολίτθ 

Θ Εκνικι Πφλθ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ «ΕΡΜΗ» δθμιουργικθκε ςτο πλαίςιο τθσ βελτίωςθσ 

τθσ θλεκτρονικισ εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν και των επιχειριςεων από το δθμόςιο. 

Χκοπόσ τθσ είναι θ ανάπτυξθ μιασ ενιαία ενθμζρωςθ και παροχι ολοκλθρωμζνων και 

αςφαλϊν υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ςε όλα τα επίπεδα75.  

Ψο Ξ.Ε.Υ.  του Διμου αξιοποιεί τθν Εκνικι Υφλθ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ «ΕΦΠΘΧ» όμωσ θ 

αποτελεςματικότθτά του περιορίηεται  εξ αιτίασ τθσ παλαιότθτασ του τεχνολογικοφ 

εξοπλιςμοφ και τθσ ανεπάρκειασ προςωπικοφ.   

Διαβοφλευςθ  

Δεν ζχει διαμορφωκεί ειδικι πλατφόρμα για τθ διαβοφλευςθ  με τουσ πολίτεσ. 

Χυνικωσ,  αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου κζματα που τίκενται ςε διαβοφλευςθ  

ςτα οποία  οι πολίτεσ  ζχουν τθ δυνατότθτα να τοποκετθκοφν θλεκτρονικά ι με αποςτολι 

εγγράφου. Θ διαμόρφωςθ ενόσ ελκυςτικοφ διαδικτυακοφ περιβάλλοντοσ για τθν 

προϊκθςθ  τθσ  διαβοφλευςθσ είναι απαραίτθτθ. 

 

II. Δικτυακόσ εξοπλιςμόσ 

Φοπικό δίκτυο (lan)  

Ωπάρχει ςφγχρονθ δομθμζνθ καλωδίωςθ (ενςφρματθ κατθγορίασ 5) ςχεδόν ςε όλα τα 

δθμοτικά κτίρια Σλοκλθρωμζνα δίκτυα διακζτουν το Δθμαρχείο, το Ξ.Ε.Υ. και θ ΔΘΞΕΑΒ.  

Αςφρματο δίκτυο (w-lan) 

Ωπάρχει αςφρματο ευρυηωνικό δίκτυο ανοιχτοφ χϊρου (hot spot) ςε 12 ςθμεία τθσ πόλθσ 

(8 ςυνδζςεισ – 4 αναμεταδόςεισ)  και ςυγκεκριμζνα: Χτθν πλατεία Αγίασ Ελεοφςασ (3 

κεραίεσ– λειτουργεί wifi), ςτθν πρϊθν αίκουςα Δθμοτικοφ Χυμβουλίου (1 κεραία ηεφξθσ 

με το Δθμαρχείο  και μια διαμοιραςμοφ internet), ςτο  Ξλειςτό Γυμναςτιριο (1 κεραία 
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 Σλοκλθρωμζνεσ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ, κεωροφνται αυτζσ που ο πολίτθσ μπορεί να ολοκλθρϊςει on-line μζςω 
του Ερμι π.χ. απευκείασ λιψθ του απαιτοφμενου πιςτοποιθτικοφ. 



ηεφξθσ με υδατόπυργο και 3 κεραίεσ διαμοιραςμοφ), ςτθν εκκλθςία του Υροφιτθ Θλία (1 

κεραία εκτόσ λειτουργίασ), ςτο  Χινζ Υάνκεον (μια κεραία, τζρμα Δελθγιάννθ( μία 

κεραία), ςτο Ξζντρο Οόγου και Ψζχνθσ (μία κεραία), ςτθ Χτζγθ Υοντίων (μία κεραία), ςτο 

Ξζντρο Φιλίασ και Αλλθλεγγφθσ (μία κεραία που δεν λειτουργεί μετά από επζμβαςθ 

τρίτων), ςτο Ωδείο (υπάρχει ο εξοπλιςμόσ που δεν λειτουργεί μετά από επζμβαςθ 

τρίτων), ςτο Εικαςτικό (μία κεραία, δεν λειτουργεί το UPS), ςτο Υνευματικό Ξζντρο (μια 

κεραία ).  

Ψθν περίοδο που οργανϊκθκε θ εξυπθρζτθςθ Wi Fi ςε υπαίκριουσ χϊρουσ, ςυνάκροιςθσ 

κοινοφ, εκδθλϊςεων δεν υπιρχε θ ευρυηωνικότθτα που υπάρχει αυτι τθ ςτιγμι ςε 

ιδιωτικό επίπεδο. Θ χριςθ του διαδικτφου μζςω του ςυγκεκριμζνου αςφρματου wifi δεν 

ζχει επανεκτιμθκεί.  

 

ΙΙΙ. Ξθχανογραφικόσ Εξοπλιςμόσ 

Χχεδόν όλεσ υπθρεςίεσ του Διμου είναι μθχανογραφθμζνεσ. Τμωσ  ζωσ το 2015 δεν  

είχαν πλιρωσ αξιοποιθκεί τα λογιςμικά προγράμματα που διακζταμε  για το θλεκτρονικό  

πρωτόκολλο,  τθ διαχείριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθ διαχείριςθ  αποκικθσ, τθν 

ζκδοςθ αδειϊν καταςτθμάτων και τθν κίνθςθ των οχθμάτων.  Ιδθ ζχουν ξεκινιςει 

προςπάκειεσ (επίλυςθ τεχνικϊν προβλθμάτων, εκπαίδευςθ προςωπικοφ ςταδιακι 

ψθφιοποίθςθ κλπ) για τθ λειτουργία τουσ. Σ μθχανογραφικόσ και δικτυακόσ εξοπλιςμόσ 

του Διμου είναι εν μζρει ςφγχρονοσ,  ενϊ απαιτείται ςυνεχισ ανανζωςθ και αναβάκμιςθ. 

Για πολφ εξειδικευμζνα κζματα που αφοροφν τουσ δφο κεντρικοφσ υπολογιςτζσ του 

πλθροφοριακοφ μασ ςυςτιματοσ ανακζτουμε τθσ εργαςίεσ ςε εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ.  

 

III. Εξοπλιςμόσ ΦΣΕ  

Σ Διμοσ διακζτει δίκτυο από 8 servers,  85 ΘΩ, εκτυπωτζσ, φωτοτυπικά μθχανιματα και 5 

φαξ. Ψο μεγαλφτερο μζροσ του εξοπλιςμοφ είναι παλαιάσ τεχνολογίασ, αλλά εκτιμάται ότι 

είναι ςε ςχετικά καλι κατάςταςθ. Από τουσ ΘΩ οι περιςςότεροι είναι 8 ετϊν. Υροβλζπεται 

ανανζωςθ ςτουσ ΘΩ  προτεραιότθτα ςτισ υπθρεςίεσ  που εξυπθρετοφν κοινό ι 

εφαρμόηουν «βαριά» προγράμματα.  

Τλοι οι υπάλλθλοι γνωρίηουν  βαςικι  χριςθ ΘΩ. Ψο επίπεδο γνϊςθσ προγραμμάτων 

Office, λειτουργικοφ και βαςικϊν εργαςιϊν ςτουσ υπαλλιλουσ του Διμου εκτιμάται 

ςχετικά καλό. Σι ελλείψεισ γνϊςεων των υπαλλιλων αναπλθρϊνονται από τουσ 

υπαλλιλουσ τθσ πλθροφορικισ.  Τμωσ θ ανάγκθ εκπαίδευςθσ, ιδιαίτερα των  υπαλλιλων 

τθσ Υλθροφορικισ είναι ςυνεχισ γιατί    ςτο πλαίςιο τθσ ςφγχρονθσ διοίκθςθσ και τθσ 

θλεκτρικισ διακυβζρνθςθσ απαιτοφνται νζεσ εφαρμογζσ (θλεκτρονικι διακίνθςθ 

εγγράφων, δυςλειτουργικά οικονομικά ςυςτιματα πλθροφόρθςθσ και ελζγχου, 

θλεκτρονικζσ προμικειεσ, διαβοφλευςθ κλπ)  

 

ΙV  Ψθφιακι υπογραφι  

Σ Διμοσ διακζτει 15 ψθφιακζσ υπογραφζσ.  



1.5.8 ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘ  ΔΙΑΜΧΒΕΤΟΘΥΘ  
          AΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΘΥ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ 

 

ΣΙΟΑΜΑΥ 114:   ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΘΥ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ ΥΦΘΟ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘ 

ΔΙΑΜΧΒΕΤΟΘΥΘ 

ΣΤΡΒΝΘΞΑΦΑ & ΣΕΤΙΡΤΙΥΞΡΙ ΔΧΟΑΦΡΦΘΦΕΥ & ΕΧΜΑΙΤΙΕΥ 

Σροβλιματα/ανάγκεσ του Διμου Δυνατά ςθμεία του Διμου 

 Υαλαιόσ εξοπλιςμόσ Ψ.Υ.Ε. Υαλαιό 

λογιςμικό office (2003). Ανάγκθ αγοράσ 

νζων λογιςμικϊν προγραμμάτων ( 

Διαφγεια, TAXIS κ.α)   

 Πικρι προςαρμογι των εφαρμογϊν ςτθ 

διαλειτουργικότθτα  πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων.  

 Πθ εξοικείωςθ διοίκθςθσ και 

υπαλλιλων, ςτθ θλεκτρονικι 

διακυβζρνθςθ και χαμθλότερθ των 

απαιτιςεων αξιοποίθςθ των ΨΥΕ.  

 Ανάγκθ προςαρμογισ ςτο  νζο 

θλεκτρονικό περιβάλλον διακίνθςθσ, 

διαχείριςθσ και αρχειοκζτθςθσ 

εγγράφων. 

 Ανάγκθ Ψθφιοποίθςθσ δεδομζνων  

 Υροςταςία του εξωτερικοφ εξοπλιςμοφ 

από φκορζσ. 

 Διαςφάλιςθ τθσ παροχισ Internet   

 Υροςαρμογισ του ςυςτιματοσ 

διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των 

πλθροφοριϊν ςτα νζα 

δεδομζνα/κινδφνουσ. 

 Ανάγκθ εκπαίδευςθσ  του δυναμικοφ του 

Ψμιματοσ Υλθροφορικισ ςε νζεσ 

θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ 

 Υλιρθσ αξιοποίθςθ του  Γεωγραφικοφ 

Χυςτιματοσ Υλθροφορικοφ Χυςτιματοσ  

 Εξειδικευμζνθ υποςτιριξθ τθσ 

Ωπθρεςίασ Υρογραμματιςμοφ από 

ειδικοφσ ςυνεργάτεσ  

 Εμπειρία του  δυναμικοφ τθσ 

Ωπθρεςίασ Υρογραμματιςμοφ ςτισ 

Ψ.Υ.Ε. 

 Χριςθ εφαρμογϊν ανοιχτοφ 

κϊδικα (π.χ Open office)  

 Χυντιρθςθ υφιςτάμενου 

εξοπλιςμοφ με επιςκευι και 

αντικατάςταςθ περιφερειακϊν 

χωρίσ εξωτερικι υποςτιριξθ 

 

 

Σεριοριςμοί/κίνδυνοι από το ευρφτερο 

κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 

Ευκαιρίεσ από το ευρφτερο 

κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 



 Χαμθλό διακζςιμο εφροσ χϊρου των 

υπθρεςιακϊν θλεκτρονικϊν 

ταχυδρομείων του ΧΩΗΕΩΛΧ και χαμθλι 

ταχφτθτα (8 mbps)  

 Υεριοριςμζνθ  χριςθ Ψ.Υ.Ε από τουσ 

κατοίκουσ  

 Υροβλιματα ςυμβατότθτασ και 

διαλειτουργικότθτασ  

 Ζλλειψθ ςυμβατότθτασ προγραμμάτων 

ανοιχτοφ κϊδικα με ιδθ υφιςτάμενεσ 

εφαρμογζσ. 

 

 Χρθματοδότθςθ από το «ΕΥ 

Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ» 

 Βελτίωςθ του εκνικοφ δείκτθ 

ανάπτυξθσ τθσ θλεκτρονικισ  

διακυβζρνθςθσ, τθσ  

διαλειτουργικότθτασ και  κινθτισ 

εξυπθρζτθςθσ  (θλεκτρονικι 

ταυτοποίθςθ  πολιτϊν, ψθφιακζσ 

υπογραφζσ κ.α)  

 Ανάπτυξθ τθσ θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ ςτισ «τεχνικζσ» 

υπθρεςίεσ (οδικό δίκτυο, αναφορά 

βλαβϊν κ.α) και ςτισ υπθρεςίεσ 

υγείασ και πρόνοιασ  

ΜΤΙΥΙΞΑ  ΗΘΦΘΞΑΦΑ  ΦΡΣΙΜΘΥ  ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ 

 Βελτίωςθ του επιπζδου χριςθσ Ψ.Υ.Ε. όλων των  υπαλλιλων - Εκπαίδευςθ 

προςωπικοφ τεχνικϊν και χρθςτϊν ςτα νζα δεδομζνα Ψ.Υ.Ε. 

 Ανανζωςθ του εξοπλιςμοφ Ψ.Υ.Ε. του Διμου 

 Ωιοκζτθςθ νζων προτφπων οργάνωςθσ εργαςίασ με βαςικό εργαλείο τισ ΨΥΕ ςτο 

ςφνολο του Διμου (Εφαρμογι Θλεκτρονικοφ Υρωτοκόλλου, Υροϊκθςθ Ψθφιακισ 

διακίνθςθσ εγγράφων , Θλεκτρονικι εξυπθρζτθςθ πολιτϊν, κ.α)  

 Πείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ και του λειτουργικοφ κόςτουσ των υπθρεςιϊν μζςω 

τθσ χριςθσ ΘΩ  

 Αναβάκμιςθ τθσ ιςτοςελίδασ – Portal του Διμου /προϊκθςθ των θλεκτρονικϊν 

υπθρεςιϊν  

 Αλλθλεπίδραςθ πολιτϊν με τθ διοίκθςθ: Επικοινωνία πολίτθ – διαβοφλευςθ. 

Ενθμζρωςθ / εξοικείωςθ / εκπαίδευςθ των πολιτϊν  

 Οειτουργία του GIS 

 Αναηιτθςθ πόρων εκτόσ  ΕΧΥΑ για τθν ανανζωςθ του εξοπλιςμοφ 

 

 

 

 

 

 

 



1.5.9  ΜΦΙΤΙΑΜΘ ΧΣΡΔΡΞΘ 

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ             

 

I. Δθμοτικά κτίρια 

Χτον πίνακα που ακολουκεί περιλαμβάνονται βαςικά ςτοιχεία των δθμοτικϊν κτιρίων  τα 

οποία  αξιοποιοφνται ςτακερά ι περιςταςιακά.  
 

ΠΙΝΑΚΑ 115 : ΔΗΜΟΣΙΚΑ  ΚΣΙΡΙΑ ΠΟΤ  ΠΑΡΕΥΟΝΣΑΙ ΤΠΗΡΕΙΕ 

Ρνομαςία Μτιρίου Μάλυψθ  

    (τ.μ.) 

Υυνολικι 

επιφάνεια 

Σροςβαςιμότθτα  ΑμεΑ 

ΔΘΠΑΦΧΕΛΣ  1891,46  ΟΑΙ 

ΨΕΧΡΛΞΑ ΧΩΡΕΦΓΕΛΑ- ΞΘΦΘ 

(παραχωρθμζνο) 
195,00  ΞΕΤΙΜΘ: ΘΕΛΕΙ ΡΑΜΠΑ ΕΙΟΔΟΤ 

ΞΕΥ (ενοικιαηόμενο)   ΟΑΙ 

ΞΕΡΨΦΣ ΦΛΟΛΑΧ & ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘΧ 

(παραχωρθμζνο) 
 254,72  

ΞΕΤΙΜΘ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΗ ΡΑΜΠΑ 

ΕΙΟΔΟΤ, ΟΧΙ WC ΑΜΕΑ 

Α  Ξ.Α.Υ.Θ (ΕΡΣΛΞΛΑΗΣΠΕΡΣ)   
ΞΕΤΙΜΘ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΗ ΡΑΜΠΑ 

ΕΙΟΔΟΤ, ΟΧΙ WC ΑΜΕΑ 

Γϋ  Ξ.Α.Υ.Θ    ΟΑΙ 

ΥΦΩΘΡ ΑΛΚΣΩΧΑ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ 

ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ 
105,00  ΡΧΙ 

ΥΡΕΩΠΑΨΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ 495,84  ΡΧΙ 

ΞΕΡΨΦΣ ΟΣΓΣΩ ΞΑΛ ΨΕΧΡΘΧ 129,82  ΞΕΤΙΜΘ: ΘΕΛΕΙ ΡΑΜΠΑ ΕΙΟΔΟΤ 

ΧΨΕΓΘ ΥΣΡΨΛΩΡ 673,16  
ΞΕΤΙΜΘ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΗ ΡΑΜΠΑ 

ΕΙΟΔΟΤ 

ΞΕΡΨΦΣ ΕΛΞΑΧΨΛΞΩΡ ΨΕΧΡΩΡ 439,29  
ΞΕΤΙΜΘ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΗ ΡΑΜΠΑ 

ΕΙΟΔΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟ ΣΟ WC 

ΔΘΠΣΨΛΞΣ ΩΔΕΛΣ 617,91  ΟΑΙ 

ΞΛΡΘΠΑΨΣΓΦΑΦΣΧ ΓΛΑΡΡΘΧ 

ΦΛΨΧΣΧ 
1312,91  

ΞΕΤΙΜΘ: ΘΕΛΕΙ ΡΑΜΠΑ ΕΙΟΔΟΤ  ΚΑΙ 

ΡΑΜΠΑ ΠΡΟ ΣΟ WC  

ΞΨΛΧΠΑ ΞΛΡ/ΦΣΩ ΥΑΡΚΕΣΡ 

(1.135 ΨΣ ΧΩΡΣΟΣ) 
174,40  ΞΕΤΙΜΘ: ΘΕΛΕΙ ΡΑΜΠΑ ΕΙΟΔΟΤ 

ΞΟΕΛΧΨΣ ΓΩΠΡΑΧΨΘΦΛΣ  2.236,00  
ΞΕΤΙΜΘ: ΘΕΛΕΙ ΡΑΜΠΑ ΠΡΟ ΣΗΝ 

ΑΤΛΗ  

ΓΩΠΡΑΧΨΘΦΛΣ ΥΟΣΩΨΩΡΣΧ 465,00  ΡΧΙ 

ΑΡΑΨΩΞΨΘΦΛΣ ΧΛΡΨΦΛΒΑΡΛ 90,00  ΞΕΤΙΜΘ: ΘΕΛΕΙ ΡΑΜΠΑ ΕΙΟΔΟΤ 

ΑΡΑΨΩΞΨΘΦΛΣ ΟΛΚΣΧ 145,00  ΞΕΤΙΜΘ: ΔΕΝ ΕΧΕΙ WC ΑΜΕΑ 

ΑΡΑΨΩΞΨΘΦΛΣ ΥΑΡΚΕΣΡ   ΔΕΟ ΝΕΙΦΡΧΤΓΕΙ 

ΞΨΘΦΛΑ ΒΛΣΧΦΩΠ Α) ΨΠΘΠΑ 

ΕΡΣΛΞΛΑΗΕΨΑΛ Β) ΑΥΣΚΘΞΘ 
  ΑΔΙΑΞΡΤΦΩΦΑ 

ΥΑΛΔΛΞΣΧ ΧΨΑΚΠΣΧ ΧΒΣΩΦΑ  476,27  ΟΑΙ 



ΥΑΛΔΛΞΣΧ ΧΨΑΚΠΣΧ  

Δ. ΥΑΡΨΕΟΛΑΔΘΧ 
 614,00  ΟΑΙ 

Δϋ ΥΑΛΔΛΞΣΧ ΧΨΑΚΠΣΧ  535,62  ΟΑΙ 

1
ο
  ΟΩΞΕΛΣ 

 2
ο
  ΓΩΠΡΑΧΛΣ  

8
ο
  ΔΘΠΣΨΛΞΣ  

3
ο
  ΓΩΠΡΑΧΛΣ  

8.560,75  
10.764,41 

 

ΞΕΤΙΜΘ: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΑΝΕΡ ΚΑΙ WC 

ΑΜΕΑ   

2
ο
  ΟΩΞΕΛΣ ( εκ του Ρόμου)
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 1.383,05 2.738,68 ΟΑΙ 

1
ο
  ΓΩΠΡΑΧΛΣ  1.642,21 2.911,54 ΟΑΙ 

1
Σ
 ΔΘΠΣΨΛΞΣ   1.084,60 2.150,20 ΟΑΙ 

2
Σ
 ΔΘΠΣΨΛΞΣ   705,00 1.963,90 ΞΕΤΙΜΘ: ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ WC ΑΜΕΑ   

4
Σ
 ΔΘΠΣΨΛΞΣ   897,53 1.672,62 

ΞΕΤΙΜΘ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ ΙΟΓΕΙΟ ΑΛΛΑ 

ΟΧΙ ΣΟΤ ΟΡΟΦΟΤ  

5
Σ
ΔΘΠΣΨΛΞΣ   1.561,96 3.174.21 ΞΕΤΙΜΘ: ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ WC ΑΜΕΑ   

6
Σ
ΔΘΠΣΨΛΞΣ   679,82 1.465,95 ΞΕΤΙΜΘ: ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ WC ΑΜΕΑ   

7
Σ
ΔΘΠΣΨΛΞΣ   563,84 1.709,36 

ΞΕΤΙΜΘ: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΑΗ  ΑΠΟ ΣΟ 

ΔΡΟΜΟ ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ WC ΑΜΕΑ   

1
Σ
 ΡΘΥΛΑΓΩΓΕΛΣ 181,44  ΡΧΙ 

3
Σ
 ΡΘΥΛΑΓΩΓΕΛΣ 281,35  ΡΧΙ 

4
Σ
 ΡΘΥΛΑΓΩΓΕΛΣ 150,00 213,79 ΞΕΤΙΜΘ: ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ WC ΑΜΕΑ   

5
Σ
 ΡΘΥΛΑΓΩΓΕΛΣ 159,84  ΡΧΙ 

6
Σ
 ΡΘΥΛΑΓΩΓΕΛΣ 219,69 215,60 ΡΧΙ 

10
Σ
 ΡΘΥΛΑΓΩΓΕΛΣ 301,12  ΞΕΤΙΜΘ: ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ WC ΑΜΕΑ   

11
Σ 

ΡΘΥΛΑΓΩΓΕΛΣ 215,60  ΞΕΤΙΜΘ: ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ WC ΑΜΕΑ   

12
Σ
 ΡΘΥΛΑΓΩΓΕΛΣ 155.52  ΞΕΤΙΜΘ: ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ WC ΑΜΕΑ   

13
Σ
 ΡΘΥΛΑΓΩΓΕΛΣ 253,71 285,59 ΞΕΤΙΜΘ: ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ WC ΑΜΕΑ   

 

Τα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζε ζρέζε κε ηε ζηέγαζε ηωλ ππεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ 

ζπλνπηηθά έρνπλ ωο εμήο: 

 

Ελλείυεις  στοσς τώροσς στέγασης: 

Γεληθά  δελ ππάξρεη επαξθήο ν ρώξνο  ζηέγαζεο ηωλ ππεξεζηώλ.  

Εηδηθόηεξα ζνβαξό πξόβιεκα ζηέγαζεο  έρνπλ νη ππεξεζίεο  Καζαξηόηεηαο, Επηζθεπώλ 

θαη Σπληήξεζεο, Κεπνηερλίαο θαη Πξαζίλνπ.  

Απηέο νη ππεξεζίεο ζηεγάδνληαη ζε ιπόκελεο θαηαζθεπέο (θνληέηλεξ), 35ηκ, 25ηκ θαη 24ηκ 

αληίζηνηρα, πνπ βξίζθνληαη ζε θαθή θαηάζηαζε. Γηα ηηο ζπγθεληξώζεηο ηνπ πξνζωπηθνύ 

ρξεζηκνπνηείηαη απνζήθε 35 ηκ  ζε toll ελώ ηα εξγαζηήξηα βξίζθνληαη ζε ρώξν 

θαηαζθεπαζκέλν κε ηζηκεληόιηζνπο 3,5 ηκ..  
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 Ψα ςχολικά κτιρια ζχουν  δοκεί ςτθν Ψοπικι Αυτοδιοίκθςθ με νόμο – εκκρεμεί όμωσ θ τυπικι πράξθ τθσ 
παραχϊρθςθσ 



Χτενότθτα χϊρου υπάρχει  και ςτο Δθμαρχείο,  όπου ςυςτεγάηονται  4 Διευκφνςεισ και 12 

Ψμιματα από τα οποία τα 4 υποδζχονται κοινό: Ψμιμα Δθμοτικισ Ξατάςταςθσ και 

Οθξιαρχείου, Ψμιμα Ξοινωνικισ Υροςταςίασ/Δθμόςιασ Ωγείασ, Ψμιμα Υρογραμμάτων 

Υρόνοιασ και Ψαμειακι Ωπθρεςία.    

Επίςθσ, τα γραφεία  του Δθμαρχείου που βρίςκονται ςτο πρϊτο υπόγειο δεν ζχουν καλό 

φωτιςμό και αεριςμό, ενϊ ςε ςχζςθ με τα λοιπά γραφεία είναι  ιδιαίτερα κρφα. Χτο server 

room υπάρχει πρόβλθμα  ψφξθσ/ κζρμανςθσ.  

Χφμφωνα με τθ γνϊμθ των υπθρεςιϊν77 υπάρχει  ανάγκθ βελτιϊςεων ςε όλουσ  τουσ 

εργαςιακοφσ χϊρουσ, ανάγκθ λειτουργίασ κυλικείου ςτουσ χϊρουσ ςτζγαςθσ των 

υπθρεςιϊν κακαριότθτασ, κθποτεχνίασ/πραςίνου και επιςκευϊν/ ςυντιρθςθσ, ανάγκθ 

χϊρου ατομικϊν ςυναντιςεων ςτισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, όπου είναι νομικά 

επιβεβλθμζνθ θ διενζργεια ςυηθτιςεων με τουσ χριςτεσ τθσ υπθρεςίασ διακριτικά και 

εμπιςτευτικά και τζλοσ ανάγκθ εγκατάςταςθσ τουαλζτασ για το προςωπικό ςτο Αϋ Ξ.Α.Υ.Θ 

Διαςπορά υπθρεςιϊν:  

Σι  κοινωνικζσ δομζσ (Ξ.Α.Υ.Θ. ΞΕ.Φ.Α )  οι δομζσ αγωγισ και παιδείασ (παιδικοί ςτακμοί 

και ςχολεία) και οι πολιτιςτικζσ δομζσ είναι ορκά εγκατεςτθμζνεσ ςε περιοχζσ που 

εξυπθρετοφν τουσ πολίτεσ. Επίςθσ ορκά  ςτεγάηονται ςε ανεξάρτθτο κτιριο και ςε 

επιλεγμζνθ περιοχι οι υπθρεςίεσ κακαριότθτασ, πραςίνου και τεχνικϊν ςυνεργείων.  

Υαρόλα αυτά, θ διαςπορά υπθρεςιϊν ζχει το μειονζκτθμα ότι  δυςκολεφει τθν εποπτεία 

από τουσ προϊςταμζνουσ των Διευκφνςεων ι  των Ψμθμάτων  

Αποκικευςθ αρχείων  και υλικϊν   

Χχεδόν ςε όλεσ οι υπθρεςίεσ υπάρχει  ζλλειψθ χϊρων, για  τθν αρχειοκζτθςθ των 

εγγράφων τουσ. Χτο πρόβλθμα ςυντελοφν, θ  γραφειοκρατία  που υπάρχει ςε όλο το 

δθμόςιο τομζα, θ δθμιουργία και φφλαξθ πολλαπλϊν φάκελων (ι εγγράφων) με το ίδιο 

περιεχόμενο (ακόμα και ςε υπθρεςίεσ τθσ ίδιασ διεφκυνςθσ) και θ μθ τακτικι νόμιμθ 

εκκακάριςθ αρχείων.  

Χϊροι φφλαξθσ  των αρχειοκετοφμενων εγγράφων υπάρχουν ςτα γραφεία  των 

υπθρεςιϊν και  ςτο υπόγειο του Δθμαρχείου όπου φυλάςςονται ζγγραφα κυρίωσ των 

παρελκόντων ετϊν.   

Χτο υπόγειο, παρά τισ παρεμβάςεισ που ζχουν γίνει, θ κατάςταςθ είναι προβλθματικι 

(άναρχθ τοποκζτθςθ αρχείων),  με αποτζλεςμα να μθν είναι διαχρονικά εφκολθ θ 

πρόςβαςθ, θ χριςθ και ζλεγχοσ τουσ. Για το λόγο αυτό ιδθ γίνονται ενζργειεσ που 

ςτοχεφουν ςτθ μείωςθ του όγκου των φυλαςςομζνων εγγράφων και  τθν αναδιοργάνωςθ 

των χϊρων αποκικευςθσ . 

Τςον αφορά  τα αναλϊςιμων υλικά, τα εργαλεία και το λοιπό εξοπλιςμό, αυτά 

φυλάςςονται ςε διάφορουσ χϊρουσ  του Δθμαρχείου, των  εγκαταςτάςεων τθσ οδοφ 

Χιπφλου και τθσ  «Βιοχρϊμ».   
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 Σι εκτιμιςεισ των υπθρεςιϊν αναφζρονται αναλυτικά ςτο παράρτθμα 



Θ διαςπορά των χϊρων αποκικευςθσ υλικϊν και εργαλείων ςε διαφορετικά κτιρια,  ςε 

ςυνδυαςμό με τθν ζλλειψθ προςωπικοφ και ειδικότερα εξειδικευμζνου προςωπικοφ ςτα 

φυςικά  και ςτα θλεκτρονικά ςυςτιματα διαχείριςθσ  αποκθκϊν αποτελεί πρόβλθμα με 

πολλζσ ςυνζπειεσ.  

Εάν λειτουργιςει το θλεκτρονικό πρόγραμμα αποκικθσ που διακζτουμε, το οποίο  

επιβάλλεται και από το νόμο και εάν  παράλλθλα  οργανωκοφν οι φυςικοί χϊροι 

αποκικευςθσ, κα προκφψει ουςιαςτικό όφελοσ  ςτθ διαχείριςθ των προμθκειϊν του 

Διμου. Ξαι  αυτό το πρόβλθμα ζχει εντοπιςτεί και  ιδθ μελετάται θ αναδιοργάνωςθ των 

φυςικϊν αποκθκευτικϊν χϊρων ενϊ ζχει ξεκινιςει θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, θ 

απογραφι υλικϊν και εργαλείων και ειςαγωγι των προαπαιτοφμενων ςτοιχείων  ςτο 

θλεκτρονικό ςφςτθμα ( τίτλοι και κωδικοί)  

 

II. Δυνατότθτεσ αναβάκμιςθσ και αξιοποίθςθσ τθσ  κτιριακισ υποδομισ για τισ 

ανάγκεσ του Διμου 

Υριν από τθν οικονομικι κρίςθ, είχε ξεκινιςει μια προςπάκεια αναβάκμιςθσ τθσ 

κτιριακισ υποδομισ του Διμου με ςκοπό τθν αξιοποίθςι τθσ για ςτζγαςθ των υπθρεςιϊν 

και δραςτθριοτιτων του. Ζγιναν ςθμαντικζσ αγορζσ και καταςκευζσ, ενϊ ςτο 

Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα 2008-2011 εντάχκθκαν, θ καταςκευι του Γϋ Ξ.Α.Υ.Θ και του 

Υολφκεντρου Ξοινωνικισ Υολιτικισ και Ενθμζρωςθσ, θ ανακαίνιςθ του Υνευματικοφ 

Ξζντρου, τθσ Βιβλιοκικθσ και τθσ Δραματικισ Χχολισ και ζνασ αρικμόσ απαλλοτριϊςεων 

για μελλοντικζσ ςτοχευμζνεσ καταςκευζσ.  

Θ οικονομικι κρίςθ περιόριςε αυτζσ τισ δυνατότθτεσ. Από τισ καταςκευζσ ολοκλθρϊκθκε  

θ καταςκευι του  Γϋ Ξ.Α.Υ.Θ ςτθν πάνω Αγία Βαρβάρα. Χτο  κτίριο αυτό προβλζπεται να 

μεταςτεγαςτεί και το Ξζντρο Θμεριςιασ Φροντίδασ Θλικιωμζνων (Ξ.Θ.Φ.Θ)  με ςκοπό  τθν 

αφξθςθ τθσ  λειτουργικότθτασ  ςτισ υπθρεςίεσ και  τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ του 

νεόκτιςτου κτιρίου. Σ χϊροσ που ςτζγαηε το Ξζντρο Θμεριςιασ Φροντίδασ Θλικιωμζνων  

μπορεί   να αξιοποιθκεί για tθ ςτζγαςθ υπθρεςιϊν Ξακαριότθτασ, Ξθποτεχνίασ και 

Υραςίνου, Επιςκευϊν και Χυντιρθςθσ. Επίςθσ, για τισ αποκθκευτικζσ τουσ ανάγκεσ 

μπορεί να αξιοποιθκεί ο  εξωτερικόσ  χϊρου  του κλειςτοφ Γυμναςτθρίου. 

Ψζλοσ, με τθν  καταςκευι του Υολφκεντρου Ξοινωνικισ Υολιτικισ και Ενθμζρωςθσ κα 

υπάρξει κάλυψθ των κτιριακϊν αναγκϊν των Ξοινωνικϊν Ωπθρεςιϊν και του ΞΕΥ  ενϊ 

ταυτόχρονα  αποδεςμεφονται χϊροι για  τισ ανάγκεσ  των οικονομικϊν και διοικθτικϊν  

υπθρεςιϊν  που ςτεγάηονται ςτο Δθμαρχείου.  

Σι λοιπζσ εργαςίεσ αναβάκμιςθσ τθσ κτιριακισ υποδομισ εντάςςονται ςτο Επιχειρθςιακό  

Υρόγραμμα 2015-2020, ιεραρχθμζνεσ με βάςθ  τισ ανάγκεσ που εξυπθρετοφν, τθν 

ωριμότθτα και τθ δυνατότθτα χρθματοδότθςισ τουσ.   

 

 

 



III. Βαςικόσ τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ  

Χτον πίνακα που ακολουκεί περιλαμβάνονται είδθ του βαςικοφ τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ 

του Διμου που χρθςιμοποιοφνται από τισ υπθρεςίεσ Ξακαριότθτασ, Ξθποτεχνίασ και 

Υραςίνου και Ψεχνικϊν Χυνεργείων.  

 

 ΣΙΟΑΜΑΥ 116:  ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡΥ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ 2015 

A/A ΦΧΣΡΥ ΡΧΘΞΑΦΡΥ ΜΑΧΥΙΞΡ ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ  1θσ ΑΔΕΙΑΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ 

1 ΟΕΩΦΣΦΕΛΣ 1 ΥΕΨΦΕΟΑΛΣ 1/8/1989 
ΜΑΜΘ ΣΤΡΥ 

ΑΣΡΥΧΤΥΘ 

2 
ΑΥΣΦ/ΦΣ 

ΑΡΑΞΩΞΟΩΧΘΧ3  
ΥΕΨΦΕΟΑΛΣ 28/4/2006 ΞΑΟΘ 

3 ΑΥΣΦ/ΦΣ 4 ΥΕΨΦΕΟΑΛΣ 20/10/2005 ΞΑΟΘ 

4 ΑΥΣΦ/ΦΣ 5 ΥΕΨΦΕΟΑΛΣ 12/10/1988 
ΜΑΜΘ ΣΤΡΥ 

ΑΣΡΥΧΤΥΘ 

5 ΑΥΣΦ/ΦΣ 5 ΥΕΨΦΕΟΑΛΣ 5/6/2007 ΞΑΟΘ 

6 ΑΥΣΦ/ΦΣ 6 ΥΕΨΦΕΟΑΛΣ 15/4/2005 ΞΑΟΘ 

7 ΑΥΣΦ/ΦΣ 7 ΥΕΨΦΕΟΑΛΣ 14/5/1997 ΠΕΨΦΛΑ 

8 ΑΥΣΦ/ΦΣ 8 ΥΕΨΦΕΟΑΛΣ 23/12/1997 ΠΕΨΦΛΑ 

9 ΑΥΣΦ/ΦΣ 9 ΥΕΨΦΕΟΑΛΣ 23/12/1997 ΠΕΨΦΛΑ 

10 ΑΥΣΦ/ΦΣ 10 ΥΕΨΦΕΟΑΛΣ ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ ΧΑΦΨΛΑ ΠΕΨΦΛΑ 

11 
ΦΣΦΨΘΓΣ  

(ΨΦΛΑΣΡΛΞΣ)11 
ΥΕΨΦΕΟΑΛΣ 17/12/1999 ΠΕΨΦΛΑ 

12 ΦΣΦΨΘΓΣ ΠΕΧΑΛΣ12 ΥΕΨΦΕΟΑΛΣ 26/1/1983 ΠΕΨΦΛΑ 

13 ΑΡΩΨΩΨΛΞΣ13 ΥΕΨΦΕΟΑΛΣ 
1985 ΞΑΨ/ΕΩΘ ΣΧΘΠΑΨΣΧ  

1991 ΞΑΨ/ΕΩΘ ΠΘΧΑΡ/ΨΣΧ  
ΠΕΨΦΛΑ 

14 ΦΣΦΨΘΓΑΞΛ ΑΡΣΛΞΨΣ14 ΑΠΣΟΩΒΔΘ 30/10/1997 ΠΕΨΦΛΑ 

15 ΦΣΦΨΘΓΑΞΛ ΞΟΕΛΧΨΣ15 ΑΠΣΟΩΒΔΘ 30/10/1997 ΠΕΨΦΛΑ 

16 ΥΟΩΡΨΘΦΛΣ ΞΑΔΩΡ16 ΥΕΨΦΕΟΑΛΣ 8/8/2007 ΞΑΟΘ 

17 ΩΔΦΣΦΣΦΑ17 ΥΕΨΦΕΟΑΛΣ 19/7/2001 ΠΕΨΦΛΑ 

18 ΧΑΦΩΚΦΣ18 ΥΕΨΦΕΟΑΛΣ 3/8/2007 ΞΑΟΘ 

19 MINI BUS  ΕΥΛΒΑΨΛΞΣ20 ΑΠΣΟΩΒΔΘ 3/12/2002 ΞΑΟΘ 

20 ΑΥΣΦ/ΦΣ  PIAGGIO21 ΑΠΣΟΩΒΔΘ 18/12/2002 ΞΑΟΘ 

21 ΩΔΦΣΒΣΟΘΧ  PIAGGIO22 ΑΠΣΟΩΒΔΘ 14/11/2003 ΞΑΟΘ 

22 ΕΥΛΒΑΨΛΞΣ FIAT24 ΑΠΣΟΩΒΔΘ 23/12/1997 ΠΕΨΦΛΑ 

23 ΥΣΩΟΠΑΡΑΞΛ  FORD25 ΥΕΨΦΕΟΑΛΣ 22/2/1994 ΠΕΨΦΛΑ 

24 
ΥΣΩΟΠΑΡΑΞΛ 

MERCEDES27 
ΥΕΨΦΕΟΑΛΣ 11/6/2001 ΞΑΟΘ 

25 ΨΦΛΞΩΞΟΣ 30  ΑΠΣΟΩΒΔΘ 17/6/1997 ΠΕΨΦΛΑ 

26 ΔΛΞΩΞΟΣ (YAMAHA XT)  ΑΠΣΟΩΒΔΘ 9/1/2001 ΠΕΨΦΛΑ 

27 ΔΛΞΩΞΟΣ (ΥΑΥΑΞΛ)32 ΑΠΣΟΩΒΔΘ 9/1/2001 ΠΕΨΦΛΑ 

28 SUZUKI ΞΟΣΩΒΑ36 ΑΠΣΟΩΒΔΘ 12/6/1989 ΜΑΜΘ 

29 
ΕΥΛΒΑΨΛΞΣ VOLKS 

WAGEN 41 
ΑΠΣΟΩΒΔΘ 22/9/2000 ΠΕΨΦΛΑ 

30 HYUNDAI MATRIX 49 ΑΠΣΟΩΒΔΘ 8/1/2003 ΠΕΨΦΛΑ 

31 HYUNDAI MATRIX 50 ΑΠΣΟΩΒΔΘ 10/2/2004 ΠΕΨΦΛΑ 

32 ΔΛΞΩΞΟΣ (ΥΑΥΑΞΛ) 51 ΑΠΣΟΩΒΔΘ 8/9/2010 ΞΑΟΘ 



 

Τπωσ φαίνεται από τον πίνακα, το 77% των οχθμάτων  που χρθςιμοποιοφνται από τισ 

υπθρεςίεσ κακαριότθτασ, κθποτεχνίασ και πραςίνου και τα τεχνικά ςυνεργεία βρίςκεται 

ςε μζτρια ζωσ κατάςταςθ, είναι από άποψθ θλικίασ το 18% ζχει καταςκευαςτεί τθ 

δεκαετία του ϋ80,  το 27% τθ δεκαετία του ϋ90 και το 54% τθν πρϊτθ δεκαετία του 2000 .   

 

IV. Δυνατότθτεσ αναβάκμιςθσ και αξιοποίθςθσ  του τεχνολογικοφ  εξοπλιςμοφ 

 

Σι ανάγκεσ του βαςικοφ τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ είναι μεγάλεσ ενϊ οι δυνατότθτεσ  

είναι περιοριςμζνεσ. Πε βάςθ τα ςτοιχεία του πίνακα  ζχει γίνει ιεράρχθςθ των αναγκϊν  

και προγραμματιςμόσ των αντίςτοιχων προμθκειϊν ςε ςυνδυαςμό με τθν αναηιτθςθ   

πθγϊν  χρθματοδότθςθσ. Χυγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ, απαιτείται  άμεςα 

προμικεια ενόσ  φορτθγοφ μεςαίου τφπου και ςε επόμενο χρόνο 3 απορριμματοφόρων, 

προσ  αντικατάςταςθ αυτϊν που υπάρχουν παλαιάσ τεχνολογίασ και κακισ κατάςταςθσ. 

Τςον αφορά ςτον  τεχνολογικό εξοπλιςμό που υποςτθρίηει τισ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ 

(εκτόσ του θλεκτρονικοφ) ζχουν γίνει κάποιεσ προςπάκειεσ για ποιοτικζσ και οικονομικζσ 

παρεμβάςεισ  που βελτιϊνουν τισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ. Χυγκεκριμζνα, μετά από τθ 

διενζργεια μελζτθσ τθσ χριςθσ του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ από κάκε υπθρεςία (εκτυπωτζσ, 

φωτοαντιγραφικά, φαξ), ενοικιάςτθκαν  πολυμθχανιματα, τα οποία εγκαταςτάκθκαν ςε 

κάκε όροφο  του Δθμαρχείου  και εξυπθρετοφν  όλεσ τισ υπθρεςίεσ  με ταχφτθτα και 

αςφάλεια. Ψα πολυάρικμα μθχανιματα που διζκεταν αυτζσ οι υπθρεςίεσ, προβλζπεται 

να αξιοποιθκοφν για να καλυφκοφν ανάγκεσ των  δθμοτικϊν  υπθρεςιϊν  που 

ςτεγάηονται ςε άλλα κτίρια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5.10. ΜΦΙΤΙΑΜΘ  ΧΣΡΔΡΞΘ ΜΑΙ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ 
           ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΘΥ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ 
 

ΠΙΝΑΚΑ  117:   AΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΘΥ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ  ΥΦΘΟ 

ΜΦHΤΙΑΜΘ YΣΡΔΡΞΘ ΜΑΙ ΦΡΟ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡ 

ΣΤΡΒΝΘΞΑΦΑ & ΣΕΤΙΡΤΙΥΞΡΙ ΔΧΟΑΦΡΦΘΦΕΥ & ΕΧΜΑΙΤΙΕΥ 

Σροβλιματα/ανάγκεσ του Διμου Δυνατά ςθμεία του Διμου 

 Ανεπαρκισ χϊροσ ςτζγαςθσ των 

υπθρεςιϊν - ιδιαίτερα 

προβλθματικόσ ο χϊροσ ςτα 

ςυνεργεία 

 Ανεπαρκείσ, διαςπαρμζνοι και 

ανορκολογικά οργανωμζνοι 

αποκθκευτικοί χϊροι. 

 Ανάγκθ θλεκτρονικισ διαχείριςθσ 

τθσ αποκικθσ υλικϊν. 

 Υεπαλαιωμζνοσ τεχνολογικόσ 

εξοπλιςμόσ ςτισ υπθρεςίεσ 

κακαριότθτασ, πραςίνου/ 

κθποτεχνίασ, επιςκευϊν/ 

ςυντιρθςθσ 

 Δυνατότθτα  αξιοποίθςθσ  του 

κτιρίου  του Γϋ Ξ.Α.Υ.Θ. για τθ 

ςτζγαςθ του Ξ.Θ.Φ.Θ ςε 

ςυνδυαςμό με τθν αξιοποίθςθ 

του παραχωρθμζνου κτιρίου 

ςτθ Χιπφλου για τισ ανάγκεσ των 

υπθρεςιϊν κακαριότθτασ, 

πραςίνου και τεχνικϊν 

ςυνεργείων. 

 

 

 

 

Σεριοριςμοί/κίνδυνοι από το ευρφτερο 

κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 

Ευκαιρίεσ από το ευρφτερο 

κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 

 Υερικοπι 60% των κρατικϊν 

χρθματοδοτιςεων 

 Δυςκολία αφξθςθσ των ιδίων 

εςόδων λόγω των κοινωνικϊν 

προβλθμάτων τθσ κρίςθσ 

 Υεριοριςμζνθ  δυνατότθτα 

υποςτιριξθσ δράςεων από το 

Ε.Χ.Υ.Α. λόγω  των αδυναμιϊν  των 

αρμόδιων κεντρικϊν υπθρεςιϊν. 

 Αξιοποίθςθ των προγραμμάτων 

του νζου ΕΧΥΑ  ι άλλων 

επιδοτοφμενων προγραμμάτων   

 Αξιοποίθςθ τθσ δθμόςιασ 

κτθριακισ περιουςίασ ςτθν 

περιοχι του Διμου που δεν 

χρθςιμοποιείται από άλλουσ 

φορείσ ( εφόςον παραχωρθκεί). 

ΜΤΙΥΙΞΑ  ΗΘΦΘΞΑΦΑ  ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ 

 Βελτίωςθ του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ ςτισ υπθρεςίεσ Ξακαριότθτασ, 

Ξθποτεχνίασ / Υραςίνου, Επιςκευϊν / Χυντιρθςθσ.  

 Ξαταςκευι του Ξζντρου Ξοινωνικισ Υολιτικισ.  

 Χυντιρθςθ  των δθμοτικϊν κτιρίων - Πελζτθ μεταςτζγαςθσ τθσ Δθμοτικισ 



Βιβλιοκικθσ και του Δθμοτικοφ  Ξζντρου Δια βίου Πάκθςθσ. 

 Διαςφάλιςθ  τθσ προςβαςιμότθτασ  ςε όλα τα δθμοτικά κτίρια  

 Εκκακάριςθ των αρχείων ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθ Ρομοκεςία, θ 

ενοποίθςθ αρχείων ςτο πλαίςιο τθσ ίδια υπθρεςίασ, ο εξοπλιςμόσ  και θ 

οργάνωςθ του χϊρου φφλαξθσ αρχείων ςτο δεφτερο υπόγειο του 

Δθμαρχείου. 

 Διαμόρφωςθ ενιαίων χϊρων αποκικευςθσ μθχανθμάτων , εργαλείων και 

υλικϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ οδοφ Χιπφλου με αξιοποίθςθ του εξωτερικοφ 

χϊρου του Ξλειςτοφ Γυμναςτθρίου και θ λειτουργία  Οογιςμικοφ  

Υρογράμματοσ  Διαχείριςθσ και Οογιςτικισ Υαρακολοφκθςθσ Αποκικθσ78. 

 Υρομικεια του αναγκαίου τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ79.  
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  Ψο μζτρο αυτό  το οποίο επιβάλλεται νομικά,  βοθκά ςτον ζλεγχο  και τθν αποφυγι  δαπανϊν λόγω αδυναμιϊν 
διαχείριςθσ  και παρακολοφκθςθσ.  
79

  Χτο παράρτθμα αναφζρονται και οι ανάγκεσ ςε εργαλεία  



11..55..1111..  ΡΡΙΙΜΜΡΡΟΟΡΡΞΞΙΙΜΜΑΑ--  ΣΣΕΕΤΤΙΙΡΡΧΧΥΥΙΙΑΑ  

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ 
 

I. Σθγζσ χρθματοδότθςθσ δθμοτικϊν δραςτθριοτιτων 

 Θ κρατικι χρθματοδότθςθ 

 Ψα ίδια ζςοδα κυρίωσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ανταποδοτικοφ χαρακτιρα 

 Ψα διακζςιμα  αναπτυξιακά εκνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα ςτα οποία 

ςυμμετζχει ο Διμοσ του Ε.Χ.Υ.Α τθσ Ε.Ε.Ψ.Α.Α. του  Σ.Α.Ε.Δ.και του Α.Χ.Δ.Α. 

 

II. Σολιτικζσ αρχϊν οικονομικοφ ελζγχου 

Θ εποπτεία αςκείται κατά κφριο λόγο από: 

 Ψθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ θ οποία ελζγχει τισ περιςςότερεσ αποφάςεισ του 

Δθμοτικοφ Χυμβουλίου και τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ  

 Ψο Ελεγκτικό Χυνζδριο που αςκεί προςυμβατικό,  προλθπτικό, καταςταλτικό ζλεγχο  

ςτισ δαπάνεσ του Διμου, ζλεγχο πορείασ ειςπράξεων, ζλεγχο των οικονομικϊν 

καταςτάςεων του ζτουσ. 

 Ψο Σικονομικό Υαρατθρθτιριο ελζγχει  τθν πορεία των οικονομικϊν ςτόχων 

εςόδων και εξόδων  του Διμου  μζςω θλεκτρονικισ διαςφνδεςθσ με ςτο ςφςτθμα 

οικονομικισ διαχείριςθσ του Διμου (παρακολοφκθςθ λογαριαςμϊν του 

προχπολογιςμοφ) και των υποχρεωτικϊν  περιοδικϊν απολογιςτικϊν εκκζςεων  

που κατακζτουμε. 

 Επιπλζον από 15/3/2011 ζχει πλζον εφαρμογι ςτουσ Ο.Τ.Α. ν λ.3861/2010, γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο, κε ηελ θαζηέξωζε ηεο ππνρξέωζεο αλάξηεζεο ζηελ νηθεία 

ηζηνζειίδα ηνπ όιωλ ηωλ νηθνλνκηθώλ πξάμεωλ. 

Υζρα από τουσ αυτοφσ τουσ ελζγχουσ, αςκείται ςωρεία ελζγχων ςτθ διοικθτικι και 

οικονομικι λειτουργία και από άλλουσ ελεγκτικοφσ μθχανιςμοφσ, που ζχουν γενικι ι 

ειδικι αρμοδιότθτα ελζγχου ςτουσ Σ.Ψ.Α. : Από το  Γενικό Επικεωρθτι Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ, το Χϊμα Επικεωρθτϊν Ελεγκτϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, το Χϊμα Επικεωρθτϊν – 

Ελεγκτϊν του Ωπουργείου Ωποδομϊν, Πεταφορϊν και Δικτφων,  το Χϊμα Επικεωρθτϊν 

Δθμοςίων Ζργων του Ωπουργείου Ωποδομϊν, Πεταφορϊν και Δικτφων, το Χϊμα 

Επικεωρθτϊν Ωπθρεςιϊν Ωγείασ και Υρόνοιασ,  το Χϊμα Δίωξθσ Σικονομικοφ Εγκλιματοσ 

του Ωπουργείου Σικονομικϊν, τθ Γενικι Διεφκυνςθ Σικονομικισ Επικεϊρθςθσ του 

Ωπουργείου Σικονομικϊν, το Χϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ του Ωπουργείου Εργαςίασ και 

Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ, τθν  Ειδικι Ωπθρεςία Επικεωρθτϊν Υεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, 

τον Χυνιγορο του Υολίτθ 

 

III.  Σερικοπζσ υφιςταμζνων επιχορθγιςεων των δομϊν του Ρ.Φ.Α. από κεντρικοφσ 

φορείσ 



Σι κρατικζσ επιχορθγιςεισ εξελίςςονται αντιςτρόφωσ ανάλογα των τοπικϊν και 

κοινωνικϊν αναγκϊν με περικοπζσ που φτάνουν το 60% ςυγκριτικά με τισ επιχορθγιςεισ 

του 2009. 

Χαρακτθριςτικά αναφζρεται ότι το 2015 ειςπράτταμε από τθν τακτικι κατανομι των 

Ξ.Α.Υ. 249.590,37€ το μινα ενϊ το 2009 ειςπράτταμε 477.872,73€ Αντίςτοιχεσ μειϊςεισ 

ζγιναν  και ςτουσ Ξ.Α.Υ. επενδυτικϊν αγακϊν (πρϊθν Χ.Α.Ψ.Α.).  Εκτόσ από αυτζσ 

καταργικθκε το δικαίωμα των ΣΨΑ ςτο φόρο ηφκου.  

 

IV. Φοροδοτικι  ικανότθτα των κατοίκων τθσ  Αγίασ Βαρβάρασ  

Χφμφωνα με τισ κοινωνικζσ ζρευνεσ θ ανεργία πλιττει ιδιαίτερα τισ ευπακείσ και 

ευάλωτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ, που ςτεροφνται μόρφωςθσ και επαγγελματικϊν 

δεξιοτιτων80. Από τθν άλλθ θ ανεργία επιδρά αρνθτικά ςτα ειςοδιματα των νοικοκυριϊν 

και αυξάνει τον κίνδυνο τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ.  

Θ Αγία Βαρβάρα, τθσ οποίασ ζχουν περιγραφεί τα οικονομικά και κοινωνικά 

χαρακτθριςτικά αντιμετωπίηει  ζντονο και εκτεταμζνο ςτον πλθκυςμό πρόβλθμα  

ανεργίασ και τθσ φτϊχειασ. Εκτόσ των ςτοιχείων που δίδονται ςτο κεφάλαιο 1.1 του 

ςτρατθγικοφ ςχεδίου, ςαφείσ ενδείξεισ του μεγζκουσ του προβλιματοσ αποτελοφν, τα 

εκατοντάδεσ  άτομα που απευκφνονται  ςτθν Ξοινωνικι Ωπθρεςία του Διμου, για 

αναηιτθςθ εργαςίασ, διευκζτθςθ χρεϊν ςε ΔΕΞΣ, οικονομικι και κοινωνικι ςτιριξθ,  τα  

100  και πλζον καταςτιματα που ζκλειςαν  τα χρόνια τθσ κρίςθσ, αλλά και ο αρικμόσ των 

3055 δθμοτϊν  που αδυνατοφν να εξοφλιςουν  μικρζσ  οφειλζσ  ςτο Διμο, από τουσ 

οποίουσ οι 2620 οφείλουν ποςά ζωσ 300€. 

Χυμπεραςματικά, θ φοροδοτικι ικανότθτα τθσ πλειονότθτασ των  κατοίκων τθσ Αγίασ 

Βαρβάρασ είναι μικρι και διαρκϊσ μειοφμενθ.   

 

V. Σεριουςία 

Αναλυτικά θ περιουςία του Διμου περιγράφεται ςτο Υαράρτθμα. 

 Ξφρια προβλιματα ςε ςχζςθ με τθν περιουςία του Διμου  αποτελοφν: 

 Θ  ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν νομιμοποίθςθσ για κάκε ακίνθτο που διακζτει ο 

Διμοσ θ οποία υλοποιείται από τθν Ψεχνικι Ωπθρεςία. 

 Θ μελζτθ  αξιοποίθςθσ των διακζςιμων χϊρων για τθ ςτζγαςθ των υπθρεςιϊν ϊςτε 

να περιοριςτεί θ ανάγκθ χριςθσ νζων χϊρων  (οικονομία κλίμακασ) 

 Θ μελζτθ των δυνατοτιτων αξιοποίθςθσ ενόσ κακενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου 

ςιμερα αλλά και ςτο μζλλον μετά από τυχόν αναγκαίεσ ενζργειεσ δθμιουργίασ 

ςχετικϊν προχποκζςεων.  

 Θ ορκολογικι και ελεγχόμενθ χριςθ τθσ κινθτισ περιουςίασ (λογιςμικό 
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 ΕΟ.ΧΨΑΨ.  Υοςοςτό ανεργίασ  ςε άτομα που ζχουν πάει μερικζσ τάξεισ Δθμοτικοφ  43% και  ςε άτομα που δεν ζχουν 
πάει ςχολείο  41% 



πρόγραμμα διαχείριςθσ μθχανθμάτων, εργαλείων και αναλωςίμων).  

 Αναηιτθςθ χρθματοδοτικϊν εργαλείων (εκνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα) 

χορθγϊν  και επενδυτϊν 

 

VI. Ειςπράξεισ και Σλθρωμζσ τελευταίασ τετραετίασ 

Χτον πίνακα που ακολουκεί  δίδονται ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ  τελευταίασ τριετίασ.   

ΠΙΝΑΚΑ  118:  ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΦΡΧ ΔΘΞΡΧ  2012 - 2015 

ΑΤ ΕΙΔΡΥ ΕΥΡΔΡΧ 

ΕΙΥΣΤΑΠΕΙΥ 

2012 

ΕΙΥΣΤΑΠΕΙΥ 

2013 ΕΙΥΣΤΑΠΕΙΥ 2014 

ΕΙΥΣΤΑΠΕΙΥ 

2015 

1.  ΨΑΞΨΛΞΑ ΕΧΣΔΑ 5.914.641,09 5.394.080,32 5.772.588,73 5.770.753,07 

2.  ΕΞΨΑΞΨΑ ΕΧΣΔΑ 3.591.303,04 3.619.137,86 2.138.632,49 994.085,03 

3.  ΕΧΣΔΑ Υ.Σ.Ε 806.253,44 1.273.186,84 458.899,75 452.422,25 

4.  ΑΥΑΛΨΘΧΕΛΧ Υ.Σ.Ε 15.055,56 18.308,63 232.954,84 53.392,87 

5.  
ΕΛΧΥΦΑΕΛΧ ΩΥΕΦ 

ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΞΑΛ ΨΦΛΨΩΡ 
1.962.443,59 1.810.386,18 1.640.111,97 1.549.156,53 

6.  
ΧΦΘΠΑΨΛΞΣ ΩΥΣΟΣΛΥΣ 

ΥΦΣΘΓΣΩΠΕΡΣΩ ΕΨΣΩΧ 
975.361,82 1.214.061,94 1.068.664,58 963.655,27 

ΥΧΟΡΝΡ ΕΥΡΔΩΟ 13.265.058,54 13.329.161,77 11.311.852,36 9.783.465,02 

ΑΤ ΕΙΔΡΥ ΕΠΡΔΡΧ 
ΣΝΘΤΩΞΕΥ 

2012 

ΣΝΘΤΩΞΕΥ 

2013 
ΣΝΘΤΩΞΕΥ 2014 

ΣΝΘΤΩΞΕΥ 

2015 

1. ΥΟΘΦΩΠΕΧ 10.041.664,06 11.761.885,39 9.446.845,21 8.362.999,22 

2. ΕΥΕΡΔΩΧΕΛΧ 2.009.332,54 498.611,80 901.351,88 249.022,69 

ΥΧΟΡΝΡ ΣΝΘΤΩΞΩΟ  12.050.996,60 12.260.497,19 10.348.197,09 8.612.021,91 

ΧΤΘΞΑΦΙΜΡ ΧΣΡΝΡΙΣΡ 1.212.061,94 1.068.664,58 963.655,27 1.171.443,11 

 

Χτο πλαίςιο των υφιςτάμενων οικονομικϊν ςυνκθκϊν, το διάςτθμα που εξετάηουμε, 

δόκθκε ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν ορκι διαχείριςθ τόςο των οικονομικϊν όςο και τθσ 

ακίνθτθσ περιουςίασ του Διμου. Χτόχοι που τζκθκαν ιταν θ τιρθςθ του προχπολογιςμοφ 

και θ αποφυγι δθμιουργίασ ελλειμμάτων, θ κάλυψθ των λειτουργικϊν υποχρεϊςεων του 

οργανιςμοφ αλλά και θ δθμιουργία οικονομικϊν δυνατοτιτων για τθν κάλυψθ των 

κοινωνικϊν αναγκϊν και τθν ανάπτυξθ. Ωσ ςιμερα και  ςφμφωνα με τουσ ελζγχουσ του 

Σικονομικοφ Υαρατθρθτθρίου δεν υπάρχουν επιλιψιμεσ αποκλίςεισ από τουσ 

οικονομικοφσ ςτόχουσ, δεν υπάρχουν ελλείμματα οφτε επιςθμάνςεισ κακισ οικονομικισ 

διαχείριςθσ. Αντίκετα, ο Διμοσ ανταπεξζρχεται πλιρωσ ςτισ υποχρεϊςεισ του 

διατθρϊντασ ιςοςκελιςμζνα τα ζξοδα με τα ζςοδά του.  



Θ κετικι οικονομικά εικόνα του Διμου οφείλεται ςτισ προςπάκειεσ τθσ διοίκθςθσ και των 

υπαλλιλων για: 

 Ψθν αυςτθρι τιρθςθ του προχπολογιςμοφ μζςω τθσ ςυνεχοφσ παρακολοφκθςθσ 

εςόδων και δαπανϊν.  

 Ψθ μείωςθ των δαπανϊν θλεκτριςμοφ, φδρευςθσ, τθλεφωνίασ,  κακϊσ επίςθσ, των 

δαπανϊν για καφςιμα κίνθςθσ/ κζρμανςθσ, ανταλλακτικά και απορρίμματα, μζςω 

εξειδικευμζνων μελετϊν και εφαρμογϊν αλλά και των ςυςτθματικϊν ελζγχων. 

 Ψθν αφξθςθ των ίδιων εςόδων, μζςω ςυςτθματικισ, μθχανογραφθμζνθσ 

παρακολοφκθςθσ των αναμενομζνων εςόδων από ενοίκια, φόρουσ, τζλθ και 

δικαιϊματα και τθσ αξιοποίθςθσ των ευνοϊκϊν νομοκετικϊν ρυκμίςεων (πχ 

ρφκμιςθ 100 δόςεων)  για τθν είςπραξθ παλαιϊν οφειλϊν. 

Υαρόλα αυτά, υπάρχουν ςθμαντικζσ δυςκολίεσ, οι οποίεσ οφείλονται: 

 Χτθ μείωςθ των κρατικϊν  επιχορθγιςεων και επιδοτιςεων. 

 Χτο μζγεκοσ των ετιςιων δανειακϊν υποχρεϊςεων του Διμου. 

 Χτθ δυςκολία ανταπόκριςθσ των πολιτϊν ςτισ οικονομικζσ τουσ υποχρεϊςεισ προσ 

το Διμο και κατά ςυνζπεια ςτθν ειςπρακτικι δυςκολία των ίδιων εςόδων. 

 Χτθν αδυναμία αξιοποίθςθσ του Ε.Χ.Υ.Α. από τθ χϊρα.  

 Χτο μειωμζνο ενδιαφζρον του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα για επενδφςεισ 

(αξιοποίθςθ τθσ δθμοτικισ περιουςίασ). 

  Χτο πλικοσ και το κόςτοσ των απαιτοφμενων διαδικαςιϊν για τθν νομιμοποίθςθ 

όλων των  δθμοτικϊν ακινιτων, τθ δθμιουργία  πλιρουσ φακζλου για κακζνα και 

τθ μελζτθ ενόσ ςχεδίου αξιοποίθςθσ  

 Σι πολλαπλοί γραφειοκρατικοί ζλεγχοι του Υαρατθρθτθρίου που ςυνεπάγονται 

πολλζσ χαμζνεσ εργατοϊρεσ για δθμιουργία πινάκων και εξαγωγι ςτατιςτικϊν 

δεδομζνων με υπερβολικι ςυχνότθτα. 

 Υροβλιματα ςτθν εφαρμογι του νόμου περί προμθκειϊν  επειδι ςτισ  

διαδικαςίεσ εμπλζκουν υπάλλθλουσ από όλεσ τισ διευκφνςεισ, διαφόρων 

ειδικοτιτων, οι οποίοι δεν ζχουν ςχετικζσ γνϊςεισ αλλά οφτε το διακζςιμο χρόνο, 

για να ςυμμετζχουν ουςιαςτικά ςε αυτζσ.   

 Θ ζλλειψθ προςωπικοφ ςτισ οικονομικζσ υπθρεςίεσ και για τθ ςυςτθματικι 

διενζργεια ελζγχων τυχόν παραβάςεων. Ειδικότερα για τον ζλεγχο των 

παραβάςεων, δυςκολία προκφπτει και από τισ ελλείψεισ του υπάρχοντοσ 

κανονιςμοφ διαχείριςθσ κοινοχριςτων χϊρων που όμωσ αναμζνεται να 

ξεπεραςτοφν ςφντομα, δεδομζνου ότι ιδθ μελετάται θ εφαρμογι νζου. 

 Θ κακυςτζρθςθ  ςτθν αξιοποίθςθσ των  λογιςμικϊν προγραμμάτων  «Διαχείριςθ 

Υρομθκειϊν και Αποκικθσ», «Διαφγεια», «Χφνδεςθ με το TAXIS»  για 

αντικειμενικοφσ (οικονομικοφσ) και υποκειμενικοφσ (ζλλειψθ προςωπικοφ) 

λόγουσ. 



1.5.12.  ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ- ΣΕΤΙΡΧΥΙΑ 

               ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΘΥ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ 

 

ΠΙΝΑΚΑ 119:  ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΘΥ ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ ΥΕ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ- 

ΣΕΤΙΡΧΥΙΑ 

ΣΤΡΒΝΘΞΑΦΑ & ΣΕΤΙΡΤΙΥΞΡΙ ΔΧΟΑΦΡΦΘΦΕΥ & ΕΧΜΑΙΤΙΕΥ 

Σροβλιματα/ανάγκεσ του Διμου Δυνατά ςθμεία του Διμου 

 Περικι αξιοποίθςθ των  διακζςιμων 

λογιςμικϊν προγραμμάτων  

 Ανάγκθ προμικειασ  νζων 

λογιςμικϊν προγραμμάτων  όπωσ 

«Διαφγεια»  « Δθμοτικά Ψζλθ» κ.α 

 Ανάγκθ ολοκλιρωςθσ των 

διαδικαςιϊν  για τθ πλθρότθτα του 

φακζλου κάκε περιουςιακοφ 

ςτοιχείου,  ψθφιοποίθςθ και 

αρχειοκζτθςθσ τουσ.    

 Ζλλειψθ  ςφγχρονου κανονιςμοφ 

διαχείριςθσ των κοινοχριςτων 

χϊρων.  

 Θ καλι διαχείριςθ των 

οικονομικϊν πόρων  

 Θ ζγκριςθ των οικονομικϊν 

ςτοιχείων και εκκζςεων από τθν 

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ και το 

Σικονομικό Υαρατθρθτιριο που 

αςκοφν τουσ ςχετικοφσ ελζγχουσ 

 Θ προςπάκεια του ςυνόλου του 

προςωπικοφ των οικονομικϊν 

υπθρεςιϊν για τθν ανάπτυξθ των 

γνϊςεων του και τθν 

ανταπόκριςι του ςτισ 

εξειδικευμζνεσ απαιτιςεισ.  

Σεριοριςμοί/κίνδυνοι από το ευρφτερο 

κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 

Ευκαιρίεσ από το ευρφτερο 

κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 

 Πείωςθ των κρατικϊν  

επιχορθγιςεων και επιδοτιςεων 

 Δυςκολία ανταπόκριςθσ  των 

πολιτϊν ςτισ οικονομικζσ τουσ 

υποχρεϊςεισ προσ το Διμο . 

 Ωψθλζσ ετιςιεσ δανειακζσ 

υποχρεϊςεισ  

 Υολλαπλοί γραφειοκρατικοί ζλεγχοι.  

 Αξιοποίθςθ του νζου Ε.Χ.Υ.Α.  

 Αξιοποίθςθ των νόμων για τθ 

ρφκμιςθ χρεϊν προσ το δθμόςιο 

 Αξιοποίθςθ χορθγϊν για τθν 

υλοποίθςθ υπθρεςιϊν και ζργων 

προσ όφελοσ των πολιτϊν. 

 

 

ΜΤΙΥΙΞΑ  ΗΘΦΘΞΑΦΑ  ΦΡΣΙΜΘΥ  ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ 

 Είςπραξθ των  παλαιϊν οφειλϊν μζςω τθσ  αξιοποίθςθ των ευνοϊκϊν 

νομοκετικϊν ρυκμίςεων (ρφκμιςθ 100 δόςεων)  

 Αφξθςθ των ιδίων εςόδων μζςω του ςυςτθματικοφ ελζγχου των 

ειςπράξεων, ειδικότερα μζςω ελζγχου των τετραγωνικϊν μζτρων και  των 

μθ θλεκτροδοτοφμενων κτθρίων. 



 Πείωςθ των δαπανϊν για καφςιμα κίνθςθσ και κζρμανςθσ, για 

ανταλλακτικά και για τθ διαχείριςθ των απορριμμάτων, μζςω 

εξειδικευμζνων μελετϊν και εφαρμογϊν αλλά και ςυςτθματικϊν ελζγχων. 

Αναηιτθςθ τρόπων χρθματοδότθςθσ τθσ ανανζωςθσ του παλαιοφ (κατά 

ςυνζπεια δαπανθροφ) ςτόλου. 

 Ενεργειακι αναβάκμιςθ οδοφωτιςμοφ, δθμοτικϊν κτιρίων κλπ. 

 Υροϊκθςθ τθσ ανακφκλωςθσ. 

 Αναδιάρκρωςθ των δανειακϊν υποχρεϊςεων μζςω τθσ επιμικυνςθσ  του 

χρόνου αποπλθρωμισ. 

 Υραγματοποίθςθ επενδφςεων ζργων και υπθρεςιϊν με ειδικευμζνεσ 

χρθματοδοτιςεισ (Χ.Α.Ψ.Α,  Ε.Χ.Υ.Α., προγράμματα Ε.Ε και Διεκνϊν 

Σργανιςμϊν). 

 Σργάνωςθ και αξιοποίθςθ τθσ υφιςτάμενθσ δθμοτικισ περιουςίασ και 

αφξθςθ των εςόδων από τθν εκμετάλλευςι τθσ.  

 Εκπαίδευςθ και εξειδίκευςθ του προςωπικοφ αξιοποιϊντασ τα 

προγράμματα του Ε.Ξ.Δ.Δ. και άλλων δθμόςιων εκπαιδευτικϊν φορζων. 

 Ευρφτερθ χριςθ των  εφαρμογϊν των νζων τεχνολογιϊν ςτον οικονομικό 

τομζα  

 Εφαρμογι τθσ αναλυτικισ λογιςτικισ και των μεκόδων  κοςτολόγθςθσ. 

 Χυνεχισ παρακολοφκθςθ των δαπανϊν και πιςτι τιρθςθ του 

προχπολογιςμοφ μζςω μθχανογραφικϊν εργαλείων και εκτυπϊςεων ςε 

κακθμερινι και μθνιαία βάςθ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5.13. ΟΡΞΙΜΑ ΣΤΡΥΩΣΑ ΦΡΧ ΔΘΞΡΧ  
 
Σ Διμοσ ςφμφωνα με το νζο κεςμικό πλαίςιο (ΞΑΟΟΛΞΦΑΨΘΧ) ζχει τρία  Ρομικά 
Υρόςωπα.  
 
Α. Φισ Υχολικζσ Επιτροπζσ Σρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΟΣΔΔ)  
 
Β. Φθν  Μοινωφελι  Επιχείρθςθ Ανάπτυξθσ Διμου Αγίασ Βαρβάρασ (ΔΘΜΕΑΒ) ΟΣΙΔ 
Ψα αντικείμενα δράςθσ τθσ επιχείρθςθσ ζχουν κακοριςτεί ςτο πλαίςιο του ςκοποφ 
ςφςταςισ τθσ περιγράφονται ςτα ΦΕΞ με αρικμοφσ: 120/τβ/9.2.2010, 883/τβ/21.6.2010, 
1256/τβ/16.6.2011. Σι δραςτθριότθτεσ/δομζσ/υπθρεςίεσ τθσ ΔΘ.Ξ.Ε.Α.Β. ζχουν 
κατανεμθκεί ςε  τζςςερισ τομείσ: Ψομζασ Υολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Ψομζασ Ξοινωνικισ 
Ανάπτυξθσ, Ψομζασ Υεριβάλλοντοσ , Ψομζασ Διοίκθςθσ και Σικονομικϊν. Θ ΔΘΞΕΑΒ ςτο 
πλαίςιο τθσ λειτουργίασ τθσ υποςτθρίηει:  
 
ΨΣΠΕΑΧ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ ΞΑΛ ΑΚΟΘΨΛΧΠΣΩ 
Οειτουργία δθμοτικοφ ωδείου 
Οειτουργία φιλαρμονικισ 
Οειτουργία τμθμάτων χοροφ 
Οειτουργία τμιματοσ εικαςτικϊν τεχνϊν 
Οειτουργία κεατρικϊν τμθμάτων 
Οειτουργία ακλθτικϊν τμθμάτων 
Οειτουργία κινθματογράφου 
Διοργάνωςθ πολιτιςτικϊν και ακλθτικϊν εκδθλϊςεων 
Οειτουργία προγράμματοσ «Ξαταςκινωςθ ςτθν πόλθ» 
 
ΨΣΠΕΑΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ 
Βρεφονθπιακόσ ςτακμόσ «Δ.ΥΑΡΨΕΟΛΑΔΘΧ» 
Υαιδικόσ ςτακμόσ «Θ ΧΒΣΩΦΑ» 
«Βοικεια ςτο ςπίτι» 
Ξζντρο Θμεριςιασ Φροντίδασ Θλικιωμζνων 
 
 
Από τθν ανάγκθ αναδιοργάνωςθσ των υπθρεςιϊν ςφμφωνα α) με  το 

ιςχφον κεςμικό πλαίςιο (ΞΑΟΟΛΞΦΑΨΘΧ, κ.α. ) β) με τισ ανάγκεσ των 

πολιτϊν και γ) τισ δυνατότθτεσ διαςφάλιςθσ πόρων,  εκτιμάται ότι 

είναι απαραίτθτθ θ εκπόνθςθ μελζτθσ βιωςιμότθτασ τθσ ΔΘΞΕΑΒ και  

επαναπροςδιοριςμοφ των αντικειμζνων τθσ.   
 

  
 

 
 
 
 

 



 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2  

ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 ΣΟ ΟΡΑΜΑ 

 

Αποςτολι του διμου είναι θ διακυβζρνθςθ των τοπικϊν υποκζςεων και θ παροχι 

δθμόςιων αγακϊν και υπθρεςιϊν για τθν ικανοποίθςθ αναγκϊν των κατοίκων και των 

τοπικϊν φορζων, με απϊτερο ςκοπό τθ βιϊςιμθ κοινωνικι και οικονομικι ανάπτυξθ τθσ 

περιοχισ του». 

Ψο όραμά μασ είναι θ οργάνωςθ τθσ πόλθσ μασ με ςεβαςμό ςτο φυςικό περιβάλλον και 

με αςτικζσ παρεμβάςεισ που τθν κακιςτοφν  υγιι, αςφαλι και ανκρϊπινθ. Πια πόλθ 

δθμιουργικισ ςυλλογικότθτασ, πολιτιςμοφ, παιδείασ, ακλθτιςμοφ και αλλθλεγγφθσ, με 

επαρκείσ υποδομζσ και υπθρεςίεσ προςβάςιμεσ, διαφανείσ, ποιοτικζσ και 

αποτελεςματικζσ, για όλουσ τουσ πολίτεσ.  

Ψο όραμά μασ είναι μια πόλθ με κοινωνικι ςυμμετοχι ςτον αναπτυξιακό ςχεδιαςμό τθσ, 

ςτα κοινωνικά και πολιτιςτικά δρϊμενα και ςτθν αξιολόγθςθ των πεπραγμζνων του 

Διμου.  

Βαςικζσ αρχζσ μασ είναι: 

 Θ ιςότιμθ εξυπθρζτθςθ όλων των κατοίκων χωρίσ διακρίςεισ 

 Σ ςεβαςμόσ ςτισ αρχζσ  τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ  

 Θ κινθτοποίθςθ των τοπικϊν πόρων και δυνατοτιτων  

 Θ υιοκζτθςθ  των ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων  

 Θ καταπολζμθςθ τθσ γραφειοκρατίασ και θ ποιότθτα παροχϊν και υπθρεςιϊν  

 Θ αξιοποίθςθ των τεχνολογικϊν εξελίξεων και των ψθφιακϊν δυνατοτιτων 

 Θ αξιοποίθςθ κάκε χρθματοδοτικισ δυνατότθτασ εκνικϊν ι ευρωπαικϊν 

προγραμμάτων , επενδυτϊν ι χορθγϊν. 

 

 

 

 

 

 



2.2  Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

Θ ςτρατθγικι του Διμου αποτελεί ςυνεκτικό ςφνολο ςτόχων και πολιτικϊν, που 

αποςκοποφν ςτθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ και ςτθν επίτευξθ του οράματόσ του.  

Θ διαμόρφωςθ τθσ ςτρατθγικισ προχποκζτει, τον εντοπιςμό των κρίςιμων ηθτθμάτων 

τοπικισ (ςτθν πόλθ)  και οργανωςιακισ (ςτον δθμοτικό οργανιςμό) ανάπτυξθσ, τον 

κακοριςμό ςτόχων και τον προςδιοριςμό των κατάλλθλων επιλογϊν πολιτικισ και 

δράςθσ που κα διαςφαλίςουν τθν επιτυχι προςζγγιςθ των ςτόχων που τζκθκαν. 

Ψο ςτρατθγικό πρόγραμμα  αναφζρεται ςε μια τετραετία  (2016-2019) και εξειδικεφεται 

ςε τετραετζσ και ανά ζτοσ επιχειρθςιακό πρόγραμμα με ςυγκεκριμζνα ζργα και δράςεισ.  

Σι άξονεσ με βάςθ τουσ οποίουσ παρουςιάςτθκε θ εικόνα τθσ πόλθσ και του δθμοτικοφ 

οργανιςμοφ ςτα προθγοφμενα κεφάλαια, αποτελοφν τουσ άξονεσ με βάςθ ςτουσ οποίουσ 

διαμορφϊνεται  ςτρατθγικι του διμου ανάλογα με τισ ανάγκεσ, τισ δυνατότθτεσ, τουσ 

περιοριςμοφσ, τισ ευκαιρίεσ και τα κρίςιμα ηθτιματα που εντοπίςτθκαν.  

Χτόχοσ ςε κάκε άξονα είναι:  

Άξονασ 1οσ   Υεριβάλλον και ποιότθτα ηωισ.  

Υτόχοσ: Θ προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ 

Άξονασ 2οσ Ξοινωνικι Υροςταςία, Ωγεία, Υαιδεία, Υολιτιςμόσ, Ακλθτιςμόσ. Υτόχοσ: Θ 

ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ μζριμνασ, θ βελτίωςθ τθσ υγείασ των πολιτϊν, θ βελτίωςθ του 

μορφωτικοφ επιπζδου, θ  διεφρυνςθ των δυνατοτιτων και ευκαιριϊν πολιτιςτικισ 

δθμιουργίασ και ακλθτιςμοφ. 

Άξονασ 3οσ Ψοπικι Σικονομία και Απαςχόλθςθ.  

Υτόχοσ: Θ ενίςχυςθ των μζτρων για τθν απαςχόλθςθ και τθν ςτιριξθ τθσ τοπικισ 

οικονομίασ. 

Άξονασ 4οσ Βελτίωςθ Διοικθτικισ Λκανότθτασ και τθσ Σικονομικισ Ξατάςταςθσ του Διμου.   

Υτόχοσ: Θ  ανάπτυξθ του Διμου ωσ οργανιςμοφ, και ςτθ βελτίωςθ των ςχζςεϊν του με 

τουσ πολίτεσ, τουσ λοιποφσ δθμόςιουσ και άλλουσ τοπικοφσ φορείσ. 

Πε βάςθ τα παραπάνω παρουςιάηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί,  οι επιμζρουσ ςτόχοι 

και τα μζτρα  που κατά προτεραιότθτα  πρζπει να  πάρουμε ςε κάκε άξονα το διάςτθμα 

2016-2019:  

 

 

 



Άξονασ 1 : Υεριβάλλον και Υοιότθτα Ηωισ  
 

Πζτρο 1.1.  Υολεοδομικόσ Χχεδιαςμόσ – Αςτικζσ Υαρεμβάςεισ   

Γενικόσ Χτόχοσ: Βιϊςιμθ, λειτουργικι και πιο όμορφθ πόλθ.   

  Χτόχοι Αρμόδια Ωπθρεςία 
  

Ενδεικτικζσ Ξατθγορίεσ Δράςεων  

1.1.1  Αναβάκμιςθ  και 
αξιοποίθςθ των 
κοινόχρθςτων χϊρων . 

 Φεχνικι Χπθρεςία 
1 Υυντιρθςθ υφιςτάμενων κοινόχρθςτων  υποδομϊν. 

 

2  Σιςτοποίθςθ των παιδικϊν χαρϊν   

3 
Δθμιουργία δικτφου "πράςινων  
διαδρομϊν"   

4 
Δθμιουργία ακλθτικϊν υποδομϊν (γιπεδο ποδοςφαίρου, 
κολυμβθτιριο, γιπεδα 5Χ5, γιπεδο μπάςκετ)   

 

5 
Σεριβαλλοντικι αναβάκμιςθ και αξιοποίθςθ του χϊρου " 
ΒΙΡΧΤΩΞ"   

6 
Σεριβαλλοντικι αναβάκμιςθ, αξιοποίθςθ του παλιοφ 
λατομείου(καταςκευι υπαίκριου κεάτρου κ.α)   

 

   7 
Ανάπλαςθ του χϊρου του ςτακμοφ μετρό Αγία Ξαρίνα  

 

   

1.1.2 Βελτίωςθ  κτιριακισ 
υποδομισ των δθμοτικϊν 
υπθρεςιϊν . 

 Φεχνικι Χπθρεςία 1 Ματαςκευι  Μζντρου Μοινωνικισ Σολιτικισ.  

2 Ματαςκευι Σαιδικοφ Υτακμοφ. 
 

3 

Βελτίωςθ του  χϊρου εγκατάςταςθσ  των υπθρεςιϊν  
Μακαριότθτασ, Σραςίνου, Φεχνικϊν Υυνεργείων και τθσ 
Αποκικθσ (Υιπφλου) 

 

4 Υυντιρθςθ των δθμοτικϊν κτθρίων 
 

  5 
Σροςαρμογι των υποδομϊν ςτισ ανάγκεσ  
Ατόμων Ξε Ειδικζσ Ανάγκεσ   

   

1.1.3 Επζκταςθ Υχεδίου Σόλθσ. Φεχνικι Χπθρεςία 1 Επζκταςθ ςχεδίου πόλθσ ςτο Μακοςοφλι & Ελ. Βενιηζλου.  

   

1.1.4 Σροςταςία, φροντίδα και 
επζκταςθ του αςτικοφ 
πραςίνου. 

 Φεχνικι Χπθρεςία 1 Νειτουργία δθμοτικοφ φυτϊριου-κερμοκθπίου. 
 

2 
Ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν ςτθν προςταςία του αςτικοφ 
πραςίνου.  

3 
Ψθφιακι αποτφπωςθ και διαχείριςθ του αςτικοφ πραςίνου. 

 

   

1.1.5 Βελτίωςθ 
προςβαςιμότθτασ και 
αποτελεςματικότθτασ 
δθμόςιων υπθρεςιϊν 
Χγείασ και Σρόνοιασ. 

Φεχνικι Χπθρεςία ςε 
ςυνεργαςία με 
αρμόδιουσ φορείσ  
και υπθρεςίεσ. 

1 

Χωροθζτηςη υπηρεςιϊν υγείασ και πρόνοιασ ςτουσ φορείσ 
υγείασ και τουσ Δήμουσ* 

 

           

*  Μζτρο διεκδικητικοφ χαρακτήρα     

 

 



Άξονασ 1 : Υεριβάλλον και Υοιότθτα Ηωισ  
 

Πζτρο 1.2. Αςτικι Ξινθτικότθτα - Χυγκοινωνίεσ – Χτάκμευςθ 
 

Γενικόσ Χτόχοσ:  Αςφαλισ και Ωγιισ πόλθ.  

  Χτόχοι Αρμόδια Ωπθρεςία 
  

Ενδεικτικζσ Ξατθγορίεσ Δράςεων  

1.2.1  Βελτίωςθ τθσ  
κυκλοφορίασ μζςα ςτθν 
πόλθ. 

Φεχνικι Χπθρεςία 

1 

Υυντιρθςθ οδικοφ δικτφου, αντιμετϊπιςθ των 
προβλθμάτων ζντονθσ κλίςθσ, βελτίωςθ τθσ 
προςβαςιμότθτασ κ.α. 

 

2 

Εκπόνθςθ νζασ κυκλοφοριακισ μελζτθσ με βάςθ          
τουσ ςτακμοφσ  του μετρό ςτθν πόλθ. 

 

   3 

Ματαςκευι οδϊν ιπιασ κυκλοφορίασ και            
πεηοδρόμων ςτθν περιοχι του νζου  
Υτακμοφ του Ξετρό  

   

1.2.2 Ρλοκλθρωμζνθ πολιτικι 
ςτάκμευςθσ. 

Φεχνικι Χπθρεςία 1 Ματαςκευι Parking  δίπλα ςτο Δθμαρχείο 
 

2 
Δθμιουργία χϊρων ςτάκμευςθσ ςε κοινόχρθςτουσ 
χϊρουσ. 

 

   

1.2.3 Σεριςςότεροσ ωφζλιμοσ 
χϊροσ ςτουσ πεηοφσ και 
ςτουσ ποδθλάτεσ- ιπιεσ 
μορφζσ μετακίνθςθσ.  

Φεχνικι Χπθρεςία / 
ςτθν 3θ δράςθ ςε 
ςυνεργαςία με τθν  
Ρικονομικι 
Χπθρεςία. 

1 
Δθμιουργία δικτφου "πράςινων διαδρομϊν  και 
ποδθλατοδρόμων". 

 

2 

Υυντιρθςθ, απομάκρυνςθ εμποδίων και λοιπζσ 
βελτιϊςεισ ςε πεηόδρομουσ και πεηοδρόμια. 

 

3 

Ματάρτιςθ και εφαρμογι ςφγχρονου Μανονιςμοφ 
διαχείριςθσ Μοινοχριςτων Χϊρων . 

 

   

1.2.4 Βελτίωςθ τθσ  
διαδθμοτικισ  
μετακίνθςθσ. 

Φεχνικι Χπθρεςία 

  

*  

   

       

*  Μζτρο διεκδικθτικοφ χαρακτιρα     

 

 

 

 

 

 



Άξονασ 1 : Υεριβάλλον και Υοιότθτα Ηωισ  
 

Πζτρο 1.3.  Ψεχνικζσ Ωποδομζσ – Δίκτυα  
 

Γενικόσ Χτόχοσ: Χφγχρονεσ υποδομζσ  μακράσ διάρκειασ ηωισ.  

  Χτόχοι Αρμόδια Ωπθρεςία 
  

Ενδεικτικζσ Ξατθγορίεσ Δράςεων  

1.3.1  Αντιπλθμμυρικι 
προςταςία. 

Φεχνικι Χπθρεςία 
1 

Αντιπλθμμυρικά ζργα ςτθν περιοχι τθσ οδοφ 
Υαράφθ. 

  

   

1.3.2 Ανανζωςθ δικτφου 
ΕΧΔΑΣ. 

Φεχνικι Χπθρεςία 
1 Βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ* 

 

   

1.3.3 Βελτίωςθ του δικτφου 
αποχζτευςθσ ακακάρτων. 

Φεχνικι Χπθρεςία 
1 

Αναβάκμιςθ του δικτφου αποχζτευςθσ 
ακακάρτων ςτθν  οδό  Μφπρου. 

 

2 

Αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ παράνομων 
ςυνδζςεων αγωγϊν ακακάρτων υδάτων με 
αγωγοφσ όμβριων.  

 

   

1.3.4 Βελτίωςθ του δικτφου 
αςτικοφ φωτιςμοφ/ 
Εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

Φεχνικι Χπθρεςία 
1 

Ενεργειακι αναβάκμιςθ του  δικτφου 
οδοφωτιςμοφ κλπ. 

 

2 
Φοποκζτθςθ  φωτοβολταικϊν ςε δθμοτικά 
κτίρια. 

 

3 
Απομάκρυνςη των πυλϊνων ηλεκτρικοφ 
ρεφματοσ υψηλήσ τάςησ 

 

   

1.3.5 Επζκταςθ του δικτφου  
αυτόματου ποτίςματοσ. 

Φεχνικι Χπθρεςία 
1 

Επζκταςθ του δικτφου  αυτόματου 
ποτίςματοσ. 

 

   

      

*  Μζτρο διεκδικητικοφ χαρακτήρα     

 

 

 

 

 

 

 



Άξονασ 1 : Υεριβάλλον και Υοιότθτα Ηωισ  

 

Πζτρο 1.4.  Φυςικό Υεριβάλλον- περιαςτικό πράςινο 

 

Γενικόσ Χτόχοσ: Υροςταςία και βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ   

  Χτόχοι Αρμόδια Ωπθρεςία 
  

Ενδεικτικζσ Ξατθγορίεσ Δράςεων  

1.4.1 Σροςταςία   του όρουσ 
Αιγάλεω. 

Φεχνικι Χπθρεςία ςε 
ςυνεργαςία με τθν 
Ρικονομικι Χπθρεςία 
όπου απαιτείται. 

1 
Υυντιρθςθ και προςταςία  από φκορζσ και 
κλοπζσ του ςυςτιματοσ πυροπροςταςίασ - 
πυρόςβεςθσ.  

  

2 
Σρομικεια τεχνικοφ εξοπλιςμοφ (υδροφόρα, 
όχθμα πυρόςβεςθσ). 

 

3 
Υυντιρθςθ των  μονοπατιϊν και δθμιουργία 
πυροφυλακίου  ςτθ ςπθλιά του Ηωγράφου.  

 

4 
Χλοποίθςθ μελζτθσ με ςκοπό τθν οικολογικι 
ςπορά τθσ πλαγιάσ και τθν αναδάςωςθ. 

 

5 

Ενθμζρωςθ, ευαιςκθτοποίθςθ, κινθτοποίθςθ 
πολιτϊν για τθν προςταςία του χϊρου από τθ 
ρφπανςθ, τουσ βανδαλιςμοφσ και τισ 
ςυνζπειεσ των φυςικϊν καταςτροφϊν. 

 

   

1.4.2 
Αναβάκμιςθ  και 
ανάδειξθ του φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ του 
όρουσ.  

Φεχνικι Χπθρεςία 

1 

Αξιοποίθςθ του παλαιοφ λατομείου 
"Χαμθλοκϊρθ" ( Ματαςκευι υπαίκριου 
κεάτρου κ.α).  

 

   

1.4.3 Ξείωςθ τθσ 
ατμοςφαιρικισ 
ρφπανςθσ. 

Φεχνικι Χπθρεςία 

1 

Εφαρμογι του Υχεδίου Δράςθσ για τθν 
Αειφόρο Ενζργεια και τθ μείωςθ των 
εκπομπϊν  CO2 ( Υφμφωνο Δθμάρχων). 

 

    

1.4.4 Σροςταςία φυςικϊν 
πόρων . 

Φεχνικι Χπθρεςία 

1 

Χλοποίθςθ προγράμματοσ Σράςινθ Γειτονιά: ( 
Γειτονιά ςχεδόν μθδενικισ κατανάλωςθσ 
ενζργειασ). 

 

           

 

 

 

 



 

Άξονασ 1 : Υεριβάλλον και Υοιότθτα Ηωισ  
 

Πζτρο 1.5.  Διαχείριςθ Απορριμμάτων  
 

Γενικόσ Χτόχοσ: Χτόχοσ: Βελτίωςθ του επιπζδου κακαριότθτασ  τθσ πόλθσ     

  Χτόχοι Αρμόδια Ωπθρεςία 
  

Ενδεικτικζσ Ξατθγορίεσ Δράςεων  

1.5.1 Αναδιοργάνωςθ του 
ςυςτιματοσ διαχείριςθσ 
απορριμμάτων. 

Φεχνικι Χπθρεςία. 
1 

Εφαρμογι του Φοπικοφ Υχεδίου Διαχείριςθσ 
Απορριμμάτων (ΦΥΔΑ).  

  

2 
Υφνταξθ νζου Μανονιςμοφ Σεριβάλλοντοσ 
Μακαριότθτασ και Νειτουργίασ τθσ πόλθσ.  

 

3 

Ευαιςκθτοποίθςθ – εκπαίδευςθ των πολιτϊν 
ςε κζματα διαχείριςθσ απορριμμάτων. 

 

   

1.5.2 Βελτίωςθ  τθσ 
υλικοτεχνικισ  υποδομισ 
κακαριότθτασ & 
ανακφκλωςθσ.  

Φεχνικι Χπθρεςία ςε 
ςυνεργαςία με τθν 
Ρικονομικι Χπθρεςία 
όπου απαιτείται. 

1 

Υταδιακι ανανζωςθ του ςτόλου και ενίςχυςθ 
του εξοπλιςμοφ. 

 
 
 
 

2 
Σροϊκθςθ κάκε δυνατισ  μορφισ 
ανακφκλωςθσ. 

 

3 
Ξελζτθ και εγκατάςταςθ υπόγειων κάδων 

 

   

1.5.3 Αφξθςθ και ανάπτυξθ του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ 
ςτθν κακαριότθτα και 
ανακφκλωςθ. 

Διοικθτικι Χπθρεςία 

1 

Αφξθςθ  του προςωπικοφ και βελτίωςθ των 
δεξιοτιτων του. 

 

    

1.5.4 Εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
λειτουργίασ. 

Αυτοτελζσ 
Σρογραμματιςμοφ και 
ΦΣΕ 

1 

Ειςαγωγι ΦΣΕ ςτθ διαχείριςθ του ςτόλου και 
των διαδικαςιϊν. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



Άξονασ 2 : Ξοινωνικι Υολιτικι-Υαιδεία-Υολιτιςμόσ και Ακλθτιςμόσ 
 

Πζτρο 2.1.    Ξοινωνικι Υροςταςία   
 

Γενικόσ Χτόχοσ: Ξοινωνικι Υροςταςία, Ξοινωνικι Χυνοχι.  

  Χτόχοι Αρμόδια Ωπθρεςία   Ενδεικτικζσ Ξατθγορίεσ Δράςεων  

2.1.1  Αντιμετϊπιςθ των 
προβλθμάτων τθσ 
κοινωνικισ κρίςθσ  

  
1 

Χλοποίθςθ προγραμμάτων κατά τθσ 
φτϊχειασ 

 

2 

Βελτίωςθ και αφξθςθ των υπθρεςιϊν προσ 
ευπακι κοινωνικά άτομα και ομάδεσ 

 

3 Δράςεισ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ 
 

   

2.1.2 Ενίςχυςθ τθσ Μοινωνικισ 
ςυνοχισ. 

  

1 
Χλοποίθςθ προγραμμάτων  κοινωνικισ 
ζνταξθσ ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων.   

2 
Ματαπολζμθςθ φαινόμενων βίασ και 
παραβατικότθτασ.  

3 
Ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ ςε 
κζματα κοινωνικϊν διακρίςεων. 

 

   

2.1.3 Σροϊκθςθ των κεμάτων 
Ιςότθτασ των φφλων 

  

1 
Εκπόνθςθ τοπικοφ ςχεδίου δράςθσ για τθν 
Ιςότθτα  

2 
Δράςεισ υποςτιριξθσ ειδικϊν ομάδων 
γυναικϊν   

3 
Ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ ςε 
κζματα ιςότθτασ  

   

2.1.4 Βελτίωςθ  τθσ υποδομισ 
ςτον κοινωνικο τομζα. 

  

1 
Ματαςκευι Μζντρου Μοινωνικισ Σολιτικισ  

  

2 
Ενίςχυςθ τθσ δικτφωςθσ με φορείσ και 
υπθρεςίεσ   

3 
Αφξθςθ του προςωπικοφ  

 

4 
Φροποποίθςθ Ρ.Ε.Χ με βάςθ τισ νζεσ 
αρμοδιότθτεσ.  

5 
Νειτουργία του  Ρ.Σ.Υ για τισ δθμόςιεσ 
κοινωνικζσ υπθρεςίεσ  

    

 

 

 

 



Άξονασ 2 : Ξοινωνικι Υολιτικι-Υαιδεία-Υολιτιςμόσ και Ακλθτιςμόσ 
 

Πζτρο 2.2.  Ωγεία   
 

Γενικόσ Χτόχοσ: Υροςταςία τθσ Δθμόςιασ Ωγείασ με ζμφαςθ τισ ευαίςκθτεσ και ευάλωτεσ πλθκυςμιακζσ 
ομάδεσ 

 

  Χτόχοι Αρμόδια Ωπθρεςία   Ενδεικτικζσ Ξατθγορίεσ Δράςεων  

2.2.1  Βελτίωςθ  των δομϊν 
πρωτοβάκμιασ  
φροντίδασ υγείασ  ςτθν 
πόλθ, για όλο τον 
πλθκυςμό. 

Μοινωνικι Χπθρεςία 1 Νειτουργία ΜΕΣ Χγείασ  
 

2 

Ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ όλων δθμοτικϊν  
δομϊν πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ 
(Ιατρείο , Υυμβουλευτικόσ Υτακμόσ για τθν 
Ανοια, ΜΘΦΘ, Βοικεια ςτο Υπίτι κ.α).   

 

3 

Διεφρυνςθ  και ςτακεροποίθςθ του δικτφου 
μεταξφ δθμοτικϊν κοινωνικϊν υπθρεςιϊν, 
φορζων υγείασ, ανκρωπιςτικϊν 
οργανϊςεων, εκελοντϊν και χορθγϊν.  

 

4 
* Στελζχωςη των Ιατρείων ΠΕΔΥ - βελτίωςη 
τησ προςβαςιμότητασ ςε αυτά.  

   

2.2.2 Ενίςχυςθ των 
πρωτοβουλιϊν  
πρόλθψθσ υγείασ ςτον 
πλθκυςμό 

Μοινωνικι Χπθρεςία 

1 

Ανάπτυξθ προγραμμάτων πρόλθψθσ και 
αγωγισ υγείασ για τα παιδιά και τισ ευπακείσ 
κοινωνικά ομάδεσ.  

  

2 
Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν ςτθν 
πρόλθψθ και Αγωγι Χγείασ.    

 

   

2.2.3 Υυμβολι ςτισ δράςεισ για 
υγιι πόλθ 

Μοινωνικι Χπθρεςία 

1 

Υυντονιςμζνεσ, με άλλεσ δθμοτικζσ ι 
υπερτοπικζσ υπθρεςίεσ δράςεισ προςταςίασ 
τθσ δθμόςιασ υγείασ (κακαριότθτα, αςφαλισ 
κινθτικότθτα κλπ) . 

 

   

2 

Εκπόνθςθ μελζτθσ αποτφπωςθσ του προφίλ 
υγείασ τθσ πόλθσ και διαμόρφωςθ τοπικισ 
ςτρατθγικισ για τθν προαγωγι τθσ υγείασ 

 

   

2.2.4 Βελτίωςθ των δομϊν 
δευτεροβάκμιασ υγείασ 

Μοινωνικι Χπθρεςία 

2 

*Επαναπροςδιοριςμόσ τησ λειτουργίασ και 
ςχεδιαςμόσ τησ αξιοποίηςησ του 
Νοςοκομείου «Η Αγία Βαρβάρα».   

   

2.2.4 Σρόςβαςθ ςτισ 
υπθρεςίεσ υγείασ για  
όλουσ.  

Μοινωνικι Χπθρεςία 

3 

*Επίλυςη του προβλήματοσ των 
αναςφαλίςτων 

 

   

      

*  Μζτρο διεκδικητικοφ χαρακτήρα     

      

 



Άξονασ 2 : Ξοινωνικι Υολιτικι-Υαιδεία-Υολιτιςμόσ και Ακλθτιςμόσ 
 

Πζτρο 2.3   Υαιδεία και Δια Βίου Πάκθςθ    
 

Γενικόσ Χτόχοσ: Βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ επιπζδου και των  δεξιοτιτων  του ανκρϊπινου δυναμιοφ τθσ 
πόλθσ.  

 

  Χτόχοι Αρμόδια Ωπθρεςία   Ενδεικτικζσ Ξατθγορίεσ Δράςεων  

2.3.1 Αφξθςθ τθσ  ςυμμετοχισ 
τθσ  βακμίδεσ  
εκπαίδευςθσ και μείωςθ 
τθσ ςχολικισ διαρροισ. 

Χπθρεςία Σαιδείασ, 
Σολιτιςμοφ και 
Ακλθτιςμοφ. 

1 
Βελτίωςθ τθσ υποδομισ ςχολείων 

  

2 Δθμιουργία ΙΕΜ ι ΕΣΑΝ 
 

3 

Ενίςχυςθ  προγραμμάτων  πρόλθψθσ τθσ 
ςχολικισ διαρροισ (εντοπιςμόσ μακθςιακϊν 
δυςκολιϊν, ενιςχυτικι διδαςκαλία 
ςυμβουλευτικι γονζων κ.α)    

 

4 
Μοινωνικό Φροντιςτιριο 

 

2.3.2  Επζκταςθ υποδομϊν  / 
αναβάκμιςθ  λειτουργίασ 
των  Σαιδικϊν Υτακμϊν  

Χπθρεςία Σαιδείασ, 
Σολιτιςμοφ και 
Ακλθτιςμοφ. 

1 
Ματαςκευι νζου παιδικοφ ςτακμοφ 

 

2 

Αφξθςθ κζςεων φιλοξενίασ παιδιϊν τθσ 
βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ του Διμου.  

  

3 
Αφξθςθ του προςωπικοφ και των δεξιοτιτων 
του. 

 

   

2.3.3 Αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ 
ςτα προγράμματα τθσ 
Δια Βίου Ξάκθςθσ  και 
βελτίωςθ των 
υποδομϊν. 

Χπθρεςία Σαιδείασ, 
Σολιτιςμοφ και 
Ακλθτιςμοφ. 

1 

Εξαςφάλιςθ τθσ χρθματοδότθςθσ 

 

2 
Εκπόνθςθ τοπικοφ ςχεδίου δράςθσ για τθ δια 
βίου μάκθςθ  

3 
Εγκατάςταςθ ςε δθμοτικό κτίριο και ενίςχυςθ 
του εξοπλιςμοφ  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Άξονασ 2 : Ξοινωνικι Υολιτικι-Υαιδεία-Υολιτιςμόσ και Ακλθτιςμόσ  

Πζτρο 2.4     Υολιτιςμόσ  
 

Γενικόσ Χτόχοσ: Υολιτιςτικι Ανάπτυξθ  

  Χτόχοι Αρμόδια Ωπθρεςία   Ενδεικτικζσ Ξατθγορίεσ Δράςεων  

2.4.1  Βελτίωςθ των 
υφιςτάμενων 
πολιτιςτικϊν υποδομϊν 
- δθμιουργία νζων.  

Χπθρεςία Σαιδείασ, 
Σολιτιςμοφ και 
Ακλθτιςμοφ ςε 
ςυνεργαςία με τθν 
Φεχνικι Χπθρεςία, 
τθ ΔΘΜΕΑΒ και τθν 
Ρικονομικι 
Χπθρεςία όπου 
απαιτείται.  

1 

Αντιμετϊπιςθ κτιριακϊν  προβλθμάτων και 
αναβάκμιςθ τθσ κτιριακισ υποδομισ τθσ  
Δραματικισ Υχολισ,  του Ωδείου, τθσ Υχολισ 
Χοροφ και τθσ Δθμοτικισ Βιβλιοκικθσ.  

 

2 

Μάλυψθ των αναγκϊν των δομϊν ςε 
εξοπλιςμό, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
αναγκϊν εξοπλιςμοφ ΦΣΕ.  

 

3 

Μάλυψθ των αναγκϊν των δομϊν ςε 
προςωπικό γραμματειακισ υποςτιριξθσ και 
κακαριότθτασ 

 

4 

Ειςαγωγι των ΦΣΕ ςτθ λειτουργία τθσ 
Βιβλιοκικθσ ( πρόγραμμα AVECT, 
ψθφιοποίθςθ  τίτλων βιβλίων  κ.α ).   

5 
Δθμιουργία του κεάτρου Ιάκωβοσ 
Μαμπανζλλθσ ςτο Οταμάρι Χαμθλοκϊρθ.  

6 

Δθμιουργία χϊρων κεατρικϊν παραςτάςεων 
και άλλων χϊρων πολιτιςμοφ  ςτο πλαίςιο 
αξιοποίθςθσ τθσ ζκταςθσ « ΒΙΡΧΤΩΞ». 

 

   

2.4.2 Αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ 
πολιτϊν ςτα 
προγράμματα 
καλλιτεχνικισ 
εκπαίδευςθσ, ςτισ 
πολιτιςτικζσ 
δραςτθριότθτεσ και 
δθμιουργίεσ.   

Χπθρεςία Σαιδείασ, 
Σολιτιςμοφ και 
Ακλθτιςμοφ ςε 
ςυνεργαςία με τθ 
ΔΘ.Μ.Ε.Α.Β. 

  
Αναδιοργάνωςθ του Ωδείου με βάςθ τισ 
ςφγχρονεσ ανάγκεσ και μεκόδουσ 
διδαςκαλίασ   

  
Επαναχωροκζτθςθ των τμθμάτων του 
Εικαςτικοφ Μζντρου για παιδιά και ζφθβουσ 

 

  
Ανάπτυξθ των δράςεων προϊκθςθσ τθσ 
φιλαναγνωςίασ  

   

2.4.3 Ανάπτυξθ και ανάδειξθ 
του παραγϊμενου  
ζργου.  

Χπθρεςία Σαιδείασ, 
Σολιτιςμοφ και 
Ακλθτιςμοφ ςε 
ςυνεργαςία με τθ 
ΔΘ.Μ.Ε.Α.Β. 

  
Εδραίωςθ- διεφρυνςθ των δικτφων και 
ςυνεργαςιϊν με άλλουσ πολιτιςτικοφσ 
φορείσ.    

  

Υυνεργαςία μεταξφ των καλλιτεχνικϊν 
τμθμάτων του Διμου για τθν παραγωγι 
κοινοφ καλλιτεχνικοφ αποτελζςματοσ. 

  

  
Ανάπτυξθ των δράςεων προβολισ και 
διαφιμιςθσ.   

   

2.4.4 Σλιρθσ αξιοποίθςθ του 
Studio Θχογραφιςεων  

Χπθρεςία Σαιδείασ, 
Σολιτιςμοφ και 
Ακλθτιςμοφ ςε 
ςυνεργαςία με τθ 
ΔΘ.Μ.Ε.Α.Β. 

  

    

   

 



Άξονασ 2 : Ξοινωνικι Υολιτικι-Υαιδεία-Υολιτιςμόσ και Ακλθτιςμόσ 

 

Πζτρο 2.5 Ακλθτιςμόσ    

 

Γενικόσ Χτόχοσ: Ανάπτυξθ του Ακλθτιςμοφ ςτθν πόλθ  

  Χτόχοι Αρμόδια Ωπθρεςία   Ενδεικτικζσ Ξατθγορίεσ Δράςεων  

2.5.1   Βελτίωςθ και επζκταςθ 
των υποδομϊν.  

Χπθρεςία Σαιδείασ, 
Σολιτιςμοφ και 
Ακλθτιςμοφ ςε 
ςυνεργαςία με τθν 
Φεχνικι Χπθρεςία, τθ 
ΔΘΜΕΑΒ  όπου 
απαιτείται.  

1 

Υυντιρθςθ υφιςτάμενων υποδομϊν (βάψιμο, 
υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ, αποκατάςταςθ 
φκορϊν, θλεκτρολογικά), προςταςία/ φφλαξθ  
των χϊρων (ανκρϊπινο δυναμικό και 
εξοπλιςμόσ φφλαξθσ). 

 

2 

Δθμιουργία νζων ακλθτικϊν υποδομϊν 
(γιπεδο ποδοςφαίρου, κολυμβθτιριο, γιπεδα 
5Χ5, γιπεδο μπάςκετ). 

 

3 
Επαναχωροκζτθςθ  των ακλθτικϊν 
εξυπθρετιςεων με βάςθ τον πλθκυςμό. 

 

4 
Διοικθτικι – γραμματειακι ςτελζχωςθ των 
προγραμμάτων ακλθτιςμοφ.   

 

   

2.5.2 Αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ 
των πολιτϊν. 

Χπθρεςία Σαιδείασ, 
Σολιτιςμοφ και 
Ακλθτιςμοφ ςε 
ςυνεργαςία με τθν 
Φεχνικι Χπθρεςία, τθ 
ΔΘΜΕΑΒ  όπου 
απαιτείται. 

1 
Επαναςχεδιαςμόσ των ακλθτικϊν 
προγραμμάτων .   

  

2 
Ανάπτυξθ ςτοχευμζνων προγραμμάτων για 
ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ 

 

3 
Αναηιτθςθ χρθματοδοτιςεων για τθν 
ανάπτυξθ του μαηικοφ ακλθτιςμοφ.  

 

4 
Βελτίωςθ τθσ προβολισ των δράςεων και των 
προγραμμάτων.  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Άξονασ 3 : Ψοπικι Σικονομία-Απαςχόλθςθ   

Πζτρο 3.1 

Γενικόσ Χτόχοσ. Ανάπτυξθ τθσ τοπικισ οικονομίασ και απαςχολθςιμότθτασ  

  Χτόχοι Αρμόδια Ωπθρεςία   Ενδεικτικζσ Ξατθγορίεσ Δράςεων 

3.1.1  Χποςτιριξθ τθσ τοπικισ 
οικονομίασ-
επιχειρθματικότθτασ  

 Φμιμα 
Σρογραμματιςμοφ  
Διεφκυνςθ 
Μοινωνικισ 
Σολιτικισ  
ΔΘΜΕΑΒ  

 1 
 Βελτίωςθ τθσ εξυπθρζτθςθσ των επιχειριςεων 
τθσ περιοχισ  
 
  

   

2 

Χποςτιριξθ τθσ κοινωνικισ 
επιχειρθματικότθτασ  
 
 

     3 
 Αναβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ ϊςτε να είναι 
φιλικό για τθν επιχειρθματικότθτα  και 
ελκυςτικό για τουσ επιςκζπτεσ-πελάτεσ 

   

3.1.2 Αναβάκμιςθ των 
επαγγελματικϊν 
δεξιοτιτων του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ 
τθσ πόλθσ 

  

  
 Υυμμετοχι ςε προγράμματα – δράςεισ που 
ενιςχφουν τθν απαςχολθςιμότθτα και 
απαςχόλθςθ ανζργων  

  

 Χποςτιριξθ δράςεων για τθν βελτίωςθ των 
επαγγελματικϊν δεξιοτιτων και τον 
επαναπροςανατολιςμό με βάςθ τισ  νζεσ 
προοπτικζσ απαςχόλθςθσ  

   

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Άξονασ 4 : Βελτίωςθ τθσ Διοικθτικισ Λκανότθτασ και τθσ Σικονομικισ Ξατάςταςθσ  του Διμου    
 

Πζτρο 4.1.Σργάνωςθ-Αναβάκμιςθ Ωπθρεςιϊν - Χυνεργαςίεσ   

Γενικόσ Χτόχοσ: Υοιότθτα μζςω του εκςυγχρονιςμοφ τθσ  οργάνωςθσ,διοίκθςθσ και λειτουργίασ των 
Ωπθρεςιϊν  

 

  Χτόχοι Αρμόδια Ωπθρεςία   Ενδεικτικζσ Ξατθγορίεσ Δράςεων  

4.1.1  Βελτίωςθ 
οργανωτικισ δομισ 
Φορζα  

Διοικθτικι και 
Ρικονομικι 
Χπθρεςία - 
ΔΘΜΕΑΒ . 

1 
Φροποποίθςθ του Ρργανιςμοφ Εςωτερικισ 
Χπθρεςίασ ΡΕΧ   

2 
Ξεταφορά των κοινωνικϊν προγραμμάτων 
ςτο Διμο.   

3 
Ρλοκλιρωςθ των  κανονιςμϊν λειτουργίασ 
των κοινωνικϊν δομϊν   

4 Αναδιοργάνωςθ τθσ  ΔΘ.Μ.Ε.Α.Β.  

   

4.1.2 Βελτίωςθ  
Υυςτθμάτων 

Διοικθτικι και 
Ρικονομικι 
Χπθρεςία- 
Αυτοτελζσ Φμιμα 
Σρογραμματιςμοφ 
και ΦΣΕ . 

1 
Ειςαγωγι ςυςτιματοσ Διοίκθςθσ Ρλικισ 
Σοιότθτασ, ωσ ςφςτθμα διοίκθςθσ του 
Διμου     

2 
Φυποποίθςθ και απλοφςτευςθ των  
διαδικαςιϊν  ςτισ υπθρεςίεσ- μείωςθ τθσ 
γραφειοκρατίασ  

3 Διαχειριςτικι Επάρκεια του φορζα για ΕΥΣΑ  

   

4.1.3 Σροϊκθςθ 
θλεκτρονικισ 
διακυβζρνθςθσ  

Διοικθτικι και 
Ρικονομικι 
Χπθρεςία- 
Αυτοτελζσ Φμιμα 
Σρογραμματιςμοφ 
και ΦΣΕ.  

  
Αναβάκμιςθ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ  
του Διμου (hardware).  

  
Χιοκζτθςθ των  νζων προτφπων εργαςίασ με 
βαςικό εργαλείο τισ ΦΣΕ και εκπαίδευςθ ςε 
αυτζσ.  

  
Βελτίωςθ του software των υπθρεςιϊν με τθ 
λειτουργία νζων προγραμμάτων.   

  
Εφαρμογι των ΦΣΕ  ςτθν επικοινωνία, 
ενθμζρωςθ, διαβοφλευςθ και εξυπθρζτθςθ 
των πολιτϊν. εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν.  

  Αξιοποίθςθ του  GIS   

   

4.1.4 Χωροκζτθςθ 
υπθρεςιϊν  

Διοικθτικι και 
Ρικονομικι 
Χπθρεςία  

  
Επαναχωροκζτθςθ των υπθρεςιϊν  

 

   

4.1.5 Ανάπτυξθ των 
διαδθμοτικϊν  
ςυνεργαςιϊν για τθν 
παροχι καλφτερων 
υπθρεςιϊν. 

Διοικθτικι και 
Ρικονομικι 
Χπθρεςία – 
Αυτοτελζσ Φμιμα  
Σρογραμματιςμοφ 
και ΦΣΕ . 

  

Ξελζτθ αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων 
που προκφπτουν  λόγω τθσ  άςκθςθσ 
αρμοδιοτιτων των ΡΦΑ από ζνα Διμο, για 
λογαριαςμό πολλϊν Διμων.    

Ξελζτθ  ςφςταςθσ νζων κοινϊν υπθρεςιϊν 
των διμων τθσ δυτικισ Ακινασ. 
 
 
 
 
 
  

 

            



Άξονασ 4 : Βελτίωςθ τθσ Διοικθτικισ Λκανότθτασ και τθσ Σικονομικισ Ξατάςταςθσ  του Διμου    
 

Πζτρο 4.2. Ανκρϊπινο Δυναμικό    
 

Γενικόσ Χτόχοσ: Ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του Σργανιςμοφ  

  Χτόχοι Αρμόδια Ωπθρεςία   Ενδεικτικζσ Ξατθγορίεσ Δράςεων  

4.2.1  Αντιμετϊπιςθ τθσ 
υποςτελζχωςθσ των 
υπθρεςιϊν.  

Διοικθτικι και 
Ρικονομικι 
Χπθρεςία.  

  
Υταδιακι πρόςλθψθ μόνιμου  προςωπικοφ 
και αξιοποίθςθ των προγραμμάτων 
κοινωφελοφσ εργαςίασ.  

   

4.2.2 Αναβάκμιςθ  των 
δεξιοτιτων του 
ανκρϊπινου 
δυναμικοφ  

Διοικθτικι και 
Ρικονομικι 
Χπθρεςία - 
Αυτοτελζσ Φμιμα 
Σρογραμματιςμοφ 
και ΦΣΕ. 

  
Χλοποίθςθ δθμοτικοφ προγράμματοσ  
επιμόρφωςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ 
του Διμου.   

  Αξιοποίθςθ του ΝΑΕΜ.   

  
Χποςτιριξθ των ατομικϊν πρωτοβουλιϊν  
για εκπαίδευςθ, επιμόρφωςθ και ανάπτυξθ 
δεξιοτιτων.   

  Βελτίωςθ τθσ πλθροφόρθςθσ .  

  
Χποςτιριξθ ςτθ χριςθ  εφαρμογϊν των 
νζων τεχνολογιϊν.   

   

4.2.3 Βελτίωςθ εργαςιακοφ 
περιβάλλοντοσ 

Διοικθτικι και 
Ρικονομικι 
Χπθρεςία- Φεχνικι 
Χπθρεςία – 
Αυτοτελζσ Φμιμα 
Σρογραμματιςμοφ 
και ΦΣΕ . 

  
Βελτίωςθ των χϊρων  εγκατάςταςθσ των 
υπθρεςιϊν Μακαριότθτασ, Σραςίνου και 
Φεχνικϊν Υυνεργείων  

  
Ρργάνωςθ των χϊρων των διοικθτικϊν και 
οικονομικϊν υπθρεςιϊν 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Άξονασ 4 : Βελτίωςθ τθσ Διοικθτικισ Λκανότθτασ και τθσ Σικονομικισ Ξατάςταςθσ  του Διμου    

 

Πζτρο 4.3. Ξτιριακι υποδομι και εξοπλιςμόσ των  υπθρεςιϊν  

 

Γενικόσ Χτόχοσ: Βελτίωςθ τθσ  τεχνικισ  υποδομισ  των Ωπθρεςιϊν   

  Χτόχοι Αρμόδια Ωπθρεςία   Ενδεικτικζσ Ξατθγορίεσ Δράςεων  

4.3.1  Βελτίωςθ και 
επζκταςθ τθσ 
υποδομισ των 
υπθρεςιϊν. 

Διοικθτικι και 
Ρικονομικι 
Χπθρεςία-  
Φεχνικι Χπθρεςία 
- Αυτοτελζσ Φμιμα 
Σρογραμματιςμο
φ και ΦΣΕ. 

1 

Βελτίωςθ του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ 
ςτισ υπθρεςίεσ Μακαριότθτασ, Μθποτεχνίασ 

/ Σραςίνου, Επιςκευϊν / Υυντιρθςθσ. 
 

2 
Ματαςκευι του Μζντρου Μοινωνικισ 
Σολιτικισ.   

3 Υυντιρθςθ  των δθμοτικϊν κτιρίων.  
 

4 
Διαςφάλιςθ  τθσ προςβαςιμότθτασ  ςε όλα 
τα δθμοτικά κτίρια.  

 

5 

Ξελζτθ μεταςτζγαςθσ τθσ Δθμοτικισ 
Βιβλιοκικθσ και του Δθμοτικοφ  Μζντρου 
Δια βίου Ξάκθςθσ.    

   

4.3.2 Αφξθςθ τθσ 
λειτουργικότθτασ των 
χϊρων.  

Διοικθτικι και 
Ρικονομικι 
Χπθρεςία - 
Αυτοτελζσ Φμιμα 
Σρογραμματιςμο
φ και ΦΣΕ  

1 
Εκκακάριςθ των αρχείων. Εξοπλιςμόσ  και 
θ οργάνωςθ του χϊρου φφλαξθσ αρχείων. 

  

2 
Διαμόρφωςθ ενιαίων χϊρων αποκικευςθσ 
μθχανθμάτων, εργαλείων και υλικϊν.  

3 
Νειτουργία  Σρογράμματοσ  Διαχείριςθσ 
και Νογιςτικισ Σαρακολοφκθςθσ 
Αποκικθσ.  

   

4.3.3 Βελτίωςθ του 
εξοπλιςμοφ. 

Διοικθτικι και 
Ρικονομικι 
Χπθρεςία-  
Φεχνικι Χπθρεςία 
- Αυτοτελζσ Φμιμα 
Σρογραμματιςμο
φ και ΦΣΕ. 

1 
Σρομικεια του αναγκαίου τεχνικοφ και  
τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ (δεσ 
παράςτθμα).  

2 

Σρομικεια του αναγκαίου υλικοφ 
hardware και  software. 

 

   

 

 

 

 

 

 



Άξονασ 4 : Βελτίωςθ τθσ Διοικθτικισ Λκανότθτασ και τθσ Σικονομικισ Ξατάςταςθσ  του Διμου    

 

Πζτρο 4.4. Σικονομικά –Υεριουςία    

 

Γενικόσ Χτόχοσ: Σικονομικι βιωςιμότθτα. Ανάπτυξθ των οικονομικϊν και τθσ περιουςίασ  

  Χτόχοι Αρμόδια Ωπθρεςία   Ενδεικτικζσ Ξατθγορίεσ Δράςεων  

4.4.1  Αφξθςθ των ίδιων 
εςόδων  

Διοικθτικι και 
Ρικονομικι 
Χπθρεςία.  

1 
Βελτίωςθ του ειςπρακτικοφ μθχανιςμοφ.  

 

2 
Αξιοποίθςθ- εκμετάλλευςθ  τθσ δθμοτικισ 
περιουςίασ    

   

4.4.2 Αφξθςθ των πόρων  Διοικθτικι και 
Ρικονομικι 
Χπθρεςία.  

1 
Αναηιτθςθ χρθματοδοτιςεων ζργων και 
υπθρεςιϊν    

2 
*Διεκδίκηςη πόρων από τον κρατικό 
προχπολογιςμό.  

   

4.4.3 Ξείωςθ των 
δαπανϊν  

Διοικθτικι και 
Ρικονομικι 
Χπθρεςία- Φεχνικι 
Χπθρεςία 

1 
Αναδιάρκρωςθ των δανειακϊν 
υποχρεϊςεων  

  

2 

Ενεργειακι αναβάκμιςθ του  δικτφου 
οδοφωτιςμοφ, εγκατάςταςθ 
φωτοβολταικϊν  ςε δθμόςια κτίρια κλπ. 

  

3 
Σροϊκθςθ κάκε δυνατισ μορφισ 
ανακφκλωςθσ. 

  

4 

Ξελζτεσ μείωςθσ των δαπανϊν ςε 
διάφορουσ τομείσ (ανταλλακτικά 
αυτοκινιτων, κάυςιμα κλπ).    

   

4.4.4 Αξιοποίθςθ τθσ 
Δθμοτικισ 
Σεριουςίασ. 

Διοικθτικι και 
Ρικονομικι 
Χπθρεςία-  
Φεχνικι Χπθρεςία 
- Αυτοτελζσ Φμιμα 
Σρογραμματιςμο
φ και ΦΣΕ. 

1 
Ψθφιοποίθςθ του φακζλου κάκε 
περιουςιακοφ ςτοιχείου.  

2 
Ρλοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν 
νομιμοποίθςθσ.  

3 
Ξελζτθ αξιοποίθςθσ κάκε περιουςιακοφ 
ςτοιχείου.  

 

   

4.4.5 Βελτίωςθ τθσ  
Διαχείριςθσ  

Διοικθτικι και 
Ρικονομικι 
Χπθρεςία.  

1 
Ευρφτερθ χριςθ των  εφαρμογϊν των 
νζων τεχνολογιϊν ςτον οικονομικό τομζα.  

 

2 Εφαρμογι μεκόδων κοςτολόγθςθσ. 
 

3 

Βελτίωςθ τθσ παρακολοφκθςθσ των 
δαπανϊν – εφαρμογι αναλυτικισ 
λογιςτικισ.   

4 
Υυνεχισ παρακολοφκθςθ εςόδων και 
δαπανϊν - τιρθςθ του προχπολογιςμοφ.   

   

      

*  Μζτρο διεκδικητικοφ χαρακτήρα     

 

 



ΣΑΤΑΤΦΘΞΑΦΑ  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



ΦΡ ΔΘΞΡΦΙΜΡ ΥΧΞΒΡΧΝΙΡ 

 
Αφοφ άκουςε τον Υρόεδρό του και ζλαβε υπόψθ του το Χχζδιο του Χτρατθγικοφ 

Χχεδιαςμοφ – Ά Φάςθ Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ 2016-2019 Διμου Αγίασ Βαρβάρασ 

κακϊσ επίςθσ και τθν ανάγκθ λιψθσ τθσ απόφαςθσ 

 

ΡΞΡΦΩΟΑ ΑΣΡΦΑΥΙΗΕΙ 

 

Ψθν ζγκριςθ του Χχεδίου Χτρατθγικοφ Χχεδιαςμοφ – Αϋ Φάςθ Επιχειρθςιακοφ 
προγράμματοσ 2016-2019 Διμου Αγίασ Βαρβάρασ. 
 
 

Απόςπαςμα από τα πρακτικά 
Αγία Βαρβάρα 14-7-2016 

Ρ ΣΤΡΕΔΤΡΥ 
 
 
 

ΜΩΟΥΦΑΟΦΙΟΡΥ ΥΑΤΡΣΡΧΝΡΥ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


