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1. Εισαγωγή 
 

Το παρόν κείµενο αποτελεί την Ά Φάση (Στρατηγικό Σχεδιασµό) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
του ∆ήµου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης, για την περίοδο 2015 -2019. Σε όρους της ∆ιοικητικής 
Επιστήµης, ο Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασµός των ΟΤΑ, εντάσσονται στο ευρύτερο πεδίο 
της Στρατηγικής ∆ιοίκησης (Στρατηγικό Management).  
 
Ως Στρατηγική διοίκηση, ορίζεται ένα σύνολο διοικητικών αποφάσεων και δράσεων που 
προσδιορίζουν τη µακροχρόνια επίδοση ενός οργανισµού. Περιλαµβάνει την ανάλυση του 
εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, την διαµόρφωση της στρατηγικής, την υλοποίησή 
και παρακολούθησή της και τέλος την αξιολόγηση και τον έλεγχο των αποτελεσµάτων. Στο σχήµα 
που ακολουθεί αποτυπώνονται τα στάδια της στρατηγικής διοίκησης.1 
 

 
 

Εικόνα 1: ∆ιεργασία Στρατηγικής ∆ιοίκησης 
 

Πίνακας 1: ∆ιεργασία Στρατηγική ∆ιοίκησης 

Σχεδιασµός 

- Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης 
- Προσδιορισµός µεσοµακροπρόθεσµων στόχων 
- Καθορισµός στρατηγικής 
- Προγραµµατισµός δράσεων για την επίτευξη των 
στόχων 

Υλοποίηση Υλοποίηση του σχεδιασµού 

Παρακολούθηση Παρακολούθηση της υλοποίησης 

Αξιολόγηση 
Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της υλοποίησης, ως 
προς τους στόχους του σχεδιασµού 

 

1.1. Το Βασικό Θεσμικό Πλαίσιο 
 

Στην πρωτοβάθµια τοπική αυτοδιοίκηση, η Στρατηγικής ∆ιοίκηση και ως µέρος αυτής ο Στρατηγικός 
Σχεδιασµός, εφαρµόστηκε ουσιαστικά για πρώτη φορά το 2007, ως πολυετής προγραµµατισµός, 
ύστερα από τη θεσµοθέτηση των Πολυετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και των Ετησίων 
Προγραµµάτων ∆ράσης. Το βασικό θεσµικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
αποτελείται από τους ακόλουθους νόµους, Υ.Α. και Π.∆.: 
 

» Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
» Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
» Υ.Α. 18183/02-04-2007 «Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών 

προγραµµάτων των ΟΤΑ Α’ βαθµού» 
» Υ.Α. 5694/03-02-2007 «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 18183/02-04-2007 ΥΑ» 
» Π.∆. 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ 
βαθµού» 

» Π.∆. 89/2011 «Τροποποίηση Π∆ 185/2007» 
» Υ.Α. 41179/04-11-2014 «Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών 

προγραµµάτων των ΟΤΑ Α’ βαθµού» 

                                                           
1 Τ. Wheelen, D. Hunger, Concepts in Strategic Management and Business Policy, Pearson, 2000 
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1.2. Οφέλη του Στρατηγικού Σχεδιασμού 
 

Ο στρατηγικός & επιχειρησιακός σχεδιασµός έχουν αναµφισβήτητα και σηµαντικά οφέλη για τους 
Ο.Τ.Α. Η διεθνής εµπειρία έχει καταδείξει πως ένας δήµος µε στρατηγικό σχέδιο2: 
 

» Αποφεύγει µεµονωµένες και αποσπασµατικές δράσεις που επηρεάζουν αρνητικά την 
τοπική ανάπτυξη 

» Επιτυγχάνει σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό τους στόχους του 
» Αξιοποιεί πολύ πιο εύκολα τις ευκαιρίες που του εµφανίζονται, όντας έτοιµος όταν αυτές 

εµφανίζονται 
» Προλαµβάνει τα προβλήµατα, παρά τα αντιµετωπίζει 
» Εξασφαλίζει µεγαλύτερη διαφάνεια µέσα από τη συστηµατική επικοινωνία των στόχων που 

θέτει αλλά και αποτελεσµάτων που επιτυγχάνει 
» ∆ε σπαταλά πόρους 

 

Συνεπώς, η σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2015 – 2019 του ∆ήµου Βάρης – Βούλας 
– Βουλιαγµένης, αποτελεί βασικό εργαλείο αποτύπωσης της υφιστάµενης κατάστασης σε επίπεδο 
∆ήµου και προσφέρει µια ολιστική προσέγγιση των προβληµάτων, των ελλείψεων και παθογενειών 
που υπάρχουν στο εσωτερικό των υπηρεσιών του αλλά και στις δυνατότητες και αδυναµίες 
εξυπηρέτησης του πολίτη και διαµόρφωσης αναπτυξιακής πολιτικής, στο πλαίσιο της υφιστάµενης 
οικονοµικής συγκυρίας σε εθνικό επίπεδο. 
 
Εποµένως: 
 

i. H συστηµατική καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης µέσω της σύνταξης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος, αποτελεί σοβαρό παράγοντα επίλυσης προβληµάτων.  

ii. Ο προγραµµατισµός, η υλοποίηση και µετέπειτα η παρακολούθηση του βαθµού υλοποίησης 
και ολοκλήρωσης έργων και παρεµβάσεων, προϋποθέτουν την κατάρτιση ενός άρτιου τεχνικά 
και ρεαλιστικού Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

iii. Ο σωστός προγραµµατισµός των έργων και παρεµβάσεων κατά την χρονική περίοδο 2015 - 
2019, µέσω ενός Επιχειρησιακού Προγράµµατος, πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα της 
∆ηµοτικής Αρχής, δεδοµένης της έλλειψης χρηµατοδοτικών ευκαιριών στα πλαίσια της 
υφιστάµενης οικονοµικής συγκυρίας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο 

iv. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα είναι το µοναδικό εργαλείο µακροχρόνιου προγραµµατισµού, 
ήτοι το µοναδικό εργαλείο προγραµµατισµού του ∆ήµου, που µπορεί να εξασφαλίσει τη 
συνέχεια στο έργο µιας ∆ηµοτικής Αρχής και την αποτροπή µεµονωµένων και 
αποσπασµατικών δράσεων και παρεµβάσεων που όχι µόνο δεν βοηθούν αλλά επιδρούν 
αρνητικά στην τοπική ανάπτυξη και την βελτίωση της ποιότητας ζωής σε επίπεδο ∆ήµου. 

 
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να υπερθεµατιστεί, πως το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου, δεν 
αποτελεί µια τυπική αναπτυξιακή µελέτη καταγραφής της υφιστάµενης κατάστασης και 
καθορισµού του «τι πρέπει να γίνει». Αποτελεί κυρίως ένα δυναµικό διοικητικό εργαλείο στη 
διάθεση της ∆ιοίκησης του ∆ήµου και των Υπηρεσιών. Συνεπώς, για να µπορέσει ο ∆ήµος ως 
οργανισµός να καρπωθεί τα προαναφερθέντα οφέλη θα πρέπει το Επιχειρησιακό του Πρόγραµµα: 
 

� να έχει καταρτιστεί, λαµβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος του είναι να ενταχθεί στη 
καθηµερινή λειτουργία του δήµου (ευθύνη κατά το στάδιο του σχεδιασµού) 
 

� Να ενταχθεί πράγµατι στην καθηµερινή λειτουργία του ∆ήµου, ήτοι να παρακολουθείται ο 
βαθµός υλοποίησής του, να επικαιροποιείται το περιεχόµενό του και να αξιολογείται ο βαθµός 
επίτευξης των στόχων που τίθενται σε αυτό. (ευθύνη κατά το στάδιο της υλοποίησης) 

 

                                                           
2 Allison and Kaye, Strategic Planning for Nonprofit Organizations: A Practical Guide and Workbook 
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1.3. Συσχέτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τα Υπόλοιπα 
Εργαλεία Προγραμματισμού 
 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα πρέπει να σχετίζεται άµεσα µε τα άλλα δύο βασικά εργαλεία 
βραχυπρόθεσµου προγραµµατισµού, το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης (συµπεριλαµβανοµένου του 
Τεχνικού Προγράµµατος) και τον προϋπολογισµό. Στο παρακάτω διάγραµµα και τον πίνακα που 
ακολουθεί, αποτυπώνεται η συσχέτιση του επιχειρησιακού προγράµµατος, µε το ετήσιο 
πρόγραµµα δράσης και τον προϋπολογισµό, καθώς επίσης και η διαδικασία παρακολούθησής 
τους. Το ετήσιο πρόγραµµα προκύπτει από την εξειδίκευση των δράσεων του επιχειρησιακού 
προγράµµατος καθώς επίσης και από πρόσθετες ενέργειες ή επενδύσεις που δύναται να 
παρουσιαστούν λόγω αλλαγών του εσωτερικού ή του εξωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου. Ο 
προϋπολογισµός εν συνεχεία, παρουσιάζει τις δαπάνες που απαιτείται να γίνουν για την υλοποίηση 
του ετήσιου προγράµµατος συνολικά. 
 

 

 

 

Πίνακας 2: Συσχέτιση Επιχειρησιακού, Ετήσιου Προγράµµατος & Προϋπολογισµού 

 Σχεδιασµός Υλοποίηση Παρακολούθηση Αξιολόγηση 

Εργαλεία Προγραµµατισµού ΟΤΑ     

 Πολυετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΕΠ) � � � � 

Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης (ΕΠ∆)  � �  

Τεχνικό Πρόγραµµα  (µέρος του ΕΠ∆)  �   

Προϋπολογισµός  � �  

 

 

 
Τροποποίηση 

Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

ΟΧΙ 

Υπάρχει ανάγκη 

τροποποίησης του 

Ετήσιου 

Προγράμματος? 

 

Υπάρχει ανάγκη 

Τροποποίησης 

Προϋπολογισμού? 

 

Τροποποίηση 

Προϋπολογισμού 

Παρακολούθηση 

πορείας υλοποίησης 

Ετήσιου 

Προγράμματος & 

Επιχειρησιακού 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

 

Τροποποίηση 

Ετήσιου 

Προγράμματος 

 

Υπάρχει ανάγκη 

τροποποίησης 

Επιχειρησιακού 

Προγράμματος? 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

∆ιάγραµµα 1: Συσχέτιση Επιχειρησιακού, Ετήσιου Προγράµµατος & Προϋπολογισµού 
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Συνοψίζοντας: 
 

» Ο δήµος σχεδιάζει µακροπρόθεσµα, µέσω της κατάρτισης του Επιχειρησιακού του 
Προγράµµατος (ΕΠ) 
 

» Το ΕΠ εξειδικεύεται, υλοποιείται και παρακολουθείται µέσα από Ετήσιο Πρόγραµµα 
∆ράσης (ΕΠ∆) 
 

» Το Τεχνικό Πρόγραµµα αποτελεί υποσύνολο του ΕΠ∆ 
 

» Ο Προϋπολογισµός βρίσκεται σε αντιστοιχία µε το ΕΠ∆ και περιλαµβάνει τις δαπάνες που 
απαιτούνται για την εκτέλεσή του ΕΠ∆ 
 

» Η Αξιολόγηση πραγµατοποιείται ως προς τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
 
 

1.4. Διαδικασία & Όργανα Κατάρτισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 
 

Σε συνέχεια της Υπουργικής Απόφασης 41179/04-11-2014 «Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής 
των επιχειρησιακών προγραµµάτων των ΟΤΑ Α’ βαθµού», του  υπ’ αριθµ. 185/2007 (ΦΕΚ −221Α΄) 
Προεδρικό  ∆ιάταγµα  «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθµού» , όπως 
αυτό τροποποιήθηκε µε το Π∆ 89/2011 (ΦΕΚ 213 Α/29.09.2011),   της 5694/03.02.2011 Απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  και των  όσων  προβλέπει ο 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (Ν. 3852/2010 – Άρθρα 62, 63,  76,  214, και 266), ο ∆ήµος Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγµένης, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του για την εκπλήρωση της αποστολής του, σύµφωνα 
µε τα Άρθρα 203 έως 207 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων) αποφάσισε να 
εκπονήσει πενταετές επιχειρησιακό πρόγραµµα. Το επιχειρησιακό πρόγραµµα περιέχει ένα 
συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας για δράσεις τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης και 
αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασµού του ∆ήµου. Το επιχειρησιακό 
πρόγραµµα ψηφίζεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Συµπεριλαµβάνει όλες τις δράσεις του ∆ήµου και  
των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου.  
 
Οι  απαραίτητες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν είναι3:  

1. Η αρµόδια υπηρεσία συγκεντρώνει τα απαιτούµενα στοιχεία από τις υπηρεσίες του δήµου, 
των νοµικών προσώπων του, καθώς και τις εισηγήσεις των συµβουλίων των δηµοτικών ή 
τοπικών κοινοτήτων του ∆ήµου και συντάσσει σχέδιο στρατηγικού σχεδιασµού του δήµου, το 
οποίο υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή.  

2.  Η  Εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασµού στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο για συζήτηση και ψήφιση. .  

3. Το εγκεκριµένο από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κείµενο στρατηγικού σχεδιασµού, τίθεται προς 
συζήτηση στη ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης και παράλληλα δηµοσιοποιείται για 
διαβούλευση, τουλάχιστον επί δύο (2) εβδοµάδες, µε καταχώρηση στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου, καθώς και µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο.. 

4. Οι υπηρεσίες του δήµου και των νοµικών προσώπων του, αφού λάβουν υπόψη τους το 
εγκεκριµένο κείµενο στρατηγικού σχεδιασµού, το οποίο αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη 
της διαδικασίας κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράµµατος, προτείνουν, µε γραπτή 
εισήγησή τους, κατ' αντιστοιχία προς τους άξονες και τα µέτρα του στρατηγικού σχεδίου, τους 
στόχους της κάθε υπηρεσίας για την επόµενη περίοδο και τις δράσεις για την επίτευξη των 
στόχων αυτών, ιεραρχηµένες κατά σειρά προτεραιότητας. 

                                                           
3 Αφορούν το σύνολο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (Ά και ΄Β Φάση) 
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5. Το διοικητικό συµβούλιο του κάθε Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου, εντός µιας (1) 
εβδοµάδας από την εισήγηση των υπηρεσιών του, λαµβάνει απόφαση για τους στόχους και 
τις δράσεις που το αφορούν.  

6. Η αρµόδια  υπηρεσία επεξεργάζεται τις προτάσεις των υπηρεσιών, των συµβουλίων των 
δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήµου, τις αποφάσεις των νοµικών προσώπων του 
δήµου και τις προτάσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης και συντάσσει το 
σχέδιο του επιχειρησιακού προγράµµατος, το οποίο υποβάλει στην εκτελεστική επιτροπή. 

7. Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται το σχέδιο επιχειρησιακού προγράµµατος στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των διοικητικών 
συµβουλίων των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου.  

8. Η Εκτελεστική Επιτροπή, µε την υποστήριξη της αρµόδιας  υπηρεσίας συγκεντρώνει και  
αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου και συντάσσει προσχέδιο του Ετήσιου 
Προγράµµατος ∆ράσης το οποίο υποβάλλει στην Οικονοµική Επιτροπή η οποία µε τη 
σειρά της το υποβάλλει για έγκριση στο δηµοτικό συµβούλιο. Η ∆ηµοτική Επιτροπή 
∆ιαβούλευσης  µετά από παραποµπή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου γνωµοδοτεί επί του 
προσχεδίου του ετήσιου προγράµµατος δράσης. Το ετήσιο πρόγραµµα δράσης των 
λοιπών νοµικών προσώπων του δήµου καταρτίζεται από τον πρόεδρο και εγκρίνεται 
από το διοικητικό συµβούλιο αυτών  

Ο ∆ήµαρχος έχει την ευθύνη να υποβάλλει έκθεση στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, µετά 
την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, µε τις διαδικασίες κατάρτισής του, εγκεκριµένη 
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
Με το Π∆ 89/11(ΦΕΚ 213 Α/29.09.2011) ορίζεται ως αρµόδια υπηρεσία, η  υπηρεσία 
προγραµµατισµού. Με την υπ’ αριθµ. 328/15.07.15 Απόφαση ∆ηµάρχου, συγκροτήθηκε Οµάδα 
Έργου, αρµόδια για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου, ως εξής: 
 

1. Αποστολόπουλο ∆ηµήτριο, Αναπληρωτή Προϊστάµενο Αυτοτελούς Γραφείου ∆ιαφάνειας, 
κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, ως Συντονιστή  

2. Λογοθέτη ∆ηµήτριο, Προϊστάµενο Αυτοτελούς Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας, κλάδου ΤΕ 
Τεχνολόγων-Μηχανολόγων 

3. Σιδέρη ∆ηµήτριο, Προϊστάµενο Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού & Ανάπτυξής, κλάδου 
ΠΕ ∆ιοικητικού 

4. Ηλιοπούλου Παναγιώτα, Προϊστάµενη ∆ιεύθυνσης Υπηρεσίας ∆όµησης, κλάδου ΠΕ 
Πολιτικών Μηχανικών 

5. Καβράκο Μιλτιάδη, Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, κλάδου ΠΕ 
Μηχανολόγων Μηχανικών 

6. ∆ουρίδα Νίκη, Προϊστάµενη ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, κλάδου ΠΕ Τοπογράφων-
Μηχανικών 

7. Κανέλλου Άννα, Προϊστάµενη ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισµού και 
Πολιτισµού, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού 

8. Παπαµιχαήλ Ιωάννα, Προϊστάµενη ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, κλάδου ΠΕ 
∆ιοικητικού 

9. Αβραµόπουλο Άγγελο, Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, κλάδου ΠΕ 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού 

10. Γεωργιάκου Παναγιώτα, Προϊστάµενη ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κλάδου ΠΕ 
Πολιτικών Μηχανικών 

11. Τσίµο Βασίλειο, Αναπληρωτή Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης Κ.Ε.Π., κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού-
Λογιστικού 

12. Αλαφρή Αθανάσιο, Αναπληρωτή Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, κλάδου ΠΕ 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας  

13. ∆ηµητροπούλου Αικατερίνη, Υπάλληλο Οργανισµού Αθλητισµού, Πολιτισµού και Παιδικής 
Αγωγής, κλάδου ΠΕ Καθηγητών 

14. Μανωλάτο Βασίλειο, Προϊστάµενο Ιδρύµατος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγµένης, 
κλάδου ΤΕ 2 Κοινωνικών Λειτουργών 
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2. Το Οικονομικό Περιβάλλον 
 

Το οικονοµικό περιβάλλον κατά την σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου παραµένει 
δυσχερές: 
 
� Η ελληνική οικονοµία, έπειτα από επτά έτη πρωτοφανούς σε βάθος και διάρκεια ύφεσης, 

διανύει το έκτο έτος δηµοσιονοµικής προσαρµογής.  
 

� Η δηµοσιονοµική προσαρµογή σε εθνικό επίπεδο, έχει επιβάλει σηµαντικούς περιορισµούς 
στη λειτουργία των ΟΤΑ (σε οργανωτικό επίπεδο) οι οποίοι παραµένουν. 
 

� Σε χρηµατοδοτικό επίπεδο, οι συνεχείς περικοπές οικονοµικών πόρων από την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, είναι  ένα συνεπακόλουθο της οικονοµικής κρίσης, της οικονοµικής πολιτικής 
και της οικονοµικής διαχείρισης σε εθνικό επίπεδο. 
 

� Οι ανάγκες των πολιτών, ήτοι οι απαιτήσεις από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και η 
κρισιµότητα του ρόλου της, ενισχύονται σηµαντικά στο πλαίσιο του αρνητικού οικονοµικού 
περιβάλλοντος. 
 

� Η χώρα και κατ’ επέκταση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται στο κατώφλι της 5ης 
Προγραµµατικής Περιόδου. Πάνω από το 76% του προϋπολογισµού της ΕΕ εκτελείται σε 
συνεργασία µε τις εθνικές και περιφερειακές αρχές µέσω ενός συστήµατος «κοινής 
διαχείρισης», κατά κύριο λόγο µέσω 5 µεγάλων ταµείων, των διαρθρωτικών και επενδυτικών 
ταµείων, πάντα µε γνώµονα την υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020.  
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3. Μεθοδολογία Κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
 

Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι η προώθηση της τοπικής και εσωτερικής 
ανάπτυξης του ∆ήµου, σε εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασµού σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο. Στα πλαίσια της εκπλήρωσης του στόχου αυτού, η µεθοδολογία εκπόνησης 
του ολοκληρωµένου Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης 
περιλαµβάνει την ολοκλήρωση τριών διακριτών σταδίων:  
 

Στρατηγικός Σχεδιασμός (Ψήφιση από ΔΣ) 

Επιχειρησιακό & Οικονομικός Προγραμματισμός – Δείκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης 

Παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

 

Η σειρά ολοκλήρωσης και των πιο πάνω σταδίων, καθώς επίσης και το περιεχόµενό τους σε πρώτο 
επίπεδο ανάλυσης παρουσιάζονται συνοπτικά στο ακόλουθο κάθετο διάγραµµα ροής: 

 

 
∆ιάγραµµα 2: ∆ιάγραµµα Ροής Πρώτου Επιπέδου, των σταδίων Ολοκλήρωσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του 

∆ήµου 
 

 

 

 

 

 

 � Ψήφιση από 

Δημοτικό Συμβούλιο 
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Το παρόν σχέδιο εκπονήθηκε σύµφωνα: 
 
� Αυστηρά διαµορφωµένες προδιαγραφές ως προς το περιεχόµενό του, όπως αυτό ορίζεται 

από το προαναφερθέν θεσµικό πλαίσιο, µε το οποίο και συµµορφώνεται πλήρως. 
� Τις σχετικές Οδηγίες της ΕΕΤΑΑ. 
� Τις επιταγές της ∆ιοικητικής Επιστήµης και ειδικότερα του κλάδου της Στρατηγικής 

∆ιοίκησης. 
 

Η µεθοδολογία που ακολουθείται για την εκπόνηση του ΕΠ, βασίζεται στην ανάγκη επίτευξης του 
τελικού αποτελέσµατος, που αφορά στη σύνταξη και αποδοχή ενός µεσοµακροπρόθεσµου 
προγραµµατικού πλαισίου, που ανταποκρίνεται στην υφιστάµενη κατάσταση και που µπορεί να 
λειτουργήσει µέσα στα πλαίσια τόσο της θεσµικής κατοχύρωσης, όσο και των χρηµατοδοτικών 
δυνατοτήτων που παρέχονται.  
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Στρατηγικός 

Σχεδιασμός 
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4. Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος του Δήμου 

4.1. Γεωμορφολογικά Χαρακτηριστικά 
 

Ο ∆ήµος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης περιλαµβάνει τρεις ∆ηµοτικές Ενότητες, τα γεωγραφικά όρια 
των οποίων προσδιορίζουν και τα γεωγραφικά και διοικητικά όρια του ∆ήµου. 

 
∆ηµοτική Ενότητα Βάρης: Έκταση 22,63 τ.χλµ., πληθυσµιακή πυκνότητα 458,93 άτοµα/τ.χλµ και 
µορφολογία Πεδινή. 
 
Η ∆ηµοτική Κοινότητα Βάρης βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο του Νοµού Ανατολικής Αττικής. Στα 
Βόρεια και ανατολικά συνορεύει µε το ∆ήµο Κρωπίας, στα δυτικά µε τη ∆ηµοτική Κοινότητα  Βούλας, 
στο βορειοδυτικά µε το ∆ήµο Γλυφάδας και στα νοτιοδυτικά µε τη ∆ηµοτική Κοινότητα Βουλιαγµένης, 
ενώ νότια βρέχεται από τον Σαρωνικό κόλπο. Η έκταση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Βάρης, βάση των 
στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι 22,63 τ.χλµ.. Η ∆ηµοτική Κοινότητα Βάρης αν και 
αποτελεί προάστιο του µητροπολιτικού συγκροτήµατος της Αθήνας παρουσιάζει ιδιαιτερότητες ως 
προς τα πολεοδοµικά χαρακτηριστικά της. Το γεωµορφολογικό χαρακτηριστικό των γειτονιών της 
Βάρης είναι η ασυνέχεια που προέρχεται είτε από λόφους, είτε από την διέλευση µεγάλων οδικών 
αξόνων υπερτοπικής κυκλοφορίας, αλλά και από το γεγονός ότι υπάρχουν τµήµατα γης που δεν έχουν 
ενταχθεί στο σχέδιο πόλης. Η οικιστική εξάπλωση του πρώην ∆ήµου Βάρης είχε ως απαρχή τους 
οικισµούς της Βάρης, Βάρκιζας και ∆ίλοφου, οι οποίοι αρχικά ήταν ανεξάρτητοι µεταξύ τους και στην 
πορεία έχουν ενοποιηθεί. 
 
∆ηµοτική Ενότητα Βούλας: Έκταση 8,79 τ.χλµ., πληθυσµιακή πυκνότητα 2.905,66 άτοµα/τ.χλµ και 
µορφολογία Πεδινή 
 
Η ∆ηµοτική Κοινότητα Βούλας καταλαµβάνει έκταση 8,79 τ.χλµ. νότια της Γλυφάδας, η οποία ορίζεται 
στα δυτικά από τη θάλασσα του Σαρωνικού και στα ανατολικά από τον ορεινό όγκο του Υµηττού. Η 
παραθαλάσσια θέση και η απόστασή της από την Αθήνα, καθώς και ο χαρακτηρισµός της από το 
Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ως προάστιο αποκλειστικής κατοικίας διασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο 
ποιότητας ζωής στην πόλη. Η Βούλα αναγνωρίστηκε ως δήµος το 1982, ενώ υφίστατο ως αυτόνοµη 
κοινότητα ήδη από το 1934. Η γεωµορφολογία της Βούλας παρουσιάζει τα γενικά χαρακτηριστικά των 
παράκτιων περιοχών που βρίσκονται δυτικά του Υµηττού, όπως το Φάληρο, ο Άλιµος και η Γλυφάδα.  
Το τοπίο είναι σε γενικές γραµµές βραχώδες και ηµιάνυδρο µε ελάχιστη βλάστηση. ∆ιατρέχεται από 
χειµαρρώδη ρέµατα που φεύγουν κατηφορικά από τις πλαγιές του Υµηττού προς τον Σαρωνικό κόλπο. 
Η άµεση γειτνίαση µε τη θάλασσα και το χαµηλό γεωγραφικό ανάγλυφο εξασφαλίζουν στους 
κατοίκους της Βούλας αλλά και των γύρω περιοχών ένα εύκρατο κλίµα µε πολλές θερµές ηµέρες και 
ήπιους χειµώνες. 
 
∆ηµοτική Ενότητα Βουλιαγµένης: Έκταση 5,81 τ.χλµ., πληθυσµιακή πυκνότητα 1.108,78 
άτοµα/τ.χλµ και µορφολογία Πεδινή 
 
Η περιοχή της Βουλιαγµένης υπήρξε αρχικά παραθεριστική περιοχή. Ο οικισµός µέχρι το 1929 ανήκε 
διοικητικά στην κοινότητα Κορωπίου. Από το 1929 µέχρι το 1935 αποτέλεσε οικισµό της 
κοινότητας Βάρης, ενώ ως κοινότητα πρωτοσυστάθηκε το 1935. Το 1951 προσαρτήθηκαν στην 
κοινότητα οι οικισµοί Αγίου Νικολάου και Καβουρίου, ενώ το 1985 η κοινότητα µετατράπηκε σε ∆ήµο 
Βουλιαγµένης. Η παραθαλάσσια θέση και η απόστασή της από την Αθήνα, καθώς και ο 
χαρακτηρισµός της από το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΦΕΚ 1129/∆/1997) ως  προάστιο  αµιγούς  
κατοικίας  εξασφαλίζουν στους κατοίκους υψηλό βιοτικό επίπεδο. Εξαιρούνται  ένα οικοδοµικό 
τετράγωνο στην Κεντρική Βουλιαγµένη το οποίο έχει χρήση Πολεοδοµικού Κέντρου, η Πολεοδοµική 
Ενότητα του Αγίου Νικολάου, η οποία έχει χρήση Γενικής Κατοικίας και ένα επιπλέον τετράγωνο στην 
Κεντρική Βουλιαγµένη, το οποίο έχει χρήση Γενικής Κατοικίας. H   Βουλιαγµένη, λόγω της αυξηµένης 
οικιστικής επέκτασης  των  νοτίων προαστίων, έχει ενωθεί σήµερα µε το πολεοδοµικό συγκρότηµα της 
Αθήνας.  
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Τις τελευταίες δεκαετίες έχει εξελιχθεί στην ακριβότερη περιοχή των νοτίων προαστίων της Αττικής για 
αγορά κατοικίας και σε µία από τις ακριβότερες της Ευρώπης. Ο τότε ∆ήµος Βουλιαγµένης 
ανακηρύχθηκε Ολυµπιακή Πόλη, µετά από πρόταση της Ο.Ε.Ο.Α. «ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε.». 
 

Πίνακας 3: Γεωγραφικά Στοιχεία ∆ήµου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης 

 

Γεωγραφικά Στοιχεία 

Δημοτική 

Ενότητα 

Βάρης 

Δημοτική 

Ενότητα 

Βούλας 

Δημοτική 

Ενότητα 

Βουλιαγμένης 

Δήμος Βάρης - 

Βούλας - 

Βουλιαγμένης 

Έκταση (τ.χλμ.) 22,63 8,79 5,81 37,23 

Πληθυσμιακή Πυκνότητα 

(άτομα/τ.χλμ.) 
485,93 2.905,66 1.108,78 1.154,23 

Μορφολογία
4
 (Π)εδινός (Π)εδινός (Π)εδινός (Π)εδινός 

 

 

 
Εικόνα 2: Η γεωγραφική θέση του ∆ήµου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης στην Αττική 

 

 

Πίνακας 4: Περιοχές NATURA – Περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους 

ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΜΗΤΤΟΥ: ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (∆ΙΚΤΥΟ NATURA 
2000 CODE:GR3000006) 

8.517,26 στρ. 

ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΑΚΤΩΝ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ:ΖΩΝΕΣ  ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΚΛΠ 

4.815,13 στρ. 

ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ :ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ, 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΛΠ. 

1.576,14 στρ. 

NATURA 2000 CODE: GR3000006: ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ - ΧΛΩΡΙ∆ΑΣ & ΠΑΝΙ∆ΑΣ 
(Περιοχή Λόφου µεταξύ Βούλας-Βάρης- Βουλ/νης κλπ)  

2.228,96 στρ. 

ΖΟΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ:ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2.581,29 στρ. 

 

                                                           
4 Βάσει κατηγοριοποίησης της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ) 
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Εικόνα 3: Η γεωγραφική θέση των τριών ∆ηµοτικών Ενοτήτων 

 

4.2. Κοινωνικοοικονομικά Χαρακτηριστικά 

4.2.1. Δημογραφικό Προφίλ του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
5
 

 

Ο µόνιµος πληθυσµός6 στη ∆ηµοτική Ενότητα Βάρης σύµφωνα µε την πρόσφατη απογραφή του 2011 
(στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ήταν 15.855 άτοµα. Αντίστοιχα, στην ∆ηµοτική Ενότητα Βούλας, ο µόνιµος 
πληθυσµός ήταν 28.364 άτοµα. Τέλος, η ∆ηµοτική Ενότητα Βουλιαγµένης είχε µόνιµο πληθυσµό 
4.180 άτοµα. Συνολικά, ο µόνιµος πληθυσµός σε επίπεδο ∆ήµου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης 
ήταν το 2011 48.399 άτοµα. Συνολικά και σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα στοιχεία, ο µόνιµος 
πληθυσµός του ∆ήµου παρουσίασε σηµαντική αύξηση - σε σχέση µε τα επίσηµα στοιχεία της 
απογραφής του 2001 - της τάξης του +14,9%.  
 
Ειδικότερα: 
 

• Ο µόνιµος πληθυσµός σε επίπεδο ∆ηµοτικής Κοινότητας Βάρης παρουσίαση τη µεγαλύτερη 
αύξηση πληθυσµού (ήτοι +48,15%). Ο πληθυσµός αυξήθηκε από 10.702 άτοµα το 2001, σε 
15.855 άτοµα το 2011. 

• Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Βούλας ο µόνιµος πληθυσµός αυξήθηκε κατά 10,59 ποσοστιαίες 
µονάδες. Ο πληθυσµός αυξήθηκε από 25.647 άτοµα το 2001, σε 28.364 άτοµα το 2011. 

• Μείωση του µόνιµου πληθυσµού της τάξης του 27,7% σηµειώθηκε στη ∆ηµοτική Κοινότητα 
Βουλιαγµένης. Ο πληθυσµός µειώθηκε από 5.778 άτοµα το 2001, σε 4.180 άτοµα το 2011. 

 
Το σύνολο των παραπάνω αποτυπώνεται στον πίνακα και το γράφηµα που ακολουθούν, όπου 
παρουσιάζονται βασικά δηµογραφικά στοιχεία σε επίπεδο ∆ήµου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης. 
 

 

 

                                                           
5 Τονίζεται πως η ανάλυση των δηµογραφικών στοιχείων, καθώς επίσης και όλων των στοιχείων που σχετίζονται µε αυτά, 
πραγµατοποιείται βάση των τελευταίων επίσηµα δηµοσιευµένων στοιχείων, δηλαδή της απογραφής πληθυσµού 2011.  
 
6 Ως µόνιµο πληθυσµό ορίζουµε το συνολικό πληθυσµό που δήλωσε ως µόνιµη κατοικία του κατά την απογραφή του τον 
συγκεκριµένο τόπο, ανεξάρτητα από το πού βρέθηκε και απογράφηκε στην επικράτεια της χώρας.  
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Πίνακας 5: Μεταβολή 
Πληθυσµού ∆ήµου 
Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγµένης 2001 - 
2011 
 

 

 

 

 
Εικόνα 4: Μεταβολή Πληθυσµού 
∆ήµου Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγµένης 2001 - 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

∆ιάγραµµα 3:  Μεταβολή 
Πληθυσµού ∆ήµου Βάρης - 
Βούλας - Βουλιαγµένης 2001 - 
2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2001 2011 
% 

Μεταβολής 

Δ.Ε. Βάρης 10.702 15.855 48,15% 

Δ.Ε. Βούλας 25.647 28.364 10,59% 

Δ.Ε. Βουλιαγμένης 5.778 4.180 -27,66% 

Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 42.127 48.399 14,89% 
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∆ιάγραµµα 4:  Μεταβολή Πληθυσμού Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 

2001 - 2011 

 
Σε κάθε περίπτωση, ο αριθµός της απογραφής δύναται να υποεκτιµά τον αριθµό των κατοίκων και για 
το λόγο αυτό αποτελεί καλή πρακτική να πραγµατοποιείται  συµπληρωµατικά, εκτίµηση7 του 
πληθυσµού, µε βάση των αριθµό των παροχών ύδρευσης σε επίπεδο ∆ήµου και ∆ηµοτικών Ενοτήτων. 
Ο λόγος για αυτές τις αποκλίσεις µεταξύ των επίσηµων στατιστικών απογραφής και της πραγµατικής 
κατάστασης είναι συνήθως αποτέλεσµα µιας αρκετά γνώριµης συνήθειας πολλών ανθρώπων στην 
Ελλάδα να πηγαίνουν στον τόπο γέννησης τους κατά την διάρκεια της απογραφής µε σκοπό να 
καταγραφούν εκεί. Τα στοιχεία που προέκυψαν από τα δεδοµένα των παροχών ύδρευσης, όπως αυτά 
δόθηκαν από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Πίνακας 6: Εκτίµηση Πληθυσµού ∆ήµου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης, βάσει των παροχών ύδρευσης 
 

Δεδομένα 

Δημοτική 

Ενότητα 

Βάρης 

Δημοτική 

Ενότητα 

Βούλας 

Δημοτική 

Ενότητα 

Βουλιαγμένης 

Δήμος Βάρης - 

Βούλας - 

Βουλιαγμένης 

Πληθυσμός Απογραφής 

2011 (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
15.855 28.364 4.180 48.399 

Παροχές Ύδρευσης 10.460 17.707 4.490 32.657 

Εκτίμηση Πληθυσμού βάσει 

Παροχών Ύδρευσης 
27.196 46.038 11.674 84.908 

 

Από την πιο πάνω ανάλυση, προκύπτει πως ο πληθυσµός σε επίπεδο ∆ήµου Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγµένης είναι σηµαντικά υψηλότερος σε σχέση µε τα στοιχεία της πρόσφατης απογραφής 
(2011).  
 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Η εκτίµηση πραγµατοποιήθηκε βάσει του εµπειρικού πολλαπλασιαστή 2,6 
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Παρότι η εκτίµηση µε βάση των αριθµό των παροχών ύδρευσης δεν αποτελεί σε καµία περίπτωση 
καταγραφή πληθυσµού, αλλά µια εκτίµηση µε βάση την εµπειρική σχέση µεταξύ πληθυσµού και 
αριθµού παροχών, σε κάθε περίπτωση τείνει να τεκµηριώσει µια υποεκτίµηση του πληθυσµού της 
περιοχής του ∆ήµου και στις τρεις ∆ηµοτικές Ενότητες. Το συγκεκριµένο στοιχείο της ανάλυσης 
είναι ιδιαίτερα κρίσιµο, καθώς τεκµηριώνει περεταίρω τις αυξανόµενες υποχρεώσεις το ∆ήµου για την 
κάλυψη των αναγκών των δηµοτών και µπορεί  / πρέπει να χρησιµοποιηθεί στην κατεύθυνση της 
διεκδίκησης πόρων. 
 
Επιπρόσθετα στα παραπάνω, ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο της ανάλυσης είναι η εκτίµηση / 
προσέγγιση του Θερινού Πληθυσµού του ∆ήµου. Η πιο πάνω εκτίµηση είναι κρίσιµη για τον 
σωστότερο σχεδιασµό συστηµάτων διαχείρισης και υποδοµών σε επίπεδο ∆ήµου, καθώς τα 
συστήµατα και οι υποδοµές θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύψουν τις όποιες ανάγκες, όταν αυτές 
βρίσκονται στο µέγιστο σηµείο τους. Ο Θερινός Πληθυσµός περιλαµβάνει: 
 

i. To πληθυσµό του ∆ήµου / Χειµερινός Πληθυσµός 
ii. Τον Εποχιακό / Θερινό Πληθυσµό 
iii. Τον ∆ιερχόµενο Πληθυσµό 

 
Για την εκτίµηση του Θερινού Πληθυσµού ελήφθησαν υπόψη τα παρακάτω διαθέσιµα στοιχεία και 
συγκεκριµένα: 
 
� Η εκτίµηση του πληθυσµού σε επίπεδο ∆ήµου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης βάσει των 

παροχών ύδρευσης. 
� Η δυναµικότητα (κλίνες) των υποδοµών φιλοξενίας του ∆ήµου (Εποχιακός Πληθυσµός) 
� Στοιχεία / Εκτιµήσεις του ∆ήµου για τον αριθµό των επισκεπτών / διερχόµενων σε 

βασικά σηµεία ενδιαφέροντος του ∆ήµου (παραλίες, πλαζ, λοιπά σηµεία ενδιαφέροντος) 
 
Βάσει των παραπάνω προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 
 

Πίνακας 7: 
Εκτίµηση / 
Προσέγγιση Θερινού 
Πληθυσµού ∆ήµου 
Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγµένης 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Βάσει µεθοδολογιών εκτίµηση εποχικού πληθυσµού, από επίσηµα στοιχεία υποδοµών φιλοξενίας 

Κατηγορία Πληθυσμού Αριθμός 

Εκτίμηση Χειμερινού Πληθυσμού Δήμου Βάρης - Βούλας 

- Βουλιαγμένης 
84.908 

Δυναμικότητα Υποδομών Φιλοξενίας (πρόσφατα στοιχεία 

Τουριστικού Επιμελητηρίου) 
2.872 

Προσαύξηση
8
 30% 

Εκτίμηση Εποχικού Πληθυσμού 3.734 

Παραλία Αγίου Νικολάου 500 

Παραλία Βουλιαγμένης 1.500 

Παραλία Καβουρίου 2.500 

Βάρκιζα 2.500 

Πλαζ Βάρης 2.500 

Α Πλαζ 2.500 

Β Πλαζ 2.500 

Yabanaki 2.500 

Λίμνη Βουλιαγμένης 750 

Λοιπά 3.000 

Εκτίμηση Διερχόμενου Πληθυσμού 20.750 

Εκτίμηση Θερινού Πληθυσμού 109.392 
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4.2.2. Πυραμίδα Ηλικιών Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης 

 

Το ποσοστό Ανδρών και Γυναικών επί του πληθυσµού του ∆ήµου  Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης, 
είναι 49% και 51% αντίστοιχα, παρατηρείται δηλαδή µία περίπου ίση κατανοµή του πληθυσµού στα 
δύο φύλα, γεγονός που ισχύει εξίσου και για τις τρεις ∆ηµοτικές Κοινότητες Βάρης, Βούλας και 
Βουλιαγµένης, όπως φαίνεται και στον πιο κάτω πίνακα: 
 

Πίνακας 8: Συµµετοχή Ανδρών & Γυναικών στο Πληθυσµό του ∆ήµου 
 

Φύλλο 

Δημοτική 

Ενότητα 

Βάρης 

Δημοτική 

Ενότητα 

Βούλας 

Δημοτική 

Ενότητα 

Βουλιαγμένης 

Δήμος Βάρης - Βούλας - 

Βουλιαγμένης 

% Ανδρών στο Πληθυσμό 52% 47% 48% 49% 

% Γυναικών στον Πληθυσμό 48% 53% 52% 51% 

 

Εκτός από την κατανοµή του πληθυσµού του ∆ήµου µεταξύ των δύο φύλων, ιδιαίτερη σηµασία έχει το 
ποσοστό του πληθυσµού που αντιστοιχεί στις παραγωγικές ηλικίες, αλλά και γενικότερα η 
πυραµίδα ηλικιών σε επίπεδο ∆ήµου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης και ∆ηµοτικών Ενοτήτων, καθώς 
από τα συγκεκριµένα δηµογραφικά στοιχεία µπορούν να προκύψουν κρίσιµα συµπεράσµατα τόσο για 
την αναπτυξιακή δυναµική του ∆ήµου σε τοπικό επίπεδο, όσο και για τις υφιστάµενες και µελλοντικές 
(κυρίως) ανάγκες στο τοµέα της κοινωνικής πολιτικής. 
 

Πίνακας 9: Κατανοµή των Ανδρών σε Ηλικιακές Οµάδες 
 

 ∆ηµοτική 
Ενότητα 
Βάρης 

∆ηµοτική 
Ενότητα 
Βούλας 

∆ηµοτική 
Ενότητα 
Βουλιαγµένης 

∆ήµος Βάρης 
- Βούλας - 
Βουλιαγµένης 

Άνδρες     

0-9 878 1.538 162 2.578 

10-19 1.210 1.383 227 2.820 

20-29 1.428 1.290 244 2.962 

30-39 1.160 2.060 303 3.523 

40-49 1.130 2.031 274 3.435 

50-59 978 1.809 296 3.083 

60-69 683 1.697 250 2.630 

70-79 535 1.128 174 1.837 

80+ 206 486 94 786 

Σύνολο 8.208 13.422 2.024 23.654 

 

Πίνακας 10: Κατανοµή των Γυναικών σε Ηλικιακές Οµάδες 
 

 ∆ηµοτική 
Ενότητα 
Βάρης 

∆ηµοτική 
Ενότητα 
Βούλας 

∆ηµοτική 
Ενότητα 
Βουλιαγµένης 

∆ήµος Βάρης 
- Βούλας - 
Βουλιαγµένης 

Γυναίκες     

0-9 879 1.512 141 2.532 

10-19 817 1.349 205 2.371 

20-29 899 1.478 212 2.589 

30-39 1.268 2.337 315 3.920 

40-49 1.259 2.394 341 3.994 

50-59 1.006 2.244 359 3.609 
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60-69 720 1.848 267 2.835 

70-79 530 1.082 188 1.800 

80+ 269 698 128 1.095 

Σύνολο 7.647 14.942 2.156 24.745 

 
Πίνακας 11: Κατανοµή των Ανδρών σε Ηλικιακές Οµάδες (%) 

 

 ∆ηµοτική 
Ενότητα 
Βάρης 

∆ηµοτική 
Ενότητα 
Βούλας 

∆ηµοτική 
Ενότητα 
Βουλιαγµένης 

∆ήµος Βάρης 
- Βούλας - 
Βουλιαγµένης 

Άνδρες     

0-9 5,5% 5,4% 3,9% 5,3% 

10-19 7,6% 4,9% 5,4% 5,8% 

20-29 9,0% 4,5% 5,8% 6,1% 

30-39 7,3% 7,3% 7,2% 7,3% 

40-49 7,1% 7,2% 6,6% 7,1% 

50-59 6,2% 6,4% 7,1% 6,4% 

60-69 4,3% 6,0% 6,0% 5,4% 

70-79 3,4% 4,0% 4,2% 3,8% 

80+ 1,3% 1,7% 2,2% 1,6% 

 
Πίνακας 12: Κατανοµή των Γυναικών σε Ηλικιακές Οµάδες (%) 

 

 ∆ηµοτική 
Ενότητα 
Βάρης 

∆ηµοτική 
Ενότητα 
Βούλας 

∆ηµοτική 
Ενότητα 
Βουλιαγµένης 

∆ήµος Βάρης 
- Βούλας - 
Βουλιαγµένης 

Γυναίκες     

0-9 5,5% 5,3% 3,4% 5,2% 

10-19 5,2% 4,8% 4,9% 4,9% 

20-29 5,7% 5,2% 5,1% 5,3% 

30-39 8,0% 8,2% 7,5% 8,1% 

40-49 7,9% 8,4% 8,2% 8,3% 

50-59 6,3% 7,9% 8,6% 7,5% 

60-69 4,5% 6,5% 6,4% 5,9% 

70-79 3,3% 3,8% 4,5% 3,7% 

80+ 1,7% 2,5% 3,1% 2,3% 

 

Πίνακας 13: Κατανοµή Πληθυσµού σε Ηλικιακές Οµάδες 
 

 ∆ηµοτική 
Ενότητα 
Βάρης 

∆ηµοτική 
Ενότητα 
Βούλας 

∆ηµοτική 
Ενότητα 
Βουλιαγµένης 

∆ήµος Βάρης 
- Βούλας - 
Βουλιαγµένης 

Σύνολο     

0-9 1.757 3.050 303 5.110 

10-19 2.027 2.732 432 5.191 

20-29 2.327 2.768 456 5.551 

30-39 2.428 4.397 618 7.443 
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40-49 2.389 4.425 615 7.429 

50-59 1.984 4.053 655 6.692 

60-69 1.403 3.545 517 5.465 

70-79 1.065 2.210 362 3.637 

80+ 475 1.184 222 1.881 

Σύνολο 15.855 28.364 4.180 48.399 

 
Πίνακας 14: Κατανοµή Πληθυσµού σε Ηλικιακές Οµάδες (%) 

 

 ∆ηµοτική 
Ενότητα 
Βάρης 

∆ηµοτική 
Ενότητα 
Βούλας 

∆ηµοτική 
Ενότητα 
Βουλιαγµένης 

∆ήµος Βάρης 
- Βούλας - 
Βουλιαγµένης 

Σύνολο     

0-9 11,1% 10,8% 7,2% 10,6% 

10-19 12,8% 9,6% 10,3% 10,7% 

20-29 14,7% 9,8% 10,9% 11,5% 

30-39 15,3% 15,5% 14,8% 15,4% 

40-49 15,1% 15,6% 14,7% 15,3% 

50-59 12,5% 14,3% 15,7% 13,8% 

60-69 8,8% 12,5% 12,4% 11,3% 

70-79 6,7% 7,8% 8,7% 7,5% 

80+ 3,0% 4,2% 5,3% 3,9% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 

 

Βάση των στοιχείων που αποτυπώνονται στους πιο πάνω πίνακες, προκύπτει η Ηλιακή Πυραµίδα 
ανδρών και γυναικών, τόσο σε επίπεδο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης, όσο και σε επίπεδο 
∆ηµοτικών Ενοτήτων. 
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∆ιάγραµµα 5: Πυραµίδα Ηλικιών ∆ήµου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης, ανά Φύλο και ∆ηµοτική Ενότητα 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 6: 
Πυραµίδα Ηλικιών 
∆ήµου Βάρης – 
Βούλας – 
Βουλιαγµένης 
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Από την παραπάνω ανάλυση, προκύπτουν τα εξής κρίσιµα συµπεράσµατα: 
 

• Στο ∆ήµο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης συνολικά, σε µεγάλο ποσοστό συσσωρεύεται 
πληθυσµός των παραγωγικών ηλικιακών οµάδων 30 έως 49 ετών. Το προαναφερθέν 
συµπέρασµα ισχύει εξίσου και για τις τρεις ∆ηµοτικές Ενότητες Βούλας, Βάρης και 
Βουλιαγµένης, καθώς η ηλικιακή οµάδα 30 έως 49, αντιπροσωπεύει το 30% του συνολικού 
πληθυσµού της ∆ηµοτικής Ενότητας της Βάρης, το  31% του συνολικού πληθυσµού της 
∆ηµοτικής Ενότητας της Βούλας και το 29% της ∆ηµοτικής Ενότητας του πληθυσµού της 
Βουλιαγµένης.  
 

• Σηµαντική διαφοροποίηση παρουσιάζεται στην ηλικιακή οµάδα 0 έως 29 ετών, ήτοι στο 
νεότερο ηλικιακά πληθυσµό. Η συγκεκριµένη ηλικιακή οµάδα αντιπροσωπεύει το 39% του 
συνολικού πληθυσµό της ∆ηµοτικής Ενότητας της Βάρης, ενώ το ποσοστό της ίδιας 
ηλικιακής οµάδας στις ∆ηµοτικές Ενότητες Βούλας και Βουλιαγµένης είναι µόλις 30% και 28% 
αντίστοιχα. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός πως στη ∆ηµοτική Ενότητα της Βάρης 
παρατηρήθηκε η µεγαλύτερη αύξηση του πληθυσµού κατά την περίοδο 2001 – 2011 (σε 
σχέση µε τις άλλες δύο ∆ηµοτικές Ενότητες), προκύπτει το κρίσιµο συµπέρασµα πως στη 
περιοχή της Βάρης διατηρείται µια δυναµική περαιτέρω αύξησης του πληθυσµού, 
σηµαντικά µεγαλύτερη σε σχέση µε το ∆ήµο συνολικά. Το στοιχείο αυτό θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη κατά τη διαµόρφωση της στρατηγικής του ∆ήµου, ειδικότερα σε κρίσιµους τοµείς της 
κοινωνικής πολιτικής. 
 

• Χωρίς να παραβλέπουµε την προαναφερθείσα διαφοροποίηση της πυραµίδας ηλικιών της 
∆ηµοτικής Ενότητας της Βάρης, µπορούµε να πούµε πως το δηµογραφικό προφίλ των τριών 
δηµοτικών ενοτήτων παρουσιάζει σηµαντική οµοιογένεια. παρατηρώντας την ηλικιακή 
πυραµίδα σε επίπεδο νέου ∆ήµου, µπορούµε να πούµε πως το δηµογραφικό προφίλ του 
είναι ιδιαίτερα θετικό σε αναπτυξιακούς όρους. 
 

• Επιπρόσθετα, µπορούµε να σηµειώσουµε πως η ηλικιακή πυραµίδα σε επίπεδο ∆ήµου 
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης είναι σχετικά ικανοποιητική, κάτι το οποίο περιµένουµε να 
επιβεβαιωθεί και από τους βασικούς δηµογραφικούς δείκτες, οι οποίοι µπορούν να 
αποκρυσταλλώσουν την εικόνα των δηµογραφικών δεδοµένων και οι οποίο παρουσιάζονται 
στον πίνακα και το διάγραµµα που ακολουθεί. 

 

4.2.3. Βασικοί Δημογραφικοί Δείκτες 

 

Πίνακας 15: Κρίσιμοι Δημογραφικοί Δείκτες στο Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 

 

Δημογραφικοί Δείκτες 

Δημοτική 

Ενότητα 

Βάρης 

Δημοτική 

Ενότητα 

Βούλας 

Δημοτική 

Ενότητα 

Βουλιαγμένης 

Δήμος Βάρης - 

Βούλας - 

Βουλιαγμένης 

Ελλάδα 

Δείκτης Γήρανσης 82% 118% 166% 109% 133% 

Δείκτης Εξάρτησης 25% 29% 27% 27% 52% 
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� Ο δείκτης γήρανσης δίνει τον αριθµό των ατόµων 65 ετών και άνω που αναλογούν σε 100 
άτοµα ηλικίας µέχρι 14 ετών. ∆είχνει δηλαδή την αναλογία ηλικιωµένων και νέων. Σύµφωνα 
µε τα στοιχεία, η τιµή του δείκτη είναι 82% για τη ∆ηµοτική Ενότητα Βάρης, 118% για τη 
∆ηµοτική Ενότητα Βούλας και 166% για τη ∆ηµοτική Ενότητα Βουλιαγµένης και συνεπώς για 
το ∆ήµο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης συνολικά, ο δείκτης έχει τιµή 133%. Η τιµή αυτή 
είναι αρκετά µικρότερη σε σύγκριση µε τη τιµή του δείκτη σε επίπεδο χώρας τεκµηριώνοντας 
ένα ικανοποιητικότερο δηµογραφικό προφίλ σε επίπεδο ∆ήµου. Ο δείκτης γήρανσης 
αποτυπώνει και την προαναφερθείσα διαφοροποίηση σε επίπεδο ∆ηµοτικής Ενότητας Βάρης 
και µάλιστα µε πιο εµφατικό τρόπο. Ειδικότερα, η ∆ηµοτική Ενότητα Βάρης είναι η µόνη 
∆ηµοτική Ενότητα το ∆ήµου, όπου για κάθε άτοµο ηλικίας άνω των 65 ετών, 
αντιστοιχούν περισσότερα άτοµα ηλικίας 0 – 14 ετών9.  

 
� Ο δείκτης εξάρτησης δίνει τον αριθµό ατόµων των ηλικιών µέχρι 14 ετών και από 65 και άνω 

ανά 100 άτοµα παραγωγικού πληθυσµού (ηλικίες από 15 έως 64 έτη). Αναφέρεται δηλαδή 
στους ηλικιωµένους και στους νέους (βρέφη, παιδιά, έφηβοι) ως εξαρτώµενος πληθυσµός από 
τα άτοµα που ανήκουν στο εργατικό δυναµικό (οικονοµικά ενεργός πληθυσµός). Η τιµή του 
για το ∆ήµο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης συνολικά, είναι 27%, ενώ η τιµής του για τις 
∆ηµοτικές Ενότητες Βάρης, Βούλας και Βουλιαγµένης είναι 25%, 29% και 27% αντίστοιχα, 
κυµαίνεται δηλαδή σε σηµαντικά χαµηλότερα επίπεδα σε σχέση µε τη χώρα στο σύνολό της. 
Συµπερασµατικά, όσον αφορά το δείκτη εξάρτησης και οι τρεις ∆ηµοτικές Ενότητες 
παρουσιάζουν σηµαντική οµοιογένεια. 

 
 

∆ιάγραµµα 7: Κρίσιµοι 
∆ηµογραφικοί ∆είκτες 
στο ∆ήµο Βάρης - 
Βούλας - Βουλιαγµένης, 
ανά ∆ηµοτική Ενότητα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Τιµή ∆είκτη < 100% 



Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  2015 - 2019 

31                                                                                                                                Δήμος Βάρης - Βούλας -  Βουλιαγμένης 

4.2.4. Επίπεδο Εκπαίδευσης του Πληθυσμού 

 

Όπως προκύπτει από τα επίσηµα στοιχεία της πρόσφατης απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του 2011, το 
επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσµού του ∆ήµου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης συνολικά, έχει ως 
ακολούθως10: 
 

i. Στο σύνολο του πληθυσµού του ∆ήµου, οι κάτοχοι µεταπτυχιακού - διδακτορικού τίτλου 
αποτελούν το 7,1% του συνολικού πληθυσµού. 4,7% για τη ∆ηµοτική Ενότητα Βάρης, 8,2% 
για τη ∆ηµοτική Ενότητα Βούλας και 8,7% για τη ∆ηµοτική Ενότητα Βουλιαγµένης. Σε κάθε 
περίπτωση τα ποσοστά αυτά είναι ιδιαίτερα υψηλά, ειδικότερα εάν συγκριθούν, τόσο µε 
την Περιφέρεια Αττικής (3,4%), όσο και µε τη χώρα συνολικά (1,9%). Ήδη γίνεται φανερό πως 
το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσµού του ∆ήµου είναι ιδιαίτερα υψηλό, κάτι που 
επιβεβαιώνεται και παρακάτω. Υπερθεµατίζεται επίσης, πως στο συγκεκριµένο επίπεδο 
εκπαίδευσης τα ποσοστά είναι σηµαντικά υψηλότερα ακόµη και σε σχέση µε τα ποσοστά της 
απογραφής του 2001. 
 

ii. Στο σύνολο του πληθυσµού του ∆ήµου οι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών ανέρχονται στο 
23,2% του συνολικού πληθυσµού. 16,8% για τη ∆ηµοτική Ενότητα Βάρης,  26,5% για τη 
∆ηµοτική Ενότητα Βούλας και 25,2% για τη ∆ηµοτική Ενότητα Βουλιαγµένης. Τα ποσοστά για 
σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής και χώρας είναι 14% και 10,6% αντίστοιχα. Υπερθεµατίζεται 
επίσης πως και στο συγκεκριµένο επίπεδο εκπαίδευσης τα ποσοστά είναι σηµαντικά 
υψηλότερα σε σχέση µε τα ποσοστά της απογραφής του 2001. 
 

iii. Στο σύνολο του πληθυσµού του ∆ήµου οι πτυχιούχοι ΑΤΕΙ ανέρχονται στο 4,2% του 
συνολικού πληθυσµού. 4,1% για τη ∆ηµοτική Ενότητα Βάρης, 4,4 για τη ∆ηµοτική Ενότητα 
Βούλας και 3,1% για τη ∆ηµοτική Ενότητα Βουλιαγµένης. Τα ποσοστά για την σε επίπεδο 
Περιφέρειας Αττικής και χώρας είναι 4,9% και 4,4% αντίστοιχα. 
 

iv. Στο σύνολο του πληθυσµού του ∆ήµου οι απόφοιτοι ανώτερων επαγγελµατικών σχολών, 
ΙΕΚ και κολεγίων ανέρχονται στο 9,9% του συνολικού πληθυσµού. 8,3% για τη ∆ηµοτική 
Ενότητα Βάρης, 10,5% για τη ∆ηµοτική Ενότητα Βούλας και 11,3% για τη ∆ηµοτική Ενότητα 
Βουλιαγµένης. Τα ποσοστά για την σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής και χώρας είναι 7,9% και 
5,8% αντίστοιχα. 

 
v. Στο σύνολο του πληθυσµού του ∆ήµου οι απόφοιτοι µέσης εκπαίδευσης (Γενικά Λύκεια 

και ΕΠΑ.Λ.) ανέρχονται στο 27,4% του συνολικού πληθυσµού. 31,1% για τη ∆ηµοτική 
Ενότητα Βάρης, 25,2% για τη ∆ηµοτική Ενότητα Βούλας και 28% για τη ∆ηµοτική Ενότητα 
Βουλιαγµένης. Τα ποσοστά για την σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής και χώρας είναι 28,6% 
και 25% αντίστοιχα. 
 

vi. Στο σύνολο του πληθυσµού του ∆ήµου οι απόφοιτοι επαγγελµατικών σχολών ανέρχονται 
στο 1,2% του συνολικού πληθυσµού. 1,6% για τη ∆ηµοτική Ενότητα Βάρης, 1% για τη 
∆ηµοτική Ενότητα Βούλας και 0,9%% για τη ∆ηµοτική Ενότητα Βουλιαγµένης. Τα ποσοστά 
για την σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής και χώρας είναι 2,4% και 2,5% αντίστοιχα. 

 
vii. Στο σύνολο του πληθυσµού του ∆ήµου οι απόφοιτοι Γ Γυµνασίου ανέρχονται στο 8,5% του 

συνολικού πληθυσµού. 13,8% για τη ∆ηµοτική Ενότητα Βάρης, 8,8% για τη ∆ηµοτική Ενότητα 
Βούλας και 8,3% για τη ∆ηµοτική Ενότητα Βουλιαγµένης. Τα ποσοστά για την σε επίπεδο 
Περιφέρειας Αττικής και χώρας είναι 10,8% και 11,6% αντίστοιχα. 
 
 
 

                                                           
10 ∆εν συµπεριλαµβάνονται οι γεννηµένοι την 01/01/2005 και µετά 
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viii. Στο σύνολο του πληθυσµού του ∆ήµου οι απόφοιτοι δηµοτικού ανέρχονται στο 10,4% του 
συνολικού πληθυσµού. 13,8% για τη ∆ηµοτική Ενότητα Βάρης, 8,8% για τη ∆ηµοτική Ενότητα 
Βούλας και 8,3% για τη ∆ηµοτική Ενότητα Βουλιαγµένης. Τα ποσοστά για την σε επίπεδο 
Περιφέρειας Αττικής και χώρας είναι 18% και 24,9% αντίστοιχα. 

 
ix. Στο σύνολο του πληθυσµού του ∆ήµου οι µη έχοντες γνώση γραφής και ανάγνωσης (πλην 

προσχολικής αγωγής), ανέρχονται στο 0,4% περίπου του συνολικού πληθυσµού. 0,7% για 
τη ∆ηµοτική Ενότητα Βάρης, 0,4 για τη ∆ηµοτική Ενότητα Βούλας και 0,3% για τη ∆ηµοτική 
Ενότητα Βουλιαγµένης. Τα ποσοστά για την σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής και χώρας είναι 
1,3% και 2,4% αντίστοιχα. 

 
Πίνακας 16: Επίπεδο Εκπαίδευσης Πληθυσµού ∆ήµου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης 

 

 
∆ηµοτική 
Ενότητα 
Βάρης 

∆ηµοτική 
Ενότητα 
Βούλας 

∆ηµοτική 
Ενότητα 
Βουλιαγµένης 

∆ήµος Βάρης 
- Βούλας - 
Βουλιαγµένης 

Περιφέρεια 
Αττικής 

Ελλάδα 

Όχι Γραφή & Ανάγνωση 97 94 12 203 45.113 244.363 

Προσχολική Αγωγή 1.097 1.811 204 3.112 216.357 651.089 
Γνώση Γραφής & 
Ανάγνωσης 

209 163 30 402 91.153 448.082 

∆ηµοτικό 2.035 2.327 329 4.691 646.441 2.524.345 

Γυµνάσιο 1.505 1.997 323 3.825 389.626 1.174.591 

Επαγγελµατική Σχολή 241 257 35 533 87.711 253.899 

ΕΠΑΛ 261 268 42 571 104.798 348.916 

Γενικός Λύκειο 4.327 6.392 1.073 11.792 923.690 2.183.480 

ΙΕΚ - Κολέγια 967 2.188 379 3.534 238.129 502.079 
Ανώτερες Επαγγελµατικές 
Σχολές 

254 592 70 916 45.401 90.400 

ΑΤΕΙ - ΑΣΠΑΙΤΕ 603 1.175 132 1.910 177.522 444.910 

ΑΕΙ 2.477 6.987 1.001 10.465 503.953 1.076.933 

Master 587 1.759 273 2.619 99.048 155.532 

PhD 103 405 73 581 23.729 41.312 

 
Πίνακας 17: Επίπεδο Εκπαίδευσης Πληθυσµού ∆ήµου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης 

 

 
∆ηµοτική 
Ενότητα 
Βάρης 

∆ηµοτική 
Ενότητα 
Βούλας 

∆ηµοτική 
Ενότητα 
Βουλιαγµένης 

∆ήµος Βάρης 
- Βούλας - 
Βουλιαγµένης 

Περιφέρεια 
Αττικής 

Ελλάδα 

Όχι Γραφή & Ανάγνωση 0,7% 0,4% 0,3% 0,4% 1,3% 2,4% 

Προσχολική Αγωγή 7,4% 6,9% 5,1% 6,9% 6,0% 6,4% 
Γνώση Γραφής & 
Ανάγνωσης 

1,4% 0,6% 0,8% 0,9% 2,5% 4,4% 

∆ηµοτικό 13,8% 8,8% 8,3% 10,4% 18,0% 24,9% 

Γυµνάσιο 10,2% 7,6% 8,1% 8,5% 10,8% 11,6% 

Επαγγελµατική Σχολή 1,6% 1,0% 0,9% 1,2% 2,4% 2,5% 

ΕΠΑΛ 1,8% 1,0% 1,1% 1,3% 2,9% 3,4% 

Γενικός Λύκειο 29,3% 24,2% 27,0% 26,1% 25,7% 21,5% 

ΙΕΚ - Κολέγια 6,6% 8,3% 9,5% 7,8% 6,6% 5,0% 
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Ανώτερες Επαγγελµατικές 
Σχολές 

1,7% 2,2% 1,8% 2,0% 1,3% 0,9% 

ΑΤΕΙ - ΑΣΠΑΙΤΕ 4,1% 4,4% 3,3% 4,2% 4,9% 4,4% 

ΑΕΙ 16,8% 26,5% 25,2% 23,2% 14,0% 10,6% 

Master 4,0% 6,7% 6,9% 5,8% 2,8% 1,5% 

PhD 0,7% 1,5% 1,8% 1,3% 0,7% 0,4% 

 

Το σύνολο των στοιχείων του πίνακα, απεικονίζεται στο διάγραµµα που ακολουθεί: 
 

 

 

∆ιάγραµµα 8:Επίπεδο Εκπαίδευσης του Πληθυσµού ∆ήµου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης, ανά ∆ηµοτική 
Ενότητα 

 

Ως γενικό συµπέρασµα µπορούµε να πούµε πως το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσµού του 
∆ήµου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης είναι ιδιαίτερα υψηλό και σε κάθε περίπτωση αυτό το 
στοιχείο αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και πλεονέκτηµα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από 
το ∆ήµο κατά τη διαµόρφωση στρατηγικής και το σχεδιασµό δράσεων στο πλαίσιο της υλοποίησης 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 



Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  2015 - 2019 

34                                                                                                                                Δήμος Βάρης - Βούλας -  Βουλιαγμένης 

4.3. Τοπική Οικονομία, Ανάπτυξη & Απασχόληση11 
 

4.3.1. Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός 

 

Ο Οικονοµικά Ενεργός Πληθυσµός µιας περιοχής και στα πλαίσια του παρόντος Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος του ∆ήµου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης, είναι ένας από τους σηµαντικότερους 
δείκτες, καθώς καθορίζει σε σηµαντικό βαθµό το όριο των παραγωγικών δυνατοτήτων και το δυνητικό 
διαθέσιµο εισόδηµα της τοπικής οικονοµίας.  
 
Ο Οικονοµικά Ενεργός Πληθυσµός (ΟΕΠ) του ∆ήµου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης, όπως 
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της πρόσφατης απογραφής της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. του 2011, εµφανίζεται µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 

i. Ποσοστό του ΟΕΠ (44%) που είναι αντίστοιχο µε το ποσοστό της Ανατολικής Αττικής (45%), 
αλλά ελαφρώς µεγαλύτερο από το ποσοστό της Επικράτειας (42%) 

 
ii. Οικονοµικά Μη Ενεργό Πληθυσµό (56%) που είναι µικρότερος από της Χώρας (58%), και 

αντίστοιχος µε αυτόν της Ανατολικής Αττικής (55%) 
 
 

Πίνακας 18: Οικονοµικά Ενεργός & Οικονοµικά Μη Ενεργός Πληθυσµός (%) ∆ήµου Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγµένης 

 

 
Οικονομικά Ενεργός 

Πληθυσμός 

Μη Οικονομικά 

Ενεργός Πληθυσμός 
Σύνολο 

21.152 27.247 48.399 Δήμος Βάρης - Βούλας - 

Βουλιαγμένης 44% 56% 100% 

6.528 9.327 15.855 
Δημοτική Κοινότητα Βάρης 

41% 59% 100% 

12.733 15.631 28.364 
Δημοτική Κοινότητα Βούλας 

45% 55% 100% 

1.891 2.289 4.180 Δημοτική Κοινότητα 

Βουλιαγμένης 45% 55% 100% 

226.409 275.939 502.348 
Αν. Αττική 

45% 55% 100% 

4.586.636 6.229.650 10.816.286 
Ελλάδα 

42% 58% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Η ανάλυση έχει πραγµατοποιηθεί µε βάση τα επίσηµα και πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ του 2011. 
 



Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  2015 - 2019 

35                                                                                                                                Δήμος Βάρης - Βούλας -  Βουλιαγμένης 

4.3.2. Απασχόληση & Ανεργία 

 

4.3.2.1. Γενικά Στοιχεία 

 

Η Σχέση µεταξύ Οικονοµικά Ενεργού Πληθυσµού – Οικονοµικά Μη Ενεργού Πληθυσµού και Ανεργίας, 
περιγράφουν σε ένα υψηλό επίπεδο την Τοπική Οικονοµία του ∆ήµου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης. 
Αναλύοντας περισσότερο τον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό µέσα από τη σχέση απασχολούµενων και 
ανέργων στο ∆ήµο, παρατηρούµε πως το ποσοστό των ανέργων12 ανέρχεται σε 12%13, ποσοστό 
σηµαντικά χαµηλότερο από αυτό της Αν. Αττικής (18%) και της Επικράτειας (19%). 

 

 

∆ιάγραµµα 9: ΟΕΠ & 
Ανεργία στη ∆ηµοτική 
Ενότητα Βάρης (2011) 
 

 

 
 

∆ιάγραµµα 10: ΟΕΠ & 
Ανεργία στη ∆ηµοτική 
Ενότητα Βούλας (2011) 
 

 

 
 

∆ιάγραµµα 11: ΟΕΠ & 
Ανεργία στο ∆ήµο 
Βουλιαγµένης (2011) 
 

                                                           
12 Το ποσοστό ανεργίας υπολογίζεται ως ποσοστό επί του Οικονοµικά Ενεργού Πληθυσµού (ΟΕΠ) που δηλώνει ότι αναζητεί 
εργασία. 
 
13 Σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του ΟΑΕ∆ (Ιούλιος 2015), ο αριθµος των ανέργων του ∆ήµου Βάρης – Βούλας – 
Βουλιαγµένης 3.361 άτοµα, αριθµός ο οποίος αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό ανεργίας της τάξης τυ 15,9% επί του Οικονοµικά 
Ενεργού Πληθυσµού της πρόσφατης απογραφής. 
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∆ιάγραµµα 12: ΟΕΠ  & 
Ανεργία στο ∆ήµο Βάρης - 
Βούλας - Βουλιαγµένης 
(2011) 
 

 

Βάσει των επίσηµων στοιχείων του 2011, η απασχόληση στην περιοχή του ∆ήµου - Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγµένης συνολικά, κινούταν στα επίπεδα του 89%. Σε κάθε περίπτωση όµως, η ανεργία έχει 
επιδεινωθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια της ύφεσης και της οικονοµικής 
συγκυρίας σε εθνικό επίπεδο και έχει επιδεινωθεί περαιτέρω την περίοδο 2011 – 2015 (ήτοι µετά 
την πρόσφατη απογραφή του 2011). ∆εδοµένων των παραπάνω, κατά τη διαµόρφωση της στρατηγικής 
του ∆ήµου για την επόµενη περίοδο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως το ποσοστό ανεργίας κατά 
την ηµεροµηνία σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, είναι εξαιρετικά πιθανό να 
υποεκτιµάται από τα στοιχεία της απογραφής του 201114. 
 
Κατά κανόνα, η ανεργία πλήττει περισσότερο τις ηλικίες των 20-24 ετών και ακολουθούν αµέσως µετά 
οι ηλικίες των 25-29 για αµφότερα τα δύο φύλα. 
 
Υπογραµµίζεται τέλος, το φαινόµενο της «κρυφής» ανεργίας», καθώς ένα σηµαντικό ποσοστό των 
γυναικών που δηλώνουν «νοικοκυρές» ή και άλλες οµάδες του Οικονοµικά Μη Ενεργού πληθυσµού, 
στα πλαίσια διαφορετικών συνθηκών θα ήταν διατεθειµένοι να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.  
 

Πίνακας 19: Απασχόληση & Ανεργία στο ∆ήµο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης 

 

Ομάδες ΟΕΠ 
Δημοτική 

Ενότητα Βάρης 

Δημοτική 

Ενότητα 

Βούλας 

Δημοτική Ενότητα 

Βουλιαγμένης 

Δήμος Βάρης - 

Βούλας - 

Βουλιαγμένης 

Απασχολούμενοι 86% 89% 89% 88% 

Άνεργοι 14% 11% 11% 12% 

 

 

4.3.2.2. Ποιοτικά Χαρακτηριστικά της Ανεργίας 

 

Πέρα από την παράθεση του ποσοστού ανεργίας σε επίπεδο ∆ήµου και ∆ηµοτικών Ενοτήτων, έχει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρουσίαση ορισµένων ποιοτικών χαρακτηριστικών της ανεργίας, για την 
πληρέστερη κατανόηση του φαινοµένου και κυρίως την πληρέστερη κατανόηση των τοπικών του 
χαρακτηριστικών. 
 
Στον πιο κάτω πίνακα αποτυπώνεται το πως κατανέµεται η ανεργία στις τρεις ∆ηµοτικές Ενότητες 
του ∆ήµου, σε σχέση µε το πως κατανέµεται ο πληθυσµός. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικό για να εντοπίσουµε µια ενδεχόµενη ένταση του προβλήµατος σε κάποια συγκεκριµένη 
∆ηµοτική Ενότητα, καθώς δεδοµένης της άνισης κατανοµής του πληθυσµού στις τρεις ∆ηµοτικές 
Ενότητες, το ποσοστό ανεργία ανά ∆ηµοτική Ενότητα δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ένα τέτοιο 
συµπέρασµα.  
 
                                                           
14 Σηµειώνεται πως το ποσοστό ανεργίας για το 2001 στον ∆ήµο Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης ήταν 7%.  
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Από τα στοιχεία του πίνακα παρατηρούµε: 
 

» Σε γενικές γραµµές, ο αριθµός των ανέργων στις τρεις ∆ηµοτικές Ενότητες κατανέµεται 
µε τον ίδιο τρόπο που κατανέµεται και ο µόνιµος πληθυσµός. Συνεπώς το πρόβληµα της 
ανεργίας δεν φαίνεται να πλήττει εντονότερα κάποια ∆ηµοτική Ενότητα σε σχέση µε κάποια 
άλλη (αναλογικά µε τον πληθυσµό). 
 

» Σε κάθε περίπτωση το µεγαλύτερο πρόβληµα παρουσιάζεται στη ∆ηµοτική Ενότητα της 
Βάρης, όπου οι άνεργοι αποτελούν το 36% του συνόλου των ανέργων του ∆ήµου, τη 
στιγµή που ο πληθυσµό της ίδιας ∆ηµοτικής Ενότητας αποτελεί το 33% του µόνιµου 
πληθυσµού (ήτοι 3 ποσοστιαίες µονάδες διαφορά). 

 

Πίνακας 20: Ποσοστιαία 
συµµετοχή της κάθε 
∆ηµοτικής Ενότητας στην 
Ανεργία και τον 
Πληθυσµό 

 

 
Στους πίνακες που ακολουθούν, παρατηρούµε το ποσοστό των νέων ανέργων (ήτοι αυτών που 
ζητούσαν εργασία για πρώτη φορά), κατά το έτος της απογραφής (2011) στοιχείο που µας δίνει µια 
ένδειξη της δυναµικής του κρίσιµου ζητήµατος της ανεργίας. Παρατηρούµε πως: 
 

» Σε επίπεδο ∆ήµου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης, οι νέοι άνεργοι αποτελούν το 30% του 
συνόλου των ανέργων, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό, που µας δείχνει πως οι πολιτικές 
διαχείρισης του κρίσιµου προβλήµατος της ανεργίας, ακόµη και σε τοπικό επίπεδο, δεν 
πρέπει σχετίζεται µόνο µε την στήριξη ατόµων που έχουν χάσει την εργασία τους, αλλά 
και τον περιορισµό του ρυθµού αύξησης του ποσοστού ανεργίας και την προώθηση 
ενεργών πολιτικών στήριξης της απασχόλησης - στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ά βαθµού - και η αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων εργαλείων και 
µέσων στην κατεύθυνση αυτή. 
 

» Αντίστοιχα είναι τα ποσοστά και σε επίπεδο ∆ηµοτικών Ενοτήτων Βάρης, Βούλας και 
Βουλιαγµένης. 

 

Πίνακας 21: Νέοι Άνεργοι ∆ήµου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης & ∆ηµοτικών Ενοτήτων 

 Άνεργοι Ζητούσαν Εργασία Ζητούσαν Εργασία 
Πρώτη Φορά (Νέοι 

Άνεργοι) 

Δ.Ε. Βάρης 931 687 244 

Δ.Ε. Βούλας 1.454 987 467 

Δ.Ε. Βουλιαγμένης 199 143 56 

Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 2.584 1.817 767 

 

Πίνακας 22: Νέοι Άνεργοι ∆ήµου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης & ∆ηµοτικών Ενοτήτων (%) 

 Άνεργοι Ζητούσαν Εργασία Ζητούσαν Εργασία 
Πρώτη Φορά (Νέοι 

Άνεργοι) 

Δ.Ε. Βάρης 100% 74% 26% 

Δ.Ε. Βούλας 100% 68% 32% 

Δ.Ε. Βουλιαγμένης 100% 72% 28% 

Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 100% 70% 30% 

 2001 2011 Άνεργοι 

Δ.Ε. Βάρης 25% 33% 36% 

Δ.Ε. Βούλας 61% 59% 56% 

Δ.Ε. Βουλιαγμένης 14% 9% 8% 

Δήμος Βάρης - Βούλας - 

Βουλιαγμένης 
100% 100% 100% 
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Πίνακας 23: Ποσοστιαία συµµετοχή της κάθε ∆ηµοτικής Ενότητας στην Ανεργία 

 Άνεργοι Ζητούσαν Εργασία Ζητούσαν Εργασία 
Πρώτη Φορά (Νέοι 

Άνεργοι) 

Δ.Ε. Βάρης 36% 38% 32% 

Δ.Ε. Βούλας 56% 54% 61% 

Δ.Ε. Βουλιαγμένης 8% 8% 7% 

Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 100% 100% 100% 

 

 

 
 

∆ιάγραµµα 13: Ποσοστιαία συµµετοχή της κάθε ∆ηµοτικής Ενότητας στην Ανεργία 

4.3.2.2. Ανάλυση Απασχόλησης ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας 

 

Αναλύοντας περαιτέρω την οικονοµική δραστηριότητα της τοπικής οικονοµίας, ανά κλάδο οικονοµικής 
δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ∆), παρατηρούµε ότι σε επίπεδο ενιαίου ∆ήµου Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγµένης, ο κλάδος µε τη µεγαλύτερη συµµετοχή στην απασχόλησης είναι το χονδρικό και 
λιανικό εµπόριο, καθώς αντιπροσωπεύει το 19% (3.447 άτοµα) και οι  επαγγελµατικές, 
επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες που αντιπροσωπεύουν το 10,6% της απασχόλησης 
(1.929 άτοµα). Αναλυτικότερα: 
 

i. Σε επίπεδο ∆ηµοτικής Ενότητας Βάρης, κλάδοι που επίσης συγκεντρώνουν σηµαντικά 
ποσοστά συµµετοχής στην απασχόλησης είναι τα ξενοδοχεία / εστιατόρια (8,4%), υπηρεσίες 
της δηµόσιας διοίκησης (9,3%) και οι υπηρεσίες µεταφοράς και αποθήκευσης (8,6%). 

 
ii. Σε επίπεδο ∆ηµοτικής Ενότητας Βούλας, οι σηµαντικότεροι κλάδοι εκτός από τους 

προαναφερθέντες κυριάρχους κλάδους, σε όρους ποσοστών συµµετοχής στην απασχόληση, 
είναι οι υπηρεσίες που σχετίζονται µε την υγεία και την κοινωνική µέριµνα µε ποσοστό 
συµµετοχής 8,6% και επίσης ορισµένες υπηρεσίες στους τοµείς της µεταφοράς / 
αποθήκευσης (9,7%). 

 
iii. Σε επίπεδο ∆ηµοτικής Ενότητας Βουλιαγµένης, οι σηµαντικότεροι κλάδοι εκτός από τους 

προαναφερθέντες κυριάρχους κλάδους, σε όρους ποσοστών συµµετοχής στην απασχόληση, 
είναι ξενοδοχεία εστιατόρια (8,3%) και επίσης ορισµένες υπηρεσίες στους τοµείς της 
µεταφοράς / αποθήκευσης (8,8%). 
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Διάγραμμα 14: Συμμετοχή Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας στην Απασχόληση 

 

Όπως γίνεται φανερό και από το πιο πάνω γράφηµα, σε επίπεδο τοπικής οικονοµία, ο ∆ήµος Βάρης - 
Βούλας - Βουλιαγµένης χαρακτηρίζεται από µια σχετική οµοιογένεια η οποία επιβεβαιώνεται και 
από τα πρόσφατα στοιχεία της απογραφής του 2011. Οι τρεις ∆ηµοτικές Κοινότητες διαθέτουν σχετικά 
όµοια διάρθρωση και παρεµφερές αναπτυξιακό «προφίλ» παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις. Το 
στοιχείο αυτό αποτελεί ένα αναπτυξιακό πλεονέκτηµα για το ∆ήµο, το οποίο και πρέπει να 
αξιοποιηθεί µέσα από την διαµόρφωση των κατάλληλων πολιτικών και την υλοποίηση κοινών και 
στοχευµένων δράσεων. 

4.3.2.3.  Ανάλυση Μορφών Απασχόλησης 

 

Η µορφή  της απασχόλησης αποτελεί έναν από τους σηµαντικούς παράγοντες ανάλυσης της 
διάρθρωσης της τοπικής οικονοµίας σε επίπεδο ∆ήµου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης. Η 
κατανόηση των διαφορετικών µορφών απασχόλησης και της µεταξύ τους σχέσης, είναι στοιχείο 
κρίσιµης σηµασίας για την διαµόρφωση της όποιας στρατηγικής και των προγραµµατισµό των όποιων 
παρεµβάσεων στον τοµέα της τοπικής οικονοµίας και της επιχειρηµατικότητας.  
 

i. ∆ηµοτική Κοινότητα Βάρης: 
 
Η µισθωτή απασχόληση αποτελεί την κυρίαρχη µορφή απασχόλησης, καθώς περιλαµβάνει 3.742 
άτοµα, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 67% του απασχολούµενου πληθυσµού. Το ποσοστό αυτό 
αντισταθµίζεται από την σχετικά υψηλή συµµετοχή των εργοδοτών στη σύνθεση των 
απασχολουµένων (14%).  
 
Σηµαντικά  υψηλός παρουσιάζεται επίσης και ο αριθµός των αυτοαπασχολουµένων (εργαζόµενοι 
για δικό τους λογαριασµό), οι οποίοι είναι 978 άτοµα και αντιπροσωπεύουν το 17% στο σύνολο του 
απασχολούµενου πληθυσµού. Επιπλέον, η κατηγορία των αυτοαπασχολούµενων, θα µπορούσε 
να ειδωθεί αντισταθµιστικά µε την µισθωτή απασχόληση. 

Χονδρικό και λιανικό 
εµπόριο 
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Η κατηγορία των συµβοηθούντων µελών15 έχει µια πολύ µικρή ποσοστιαία συµµετοχή στην περιοχή 
του ∆ήµου (1%).  
 

ii. ∆ηµοτική Ενότητα Βούλας: 
 
Η µισθωτή απασχόληση αποτελεί και εδώ τη βασική µορφή απασχόλησης, καθώς περιλαµβάνει 
7.109 άτοµα, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 63% του απασχολούµενου πληθυσµού. Το ποσοστό 
αυτό αντισταθµίζεται επίσης από µια αξιοσηµείωτη συµµετοχή των εργοδοτών στη σύνθεση των 
απασχολουµένων (16% έναντι 14% της ∆ηµοτικής Ενότητας Βάρης και 6% της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Βουλιαγµένης, όπως βλέπουµε και παρακάτω).  
 
Σηµαντικά  υψηλός παρουσιάζεται επίσης και ο αριθµός των αυτοαπασχολουµένων (εργαζόµενοι 
για δικό τους λογαριασµό), οι οποίοι είναι 2.161 άτοµα και αντιπροσωπεύουν το 19% στο σύνολο του 
απασχολούµενου πληθυσµού. Επιπλέον, η κατηγορία των αυτοαπασχολούµενων, θα µπορούσε να 
ειδωθεί επίσης αντισταθµιστικά µε την µισθωτή απασχόληση. 
Η κατηγορία των συµβοηθούντων µελών έχει επίσης µια πολύ µικρή ποσοστιαία συµµετοχή στην 
περιοχή της ∆ηµοτικής Ενότητας (1%).  
 

iii. ∆ηµοτική Ενότητα Βουλιαγµένης: 
 
Η µισθωτή απασχόληση αποτελεί και εδώ τη βασική µορφή απασχόλησης, καθώς περιλαµβάνει 
1.058 άτοµα, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 73% του απασχολούµενου πληθυσµού. Στη περίπτωση 
της ∆ηµοτικής Ενότητας Βουλιαγµένης, η συµµετοχή των εργοδοτών στη σύνθεση των 
απασχολούµενων είναι 6% (έναντι 14% της ∆ηµοτικής Ενότητας Βάρης και 16% της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Βούλας). Αντίστοιχος µε τις άλλες δύο ∆ηµοτικές Κοινότητας  παρουσιάζεται ο αριθµός των 
αυτοαπασχολουµένων (εργαζόµενοι για δικό τους λογαριασµό), οι οποίοι είναι 264 άτοµα και 
αντιπροσωπεύουν το 18% στο σύνολο του απασχολούµενου πληθυσµού.  
 
Η κατηγορία των συµβοηθούντων µελών έχει επίσης µια πολύ µικρή ποσοστιαία συµµετοχή στην 
περιοχή της ∆ηµοτικής Ενότητας (2%).  
 

iv. ∆ήµος Βάρης – Βούλας - Βουλιαγµένης: 
 
Όπως µπορεί ήδη να γίνει κατανοητό, σε επίπεδο ∆ήµου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης, η µισθωτή 
απασχόληση αποτελεί ξεκάθαρα τη βασική µορφή απασχόλησης, µε 11.909 άτοµα, τα οποία 
αντιπροσωπεύουν το 65% του απασχολούµενου πληθυσµού. Η συµµετοχή των εργοδοτών στη 
σύνθεση των απασχολουµένων (15%), ενώ ο αριθµός των αυτοαπασχολουµένων (εργαζόµενοι για 
δικό τους λογαριασµό), οι οποίοι είναι 3.403 άτοµα αντιπροσωπεύουν το 19% στο σύνολο του 
απασχολούµενου πληθυσµού. 
 

Θ έ σ η  σ τ ο   ε π ά γ γ ε λ µ α 

 
Εργοδότες 

Εργαζόµενοι 
για δικό τους 
λογαριασµό 

Μισθωτοί ή 
ηµεροµίσθιοι 

Μέλη 
παραγωγικών 
συνεταιρισµών 

Βοηθοί στην 
οικογενειακή 
επιχείρηση 

Άλλη 
περίπτωση 

∆ηµοτική Κοινότητα 
Βάρης 

14% 17% 67% 0% 1% 1% 

∆ηµοτική Κοινότητα 
Βουλιαγµένης 

6% 18% 73% 0% 2% 1% 

∆ηµοτική Κοινότητα 
Βούλας 

16% 19% 63% 0% 1% 1% 

∆ήµος Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγµένης 

15% 19% 65% 0% 1% 1% 

                                                           
15 Η παρουσία των συµβοηθούντων µελών θα µπορούσε να αποτελέσει ένδειξη οικογενειακής συνοχής και κατ’ επέκταση 
οικογενειακής επιχειρηµατικότητας. Στην ελληνική επαρχία, αναλόγως της τοπικά διαµορφωµένης ιδιοσυγκρασίας των 
κατοίκων, η άτυπη αυτή µορφή απασχόλησης που κυρίως αφορά στις γυναίκες, έχει αποτελέσει βασική παράµετρο για τη 
δηµιουργία οικογενειακών και κατ’ επέκταση συνεταιριστικών µονάδων, µε αιχµή τον αγροτικό τοµέα. Στην περιοχή όµως 
του ∆ήµου Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης, η µορφή αυτή απασχόλησης δεν έχει την ίδια διείσδυση. 
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Συµπερασµατικά, διακρίνονται δυο κατηγορίες απασχολουµένων: οι (περισσότερο πολυάριθµοι) 
υπάλληλοι και οι εργοδότες / αυτοαπασχολούµενοι. 

 

4.3.3 Διαγραμματική Απεικόνιση Βασικών Κοινωνικοοικονομικών Χαρακτηριστικών 

 

Στους πίνακες και τα διαγράµµατα που ακολουθούν αναλύονται στοιχεία που περιγράφουν αναλυτικά 
αλλά και οπτικοποιούν την εικόνα της τοπικής οικονοµίας του ∆ήµου Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγµένης, η ανάλυση και τα συµπεράσµατα των οποίων έχουν ήδη παρουσιαστεί στα πλαίσια 
των ενοτήτων που προηγήθηκαν. 
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4.3.4. Τουρισμός 
 

4.3.4.1. Εισαγωγή 
 

Ο τουρισµός, ως φαινόµενο, χαρακτηρίζεται πολυδιάστατο, µε πλήθος επιδράσεων και επιπτώσεων, 
σε πολλούς τοµείς και κλάδους της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, καθώς και στο περιβάλλον. Αυτές 
οι επιδράσεις άλλοτε είναι εµφανείς, άλλοτε αφανείς ή συνεπακόλουθες, γνωστές ως 
«πολλαπλασιαστικές επιδράσεις» του τουρισµού. Η βαρύτητα του τουρισµού στη διαµόρφωση του 
οικονοµικοκοινωνικού γίγνεσθαι ενός τόπου είναι σηµαντική, ο δε ρόλος του καθοριστικός και 
ρυθµιστικός. Ο τουρισµός θεωρείται ως ένας από τους δυναµικότερους κλάδους της τοπικής 
οικονοµίας, ίσως µάλιστα ο πιο δυναµικός µοχλός ανάπτυξης. Τα εγγενή χαρακτηριστικά, που του 
προσδίδουν αυτή την ικανότητα, επιδρούν τόσο έντονα, ώστε, στις περισσότερες περιοχές που 
χαρακτηρίζονται τουριστικές, έχουν διαταραχθεί οι ισορροπίες των αγορών των λοιπών τοµέων και 
κλάδων της οικονοµίας (πρωτογενής, δευτερογενής) και έχουν καθοριστεί νέα πρότυπα.      
Προσπαθώντας να οµαδοποιήσουµε τις επιπτώσεις του τουρισµού θα µπορούσαµε να τις διακρίνουµε: 
 
� Οικονοµικές (γενικός ρόλος στην τοπική και εθνική οικονοµία, στο ισοζύγιο πληρωµών, στην 

οικονοµική εξάρτηση, στον πληθωρισµό) 
� Κοινωνικές (διαµόρφωση κοινωνικής δοµής, πολιτισµός - παράδοση, επαγγελµατική 

διάρθρωση, κοινωνική κινητικότητα, κοινωνικά πρότυπα, τρόποι συµπεριφοράς κ.λπ.) 
� Περιβαλλοντικές (ρύπανση εδάφους, υδάτων, ατµόσφαιρας, αισθητική ρύπανση, 

ηχορύπανση, εξάντληση φυσικής χωρητικότητας κ.λπ.) 
� Λοιπές επιπτώσεις του τουρισµού (υποδοµή, µεταφορές, επικοινωνίες, ανωδοµή). 

 
Εύκολα αντιλαµβάνεται κανείς το εύρος των επιρροών του τουρισµού, η οποία απαιτεί ορθολογισµό 
των όποιων παρεµβατικών αποφάσεων που λαµβάνονται από τους αρµόδιους φορείς 
συµπεριλαµβανοµένων και των Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 
 

4.3.4.2. Υποδομές Φιλοξενίας Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης 
 

 
Σε επίπεδο υποδοµών φιλοξενίας, η πλειοψηφία τους συγκεντρώνεται στη ∆ηµοτική Κοινότητα 
Βουλιαγµένης. Αναλυτικότερα, στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι υποδοµές 
φιλοξενίας στο ∆ήµο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης, για τα έτη 2010, 2011, 2012  και 2013, 
σύµφωνα µε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Όπως προκύπτει από τα πλέον 
πρόσφατα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., στη περιοχή του ∆ήµου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης λειτουργεί 
ένας ιδιαίτερα σηµαντικό αριθµός υποδοµών φιλοξενίας (κυρίως ξενοδοχεία). Ειδικότερα: 
 

• Στην περιοχή της ∆Ε Βάρης, λειτουργούν 3 ξενοδοχειακές µονάδες µε δυναµικότητα 93 
δωµάτια και 174 κλίνες, ενώ παράλληλα καταγράφεται camping 300 θέσεων. 

• Στην περιοχή της ∆Ε Βούλας, λειτουργούν 7 ξενοδοχειακές µονάδες, µε δυναµικότητα 155 
δωµάτια και 305 κλίνες 

• Στην περιοχή της ∆Ε Βουλιαγµένης, λειτουργούν 11 ξενοδοχειακές µονάδες, µε δυναµικότητα 
1.055 δωµάτια και 2.039 κλίνες. 
 

Είναι σαφές πως λαµβάνοντας υπόψη το µόνιµο πληθυσµό σε επίπεδο ∆ήµου και ∆ηµοτικών 
ενοτήτων, καθώς επίσης και τον αστικό χαρακτήρα της περιοχής του ∆ήµου, υπάρχει ένας 
ιδιαίτερα µεγάλος αριθµός υποδοµών φιλοξενίας. Η συντριπτική πλειοψηφία των ξενοδοχειακών 
µονάδων (ήτοι το 72% της συνολικής δυναµικότητας σε κλίνες), συγκεντρώνεται στη ∆Ε της 
Βουλιαγµένης. 
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Επιπρόσθετα, παρατηρείται ένα πολύ υψηλό επίπεδο ποιότητας των υποδοµών φιλοξενίας καθώς 
σε σύνολο 21 ξενοδοχειακών µονάδων σε επίπεδο ∆ήµου, οι 11 είναι κατηγορίας τεσσάρων ή πέντε 
αστέρων. Ειδικότερα στην περιοχή της ∆Ε Ενότητας Βουλιαγµένης 9 από τις 11 ξενοδοχειακές µονάδες 
είναι κατηγορίας τεσσάρων ή πέντε αστέρων. 
 

Το σύνολο των παραπάνω αποτυπώνεται στον πίνακα και το διάγραµµα που ακολουθούν: 
 

Πίνακας 26: 
∆υναµικότητα 
Υποδοµών 
Φιλοξενίας 
∆ήµου Βάρης – 
Βούλας - 
Βουλιαγµένης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 25: ∆υναµικότητα Υποδοµών 
Φιλοξενίας ∆ήµου Βάρης – Βούλας - 
Βουλιαγµένης 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1* 2* 3* 4* 5* Σύνολο 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 0 0 2 1 0 3 

∆ΩΜΑΤΙΑ 0 0 56 37 0 93 
∆Ε Βάρης 
  
  

ΚΛΙΝΕΣ 0 0 107 67 0 174 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 1 3 2 1 0 7 

∆ΩΜΑΤΙΑ 20 72 35 28 0 155 
∆Ε Βούλας 
  
  

ΚΛΙΝΕΣ 36 137 76 56 0 305 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 0 1 1 4 5 11 

∆ΩΜΑΤΙΑ 0 38 72 152 793 1.055 

∆Ε 
Βουλιαγµένης 
  
  ΚΛΙΝΕΣ 0 73 134 384 1.502 2.093 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 1 4 5 6 5 21 

∆ΩΜΑΤΙΑ 20 110 163 217 793 1.303 
∆ήµος Βάρης - 
Βούλας - 
Βουλιαγµένης  

ΚΛΙΝΕΣ 36 210 317 507 1.502 2.572 
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4.3.4.3. Ζήτηση Τουριστικού Προϊόντος Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης 
 

4.3.4.3.1. Εκτίμηση Θερινού Πληθυσμού 
 

Στο πλαίσιο της παρουσίασης των δηµογραφικών στοιχείων του ∆ήµου σε προηγούµενη ενότητα του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος, πραγµατοποιήθηκε (α) ανάλυση των δηµογραφικών στοιχείων της 
απογραφής του 2011, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθώς επίσης και (β) εκτίµηση 
του πληθυσµού της περιοχής του ∆ήµου µε βάση της παροχές ύδρευσης.  
 
Στο πλαίσιο της ανάλυσης του τουριστικού προϊόντος του ∆ήµου, ακολουθεί µια εκτίµηση για τον 
θερινό πληθυσµό16. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για µια αρχική εκτίµηση της ζήτησης 
για το υφιστάµενο τουριστικό προϊόν της περιοχής, αλλά και τις πιθανές εξωτερικότητες 
δεδοµένης της φύσης της περιοχής του ∆ήµου ως περιοχή κατοικίας. Για την εκτίµηση του 
Θερινού Πληθυσµού ελήφθησαν υπόψη τα παρακάτω διαθέσιµα στοιχεία και συγκεκριµένα: 
 
� Η εκτίµηση του πληθυσµού σε επίπεδο ∆ήµου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης (βάσει 

παροχών ύδρευσης) 
� Η δυναµικότητα (κλίνες) των υποδοµών φιλοξενίας του ∆ήµου (Εποχιακός Πληθυσµός) 
� Στοιχεία / Εκτιµήσεις του ∆ήµου για τον αριθµό των επισκεπτών / διερχόµενων σε 

βασικά σηµεία ενδιαφέροντος του ∆ήµου (παραλίες, πλαζ, λοιπά σηµεία ενδιαφέροντος) 
 
Βάσει των παραπάνω προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 
 

Πίνακας 27: 
Εκτίµηση / 
Προσέγγιση Θερινού 
Πληθυσµού ∆ήµου 
Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγµένης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Χρησιµοποιήθηκαν επικαιροποιηµένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τη δυναµικότητα των υποδοµών φιλοξενίας σε επίπεδο 
∆ήµου και στοιχεία από προηγούµενο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου, αναφορικά µε την επισκεψιµότητα θερινών 
προορισµών εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου. 
 
17 Βάσει µεθοδολογιών εκτίµηση εποχικού πληθυσµού, από επίσηµα στοιχεία υποδοµών φιλοξενίας 

Κατηγορία Πληθυσμού Αριθμός 

Εκτίμηση Χειμερινού Πληθυσμού Δήμου Βάρης - Βούλας 

- Βουλιαγμένης 
84.908 

Δυναμικότητα Υποδομών Φιλοξενίας (πρόσφατα στοιχεία 

Τουριστικού Επιμελητηρίου) 
2.872 

Προσαύξηση
17

 30% 

Εκτίμηση Εποχικού Πληθυσμού 3.734 

Παραλία Αγίου Νικολάου 500 

Παραλία Βουλιαγμένης 1.500 

Παραλία Καβουρίου 2.500 

Βάρκιζα 2.500 

Πλαζ Βάρης 2.500 

Α Πλαζ 2.500 

Β Πλαζ 2.500 

Yabanaki 2.500 

Λίμνη Βουλιαγμένης 750 

Λοιπά 3.000 

Εκτίμηση Διερχόμενου Πληθυσμού 20.750 

Εκτίμηση Θερινού Πληθυσμού 109.392 
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Από τα πιο πάνω στοιχεία είναι σαφές, πως ακόµη και αν η ανάλυση πραγµατοποιηθεί βάσει της 
εκτίµησης του χειµερινού πληθυσµού από τις παροχές ύδρευσης (ήτοι µεγαλύτερος χειµερινός 
πληθυσµός σε σχέση µε τα στοιχεία της πρόσφατης απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ο εποχικός και ο 
διερχόµενος πληθυσµός προσεγγίζουν το 30% του χειµερινού πληθυσµού. ∆εδοµένης της φύσης 
της περιοχής του ∆ήµου, ως περιοχής κατοικίας, καθίσταται εύκολα κατανοητό πως το υφιστάµενο 
µοντέλο τουριστικής ανάπτυξης του ∆ήµου, τείνει να δηµιουργεί εξωτερικότητες (σε όρους 
ποιότητας ζωής, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο), οι οποίες χρήζουν διαχείρισης από το ∆ήµο.  Το 
συγκεκριµένο ζήτηµα αποτελεί κρίσιµο ζήτηµα τοπικής ανάπτυξης.  
 
Προκειµένου να διαµορφωθεί µια ολοκληρωµένη εικόνα αναφορικά µε τις υποδοµές φιλοξενίας και τις 
δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης σε επίπεδο ∆ήµου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης, ακολουθούν 
αναλυτικά στοιχεία αναφορικά µε τις αφίξεις, τις διανυκτερεύσεις και τις πληρότητες των υποδοµών 
φιλοξενίας. Τα στοιχεία αφορούν  επίσης τα έτη 2008, 2009 και 2010 και αποτελούν επίσηµα στοιχεία. 
Πιο κάτω ακολουθεί η παράθεση των επίσηµων στοιχείων αναφορικά µε τον αριθµό των αφίξεων και 
διανυκτερεύσεων σε επίπεδο ∆ήµου και ∆ηµοτικών Ενοτήτων, καθώς και η καταγραφή / 
επικαιροποίηση στοιχείων αναφορικά µε τις υποδοµές φιλοξενίας, όπου τείνουν να επιβεβαιώσουν την 
πιο πάνω ανάλυση. 
 

4.3.4.3.2. Αφίξεις και Διανυκτερεύσεις 
 

Στους πίνακες και τα διαγράµµατα που ακολουθούν, παρουσιάζεται ο αριθµός αφίξεων και 
διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακές µονάδες σε επίπεδο Αν. Αττικής κατά τα έτη 2010 – 2013, καθώς 
και η µεταξύ τους σχέση. Παρατηρούµε ότι κατά το τελευταίο έτος της ανάλυσης (2013), οι αφίξεις 
επισκεπτών σε ξενοδοχειακές µονάδες της Αν. Αττικής αποτελούν το 11,5% του συνόλου των αφίξεων 
στην Αττική. Αντίστοιχα είναι τα ποσοστά και όσον αφορά τον αριθµό των διανυκτερεύσεων.  
 

Πίνακας 28: Αφίξεις σε Ξενοδοχειακές Μονάδες 2010 - 2013 

Γεωγραφικός Προσδιορισµός 2010 2011 2012 2013 

Αττική 3.200.335 3.220.074 2.693.280 3.038.918 

πρώην Ν. Αθηνών 2.493.282 2.483.495 2.126.024 2.393.760 

πρώην Ν. Αν. Αττικής 404.795 426.242 302.799 349.237 

πρώην Ν. ∆υτ. Αττικής 29.755 29.747 19.253 26.013 

πρώην Ν. Πειραιώς 272.503 280.590 245.204 269.908 
     

Αττική (%) 100% 100% 100% 100% 

πρώην Ν. Αθηνών (%) 77,91% 77,13% 78,94% 78,77% 

πρώην Ν. Αν. Αττικής (%) 12,65% 13,24% 11,24% 11,49% 

πρώην Ν. ∆υτ. Αττικής (%) 0,93% 0,92% 0,71% 0,86% 

πρώην Ν. Πειραιώς (%) 8,51% 8,71% 9,10% 8,88% 

 

Πίνακας 29: ∆ιανυκτερεύσεις σε Ξενοδοχειακές Μονάδες 2010 - 2013 

Γεωγραφικός Προσδιορισµός 2010 2011 2012 2013 

Αττική 6.711.987 6.877.636 5.762.294 6.450.620 

πρώην Ν. Αθηνών 5.219.974 5.286.775 4.485.357 4.958.631 

πρώην Ν. Αν. Αττικής 757.172 825.069 681.073 801.711 

πρώην Ν. ∆υτ. Αττικής 132.595 151.580 83.240 127.735 

πρώην Ν. Πειραιώς 602.246 614.212 512.624 562.543 
     

Αττική (%) 100% 100% 100% 100% 

πρώην Ν. Αθηνών (%) 77,77% 76,87% 77,84% 76,87% 

πρώην Ν. Αν. Αττικής (%) 11,28% 12,00% 11,82% 12,43% 

πρώην Ν. ∆υτ. Αττικής (%) 1,98% 2,20% 1,44% 1,98% 

πρώην Ν. Πειραιώς (%) 8,97% 8,93% 8,90% 8,72% 
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∆ιάγραµµα 26: Αφίξεις σε 
Ξενοδοχειακές Μονάδες 2010 - 
2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
∆ιάγραµµα 27: 
∆ιανυκτερεύσεις σε 
Ξενοδοχειακές Μονάδες 2010 
- 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 30: ∆είκτης ∆ιανυκτερεύσεις / Αφίξεις σε Ξενοδοχειακές Μονάδες (2010 – 2013) 

Γεωγραφικός Προσδιορισµός 2010 2011 2012 2013 

Αττική 2,1 2,1 2,1 2,1 

πρώην Ν. Αθηνών 2,1 2,1 2,1 2,1 

πρώην Ν. Αν. Αττικής 1,9 1,9 2,2 2,3 

πρώην Ν. ∆υτ. Αττικής 4,5 5,1 4,3 4,9 

πρώην Ν. Πειραιώς 2,2 2,2 2,1 2,1 

 
Στους πίνακες και τα διαγράµµατα που ακολουθούν, παρουσιάζεται ο αριθµός αφίξεων και 
διανυκτερεύσεων σε camping, σε επίπεδο Αν. Αττικής κατά τα έτη 2010 – 2013, καθώς και η µεταξύ 
τους σχέση. Παρατηρούµε ότι κατά το τελευταίο έτος της ανάλυσης (2013), οι αφίξεις επισκεπτών σε 
ξενοδοχειακές µονάδες της Αν. Αττικής αποτελούν το 32% του συνόλου των αφίξεων στην Αττική. 
Ελάχιστα υψηλότερα είναι τα ποσοστά και όσον αφορά τον αριθµό των διανυκτερεύσεων (38,5% για 
το 2013). 
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Πίνακας 31: Αφίξεις σε Camping 2010 - 2013 

Γεωγραφικός Προσδιορισµός 2010 2011 2012 2013 

Αττική 16.743 13.740 9.842 11.173 

πρώην Ν. Αθηνών 11.770 9.882 6.619 7.182 

πρώην Ν. Αν. Αττικής 4.399 3.822 2.831 3.580 

πρώην Ν. ∆υτ. Αττικής 574 36 392 411 

πρώην Ν. Πειραιώς 0 0 0 0 
     

Αττική (%) 100% 100% 100% 100% 

πρώην Ν. Αθηνών (%) 70,30% 71,92% 67,25% 64,28% 

πρώην Ν. Αν. Αττικής (%) 26,27% 27,82% 28,76% 32,04% 

πρώην Ν. ∆υτ. Αττικής (%) 3,43% 0,26% 3,98% 3,68% 

πρώην Ν. Πειραιώς (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Πίνακας 32: ∆ιανυκτερεύσεις σε Camping 2010 - 2013 

Γεωγραφικός Προσδιορισµός 2010 2011 2012 2013 

Αττική 40.615 36.548 25.537 29.016 

πρώην Ν. Αθηνών 26.233 22.467 15.031 17.011 

πρώην Ν. Αν. Αττικής 13.239 12.660 9.479 11.183 

πρώην Ν. ∆υτ. Αττικής 1143 1.421 1.027 822 

πρώην Ν. Πειραιώς 0 0 0 0 

     

Αττική (%) 100% 100% 100% 100% 

πρώην Ν. Αθηνών (%) 64,59% 61,47% 58,86% 58,63% 

πρώην Ν. Αν. Αττικής (%) 32,60% 34,64% 37,12% 38,54% 

πρώην Ν. ∆υτ. Αττικής (%) 2,81% 3,89% 4,02% 2,83% 

πρώην Ν. Πειραιώς (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

 

∆ιάγραµµα 28: Αφίξεις σε 
Camping 2010 - 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 29: 
∆ιανυκτερεύσεις σε Camping 
2010 - 2013 
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Πίνακας 33: ∆είκτης ∆ιανυκτερεύσεις / Αφίξεις σε Camping (Αττική) 

Γεωγραφικός Προσδιορισµός 2010 2011 2012 2013 

Αττική 2,4 2,7 2,6 2,6 

πρώην Ν. Αθηνών 2,2 2,3 2,3 2,4 

πρώην Ν. Αν. Αττικής 3,0 3,3 3,3 3,1 

πρώην Ν. ∆υτ. Αττικής 2,0 39,5 2,6 2,0 

πρώην Ν. Πειραιώς n/a n/a n/a n/a 

 

Στην προσπάθεια για τον προσδιορισµό της ζήτησης του τουριστικού προϊόντος του ∆ήµου Βάρης -  
Βούλας - Βουλιαγµένης, παρουσιάστηκε ο αριθµός αφίξεων - διανυκτερεύσεων που 
πραγµατοποιήθηκαν στα κύρια καταλύµατά της, βάσει επίσηµων στοιχείων. Τονίζεται ότι µε αυτόν τον 
τρόπο απλά σκιαγραφείται η ζήτηση και δεν προσδιορίζεται µε ακρίβεια18, ούτε το µέγεθός της, 
ούτε πολύ περισσότερο η φύση της, γιατί η τουριστική «ζήτηση» δεν ερµηνεύεται µόνο από την 
επίσκεψη ή την διανυκτέρευση σε µια περιοχή, αφού η διαµονή ενεργεί ως ένας µόνο από τους 
αρκετούς προσδιοριστικούς παράγοντες του τουριστικού προϊόντος ενός τόπου. 
 
Γενικότερα µπορούµε να πούµε πως ο ∆ήµος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης συγκεντρώνει ένα πολύ 
υψηλό διερχόµενο πληθυσµό κατά τους θερινούς µήνες. Όσον αφορά τον εποχικό πληθυσµό, η  
πλειοψηφία των επισκεπτών επιλέγει την ολιγοήµερη διαµονή19, κυρίως στις υποδοµές φιλοξενίας της 
∆Ε Βουλιαγµένης. 
 

4.3.4.3.3. Πληρότητες Ξενοδοχειακών Μονάδων 

 
Στον πίνακα και το διάγραµµα που ακολουθούν, παρουσιάζεται η πληρότητα των ξενοδοχειακών 
µονάδων σε επίπεδο Αν. Αττικής από το 2010 έως το 201320. ∆εδοµένου ότι το ποσοστό 
πληρότητας αναφέρεται σε ετήσια βάση, µπορούµε να θεωρήσουµε πως ένα ποσοστό της 
τάξης του 30% όπου και παρατηρείται, είναι ιδιαίτερα υψηλό. ∆εδοµένης µάλιστα της φύσης του 
∆ήµου - σε σχέση µε πολλούς από τους υπόλοιπους ∆ήµους της Αν. Αττικής - θα µπορούσαµε µε 
σχετική βεβαιότητα στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης, να συµπεράνουµε ένα υψηλότερο επίπεδο 
πληρότητας σε επίπεδο ∆ήµου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης.  
 

Πίνακας 34: Πληρότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων 2010 - 2013 

Γεωγραφικός Προσδιορισµός 2010 2011 2012 2013 

Αττική 40% 40% 33% 37% 

πρώην Ν. Αθηνών 45% 45% 38% 42% 

πρώην Ν. Αν. Αττικής 28% 31% 25% 29% 

πρώην Ν. ∆υτ. Αττικής 37% 42% 23% 36% 

πρώην Ν. Πειραιώς 28% 27% 22% 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Κάτι τέτοιο ξεφεύγει από το αντικείµενο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και θα µπορούσε να είναι το αντικείµενο 
εξειδικευµένης Μελέτης (∆ράσης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος) 
 
19 Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία σε επίπεδο Αν. Αττικής. 
 
20 Τα  διαθέσιµα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. κατά την ηµεροµηνία συγγραφής του παρόντος, ήταν σε επίπεδο Αν. Αττικής. Τα 
στοιχεία σε επίπεδο ∆ήµου και ∆ηµοτικής Ενότητας βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας. 
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∆ιάγραµµα 30: Πληρότητες 
Υποδοµών Φιλοξενίας ∆ήµου 
Βάρης – Βούλας - Βουλιαγµένης 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4.4. Τουριστική Ανάπτυξη 
 

4.3.4.4.1. Τουριστικό «Προφίλ» του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 
 

Όπως έχει ήδη υπογραµµιστεί και σε προηγούµενες ενότητες του παρόντος Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος, ο ∆ήµος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης συγκεντρώνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, 
τα οποία συνδυαστικά διαµορφώνουν ιδιαίτερο τουριστικό «προφίλ»: 
 

• Σηµαντικά πλεονεκτήµατα που προσελκύουν / µπορούν να προσελκύσουν περεταίρω, 
ένα σηµαντικό αριθµό επισκεπτών (ιδιαίτερο φυσικό κάλλος – πράσινη περιοχή δίπλα στο 
βουνό και δίπλα στη θάλασσα, παραλιακό µέτωπο, γειτνίαση µε την Αθήνα). 
 

• Αποτελεί έναν κατεξοχήν αστικό ∆ήµο. 
 

Ο συνδυασµός της ύπαρξης ενός τουριστικού κεφαλαίου υψηλής ποιότητας, σε συνδυασµό (α) µε 
την υψηλή ζήτηση / υψηλή επισκεψιµότητα του ∆ήµου κατά τη θερινή περίοδο και (β) µε τον 
αστικό χαρακτήρα του ∆ήµου (περιοχή κατοικίας), οδηγούν στα ακόλουθα συµπεράσµατα: 
 
Απαιτείται: 
 

• Αποτελεσµατική διαχείριση του υφιστάµενου τουριστικού προϊόντος και διασφάλιση ενός 
υψηλού επιπέδου ποιότητας αυτού. 
 

• Οι όποιες δράσεις στην κατεύθυνση της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, θα πρέπει να 
πραγµατοποιηθούν µε γνώµονα την απόλυτη διαφύλαξη τόσο του φυσικού όσο και του 
αστικού περιβάλλοντος 
 

• ∆ιασφάλιση της ποιότητας ζωής των δηµοτών τόσο σε όρους περιορισµού εξωτερικοτήτων 
από τη λειτουργία τουριστικών και συναφών µε το τουριστικό προϊόν του ∆ήµου 
επιχειρήσεων, όσο και σε όρους διασφάλισης της πρόσβασης των δηµοτών σε δηµόσια 
αγαθά (πχ. παραλίες).   
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Στην κατεύθυνση αυτή, ένα µοντέλο ήπιας τουριστικής ανάπτυξης µπορεί να επιτευχθεί µέσω της 
προώθησης συγκεκριµένων µορφών εναλλακτικού τουρισµού, που δύναται να έχουν κάτω από 
προϋποθέσεις εφαρµογή στην περιοχή του ∆ήµου, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Σε 
κάθε περίπτωση, η τουριστική αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων του ∆ήµου, µε έναν 
τρόπο που θα διασφαλίζει απόλυτα την προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος 
του ∆ήµου και δεν θα επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής στην πόλη, προκύπτει ως ένα 
κρίσιµο ζήτηµα τοπικής ανάπτυξης για το ∆ήµο. 
 

4.3.4.4.2. Εναλλακτικός Τουρισμός 

 
Οι ειδικές µορφές τουρισµού προϋπήρχαν χρονικά τόσο του µαζικού τουρισµού όσο και των νέων 
µορφών τουρισµού. Λειτουργούσαν όµως στις περισσότερες περιπτώσεις ως συµπληρωµατική µορφή 
του µαζικού τουρισµού, ενώ οι νέες µορφές παρουσιάστηκαν κυρίως τα τελευταία χρόνια ως απάντηση 
στην αλλαγή κινήτρων των τουριστών µε έµφαση σε αυτά που συνδέονται µε την οικολογία και το 
περιβάλλον. Οι ειδικές µορφές τουρισµού χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός ειδικού και 
κυρίαρχου κινήτρου στη ζήτηση και από την ανάπτυξη µιας αντίστοιχης ειδικής υποδοµής στις 
τουριστικές περιοχές, που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των τουριστών της κάθε ειδικής µορφής 21.  
 
Οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού βρίσκονται στον αντίποδα του µαζικού τουρισµού και 
ειδικότερα του διεθνούς τουριστικού προτύπου της αγοράς που χαρακτηρίζεται από την µαζικότητα, 
την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, τη µείωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και 
αποσκοπεί στη µεγιστοποίηση του κέρδους σε βάρος των τοπικών κοινωνιών, της τοπικής οικονοµίας 
και περιβάλλοντος. Στις εναλλακτικές µορφές περιλαµβάνονται όσες έχουν ως βασικό 
χαρακτηριστικό τους την αντίθεση στον κλασικό τύπο µαζικού τουρισµού, έχοντας ως αφετηρία την 
ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, τη διαφύλαξη πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη 
φυσική ζωή. Πλέον τίθενται στην πρώτη γραµµή της τουριστικής ανάπτυξης οι φυσικοί και οι 
πολιτιστικοί πόροι. 
 
Κάτω από την «οµπρέλα» του εναλλακτικού τουρισµού µπορούν να ενταχθεί ένα ευρύ σύνολο 
δραστηριοτήτων22. Οι µορφές εναλλακτικού τουρισµού που δυνητικά και κάτω από πολύ 
συγκεκριµένους όρους και προϋποθέσεις θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο ενός µοντέλο 
ήπιας τουριστικής ανάπτυξης από το ∆ήµο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης είναι: 
 
Θαλάσσιος Τουρισµός:  Ο θαλάσσιος τουρισµός αποτελεί µια ειδική µορφή τουρισµού ιδιαίτερα 
σηµαντική για την Ελλάδα µε τεράστια περιθώρια ανάπτυξης και αφορά δραστηριότητες που 
διεξάγονται στο θαλάσσιο χώρο µιας περιοχής (πχ. καταδυτικός τουρισµός). 
 
Πολιτιστικός Τουρισµός: Αφορά εκπαιδευτικές περιηγήσεις, θεατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ, 
επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, µελέτη του φυσικού περιβάλλοντος, κλπ. Ειδικότερα, στο ∆ήµο 
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης, βρίσκονται δύο από τους καλύτερα σωζόµενους αρχαίους οικισµούς 
που υπήρχαν στα περίχωρα της Αθήνας και του Πειραιά, δηλαδή οι αρχαίοι ∆ήµοι Αλών Αιξωνιδών 
και Αναγυρούντος, όπως και ο χώρος όπου λατρευόταν κυρίως ο Θεός Απόλλων (Ζωστήρας). Η 
ανάδειξη και εξασφάλιση επισκεψιµότητας των πιο κάτω αρχαιοτήτων µπορεί να ενταχθεί στη 
συγκεκριµένη µορφή τουρισµού για τα ακόλουθα µνηµεία: 
 

» Ο Ναός του Απόλλωνος Ζωστήρος στο Λαιµό της Βουλιαγµένης. 
» Η Ακρόπολη στα Πηγαδάκια Βούλας. 

                                                           
21 Τσάρτας, 1999 
 
22 Κοινωνικός Τουρισµός, Θεραπευτικός – Ιαµατικός Τουρισµός, Θρησκευτικός Τουρισµός, Συνεδριακός – Εκθεσιακός 
Τουρισµός, Μορφωτικός Τουρισµός, Θαλάσσιος Τουρισµός, Πολιτιστικός Τουρισµός, Αθλητικός Τουρισµός, Αγροτουρισµός, 
Ορεινός Τουρισµός, Χειµερινός Τουρισµός, Τουρισµός Περιπέτειας, Οικοτουρισµός, Αγροτουρισµός. 
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» Οι Μυκηναϊκοί Τάφοι στη Βούλα (Ξάνθου και Λ. Καλύµνου) στη Λ. Βάρης στο ∆ίλοφο και στο 
Καµίνι και τον  Ασύρµατο.  

» Οι αρχαιότητες στο Χέρωµα Βάρης. 
» Η Ακρόπολις της Λαθούριζας. 

» Τα σπήλαια Νυµφών-Πανός και Νυµφολήπτου στον Υµηττό. 

» Οι αρχαιότητες στο ανατολικό άκρο της παραλίας της Βάρκιζας.  
» Ο αρχαίος λιθόστρωτος δρόµος που ανακαλύφθηκε πρόσφατα στο Καβούρι. 

» Το µοναδικό µνηµείο φυσικής οµορφιάς της Λίµνης της Βουλιαγµένης, "κόσµηµα" του ∆ήµου    
 
Συνεδριακός Τουρισµός: Αφορά την ύπαρξη χώρων που µπορούν να φιλοξενήσουν επιστηµονικά 
συνέδρεια και πολιτισµικές εκδηλώσεις, προσελκύοντας παράλληλα επιστήµονες και καλλιτέχνες 
αναβαθµίζοντας πολιτιστικά την περιοχή. 
 
Αθλητικός Τουρισµός: Αφορά την ανάµιξη σε αθλητικές δραστηριότητες (πχ. ναυταθλητισµός). 
 
Η χρήση των ειδικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού µπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά για την 
τοπική ανάπτυξη, διασφαλίζοντας παράλληλα την ισορροπία ανάµεσα στην κοινωνία, την 
οικονοµία και το περιβάλλον, κρίσιµο ζητούµενο για τις σύγχρονες και προηγµένες τοπικές 
κοινωνίες. 
 

4.3.4.4.2.1. Προϋποθέσεις Ανάπτυξης Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού από το Δήμο 

 
Για την ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού απαιτούνται συγκεκριµένες 
προϋποθέσεις, άξονες και προγράµµατα που αφορούν το φυσικό, οικονοµικό και κοινωνικό 
περιβάλλον της περιοχής και τα οποία κατά περίπτωση, είτε θα εντάσσονται στην υπάρχουσα δοµή, 
του ∆ήµου, είτε θα βελτιώνουν την προϋπάρχουσα κατάσταση, είτε θα διαµορφώνουν µια νέα δοµή. 
 

• Οι φυσικοί και περιβαλλοντικοί πόροι καλύπτουν ορισµένα από τα βασικότερα κίνητρα στη 
ζήτηση των τουριστών στο σύγχρονο κόσµο. Για την ανάπτυξη αυτών των µορφών τουρισµού 
απαιτείται περιβάλλον ιδιαίτερου φυσικού κάλους που θα αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών. 
Παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος τόσο κατά τη 
δηµιουργία της τουριστικής υποδοµής όσο και κατά τη διάρκεια της τουριστικής χρήσης 
των φυσικών πόρων23 
 

• Οι πολιτισµικοί πόροι αποτελούν τον δεύτερο δυναµικό άξονα των κινήτρων της ζήτησης24 
 

• Οι ανθρωπογενείς πόροι είναι συνήθως σύνθετοι. Η χρήση αυτών των πόρων µπορεί να 
αφορά αποκλειστικά τους επισκέπτες ή όχι25. Ειδικότερα στην περίπτωση του πολιτιστικού / 
αρχαιολογικού κεφαλαίου του ∆ήµου, απαιτείται συνεργασία και συµπόρευση µε  πολιτιστικά 
σωµατεία της περιοχής όπως η "Απολλωνία" και ο "Επιµορφωτικός Σύλλογος Βάρης", ο 
«Νυµφόληπτος» και άλλα, που έχουν σηµαντική πολιτιστική δράση και διαθέτουν άτοµα µε 
εξειδικευµένες γνώσεις στην Αρχαιολογία, αλλά και µε προσωπικότητες της περιοχής που 
γνωρίζουν σε βάθος τα αρχαιολογικά ζητήµατα της περιοχής. 
 

• Οι υποδοµές και υπηρεσίες της τουριστικής περιοχής αποτελούν τη βάση στην οποία 
στηρίζεται ο τοπικός τουριστικός τοµέας . Το εύρος, η ποιότητα, η εξειδίκευση και σωστή 
διαχείρισή τους αναδεικνύονται σε σηµαντικούς παράγοντες για τον καθορισµό των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε περιοχής26 

                                                           
23 Βελισσαρίου, 2000 
24 Τσάρτας, 1999 
25 Τσάρτας, 1999 
26 Τσάρτας, 1999 
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4.3.4.4.2.2. Στάδια Ανάπτυξης του Εναλλακτικού Τουρισμού από το Δήμο27 

 
Η ανάπτυξη οποιασδήποτε µορφής εναλλακτικού τουρισµού, προϋποθέτει ένα αναλυτικό σχεδιασµό 
και περιλαµβάνει τις ακόλουθες πέντε διακριτές φάσεις: 
 
1η Φάση:  Έρευνα και συνθετική καταγραφή των βασικών παραµέτρων της τουριστικής 

ανάπτυξης της περιοχής. 
 
2η Φάση:  Προσδιορισµός των κύριων σκοπών του σχεδίου της τουριστικής ανάπτυξης 
 
3η Φάση:  Επιλογή του βασικού πλαισίου σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης 
 
4η Φάση:  ∆ιαµόρφωση των βασικών συνισταµένων της πολιτικής του τουρισµού στο σχέδιο 

ανάπτυξης: στρατηγικές, µελέτες, προγράµµατα 
 
5η Φάση:  Μέθοδοι και πολιτικές εφαρµογής του σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης 
 
 
 

4.4. Χωροταξία – Πολεοδομία & Οικιστική Ανάπτυξη 

4.4.1. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής (ΡΣΑ) 
 

Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής (ΡΣΑ) είναι το σύνολο των στόχων, των κατευθύνσεων 
πολιτικής, των προτεραιοτήτων, των µέτρων και των προγραµµάτων που προβλέπονται για τη 
χωροταξική, πολεοδοµική και οικιστική οργάνωση της Αττικής και την προστασία του περιβάλλοντος, 
σύµφωνα µε τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης. 
 
Οι στρατηγικοί στόχοι του νέου ΡΣΑ εντάσσονται στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής 
αναπτυξιακής και της χωρικής πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο, οι στρατηγικοί στόχοι του νέου ΡΣΑ 
προσδιορίζονται, για τη χρονική περίοδο 2014 - 2021, σε τρεις ενότητες συµπληρωµατικών 
στρατηγικών στόχων: 
 

i. Ισόρροπη οικονοµική ανάπτυξη και ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας-Αττικής, 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης σε όλους 
τους τοµείς δραστηριοτήτων 

ii. Βιώσιµη χωρική ανάπτυξη, εξοικονόµηση πόρων, αποτελεσµατική προστασία του 
περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς και προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή 

iii. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, εξισορρόπηση στην κατανοµή των πόρων και 
των ωφελειών από την ανάπτυξη. 
 

Ο χώρος της Αττικής διαµορφώνεται βάσει χωρικών ενοτήτων, αξόνων και πόλων ανάπτυξης, οι οποίοι 
αποτελούν τις περιοχές κλειδιά που αναλαµβάνουν δοµικό ρόλο στη διάρθρωση του χώρου, όπου 
εστιάζονται οι δράσεις και τα µέσα για την υλοποίηση των στόχων του νέου ΡΣΑ, στο πλαίσιο της 
σύνθεσης των τοµεακών πολιτικών στο χώρο. 
 
Καθορίζονται τέσσερις (4) Χωρικές Ενότητες, µε διάκριση σε επιµέρους Χωρικές Υποενότητες, για τη 
βέλτιστη χωροταξική οργάνωση: 
 
 
 

                                                           
27 Τσάρας, 1999 
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• Χωρική Ενότητα Αθήνας - Πειραιά, η οποία αποτελείται από τις Χωρικές Υποενότητες 
Κεντρικής Αθήνας, Βόρειας Αθήνας, Νότιας Αθήνας, ∆υτικής Αθήνας και Πειραιά.  

• Χωρική Ενότητα Ανατολικής Αττικής, η οποία αποτελείται από τις Χωρικές Υποενότητες 
Μεσογείων, Λαυρεωτικής και Βόρειας Αττικής. Ειδικότερα: 

» Η Χωρική Υποενότητα Μεσογείων περιλαµβάνει τους ∆ήµους Ραφήνας - 
Πικερµίου, Παλλήνης, Παιανίας, Σπάτων - Αρτέµιδας, Κρωπίας, Μαρκοπούλου 
Μεσογαίας και Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης. 

» Η Χωρική Υποενότητα Λαυρεωτικής περιλαµβάνει τους ∆ήµους Λαυρεωτικής και 
Σαρωνικού, καθώς και τη νήσο Μακρόνησο του ∆ήµου Κέας. 

» Η Χωρική Υποενότητα Βόρειας Αττικής περιλαµβάνει τους ∆ήµους Ωρωπού, 
Μαραθώνα, ∆ιονύσου και Αχαρνών 

• Χωρική Ενότητα ∆υτικής Αττικής, η οποία αποτελείται από τις υποενότητες Θριασίου και 
Μεγαρίδας 

• Χωρική Ενότητα Νησιωτικής Αττικής, η οποία περιλαµβάνει τους ∆ήµους Αίγινας, 
Τροιζηνίας, Αγκιστρίου, Σαλαµίνας, Σπετσών,Ύδρας, Πόρου και Κυθήρων, καθώς και την 
κοινότητα Αντικυθήρων. 

 
Η Χωρική Υποενότητα Μεσογείων στην οποία εντάσσεται γεωγραφικά και ο ∆ήµος Βάρης – Βούλας – 
Βουλιαγµένης, συνιστά την ευρύτερη περιοχή του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών, του οποίου ο ρόλος 
ως κυρίας από αέρος πύλης εισόδου στη χώρα απαιτεί τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου 
περιβάλλοντος χώρου. Η ως άνω Υποενότητα αποτελεί υποδοχέα νέων οικονοµικών 
δραστηριοτήτων και περιλαµβάνει σηµαντικές διαπεριφερειακές λειτουργίες και οικονοµικές 
δραστηριότητες, αποτελώντας πόλο ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. Η άµεση 
προστασία και οργάνωση των µη αστικών περιοχών αποτελεί µείζονα προτεραιότητα του νέου ΡΣΑ. 
Βασικοί πόλοι ανάπτυξης για την περιοχή αποτελούν οι οργανωµένες περιοχές παραγωγικών 
δραστηριοτήτων, σε θέσεις µε πολύ καλή υπερτοπική προσπελασιµότητα, όπου θα πρέπει να 
εγκατασταθούν κατά προτεραιότητα εξαρτηµένες και ελκυόµενες από το ∆ιεθνή Αερολιµένα 
δραστηριότητες. Προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση της συγκέντρωσης δραστηριοτήτων υψηλής 
τεχνολογίας, έρευνας και καινοτοµίας στους θεσµοθετηµένους υποδοχείς αναπτυξιακών 
δραστηριοτήτων και του ευρύτερου πόλου περιοχής Αεροδροµίου, ταυτόχρονα µε την οργάνωση των 
διαµεταφορών και των υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιασµού. Κατεύθυνση για τη Χωρική 
Υποενότητα αποτελεί επίσης η προώθηση κατά προτεραιότητα του συνεδριακού, 
επιχειρηµατικού, πολιτιστικού και περιηγητικού τουρισµού και η λειτουργική της συσχέτιση και µε 
τη Χωρική Ενότητα Λεκανοπεδίου και τις Χωρικές Υποενότητες Λαυρεωτικής και Βόρειας Αττικής, 
όπως, επίσης, και η ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας. Προωθείται 
επίσης, η ενίσχυση του πρωτογενούς τοµέα, ιδιαίτερα των παραδοσιακών καλλιεργειών και η 
προστασία της γεωργικής γης της Υποενότητας και η σύνδεση της οινοπαραγωγής και της 
ελαιοπαραγωγής µε την τουριστική ανάπτυξη.  
 
Υπογραµµίζεται όµως πως αν και τµήµα της Υποενότητας Μεσογείων, ο ∆ήµος Βάρης, Βούλας, 

Βουλιαγµένης, αναγνωρίζεται πως λειτουργικά αποτελεί τµήµα της Χωρικής Υποενότητας Νότιας 

Αθήνας, όπου προβλέπεται ότι διατηρείται ο χαρακτήρας της ως περιοχής κυρίως κατοικίας, αλλά 

και τουρισµού, αναψυχής και εµπορίου. Κατεύθυνση αποτελεί η πολεοδοµική οργάνωση των 

περιοχών, κυρίως µε τον έλεγχο των χρήσεων µέσω των υποκείµενων επιπέδων σχεδιασµού, προς 

την κατεύθυνση της εξισορρόπησης των συγκρούσεων χρήσεων γης, κυρίως όσον αφορά την 

κατοικία και την αναψυχή. Προωθείται η καλύτερη δικτύωση της και η χωροθέτηση υποδοµών 

υγείας, περίθαλψης και πρόνοιας. 
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Αναπτυξιακοί Άξονες µητροπολιτικής ακτινοβολίας προσδιορίζονται οι εξής: 
 

• Άξονας Θαλάσσιου Μετώπου του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος, από το Φαληρικό όρµο 
µέχρι τη Βουλιαγµένη, του οποίου ο βασικός προσανατολισµός συνίσταται στην εξασφάλιση 
του ανοίγµατος του µητροπολιτικού συγκροτήµατος της Αθήνας προς το παραλιακό µέτωπο 
και της λειτουργικής διασύνδεσης µε αυτό, µε την ανάπτυξη χρήσεων πολιτισµού, τουρισµού, 
αναψυχής και αθλητισµού µητροπολιτικής εµβέλειας, καθώς και στη διασφάλιση της 
συνέχειας και της προσπελασιµότητας της παράκτιας ζώνης για όλους τους κατοίκους και 
τους επισκέπτες της πόλης. 

• Άξονας Οδού Πειραιώς, µε έµφαση στις πολιτιστικές λειτουργίες και στις δραστηριότητες 
αναψυχής 
 

Αναπτυξιακοί Άξονες ενδοπεριφερειακής σηµασίας είναι οι εξής: 
 

• Άξονας Λ. Βουλιαγµένης, από την κεντρική περιοχή της Αθήνας προς Ελληνικό και 
Βουλιαγµένη  

• Άξονας Λ. Μεσογείων - Σταυρού - Ραφήνας  
• Άξονας Αεροδροµίου – Λαυρίου 
 

 

4.4.2. Υφιστάμενο Πολεοδομικό Καθεστώς Δήμου Βάρης -  Βούλας - Βουλιαγμένης 
 

4.4.2.1. Δημοτική Ενότητα Βάρης 

 
Με την Υ.Α. 56294/2362/1986 (ΦΕΚ 1003/∆/2-10-1986) εγκρίθηκε το Γενικό πολεοδοµικό Σχέδιο της 
τότε κοινότητας Βάρης (νυν ∆ηµοτική Κοινότητα Βάρης) το οποίο τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 
96418/6397/1991 (ΦΕΚ 857/∆/2-11-1991)28. Σύµφωνα µε το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.)  του 
δήµου ως κυρίαρχη χρήση προσδιορίζεται η κατοικία (µόνιµη και παραθεριστική) µε τις κεντρικές 
λειτουργίες να συγκεντρώνονται στην Βάρη και στην Βάρκιζα. Με το Γ.Π.Σ. προσδιορίστηκαν σχετικά 
χαµηλοί συντελεστές δόµησης µε µικρότερο το 0,5 στην περιοχή Χέρωµα και στην περιοχή µεταξύ 
Βάρης και Βάρκιζας και υψηλότερο το 1 στην περιοχή των Βλάχικων. Μέχρι σήµερα στο Γ.Π.Σ. έχουν 
τελικώς ενταχθεί 12 περιοχές. 
 

» Βάρη: Αποτελεί και την κεντρική πολεοδοµική ενότητα, χρήση γενική κατοικία, 
» ∆ίλοφο: Αποτελεί την βορειοδυτική πολεοδοµική ενότητα, χρήση γενική κατοικία, 
» Βάρκιζα: Αποτελεί την νοτιοδυτική πολεοδοµική ενότητα που συνάµα έχει και παραλιακό 

χαρακτήρα, χρήση αµιγής κατοικία εκτός δύο οδών στο εσωτερικό της και στην παραλιακή 
ζώνη που είναι γενική κατοικία. 

» Ασύρµατος: Αποτελεί πολεοδοµικό κέντρο και έχει παραλιακό χαρακτήρα, χρήση γενική 
κατοικία, 

» Λαθούριζα: Βρίσκεται δυτικά του Ασύρµατου και νοτιοδυτικά της Βάρης, χρήση αµιγής 
κατοικία, 

» Μηλαδέζα: Βρίσκεται βόρεια-βορειοανατολικά της Βάρης, χρήση γενική κατοικία, 
» Κόρµπι: Αποτελεί την ανατολική πολεοδοµική ενότητα, χρήση Β’ κατοικία – Παραθεριστική, 
» Τρίγωνο: Bρίσκεται ανατολικά του Ασυρµάτου και έχει παραλιακό χαρακτήρα, χρήση γενική 

κατοικία 
» Καµίνι: Βρίσκεται βόρεια της Βάρκιζας, χρήση γενική κατοικία, 
» Επέκταση ∆ίλοφου: Βρίσκεται δυτικά του ∆ίλοφου, χρήση γενική κατοικία, 
» ΣΕΟ: Βρίσκεται βόρεια και δυτικά της Βάρης, χρήση γενική κατοικία. 

 
Οι παραπάνω περιοχές έχουν «δηµιουργήσει» τις ακόλουθες πολεοδοµικές ενότητες (Π.Ε.): 

                                                           
28 Το νέο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Βάρης υπογράφτηκε τον Ιανουάριο του 2015 και αναµένεται η δηµοσίευσή του. 
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1. Π.Ε. Βάρκιζα – Καµίνι: η εντός σχεδίου πόλεως έκταση καταλαµβάνει επιφάνεια 816,4 
στρεµµάτων, µε κυρίαρχη χρήση την κατοικία. Σε τρία οικοδοµικά τετράγωνα τα οποία 
εφάπτονται στην παραλιακή λεωφόρο, στη συµβολή µε την οδό Β. Κωνσταντίνου έχει 
θεσµοθετηθεί χρήση «πολεοδοµικού κέντρου», σύµφωνα µε το υφιστάµενο Γ.Π.Σ., όπου έχουν 
χωροθετηθεί εµπορικά καταστήµατα, κέντρα διασκέδασης και υπηρεσίες (τράπεζες, ΕΛΤΑ, 
ΟΤΕ). Οι όροι δόµησης επέτρεψαν την κατασκευή πολυκατοικιών µέχρι και τέσσερις 
ορόφους, ενώ στο σχεδιασµό δεν προβλέπονταν οργανωµένοι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου 
έχοντας σαν αποτέλεσµα την έλλειψη τέτοιων χώρων. Επίσης η αρχική πρόβλεψη χρήσης της 
περιοχής (ως παραθεριστική κατοικία) και η µετεξέλιξή της ως περιοχή µόνιµης κατοικίας 
δηµιουργεί πρόσθετες ανάγκες πολεοδοµικού πολιτιστικού και κοινωφελούς χαρακτήρα (πχ. 
σχολεία). 
 

2. Π.Ε. ∆ίλοφο – Βλάχικα: η εντός σχεδίου πόλεως έκταση καταλαµβάνει επιφάνεια 242,9 
στρεµµάτων και η περιοχή παρουσιάζει τη µεγαλύτερη ποικιλία χρήσεων γης, τα κτίρια είναι 
συνήθως χαµηλά όχι καλή κατασκευής και στο ισόγειο αναπτύσσονται διάφορες εµπορικές 
χρήσεις. Κυρίαρχο γνώρισµα της περιοχής είναι οι πολλές παραδοσιακές ταβέρνες. 
 

3. Π.Ε. Βάρη – ΣΕΟ – Αλώνι: η εντός σχεδίου πόλεως έκταση καταλαµβάνει επιφάνεια 233 
στρεµµάτων. Η περιοχή παρουσιάζει µίξη των συνήθων χρήσεων γης, οι οποίες εξυπηρετούν 
το κέντρο πόλης. ∆ηλαδή αποτελεί περιοχή κατοικίας όπου αναµειγνύονται και ορισµένες 
εµπορικές λειτουργίες κύρια κατά µήκος των οδών Βάκχου και Β. Κωνσταντίνου, που 
αποτελούν και τις κεντρικές οδούς.  

4. Π.Ε. Μηλαδέζα: η εντός σχεδίου πόλεως έκταση καταλαµβάνει επιφάνεια 521,6 στρεµµάτων. 
Σε αυτή την πολεοδοµική ενότητα κυριαρχούν οι κατοικίες, µε εξαίρεση µικρό αριθµό 
εµπορικών χρήσεων σε κεντρικά σηµεία της. Χαρακτηριστικό της περιοχής είναι η µίξη των 
κατοικιών µε καλλιεργούµενες εκτάσεις καθώς η Μηλαδέζα αποτελεί µετεξέλιξη αγροτικής 
περιοχής. Η δόµηση είναι αραιή όµως καθώς η οικοδοµική δραστηριότητα είναι αυξηµένη 
αναµένεται τα επόµενα χρόνια οι αδόµητοι χώροι να περιοριστούν σηµαντικά. Συγκρινόµενη 
µε τις υπόλοιπες Π.Ε. του ∆ήµου Βάρης στην Π.Ε. Μηλαδέζας έχουν χωροθετηθεί το 
µεγαλύτερο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. 

 
5. Π.Ε. Ασύρµατος – Λαθούριζα – Τρίγωνο: η εντός σχεδίου πόλεως έκταση καταλαµβάνει 

επιφάνεια 710,6 στρεµµάτων. Στην περιοχή και επί της οδού Β. Κωνσταντίνου υφίσταται το 
∆ηµαρχείο του πρώην ∆ήµου Βάρης το οποίο στεγάζει σήµερα µέρος των υπηρεσιών του 
ενιαίου ∆ήµου. Η περιοχή αποτελεί µετεξέλιξη αγροτικής γης όπου σήµερα η κατοικία αποτελεί 
την βασική χρήση. Στην συγκεκριµένη Π.Ε. παρατηρείται έλλειψη διαµορφωµένων ελευθέρων 
χώρων. 

 
6. Π.Ε. Κόρµπι: η εντός σχεδίου πόλεως έκταση καταλαµβάνει επιφάνεια 1223,7 στρεµµάτων, 

ενώ εκκρεµεί η κύρωση της πράξης εφαρµογής. Έχει ήδη προχωρήσει η πρώτη ανάρτηση. Η 
περιοχή θα ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως µε αποκλειστική χρήση τη δεύτερη κατοικία. Εξαιτίας 
της κλίσης της περιοχή προσφέρει θέα προς όλη τη Βάρη και το Σαρωνικό κόλπο µε συνέπεια 
να εξελίσσεται σε περιοχή κατοικίας υψηλών κοινωνικών στρωµάτων πληθυσµού µε 
νεόδµητες υπερπολυτελείς κατασκευές. Οι παραθεριστικές κατοικίες είναι πλέον λίγες. Οι 
αδόµητες εκτάσεις δεν καλλιεργούνται στην συντριπτική πλειοψηφία τους. Λόγω της 
θεσµοθετηµένης χρήσης της περιοχής δεν έχουν προβλεφθεί χώροι εκπαίδευσης. Στο κέντρο 
της περιοχής τέσσερα οικοδοµικά τετράγωνα έχουν θεσµοθετηµένη χρήση γενικής κατοικίας 
µε κύριο στόχο την ανάπτυξη χρήσεων λιανικού εµπορείου για την εξυπηρέτηση της περιοχής. 

 
Με το Π.∆. (ΦΕΚ 254/∆/2004) καθορίστηκαν οι ζώνες προστασίας, οι χρήσεις γης, οι όροι και 
περιορισµοί δόµησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από το Φαληρικό Όρµο µέχρι την Αγία Μαρίνα 
Κρωπίας. Γενικά, η ζώνη 1 είναι ζώνη απολύτου προστασίας, η ζώνη 2 περιοχή κοινωνικής πρόνοιας, 
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αθλητισµού, τουρισµού, η ζώνη 3 οργανωµένες ακτές κολύµβησης, η ζώνη 4 περιοχές ελευθέρων 
χώρων πρασίνου µε ήπια ανάπτυξη χρήσεων αναψυχής & περιπάτου. 
 
Βάση του ως άνω Π.∆. ισχύουν τα ακόλουθα για τις περιοχές της ∆ηµοτικής Κοινότητας  Βάρης 
όπου ανήκουν καθοριζόµενη από το Π∆ ζώνη προστασίας: 
 
Περιοχές µε στοιχείο 1: 
 
Ζώνη 1α, πρόκειται για περιοχές αποκατάστασης του φυσικού τοπίου και της αττικής χλωρίδας και 
πανίδας. Στον δήµο Βάρης υπάρχουν οι ακόλουθες περιοχές:  
 

» Είναι η περιοχή του ρέµατος του δήµου όπου επιτρέπονται µόνο έργα διευθέτησης και 
επιβάλλεται η διατήρηση του ρέµατος ανοικτού µε παρόχθια φύτευση κατάλληλων φυτών και 
χωρίς µεγάλα τεχνικά έργα (πλην µιας αναγκαίας για την οριζόντια επικοινωνία οδικής 
γέφυρας και πεζογεφυρών) 

» Ο χώρος του λατοµείου στο λόφο Μπαράκου όπου επιτρέπεται η κατασκευή υπαίθριου 
θεάτρου µε µέγιστη επιτρεπόµενη δόµηση 200τµ για τους βοηθητικούς χώρους, µε 
προϋπόθεση την αποκατάσταση του περιβάλλοντος του λατοµείου σύµφωνα µε µελέτη 
αποκατάστασης 

» Τµήµα της παραλίας όπου διατηρούνται τα νόµιµα κτίρια και εγκαταστάσεις και τα οποία 
βρίσκονται πάνω από την λεωφόρο Βουλιαγµένης – Σουνίου και επισκευάζονται για λόγους 
χρήσης και υγιεινής. Αναφέρεται ότι ειδικά τα εστιατόρια και αναψυκτήρια που βρίσκονται επί 
της παραλιακής λεωφόρου στα όρια του δήµου, πριν την ανανέωση της άδειας λειτουργίας 
τους θα πρέπει να δηµιουργήσουν τους κατάλληλους σε µέγεθος χώρους στάθµευσης. 

 
Περιοχές µε στοιχείο 3: 
 
Ζώνη 3α, πρόκειται για τις ελεύθερες ακτές κολύµβησης του δήµου, όπου επιτρέπονται εγκαταστάσεις 
αποδυτηρίων, χώροι υγιεινής, ιατρεία, υπαίθριοι χώροι στάθµευσης, αναψυκτήρια – εστιατόρια (µέχρι 
ποσοστού 65% της επιτρεπόµενης δόµησης), υπαίθριες αθλοπαιδιές και παιδικές χαρές. Ειδικά στην 
ακτή της Βάρκιζας επιτρέπεται και η δηµιουργία χώρων περιπάτου και ποδηλάτου, κιόσκια, 
καλλιτεχνικές εκθέσεις µικρής κλίµακας, ένα υπαίθριο αµφιθέατρο εκατό θέσεων, ένας υπαίθριος 
κινηµατογράφος 300 θέσεων, πύργος ναυαγοσώστη και κτίρια στάθµευσης αυτοκινήτων µε όρο για τα 
τελευταία να είναι υπόγεια από την πλευρά της παραλιακής λεωφόρου και η οροφή τους να είναι 
επισκέψιµη και ενταγµένη στην ενιαία διαµόρφωση. Στην ακτή της Βάρκιζας επίσης το επιτρεπόµενο 
εστιατόριο κατασκευάζεται στο Ν.Α. άκρο αυτής µε µέγιστο εµβαδόν τα 450τµ. που περιλαµβάνονται 
στην συνολικά επιτρεπόµενη δόµηση της εν λόγο παραλίας που καθορίζεται σε 1300τµ. (Σ.∆. 0,01). 
Απαγορεύεται η περίφραξη των ακτών ειδικά για το Ν.Α. τµήµα της ακτής της Βάρκιζας όπου 
επιτρέπεται η ανέγερση εστιατορίου είναι δυνατή η περίφραξη έκτασης 15.000τµ. µε την προϋπόθεση 
της µη παρακώλυσης της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στην παραλία. 
 
Ζώνη 3β, περιλαµβάνονται οι οργανωµένες ακτές κολύµβησης, όπου επιτρέπονται εγκαταστάσεις 
αποδυτηρίων, χώροι υγιεινής, αναψυκτήρια – εστιατόρια, εµπορικά καταστήµατα µέγιστης επιφάνειας 
20τµ.(µε συγκεκριµένες χρήσεις) γραφεία προσωπικού διαχείρισης της ακτής, χώροι φύλαξης παιδιών, 
χώροι παροχής υγειονοµικών συµβουλών και υπηρεσιών, ιατρείο, µικρό γυµναστήριο και βοηθητικοί 
χώροι µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθήκευσης. Επιπλέον στην ακτή Βάρκιζας επιτρέπεται 
και η λειτουργία των υφιστάµενων χώρων ανάπαυσης –διηµέρευσης. Επίσης επιτρέπονται παιδικές 
χαρές, υπαίθριες αθλοπαιδιές  µικρής κλίµακας, υδάτινες δεξαµενές βάθους µέχρι ένα µέτρο, ήπιες 
ναυταθλητικές δραστηριότητες χωρίς µηχανοκίνητα µέσα, κιόσκια, διαδροµές ποδηλάτου και πύργος 
ναυαγοσώστη. Η µέγιστη επιτρεπόµενη εκµετάλλευση για την πλαζ της Βάρκιζας είναι 4.000τµ. 
 
Περιοχές µε στοιχείο 4: 
 
Ζώνη 4α, όπου περιλαµβάνονται εκτός σχεδίου περιοχές, τµήµατα ζώνης παραλίας του ∆ήµου Βάρης. 
Στην ζώνη αυτή επιτρέπονται ελεύθεροι χώροι πρασίνου, υπαίθρια καθιστικά, παιδικές χαρές, µικρά 
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σκιάστρα, χώροι για υπαίθριες πολιτιστικές εκδηλώσεις µικρής κλίµακας, χώροι υγιεινής µεγ. εµβαδού 
20 τµ. και υπαίθριοι ή στεγασµένοι χώροι στάθµευσης.  
Τα κτίρια στάθµευσης θα κατασκευαστούν χωρίς την κοπή δέντρων σε τέτοιο σηµείο ώστε να είναι 
υπόγεια από την πλευρά της παραλιακής λεωφόρου και η οροφή τους φυτεύεται και διαµορφώνεται 
σαν χώρος πολιτιστικών εκθέσεων. 
 
Ζώνη 4β, όπου περιλαµβάνονται εκτός σχεδίου περιοχές και τµήµατα ζώνης παραλίας του δήµου. 
Στην ζώνη αυτή περιλαµβάνονται χώροι πρασίνου υπαίθρια καθιστικά, διαδροµές περιπάτου και 
ποδηλάτου, µικρά κιόσκια – σκίαστρα, υπαίθριοι χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων µικρής κλίµακας, 
υπαίθριες αθλοπαιδιές µικρής κλίµακας, παιδικές χαρές, χώροι υπαίθριων καλλιτεχνικών εκθέσεων, 
εστιατόρια – αναψυκτήρια, υπαίθριοι χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των 
παραπάνω χρήσεων. Η ανώτατη επιτρεπόµενη δόµηση στην έκταση Ο∆ΕΠ της Βάρκιζας είναι 300 τµ. 
 
Περιοχές µε στοιχείο 5: 
 
Ζώνη 5στ, πρόκειται για έκταση στη θέση Σούριζα του λόφου Μπαράκου, στην οποία επιτρέπεται η 
ανέγερση νοσηλευτικών κτιρίων σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόµηση, 
καθώς και κτιρίων εκπαίδευσης µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 

i. Η έκταση δεν περιλαµβάνεται σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, 
ii. Να γνωµοδοτήσει ο ΟΡΣΑ στο στάδιο της προέγκρισης καταλληλότητας για τη θέση του 

κτιρίου, το περίγραµµα αυτού και το µέγεθος της δόµησης. 
 
Περιοχές µε στοιχείο 7: 
 
Πρόκειται για περιοχές ναυταθλητικών εγκαταστάσεων παραχωρηµένες από δηµόσιους φορείς σε 
αναγνωρισµένα από τη ΓΓΑ αθλητικά σωµατεία, µέλη της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Οµοσπονδίας. Για το 
δήµο Βάρης αυτή ή περιοχή βρίσκεται στην Βάρκιζα και στην περιοχή αυτή ισχύει Σ.∆. 0,1 και µέγιστη 
συνολική δόµηση 1.000τµ. Στην περιοχή επιτρέπονται χρήσεις όπως χώροι παραµονής σκαφών, 
εγκαταστάσεις καθέλκυσης-ανέλκυσης σκαφών, γλίστρες, χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων, 
τηλεφωνικοί θάλαµοι, µικρά γήπεδα αθλοπαιδιών, προσπελάσεις πεζών και οχηµάτων, πράσινο, 
ελεύθεροι χώροι, υπαίθρια και ηµιυπαίθρια καθιστικά, ανοικτά κολυµβητήρια, οίκηµα φύλαξης 
σκαφών, αποθήκευση υλικών, εργαστήρια επιδιόρθωσης σκαφών και πανιών, χώρος συγκεντρώσεως, 
χώροι διδασκαλίας, χώρος βιβλιοθήκης, χώρος υποδοχής και πληροφόρησης, χώρος εστίασης, 
µαγειρείο, χώρος αναψυκτηρίου, κυλικείου, χώροι αποδυτηρίων, χώροι υγιεινής αθλητών, χώρος 
ιατρείου, χώροι γραφείων διοίκησης, γραµµατείας, προπονητών, χώρος υγιεινής για το κοινό, οίκηµα 
ελέγχου – κριτών, χώρος αποθήκευσης µηχανών και καυσίµων σκαφών συνοδείας, φυλάκιο. 
 
Περιοχές µε στοιχείο 8: 
 
Πρόκειται για µικρές θαλάσσιες και χερσαίες εκτάσεις παραχωρηµένες σε αναγνωρισµένα σωµατεία 
επαγγελµατιών αλιέων, στις οποίες καθορίζονται τα ακόλουθα: 
 

i. Οι θαλάσσιες εκτάσεις προορίζονται για τον ελλιµενισµό των σκαφών επαγγελµατικής αλιείας 
και οι χερσαίες εκτάσεις για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των αλιευτικών 
καταφυγίων. 

ii. Στις χερσαίες εκτάσεις επιτρέπεται η ανέγερση µικρού γραφείου (λιµενικό φυλάκιο) και χώρων 
υγιεινής µέγιστου συνολικού εµβαδού 50τµ. Επίσης επιτρέπεται η εγκατάσταση υπαίθριου 
στεγασµένου πάγκου πώλησης ιχθύων. 

iii. Τα κτίρια τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 5,00 µέτρων από τη γραµµή αιγιαλού. 
 
Από το Π∆ καθορίζονται επίσης και άλλοι περιορισµοί.  
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Εικόνα 5: Πολεοδοµικά Στοιχεία ∆ηµοτικής Κοινότητας Βάρης 
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4.4.2.2. Δημοτική Ενότητα Βούλας 

 
Η ∆ηµοτική Κοινότητα  Βούλας είναι χωρισµένη σε έξι πολεοδοµικές ενότητες. Στα ανατολικά της 
λεωφόρου Βουλιαγµένης, η οποία τέµνει τη Βούλα από βορρά προς νότο, εκτείνονται το Πανόραµα, τα 
∆ικηγορικά, η Εξοχή και τα Πηγαδάκια, και στα δυτικά βρίσκονται η Ευρυάλη και η Πολιτεία. Οι δύο 
τελευταίες συγκεντρώνουν σήµερα το 65% του πληθυσµού της Βούλας, ενώ το υπόλοιπο 35% 
βρίσκεται στις άλλες τέσσερις συνοικίες. Η οικιστική φυσιογνωµία της σύγχρονης Βούλας 
διαµορφώθηκε σε µεγάλο βαθµό κατά τη διάρκεια της περιόδου 1950-1980.  
 
Ιστορικά, η  Βούλα ιδρύθηκε σαν οργανωµένη πολεοδοµική περιοχή από το 1926  µε το Π∆ του 17-2-
1926 (ΦΕΚ311Α) σύµφωνα µε το  οποίο η Βούλα  ορίζεται σαν περιοχή αποκλειστικής κατοικίας,  µε 
σαφώς προσδιορισµένο το τοπικό εµπορικό της κέντρο  και τα καταστήµατα πρώτης ανάγκης για την 
εξυπηρέτηση του πληθυσµού του. Το καθεστώς αυτό παραµένει στα διατάγµατα των ετών 1934, 1952, 
1973 & 1985. Mε το Π∆ του 1973 επετράπη  η ανέγερση καταστηµάτων σε συγκεκριµένες περιοχές για 
να εξυπηρετηθούν οι διάφορες γειτονιές της Βούλας, ενώ στο Π∆ του 1985 οριοθετήθηκε επακριβώς το 
εµπορικό κέντρο της Βούλας, στο οποίο επιτρέπονται πάσης φύσεως καταστήµατα και επαγγελµατικές 
δραστηριότητες. Το 1992 η απόφαση της  τότε ∆ηµοτικής Αρχής κατέληξε στην έκδοση της υπ’ αριθµ. 
6431481/258/17-9-1993 (ΦΕΚ1276∆) απόφασης του υφυπουργού ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία  όµως κατά το 
µέρος και µόνον που καθόριζε  τις χρήσεις γης στους  πιο πάνω οδικούς άξονες του ΓΠΣ της  Βούλας 
ακυρώθηκε µε την 554/2000 απόφαση του ΣτΕ.  
 
Σε γενικές γραµµές τα πολεοδοµικά χαρακτηριστικά της Βούλας συνθέτουν µια πόλη σύγχρονη και 
βιώσιµη καθώς: 
 

» Η Βούλα είναι ένα από τις λίγες περιοχές της χώρα µας που εκπληρώνει τα κριτήρια 
βιωσιµότητας που τέθηκαν στην Παγκόσµια ∆ιάσκεψη του Ρίο 
 

» Είναι ένας δήµος που αποτελείται από έξι οικιστικές περιοχές όπου υπάρχουν χρήσεις 
αποκλειστικής κατοικίας 

 
» ∆ιαθέτει ένα εµπορικό κέντρο στο οποίο µπορούν να εξυπηρετούνται οι πολίτες. Στο κέντρο 

αυτό µπορούν να υπάρχουν καταστήµατα και υπηρεσίες 
 

» Όλες οι συνοικίες της Βούλας παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο όσον αφορά την κατασκευή των 
κατοικιών 

 
» Οι κατοικίες είναι καλοφτιαγµένες και έχουν χτιστεί, άλλες βάσει πρωτοποριακού σχεδιασµού 

και άλλες ακολουθώντας κλασικά αρχιτεκτονικά πρότυπα 
 

» Τα περισσότερα κτίσµατα είναι νεόδµητα µε υπερσύγχρονα τεχνικά και αρχιτεκτονικά 
χαρακτηριστικά, φαινόµενο που εξηγείται από το γεγονός ότι η συστηµατική αρχιτεκτονική 
ανάπτυξη της Βούλας ξεκίνησε ουσιαστικά στη δεκαετία τού 1970 
 

» Σύµφωνα µε στοιχεία του πρώην ∆ήµου  Βούλας υπάρχουν περισσότερες κατοικίες σε σχέση 
µε τα υφιστάµενα νοικοκυριά 

 
» Το σηµαντικό πλεόνασµα κατοικιών στη Βούλα εξασφαλίζει οικιστική επάρκεια αλλά και τη 

δυνατότητα υποδοχής νέων κατοίκων. 
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Εικόνα 6: Πολεοδοµικές 
Ενότητες ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Βούλας 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίνακας 35: Χρήσεις Γης στη ∆ηµοτική Κοινότητα Βούλας 

ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
∆ΙΑΤΑΓΜΑ 
ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ 

Ι. 

Α. α) ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Τ 7 ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆. ΜΕΤΑΞΑ ΚΑΙ ΤΗΣ Ο∆. 
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ β) ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Τ 8 ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆. ΜΕΤΑΞΑ 
ΚΑΙ ΤΗΣ Ο∆. ΜΠΟΤΣΑΡΗ γ) ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Τ 13δ) ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
Ο.Τ 12 ΚΑΙ 14 ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆. ΚΑ 
Β. α) ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Ο.Τ 36,71,73 ΚΑΙ 74 ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆. 
ΠΑΠΑΓΟΥ β) ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Τ 45 γ) ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Τ 48 ΜΕ 
ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆. ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ δ) ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Τ 54 ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 
ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆. ΠΑΝΟΣ ε) ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Τ 55 
Γ. α) ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Ο.Τ 112,113 β) ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Ο.Τ 
102,103,105,111 ΚΑΙ 114 ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ Ο.Τ 112 ΚΑΙ 113. 
∆. α) ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Τ 13 ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ β) 
ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Τ 14 ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ γ) 
ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Τ 37 ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 
Ο∆ΟΥ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ. 

Π.∆ 27/1/1973, ΦΕΚ 
44∆/15-2-1973 

ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΙΙ. 
Ο.Τ. : 198,199,202,203,205,206,207,208 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΤΩΝ Ο.Τ 180,214-
215 ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 

Π.∆ 19/11/1985, ΦΕΚ 
718/20-12-1985 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΙΙΙ. Ο.Τ. : 232,233 (ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΟ∆ΟΥ) 
Π∆. 4/11/1982, ΦΕΚ 
74∆/3-2-1982 

ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΙV. ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ (ΛΕΩΦ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ) 
Π.∆ 6/3/1962, ΦΕΚ 
31∆/22-3-1962 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ, 
∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΟ ΕΝ ΓΕΝΕΙ, 
ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

V. ΛΟΙΠΑ Ο.Τ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

 
 
 
 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
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Εικόνα 7: Χρήσεις Γης στη ∆ηµοτική Κοινότητα Βούλας 
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Η πρώτη Ζώνη βρίσκεται στις Πολεοδοµικές Ενότητες Εξοχή, ∆ικηγορικά, Ευρυάλη και Πολιτεία. Η 
µόνη χρήση που επιτρέπεται είναι τα ισόγεια καταστήµατα. Στις τρεις (3) εικόνες που ακολουθούν  
µπορούµε να δούµε την γεωγραφική θέση της ζώνης Ι στον πρώην ∆ήµο Βούλας: 
 

 
Εικόνα 8: Ζώνη Ι 

 

 
Εικόνα 9: Ζώνη Ι 
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Εικόνα 10: Ζώνη Ι 

 
Η ζώνη ΙΙ είναι στον κέντρο της πόλης, στην Πολιτεία, και η εγκεκριµένη χρήση είναι καταστήµατα 
όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
 

 
Εικόνα 11: Ζώνη ΙΙ 
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Η τρίτη ζώνη βρίσκεται στα ∆ικηγορικά και επιτρέπονται τα ισόγεια καταστήµατα.  
 

 
 

Εικόνα 12: Ζώνη ΙΙΙ 
 
Η τέταρτη ζώνη περιλαµβάνει την παραλιακή περιοχή του ∆ήµου µε τις εγκεκριµένες χρήσεις γης να 
είναι οι κατοικία, ξενοδοχεία, διδακτήριο εν γένει, κέντρα αναψυχής και πρατήρια καυσίµων:  
 

 
Εικόνα 13: Ζώνη ΙV 
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Η πέµπτη ζώνη είναι µόνο για κατοικία και περιλαµβάνει όλες τις Πολεοδοµικές ενότητες του ∆ήµου 
Βούλας. 
 
Τέλος υπάρχουν περιοχές στις οποίες οι εγκεκριµένες χρήσεις Γης ανήκουν σε δύο ζώνες στην Ι και ΙV 
(βλ. εικόνα που ακολουθεί). 
 

 
 

Εικόνα 14: Περιοχές στις Οποίες οι Εγκεκριµένες Χρήσεις Γης ανήκουν σε 2 Ζώνες 
 
Η Παραλία της ∆ηµοτικής Κοινότητας Βούλας: 
 
Με το Π.∆. 254/04 καθορίστηκαν και οι ζώνες προστασίας, οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισµοί 
δόµησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από το Φαληρικό Όρµο µέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας. 
Γενικά, η ζώνη 1 είναι ζώνη απολύτου προστασίας, η ζώνη 2 περιοχή κοινωνικής πρόνοιας, 
αθλητισµού, τουρισµού, η ζώνη 3 οργανωµένες ακτές κολύµβησης, η ζώνη 4 περιοχές ελευθέρων 
χώρων πρασίνου µε ήπια ανάπτυξη χρήσεων αναψυχής & περιπάτου. Στον ∆ήµο Βούλας  τα µεν Α΄& 
Β΄Αλίπεδα ανήκουν στην ζώνη 3β, ή δε περιοχή που εκτείνεται ανάµεσα σε αυτά, στην ζώνη 4α. Στην 
ζώνη αυτή παρεµβάλλεται η ζώνη 1Γ, που είναι περιοχή προστασίας αρχαιολογικών χώρων και η 
ζώνη 7 που είναι οι εγκαταστάσεις του ΝΑΟΒ. Η ζώνη 4α παραχωρήθηκε από τον ΕΟΤ στον ∆ήµο 
Βούλας µε την 577/87 απόφαση ∆.Σ. ΕΟΤ και στη συνέχεια υπεγράφη η από 19/08/93 σύµβαση 
παραχώρησης. 
 
 



Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  2015 - 2019 

76                                                                                                                                Δήμος Βάρης - Βούλας -  Βουλιαγμένης 

4.4.2.3. Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης 

 

Η ∆ηµοτική Κοινότητα Βουλιαγµένης  είναι χωρισµένη σε τέσσερις  πολεοδοµικές ενότητες.  
 

i. Πολεοδοµική Ενότητα Αγίου Νικολάου µε µέσο συντελεστή δόµησης 0,25 – µε χρήση 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
 

ii. Πολεοδοµική Ενότητα Μεγάλου Καβουρίου  µε µέσο συντελεστή δόµησης 0,20 – µε χρήση 
ΑΜΙΓΟΥΣ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
 

iii. Πολεοδοµική Ενότητα Κεντρικής Βουλιαγµένης  µε µέσο συντελεστή δόµησης 0,40 µε χρήση 
ΑΜΙΓΟΥΣ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & µε χρήση ΓΕΝΙΚΗΣ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. Ένα Οικοδοµικό Τετράγωνο στην 
Κεντρική Βουλιαγµένη έχει χρήση Πολεοδοµικού Κέντρου 
 

iv. Πολεοδοµική Ενότητα Συνοικισµού Εµπορίου  µε µέσο συντελεστή δόµησης 0,40 µε χρήση 
ΑΜΙΓΟΥΣ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
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Εικόνα 15: 
Πολεοδοµικές 
Ενότητες στη 
∆ηµοτική 
Κοινότητα 
Βουλιαγµένη 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Χρήσεις Γής: 
 
Ο καθορισµός χρήσης αµιγούς κατοικίας έγινε σύµφωνα µε το άρθρο 2 του από 23.2.87 Π.∆/τος 
(ΦΕΚ ∆’ 166). Ειδικότερα στα οικόπεδα των Ο.Τ.54, 55, και 55Α που έχουν πρόσωπο στην οδό 
Λητούς επιπλέον των παραπάνω χρήσεων επιτρέπονται τα κτίρια στάθµευσης. 
 
Ο καθορισµός χρήσης γενικής κατοικίας έγινε σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ίδιου ως άνω Π.∆/τος  
στην  περιοχή  Αγίου  Νικολάου  και  σε  τµήµα  της  κεντρικής  Βουλιαγµένης µε  εξαίρεση  τα 
επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης και τα πρατήρια βενζίνης. 
 
Ο  καθορισµός χρήσης πολεοδοµικού κέντρου στη θέση του ∆ηµαρχείου και στο οικοδοµικό 
τετράγωνο 34 έγινε  σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ίδιου ως άνω Π.∆/τος µε εξαίρεση τα πρατήρια 
βενζίνης.  
 
Ο  καθορισµός ελεύθερων χώρων - αστικού πρασίνου έγινε σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ίδιου ως άνω 
Π.∆/τος,  
 
Στις ήδη υπάρχουσες ξενοδοχειακές και τουριστικές εγκαταστάσεις επιτρέπεται η δυνατότητα 
εκσυγχρονισµού. 
 
 
 
 
 
 
 



Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  2015 - 2019 

78                                                                                                                               Δήμος Βάρης - Βούλας -  Βουλιαγμένης 

 

Η  νοµοθεσία αντιµετωπίζει για πρώτη φορά την παραλιακή ζώνη της Αττικής ως ενιαίο σύνολο µε 
το Π∆/1-3-2004 (ΦΕΚ 254/∆/04) «Καθορισµός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και 
περιορισµών δόµησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από τον Φαληρικό Όρµο µέχρι την 
Αγία Μαρίνα Κρωπίας».  Η  παραλιακή  αυτή  ζώνη  εκτείνεται  στα  όρια  των  ∆ήµων  Πειραιά,  
Μοσχάτου, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αλίµου, Ελληνικού, Γλυφάδας, Βούλας, Βουλιαγµένης, Βάρης 
και Κρωπίας..Έτσι λοιπόν, οι «ζώνες» που αφορούν το ∆ήµο Βάρης – Βούλας - Βουλιαγµένης, 
σύµφωνα µε το ΦΕΚ 254/∆/04, είναι οι εξής:  
 
Ζώνη 1α: Επικεντρώνεται στην αποκατάσταση φυσικού τοπίου αττικής χλωρίδας και πανίδας στα όρια 
του ∆ήµου 
 
Ζώνη  2δ:  Περιγράφει  την  περιοχή  προστασίας  φυσικών  και  αρχαιολογικών  στοιχείων   
υφιστάµενων τουριστικών χρήσεων στον Αστέρα Βουλιαγµένης. 
 
Ζώνη 3α: Επικεντρώνεται στις ελεύθερες ακτές κολύµβησης και συγκεκριµένα στην παραλία του 
Καβουρίου της ∆Ε Βουλιαγµένης.  
 
Ζώνη 3β: Επικεντρώνεται στις οργανωµένες ακτές κολύµβησης του ∆ήµου και συγκεκριµένα στην πλαζ 
της Βουλιαγµένης. 

Ζώνη 4α:  Περιλαµβάνει  εκτός  σχεδίου  περιοχές, µικρό  τµήµα  ζώνης παραλίας  της ∆Ε  
Βουλιαγµένης.  

 
Ζώνη 4β: Περιλαµβάνει µια λωρίδα γης στη ∆Ε Βουλιαγµένης και µια παραλιακή περιοχή κοντά στη 
Λίµνη της Βουλιαγµένης.  
 
Ζώνη 5δ: Επικεντρώνεται στην περιοχή του Εκκλησιαστικού Ορφανοτροφείου και την έκταση που 
καταλαµβάνουν οι εγκαταστάσεις της Πολεµικής Αεροπορίας στη ∆Ε Βουλιαγµένης.  
 
Ζώνη 6δ: Αφορά τον λιµένα αναψυχής Βουλιαγµένης.  
 
Ζώνη 7: Αφορά τις εγκαταστάσεις του Ν.Ο. Βουλιαγµένης. 
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Εικόνα 16: 
Πολεοδοµικές 
Ενότητες στη 
∆ηµοτική Κοινότητα 
Βουλιαγµένης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το έτος 2005 εκδίδεται το Π∆ χαρακτηρισµού της περιοχής της Λίµνης Βουλιαγµένης (Ν. 
Αττικής) ως διατηρητέο µνηµείο της φύσης και καθορισµού Ζωνών Προστασίας αυτής και της 
ευρύτερης περιοχής. Με το διάταγµα αυτό καθορίζονται τέσσερεις Ζώνες προστασίας Α1, Α2, Α3, Α4 
για την περιοχή της Λίµνης και την ευρύτερη περιοχή. Το άρθρο 3 του ως άνω διατάγµατος καθορίζει το 
βαθµό προστασίας και τους όρους κάθε µιας ζώνης. 
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Εικόνα 17: Ζώνες Προστασίας Λίµνης Βουλιαγµένης 

 

Πίνακας 36: Σύνοψη Βασικών Πολεοδοµικών Στοιχείων 

∆ηµοτική Ενότητα Βάρης στρ. % κάλυψης 
Σύνολο εντός σχεδίου εκτάσεων [στρ.] 5.555,36   
Οικοδοµήσιµοι χώροι 2.868,13 51,63% 
Κοινόχρηστοι χώροι 2.607,78 46,94% 
Κοινωφελείς χώροι 79,45 1,43% 
Χώροι κυκλοφορίας 2.446,54 44,04% 

∆ηµοτική Ενότητα Βούλας στρ. % κάλυψης 
Σύνολο εντός σχεδίου εκτάσεων [στρ.] 6.743,72   
Οικοδοµήσιµοι χώροι 4.223,99 62,64% 
Κοινόχρηστοι χώροι 2.299,06 34,09% 
Κοινωφελείς χώροι 220,67 3,27% 
Χώροι κυκλοφορίας 1.811,54 26,86% 

∆ηµοτική Ενότητα Βουλιαγµένης στρ. % κάλυψης 
Σύνολο εντός σχεδίου εκτάσεων [στρ.] 2.532,62   
Οικοδοµήσιµοι χώροι 1.282,56 50,64% 
Κοινόχρηστοι χώροι 1.213,16 47,90% 
Κοινωφελείς χώροι 36,91 1,46% 
Χώροι κυκλοφορίας 771,77 30,47% 
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4.4.3. Ανάλυση Οικοδομικής Δραστηριότητας 
 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην συµβολή και τον κρίσιµο ρόλο της οικοδοµικής δραστηριότης 
στην τοπική οικονοµία, που συνδέεται µε την οικιστική ανάπτυξη του ∆ήµου και της ευρύτερης 
περιοχής τα τελευταία χρόνια. Στην παράγραφο αυτή εξετάζονται η µεταβολή των συνολικών νέων 
οικοδοµικών αδειών από το 2004, έως και το 2014 σε επίπεδο Αν. Αττικής και σε επίπεδο ∆ήµου 
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης και ∆ηµοτικών Ενοτήτων. 
 

4.4.3.1. Ανατολική Αττική 
 

4.4.3.1.1. Εξέλιξη Οικοδομικής Δραστηριότητας 
 

Από τη µελέτη των επίσηµων στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. όσον αφορά τις νέες οικοδοµικές άδειες, 
προκύπτει µια πολύ µεγάλη πίεση στον αστικό ιστό της Ανατολικής Αττικής, η οποία 
κορυφώθηκε το 2005 (Το 2005 εκδόθηκαν 4.463 νέες οικοδοµικές άδειες, αύξηση της τάξης του 41% 
σε σχέση µε το 2004), τόσο σε όρους αριθµού νέων οικοδοµικών αδειών, όσο και σε όρους ορόφων 
και επιφάνειας. Οι πιέσεις αυτές συνεχίστηκαν και τα αµέσως επόµενα χρόνια ότι αν και µε 
σαφώς µικρότερη ένταση (-12% το 2006 και -14% το 2007). Από το 2006 και µετά, ο ρυθµός αύξησης 
των οικοδοµικών αδειών µειώνεται συνεχώς. Από το 2011 όµως και µετά, παρατηρείται µια πολύ 
µεγάλη µείωση του ρυθµού έκδοσης νέων αδειών (-37% το 2011, -56% το 2012, και -35% το 2013 
και το 2014).  
 

Πίνακας 37: Εξέλιξη Οικοδομικών Αδειών Αν. Αττικής 

Έτος Αριθμός Όροφοι Επιφάνεια 

Μεταβολή (Ρυθμός 

Μεταβολής Οικ. 

Αδειών) 

2004 3.170 6.810 1.400.739 - 

2005 4.463 10.630 2.111.272 41% 

2006 3.948 8.825 1.627.225 -12% 

2007 3.403 7.450 1.631.536 -14% 

2008 2.290 5.049 1.096.824 -33% 

2009 1.791 3.837 823.642 -22% 

2010 1.493 3.059 595.031 -17% 

2011 941 1.895 289.992 -37% 

2012 411 850 118.042 -56% 

2013 266 532 77.520 -35% 

2014 173 322 74.923 -35% 
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∆ιάγραµµα 31: 
Εξέλιξη Οικοδοµικών 
Αδειών στην Αν. 
Αττική (Αριθµός – 
Όροφοι) 
 

 

∆ιάγραµµα 32: 
Εξέλιξη Οικοδοµικών 
Αδειών στην Αν. 
Αττική (Επιφάνεια) 

 

4.4.3.1.2. Άδειες Νέων Καταστημάτων
29

 

 

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των οικοδοµικών αδειών ανά κατηγορίας 
οικονοµικής δραστηριότητας από το 2003 έως και το 2014, ενώ στο πιο κάτω διάγραµµα 
αποτυπώνεται η εξέλιξή ανά κλάδο κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα. Όπως ήταν αναµενόµενο, 
δεδοµένης της διάρθρωσης της τοπικής οικονοµίας, ο υψηλότερος αριθµών νέων αδειών αφορά 
διαχρονικά άδειες εµπορικών καταστηµάτων (χονδρικό και λιανικό εµπόριο), ενώ ακολουθούν οι 
άδειες Γραφείων. Η εξέλιξη των αδειών για τις συγκεκριµένες κατηγορίες παρουσιάζεται σχηµατικά 
στο τρίτο διάγραµµα της παρούσας ενότητας. 
 
Εξετάζοντας την εξέλιξη των οικοδοµικών αδειών για συγκεκριµένες οικονοµικές δραστηριότητες, 
παρατηρούνται ορισµένες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τη συνολική εικόνα. Αναλυτικότερα και 
όσον αφορά τις άδειες για Γραφεία και Εµπορικά, όπου αποτελούν και τη συντριπτική πλειοψηφία 
του συνόλου των αδειών, παρατηρείται µια σηµαντική δραστηριότητα έως και το 2010. Ειδικότερα, 
από το 2004 έως και το 2010, εκδόθηκαν 502 νέες άδειες µε χρήση «Γραφεία» και 2.326 άδειες µε 
χρήση «Εµπορικά». Από το 2011 και µετά παρατηρείται µια δραµατική µείωση σε όρους νέων 
αδειών. 
 

 

                                                           
29 Τα διαθέσιµα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. αφορούν την Αν. Αττική συνολικά. 
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Πίνακας 38: Άδειες Νέων Καταστημάτων ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας Διαχρονικά (Αν. 

Αττική) 

Κατηγορία 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Αγνώστου Προορισµού 619 438 358 432 231 200 133 120 64 8 2 1 

Βιοµηχανικά 74 56 66 68 57 61 32 37 17 8 19 16 

Γεωργικά 30 11 3 4 8 4 6 3 0 0 1 0 

Γραφεία 173 72 103 77 116 36 42 56 7 2 9 8 

Εκπαιδευτικά 9 4 9 7 11 3 10 3 1 0 2 0 

Εµπορικά 120 195 385 373 434 318 440 181 107 50 34 37 

Κτηνοτροφικά 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

Ξενοδοχεία 2 3 1 1 3 1 0 1 0 0 0 0 

Περίθαλψης 5 8 3 2 5 4 5 3 1 1 1 1 

Λοιπές Συλλ. Κατοικίες 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 

Λοιπά 89 79 86 48 60 83 56 47 24 22 18 22 

 

∆ιάγραµµα 33: Άδειες Νέων Καταστηµάτων (Γραφεία & Εµπορικά) ∆ιαχρονικά  
(Αν. Αττική) 

 

 

∆ιάγραµµα 34: 
Άδειες Νέων 
Καταστηµάτων ανά 
Κλάδο Οικονοµικής 
∆ραστηριότητας 
∆ιαχρονικά (Αν. 
Αττική) 
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Από τα στοιχεία των πινάκων εξάγεται το συµπέρασµα ότι στην Ανατολική Αττική, κατά τα τελευταία 
χρόνια παρατηρήθηκε µια έξαρση στην οικοδοµική δραστηριότητα, κατά την οποία οι έντονες πιέσεις 
για κατοικία αλλά και για εµπορικές χρήσεις.  
 

4.4.3.2. Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης 
 

4.3.3.2.1. Εξέλιξη Οικοδομικής Δραστηριότητας 
 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία σε επίπεδο ∆ήµου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης 
και ∆ηµοτικών Ενοτήτων, όπως αυτά αποτυπώνονται στους πίνακες που ακολουθούν. 
 

Πίνακας 39: Εξέλιξη Οικοδοµικών Αδειών στο ∆ήµο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης (Αριθµός) 

∆ηµ. Ενότητα 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

∆Ε Βάρης 117 171 167 126 85 72 54 27 16 2 4 

∆Ε Βούλας 59 151 102 103 66 49 37 16 9 9 6 

∆Ε Βουλιαγµένης 5 15 4 6 8 5 7 2 2 2 0 
∆ήµος Βάρης - 
Βούλας - 
Βουλιαγµένης 181 337 273 235 159 126 98 45 27 13 10 

∆ηµ. Ενότητα 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

∆Ε Βάρης - 46% -2% -25% -33% -15% -25% -50% -41% -88% 100% 

∆Ε Βούλας - 156% -32% 1% -36% -26% -24% -57% -44% 0% -33% 

∆Ε Βουλιαγµένης - 200% -73% 50% 33% -38% 40% -71% 0% 0% -100% 

∆ήµος Βάρης - 
Βούλας - 
Βουλιαγµένης - 86% -19% -14% -32% -21% -22% -54% -40% -52% -23% 

 

Πίνακας 40: Εξέλιξη Οικοδοµικών Αδειών στο ∆ήµο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης (Όροφοι) 
 

∆ηµ. Ενότητα 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

∆Ε Βάρης 286 417 369 269 198 157 110 55 46 3 8 

∆Ε Βούλας 168 451 289 293 196 142 103 36 21 22 14 

∆Ε Βουλιαγµένης 9 34 12 14 18 9 14 4 4 4 0 

∆ήµος Βάρης  - 
Βούλας - 
Βουλιαγµένης 463 902 670 576 412 308 227 95 71 29 22 

 

Πίνακας 41: Εξέλιξη Οικοδοµικών Αδειών στο ∆ήµο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης (Επιφάνεια) 

∆ηµ. Ενότητα 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

∆Ε Βάρης 65.699 86.706 66.974 51.431 54.888 28.268 26.174 7.669 5.824 188 1.337 

∆Ε Βούλας 29.732 92.084 50.050 60.694 39.222 29.984 19.509 6.350 2.698 4.706 3.544 

∆Ε Βουλιαγµένης 28.198 9.579 2.115 2.746 2.749 3.058 3.291 1.252 1.896 745 0 

∆ήµος Βάρης - 
Βούλας - 
Βουλιαγµένης 123.629 188.369 119.139 114.871 96.859 61.310 48.974 15.271 10.418 5.639 4.881 
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Η εξέλιξη της οικοδοµικής δραστηριότητας ευθυγραµµίζεται ουσιαστικά µε την εξέλιξη σε επίπεδο Αν. 
Αττικής, τόσο σε όρους αριθµού νέων οικοδοµικών αδειών, όσο και σε όρους ορόφων και επιφάνειας. 
Ο ∆ήµος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης αντιµετώπισε επίσης µια πολύ µεγάλη πίεση στον 
αστικό ιστό έως το 2005. Ειδικότερα σε επίπεδο ∆ηµοτικής Ενότητας Βάρης, ο αριθµός των 
οικοδοµικών αδειών αυξήθηκε κατά 46% σε σχέση µε το 2004 (171 νέες οικ. Άδειες) και σε επίπεδο 
∆ηµοτικής Ενότητας Βούλας, ο αριθµός των οικοδοµικών αδειών αυξήθηκε κατά 156% (151 νέες οικ. 
Άδειες)30. Οι πιέσεις αυτές συνεχίστηκαν και τα αµέσως επόµενα χρόνια αν και µε µικρότερη 
ένταση, το 2006 (167 και 102 νέες οικ. Άδειες στη ∆.Ε. Βάρης και Βούλας αντίστοιχα) και το 2007 (126 
και 103 νέες οικ. Άδειες στη ∆.Ε. Βάρης και Βούλας αντίστοιχα). Από το 2008 και µετά παρατηρείται 
µια πολύ σηµαντική µείωση της οικοδοµικής δραστηριότητας, σε όρους έκδοση νέων οικοδοµικών 
αδειών, η οποία συνεχίστηκε µέχρι και το 2014, έτος κατά το οποίο παρατηρείται µια σχεδόν 
µηδενική οικοδοµική δραστηριότητα. Το σύνολο των παραπάνω αποτυπώνεται στα διαγράµµατα 
που ακολουθούν. 
 
Σε κάθε περίπτωση το κρίσιµο στοιχείο που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη, είναι το σωρευτικό 
αποτέλεσµα της οικιστικής ανάπτυξης, σε όρους διασφάλισης της ποιότητας ζωής στην πόλη. 
 

 

 
∆ιάγραµµα 35: Εξέλιξη Οικοδοµικών Αδειών στο ∆ήµο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης (Αριθµός) 

 

 

 
 ∆ιάγραµµα 36: Εξέλιξη Οικοδοµικών Αδειών στο ∆ήµο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης (Όροφοι) 

 

                                                           
30 Η εξέταση των ποσοστιαίων µεταβολών σε επίπεδο ∆.Ε. Βουλιαγµένης δεν είναι ιδιαίτερα αντιπροσωπευτική λόγω του 
µικρού αριθµού των οικ. Αδειών σε απόλυτα µεγέθη. 
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Διάγραμμα 37: Εξέλιξη Οικοδομικών Αδειών στο Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης (Επιφάνεια) 

 

Για να µπορέσει να υπάρξει µια πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση του ζητήµατος της οικοδοµικής 
δραστηριότητας σε επίπεδο ∆ήµου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να 
εξεταστούν συµπληρωµατικά, τα στοιχεία που αφορούν τον αριθµό των αδειών για µετατροπές31 
κτισµάτων στο πλαίσιο της ίδιας χρονικής περιόδου. Τα στοιχεία αποτυπώνονται στον πίνακα και το 
διάγραµµα που ακολουθεί. 
 

Πίνακας 42:Εξέλιξη Αριθµού Αδειών Μετατροπών Κτισµάτων στο ∆ήµο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης 

∆ηµ. Ενότητα 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
∆Ε Βάρης 85 93 91 94 101 67 76 66 35 13 5 
∆Ε Βούλας 112 170 177 199 155 126 111 73 33 40 28 
∆Ε Βουλιαγµένης 24 18 39 18 28 25 28 24 13 16 6 

∆ήµος Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγµένης 221 281 307 311 284 218 215 163 81 69 39 
∆ηµ. Ενότητα 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
∆Ε Βάρης - 9% -2% 3% 7% -34% 13% -13% -47% -63% -62% 
∆Ε Βούλας - 52% 4% 12% -22% -19% -12% -34% -55% 21% -30% 
∆Ε Βουλιαγµένης - -25% 117% -54% 56% -11% 12% -14% -46% 23% -63% 

∆ήµος Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγµένης - 27% 9% 1% -9% -23% -1% -24% -50% -15% -43% 

 

 
 

∆ιάγραµµα 38: Εξέλιξη Αριθµού Αδειών Μετατροπών Κτισµάτων στο ∆ήµο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης 

                                                           

31 Προσθήκες, επισκευές, αναπαλαιώσεις, κατεδαφίσεις, περιτοιχίσεις, νοµιµοποιήσεις, αναθεωρήσεις, 
τροποποιήσεις. 
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Από τα επίσηµα στοιχεία, παρατηρείται µια πολύ σηµαντική και αυξανόµενη δραστηριότητα, ακόµα και 
µετά το 2005 (έτος όπου οι οικοδοµική δραστηριότητας σε όρους έκδοσης νέων οικ. Αδειών 
κορυφώθηκε). Αναλυτικότερα, ο αριθµός αδειών µετατροπών σε επίπεδο ∆ήµου αυξήθηκε τόσο το 
2005 (+27% σε σχέση µε το 2004), όσο και τα απόµενα έτη µέχρι και το 2007 (+9% και +1% το 2006 
και το 2007 αντίστοιχα). Ο αριθµός παρέµεινε σχεδόν αµετάβλητος και το 2008 και µόλις το 2009 
αρχίζει να παρατηρείται µια σταδιακή µείωση του ρυθµού έκδοσης αδειών µετατροπών. 
 
Σε κάθε περίπτωση, µπορούµε να συµπεράνουµε πως η σωρευτική πίεση στον αστικό ιστό ήταν 
ιδιαίτερα σηµαντική τα προηγούµενα χρόνια και σίγουρα αρκετά µεγαλύτερη από ότι προκύπτει µε 
βάση τον αριθµό των νέων οικοδοµικών αδειών.  
 
Σε επίπεδο ∆ήµου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης, αλλά και σε επίπεδο ∆ηµοτικών Ενοτήτων, 
προκύπτει µια εικόνα κορεσµού σε όρους οικιστικής δραστηριότητας, ύστερα από µια δεκαετία 
έντονης οικιστικής ανάπτυξης. 
 
Η διατήρηση ενός σηµαντικού αριθµού µετατροπών – αναθεωρήσεων, µπορεί σε ένα βαθµό να 
αποδοθεί σε µία αλλαγή χρήσης των κατοικιών από δεύτερη σε πρώτη κατοικία. (προσθήκες- 
επισκευές, αναπαλαιώσεις που εντοπίζονται στον ∆ήµο, που είχαν παλαιά κτίσµατα κατασκευασµένα 
µε προορισµό τη δεύτερη κατοικία)32 
 

4.4.4. Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.) 

 
Ένα από τα εργαλεία αστικής ανάπτυξης που χρήζει ιδιαίτερης µνείας στο πλαίσιο του παρόντος 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος, λόγω του «ολοκληρωµένου» χαρακτήρα των αστικών παρεµβάσεων 
που αναµένεται να χρηµατοδοτηθούν κατά την 5η Προγραµµατική Περίοδο είναι τα Σχέδια 
Ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.). 
 
Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν.2508/1999, για την προώθηση ολοκληρωµένων 
στρατηγικών αστικού σχεδιασµού σε πόλεις ή τµήµατά τους καθώς και σε ευρύτερες αστικές περιοχές 
που παρουσιάζουν κρίσιµα και σύνθετα προβλήµατα αναπτυξιακής υστέρησης, κοινωνικής και 
οικονοµικής συνοχής, περιβαλλοντικής υποβάθµισης και ποιότητας ζωής, καταρτίζονται και 
εγκρίνονται Σχέδια Ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων (ΣΟΑΠ). 
 
Τα Σ.Ο.Α.Π. δεν αποτελούν τυπικά πολεοδοµικά σχέδια, αλλά ολοκληρωµένα προγράµµατα µε 
αναπτυξιακό προσανατολισµό. Συνοδεύονται από πρόγραµµα δράσης, στο οποίο εξειδικεύονται οι 
απαιτούµενες για την εφαρµογή τους κανονιστικές, χρηµατοδοτικές και διαχειριστικές ρυθµίσεις, µέτρα 
και προγράµµατα, κατά φάσεις και φορείς εκτέλεσης και χρηµατοδότησης, καθώς και τυχόν 
συµπληρωµατικές δράσεις πληροφόρησης, κατάρτισης, εκπαίδευσης και κοινωνικής και οικονοµικής 
επανένταξης του πληθυσµού των περιοχών αυτών. 
 
∆εδοµένου ότι στο νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και στο πλαίσιο των Ολοκληρωµένων Χωρικών 
Επενδύσεων (ΟΧΕ), προβλέπεται η χρηµατοδότηση ολοκληρωµένων αστικών παρεµβάσεων σε 
συγκεκριµένες πόλεις και περιοχές. Είναι σηµαντικό ότι η ύπαρξη σχεδιασµού τύπου ΣΟΑΠ 
αποτελεί προϋπόθεση για τη χρηµατοδότηση από των παρεµβάσεων αυτών. Υπογραµµίζεται δε, 
πως τόσο τα νέα ΠΕΠ όσο και τα τοµεακά Προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ έχουν ήδη δεσµεύσει 
σηµαντικούς πόρους για τη χρηµατοδότης ολοκληρωµένων αστικών παρεµβάσεων παρεµβάσεων. 
 
Η διαδικασία εκπόνησης ΣΟΑΠ, µπορεί να ξεκινήσει άµεσα µε πρωτοβουλία του δήµου, ενώ η 
έγκριση του ΣΟΑΠ γίνεται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών ΠΕΚΑ, Ανάπτυξης και άλλων κατά 
περίπτωση αρµόδιων υπουργών. 
 

                                                           
32 Σε κάθε περίπτωση η σε βάθος ανάλυση του ζητήµατος ξεπερνάει τους σκοπούς και τους στόχους του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος. 
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4.5. Βασικές Υποδομές 
 

Ύδρευση: Όσον αφορά την ύδρευση η ∆ηµοτική Ενότητα Βάρης,  τροφοδοτείται µε νερό από την 
ΕΥ∆ΑΠ και υδροδοτείται το 100% των εντός σχεδίου περιοχών αλλά και το 100% των εκτός σχεδίου 
κτιρίων. Υπάρχουν δύο (2) δίκτυα τα οποία ακόµη διαχειρίζεται ο ∆ήµος (τα συντηρεί και  τιµολογεί την 
παροχή νερού). Το ένα είναι στις οδούς Φλέµινγκ & Αφροδίτης (Βάρκιζα) και το άλλο στην εκτός 
σχεδίου περιοχή Μηλαδέζα και Κόρµπι (πρώην δίκτυο Συλλόγου Ανθέων). Επιπλέον, υφίστανται άλλα 
δύο (2) δίκτυα ύδρευσης τα οποία τροφοδοτεί η ΕΥ∆ΑΠ µε τη µεσολάβηση συλλόγων, οι οποίοι 
καταµετρούν  και συντηρούν τα δίκτυα και καταβάλλουν την αντίστοιχη δαπάνη στην ΕΥ∆ΑΠ 
(Σύλλογος Βενίων και Σύλλογος Κατοίκων οδού Καλάµατας). Όσον αφορά τις ∆ηµοτικές Ενότητας 
Βούλας & Βουλιαγµένης, τροφοδοτούνται µε νερό από την ΕΥ∆ΑΠ και υδροδοτούνται σε ποσοστό 
100%. 
 
Αποχέτευση: Σε επίπεδο ∆ηµοτικής Ενότητας Βάρης, το δίκτυο αποχέτευσης δεν θεωρείται πως 
καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του δήµου. Έτσι αποχετεύεται το 75% των περιοχών Βάρκιζα, Βάρη, 
∆ίλοφο, Ασύρµατος, Λαθούριζα, Τρίγωνο, επέκταση ∆ιλόφου, Καµίνι, ΣΕΟ, ενώ το 50% της 
Μηλαδέζας και το 100% στην περιοχή Κόρµπι δεν εξυπηρετούνται από το δίκτυο αποχέτευσης. 
Παράλληλα από το δίκτυο αποχέτευσης εξυπηρετείται το 10% των εκτός σχεδίου κτιρίων που 
διαθέτουν νόµιµη άδεια. Το δίκτυο αποχέτευσης καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Βούλας και της ∆ηµοτικής Ενότητας Βουλιαγµένης, αν και η στη ∆ηµοτική Ενότητα Βουλιαγµένης 
εντοπίζονται ελλείψεις ως προς την επάρκεια των κεντρικών σωληνώσεων του αποχετευτικού δικτύου. 
 
Τηλεπικοινωνίες & Ηλεκτροδότηση: ∆ίκτυα του ΟΤΕ και της ∆ΕΗ, εξυπηρετούν σχεδόν το σύνολο 
των περιοχών του ∆ήµου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης, ακόµη και αυτών εκτός Σχεδίου Πόλεως. 
 
Οδικό ∆ίκτυο: Από τη ∆ηµοτική Κοινότητα  Βάρης διέρχονται σηµαντικοί οδικοί άξονες υπερτοπικής 
σηµασίας µε κυριότερους την Λεωφ. Βάρης - Κορωπίου και τη Λεωφ. Ποσειδώνος (Λεωφ Κ. 
Καραµανλή - Λεωφ. Σουνίου), οι οποίες βρίσκονται σε αρκετά καλή κατάσταση. Η Λεωφ. Βάρης - 
Κορωπίου αποτελεί τη δεύτερη σηµαντικότερη πρόσβαση προς το αεροδρόµιο «Ελ. Βενιζέλος» 
συνδέοντας το δήµο µε την περιοχή των Μεσογείων και έχει ιδιαίτερα αυξηµένο φόρτο, µε σηµαντικό 
ποσοστό κίνησης βαρέων οχηµάτων. Η Λεωφ. Ποσειδώνος αποτελεί την σύνδεση του δήµου µε τα 
υπόλοιπα νότια προάστια της Αθήνας καθώς και µε το κέντρο της αυτής, ο κυκλοφοριακός φόρτος 
ιδιαίτερα κατά τους θερινούς µήνες και τα Σαββατοκύριακα είναι υψηλός λόγω του παραθεριστικού 
χαρακτήρα του δήµου. Η σηµαντικότερη δευτερεύουσα αρτηρία είναι η οδός Β. Κωνσταντίνου η οποία 
διασχίζει τον αστικό ιστό του δήµου. Όσον αφορά το τοπικό οδικό δίκτυο στις εντός σχεδίου περιοχές 
Βάρκιζα, Καµίνι, ∆ίλοφο, Υπόλοιπο ∆ιλόφου, ΣΕΟ και Βάρη το οδικό δίκτυο είναι σε πολύ καλό, 
ασφαλτοστρωµένο και διαθέτει πεζοδρόµια. Στις εντός και εκτός σχεδίου περιοχές Λαθούριζα, 
Τρίγωνο, Μηλαδέζα, Κόρµπι και Χέρωµα το 95% των οδών έχει χαρακτήρα αγροτικής οδοποιίας. Το 
20% των οδών στην Μηλαδέζα και Λαθούριζα έχει κατασκευαστεί προσφάτως πληρώντας όλους τους 
όρους και διαθέτει πεζοδρόµια. Όσον αφορά τη ∆ηµοτική Ενότητα Βούλας., η διάσχισή της από 
µεγάλους άξονες υπερτοπικής διαµπερούς κυκλοφορίας, τη λεωφόρο Βουλιαγµένης,  τη λεωφόρο 
Καλύµνου  και την παραλιακή Λεωφόρο (Ποσειδώνος – Κ. Καραµανλή) διασπά κάθε µορφή του 
ενιαίου οικιστικού ιστού της πόλης, και µεταφέρει  οχλούσες δραστηριότητες µαζί µε τις ρυπογόνες 
ουσίες και την ηχητική επιβάρυνση των διερχόµενων οχηµάτων. Η άρση ή σε κάθε περίπτωση ο 
σηµαντικός περιορισµός των δυσµενών συνεπειών εκ της κυκλοφορίας των οχηµάτων στους ανωτέρω 
οδικούς άξονες, αξιοποιώντας επιστηµονικές µελέτες και προτάσεις οι οποίες εναρµονίζονται σε 
δικαστικές αποφάσεις (π.χ. 302/96 ΣτΕ) και τις συνταγµατικές επιταγές για την προστασία του 
περιβάλλοντος, αποτελούν κρίσιµο ζήτηµα τοπικής ανάπτυξης. 
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4.6. Περιβάλλον & Ενέργεια 
 

4.6.1. Διαχείριση Απορριμμάτων 
 

4.6.1.1. Εισαγωγή 
 
Η διαχείριση των απορριµµάτων αποτελεί αδιαµφισβήτητα µία κρίσιµη συνιστώσα του ευρύτερου 
προβλήµατος της µόλυνσης περιβάλλοντος και σε τοπικό επίπεδο. Η ορθολογική διαχείριση των 
δηµοτικών απορριµµάτων επιτάσσει την εγκαθίδρυση συστηµάτων διαχείρισης που διασφαλίζουν την 
ασφαλή και συστηµατική συλλογή, αποθήκευση και µεταφορά τους, την διαφάνεια, την 
αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα των υπηρεσιών, όσο και τη συνεργασία φορέα και πολίτη. 
Στο πλαίσιο αυτό και µε δεδοµένη τη σηµασία της διαχείρισης των απορριµµάτων για την αειφόρο 
ανάπτυξη, παρατηρείται στην Ευρώπη µία ευρύτερη ευαισθητοποίηση σε προγράµµατα που 
στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των απορριµµάτων και ιδιαίτερα στην 
ορθολογικοποίησή της. Οι προτεραιότητες για την διαχείριση των απορριµµάτων παρουσιάζονται στο 
επόµενο διάγραµµα. Παρατηρούµε ότι η πρόληψη, η ελαχιστοποίηση και η επαναχρησιµοποίηση 
προηγούνται της ανακύκλωσης. Η κοµποστοποίηση εντάσσεται µαζί µε την ανακύκλωση, αφού είναι 
στην ουσία η ανακύκλωση των οργανικών υλικών των απορριµµάτων µας. Ακολουθεί η ανάκτηση 
ενέργειας και η τελική διάθεση. 
 

 
Εικόνα 18: Ιεράρχηση Επιλογών για τη 
∆ιαχείριση των Στερεών Αποβλήτων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.6.1.2. Νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 

 
Το νέο ΕΣ∆Α καθορίζει την πολιτική, τις στρατηγικές και τους στόχους διαχείρισης των αποβλήτων σε 
εθνικό επίπεδο και προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων, 
υποδεικνύοντας  τα ενδεδειγµένα µέτρα και τις δράσεις, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι και οι αρχές 
που θέτει ο Νόµος 4042/2012. Σύµφωνα µε το κείµενο του ΕΣ∆Α, η εθνική πολιτική για τα απόβλητα, η 
οποία φυσικά και επηρεάζει τις όποιες στρατηγικές κατευθύνσεις σε περιφερειακό αλλά και 
τοπικό επίπεδο (ήτοι και στο επίπεδο της πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης), είναι 
προσανατολισµένη στους εξής στόχους - ορόσηµα για το 2020:  
 
� Τα κατά κεφαλή παραγόµενα απόβλητα να έχουν µειωθεί δραστικά 
� Η προετοιµασία προς επαναχρησιµοποίηση και η ανακύκλωση µε χωριστή συλλογή 

ανακυκλώσιµων - βιοαποβλήτων  να εφαρµόζεται στο 50% του συνόλου των ΑΣΑ 
� Η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί συµπληρωµατική µορφή διαχείρισης, όταν έχουν 

εξαντληθεί τα περιθώρια κάθε άλλου είδους ανάκτησης και 
� Η υγειονοµική ταφή να αποτελεί την τελευταία επιλογή και να έχει περιοριστεί σε λιγότερο 

από το 30% του συνόλου των ΑΣΑ. 
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Οι στρατηγικές για την εφαρµογή της νέας εθνικής πολιτικής διαχείρισης των αποβλήτων και ο ρόλος 
των ∆ήµων στο πλαίσιο των στρατηγικών αυτών, έχει ως εξής: 
 

i. Κατάρτιση ολοκληρωµένου πλαισίου σχεδιασµών διαχείρισης αποβλήτων, που περιλαµβάνει 
την αναθεώρηση περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης (ΠΕΣ∆Α), και εξειδίκευσή τους σε 
επίπεδο δήµου. Καθορίζεται η υποχρέωση των ∆ήµων να σχεδιάζουν και να εφαρµόζουν 
τοπικά σχέδια αποκεντρωµένης διαχείρισης αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό, θα 
προσδιοριστούν όλες εκείνες οι απαραίτητες ρυθµίσεις που θα διασφαλίζουν την δυνατότητα 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αναλαµβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων που απαιτούνται 
για την εφαρµογή ενός τοπικού σχεδίου αποκεντρωµένης διαχείρισης. Ενδεικτικά τέτοιες 
ρυθµίσεις αφορούν (α)  το περιεχόµενο και τη διαδικασία ενσωµάτωσης των δηµοτικών 
σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων στα ΠΕΣ∆Α, (β) τη δυνατότητα προσλήψεων του 
απαραίτητου προσωπικού για την υλοποίηση του τοπικού σχεδίου σε κάθε ∆ήµο (γ) τη 
διασφάλιση της δυνατότητας των δήµων να διακινούν τα ανακτώµενα υλικά έναντι τιµήµατος 
(δ) τη δυνατότητα χωροθέτησης ήπιων υποδοµών διαχείρισης, εντός του πολεοδοµικού ιστού, 
(δ) την ενθάρρυνση των κοινωνικών πρωτοβουλιών στην διαχείριση των απορριµµάτων και 
(ε) την δυνατότητα σύναψης προγραµµατικών συµβάσεων µόνον για την διαλογή στην πηγή 
και την εκπαίδευση µεταξύ ∆ήµων και Κοινωνικών Επιχειρήσεων 
 

ii. ∆ιασφάλιση της υψηλής προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας 
 

iii. Εφαρµογή της ∆ιαλογής στην Πηγή, µε σκοπό την επίτευξη υψηλής ποιότητας ανακύκλωσης. 
Στο πλαίσιο των µέτρων για την εφαρµογή της ∆ιαλογή στην Πηγή, περιλαµβάνεται η 
δηµιουργία νέου δικτύου Πράσινων Σηµείων και Κέντρων Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης για τη 
∆ιαλογή στην Πηγή (ΚΑΕ∆ΙΣΠ). Υπάρχει πρόβλεψη για ένα τουλάχιστον ανά δήµο. 
 

iv. Εξορθολογισµός κόστους υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων και προώθηση οικονοµικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιµων επενδύσεων στον τοµέα των αποβλήτων. Προβλέπεται (α) η 
παροχή κινήτρων για την υλοποίηση πανελλαδικά Πράσινων Σηµείων και Κέντρων 
Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης, ∆ιαλογής στην πηγή (ΚΑΕ∆ΙΣΠ) µόνον για την εκπαίδευση και 
διαλογή στην πηγή των αποβλήτων και µόνο στο πλαίσιο προγραµµατικής σύµβασης µε 
δήµους, εντός των διοικητικών ορίων των δήµων, (β) η θεσµοθέτηση των αρµοδιοτήτων των 
δήµων, ώστε να µπορούν να υλοποιούν όλο το φάσµα των δράσεων των τοπικών σχεδίων 
διαχείρισης, (γ) η ενθάρρυνση πρωτοβουλιών και συµµετοχή των δράσεων της κοινωνικής 
οικονοµίας στο πλαίσιο των τοπικών δηµοτικών σχεδίων αποκεντρωµένης διαχείρισης και (δ) 
η Ανάπτυξη συνεργασιών µεταξύ των τοπικών κοινωνιών και των εµπλεκόµενων φορέων στη 
διαχείριση αποβλήτων, µε στόχο επίτευξη κοινωνικών συναινέσεων. 

 
Συνοπτικά, το πλαίσιο των αυξηµένων αρµοδιοτήτων του ∆ήµου, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται 
στο νέο ΕΣ∆Α, ο ∆ήµος έχει την πλήρη αρµοδιότητα διαχείρισης των απορριµµάτων από το στάδιο της 
πρόληψης µέχρι και αυτό της τελικής διάθεσης. Στα πλαίσια των τοπικών σχεδίων αποκεντρωµένης 
διαχείρισης καλείται να σχεδιάσει και να υποδείξει τις ενδεδειγµένες λύσεις για όλες τις υποδοµές 
διαχείρισης σύµφωνα µε τους περιφερειακούς σχεδιασµούς. Ειδικότερα και κατ’ ελάχιστο οι ∆ήµοι 
αναλαµβάνουν: 
 
� Συλλογή και µεταφορά αστικών αποβλήτων 
� Συλλογή και µεταφορά αποβλήτων συσκευασίας σε συνεργασία µε ΣΕ∆. 
� Εφαρµογή συστηµάτων διαλογής στην πηγή. 
� ∆υνατότητα αποδοχής για συλλογή και µεταφορά µη επικίνδυνων αποβλήτων µη αστικού 

τύπου, εφόσον υπάρχουν οι σχετικές προϋποθέσεις εκ της νοµοθεσίας. 
� ∆υνατότητα υπογραφής προγραµµατικής σύµβασης µε ΚΟΙΝΣΕΠ και συνεταιριστικές 

επιχειρήσεις για τη διαλογή στην πηγή και την εκπαίδευση 
� ∆υνατότητα δηµιουργίας ΣΕ∆ 
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4.6.1.3. Υφιστάμενη Κατάσταση στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης33 

4.6.1.3.1. Κατηγορίες Απορριμμάτων 
 
Η  σηµερινή αποκοµιδή περιλαµβάνει τέσσερις βασικές κατηγορίες απορριµµάτων (α) Σύµµεικτα, (β) 
Ανακυκλώσιµα, (γ) Ογκώδη και (δ) Κλαδέµατα (απόβλητα κήπων και πάρκων). 
 

4.6.1.3.2. Υφιστάμενος Εξοπλισμός 

 
Πιο κάτω αναφέρεται ο βασικός εξοπλισµός (οχήµατα και κάδοι) που χρησιµοποιείται για τη 
διαχείριση των απορριµµάτων σε επίπεδο ∆ηµοτικής Ενότητας. Πρόσθετος υποστηρικτικός 
εξοπλισµός χρησιµοποιείται σε επίπεδο ∆ήµου. 
 
∆ηµοτική Ενότητα Βάρης: 
 
Η ∆Ε Βάρης διαχειρίζεται 6 απορριµµατοφόρα (Α/Φ) για τα σύµµεικτα απορρίµµατα και ένα επιπλέον 
Α/Φ για τα ανακυκλώσιµα. Όλα είναι τύπου «πρέσας» και συνολικά πραγµατοποιούν περί τα 5-6 
δροµολόγια καθηµερινά σε 7ήµερη βάση µε 5-6 δροµολόγια τις καθηµερινές και από 1 το Σάββατο και 
την Κυριακή. Όλα τα Α/Φ αδειάζουν στο ΧΥΤΑ (πλην αυτό της ανακύκλωσης που κατευθύνεται στην 
στη σχετική µονάδα παραλαβής στο Κορωπί). Καθηµερινά 4-6 ανοιχτά φορτηγά, 2-3 άρπες και 2-3 
φορτωτές συλλέγουν τα ογκώδη απορρίµµατα και τα κλαδέµατα, ενώ πρωϊ-απόγευµα 2 ανοιχτά 
ηµιφορτηγά συλλέγουν τα µικρά ογκώδη απορρίµµατα και τα κλαδέµατα. 
 
Η ∆Ε Βάρης διαθέτει περί τους 800 κάδους 1.100 lt µηχανικής αποκοµιδής σύµµεικτων απορριµµάτων 
και περί τους 470 κάδους ανακύκλωσης 
 
∆ηµοτική Ενότητα Βούλας: 
 
Η ∆Ε Βούλας διαχειρίζεται 8 Α/Φ τύπου «µύλου» για τα σύµµεικτα απορρίµµατα και δύο επιπλέον Α/Φ 
τύπου «πρέσσας» για τα ανακυκλώσιµα. Συνολικά πραγµατοποιούν περί τα 9-10 δροµολόγια 
καθηµερινά σε 6ήµερη βάση. Σε κάθε Α/Φ υπάρχει πλήρωµα 3 ατόµων, 1 οδηγός και 2 εργάτες για την 
αποκοµιδή. Τρεις φορές την εβδοµάδα 4-6 ανοιχτά φορτηγά, 2-3 άρπες και 2-3 φορτωτές συλλέγουν τα 
ογκώδη απορρίµµατα και τα κλαδέµατα, ενώ πρωϊ-απόγευµα 2 ανοιχτά ηµιφορτηγά συλλέγουν τα 
µικρά ογκώδη απορρίµµατα και τα κλαδέµατα. 
 
Στη ∆Ε Βούλας υπάρχουν 1200 κάδοι µηχανικής αποκοµιδής 1.100 lt σύµµεικτων απορριµµάτων, 732 
σταθεροί κάδοι αποκοµιδής σύµµεικτων απορριµµάτων (στις περιοχές Πανόραµα και Εξοχή) και 525 
κάδοι ανακύκλωσης.  
 
∆ηµοτική Ενότητα Βουλιαγµένης: 
 
Στη Βουλιαγµένη απασχολούνται δύο (2) Α/Φ τύπου πρέσας για τα σύµµεικτα και ένα (1) Α/Φ τύπου 
πρέσας για τα ανακυκλώσιµα. Σε κάθε Α/Φ υπάρχει πλήρωµα 3 ατόµων, 1 οδηγός και 2 εργάτες για 
την αποκοµιδή. Καθηµερινά µια µεγάλη άρπα συλλέγει τα ογκώδη απορρίµµατα και τα κλαδέµατα ενώ 
πρωϊ-απόγευµα 2 ανοιχτά ηµιφορτηγά συλλέγουν τα µικρά ογκώδη απορρίµµατα και τα κλαδέµατα. 
 
Στη ∆Ε Βουλιαγµένης υπάρχουν 100 κάδοι 600lt , 250 κάδοι 1.100 lt µηχανικής αποκοµιδής και 165 
κάδοι ανακύκλωσης 
 
Σηµειώνεται ότι όλες τις Κυριακές-Εορτές-Αργίες γίνεται αποκοµιδή απορριµµάτων και στις 3 
∆ηµοτικές Ενότητες. 

                                                           
33 Σύµφωνα µε τα στοιχεία που καταγράφονται στο υφιστάµενο Τοπικό Σχέδιο ∆ράσης για τη ∆ιαχείριση Απορριµµάτων 
του ∆ήµου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης, όπως αυτό εγκρίθηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθµ. 482/2015 
απόφαση του ∆Σ 
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4.6.1.3.3. Ποσότητες Αποβλήτων 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται στοιχεία αναφορικά µε τις συνολικές και κατά κεφαλή 
ποσότητες ΑΣΑ σε επίπεδο ∆ήµου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης: 
 

Πίνακας 43: Ποσότητες Αποβλήτων σε Επίπεδο ∆ήµου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγµένης 

Περιοχή Πληθυσµός Σύνολο ΑΣΑ (Kg) 
Κατά Κεφαλή 

Παραγωγή ΑΣΑ (Kg) 
∆ήµος Βάρης – Βούλας - 

Βουλιαγµένης 
48.817 34.495.180 706,62 

 
Σύµφωνα µε το Τοπικό Σχέδιο ∆ράσης για τη ∆ιαχείριση Απορριµµάτων του ∆ήµου Βάρης – Βούλας – 
Βουλιαγµένης, η κατά κεφαλή παραγωγή ΑΣΑ στο ∆ήµο, είναι υψηλότερη κατά 50% περίπου, 
από το µέσο όρο σε επίπεδο Ανατολικής Αττικής που ανέρχεται σε 467,64 Kg. Στο διάγραµµα 
που ακολουθεί απεικονίζεται η σύνθεση τον απορριµµάτων του ∆ήµου. 
 
 

∆ιάγραµµα 39: Σύνθεση 
Απορριµµάτων ∆ήµου Βάρης – 
Βούλας - Βουλιαγµένης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.6.1.3.4. Ανακύκλωση 

 
Ο ∆ήµος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης συµµετέχει στην ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας 
µέσω της συνεργασίας του µε την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ. (ΕΕΑΑ) 
Τα ανακυκλώσιµα µεταφέρονται σε µονάδα της ΕΕΑΑ – Κ∆ΑΥ Βιοµηχανικής Ζώνης Μαρκοπούλου. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2013, εκτελέστηκαν 830 δροµολόγια και συνελέχθησαν 2.732 τόνοι, 
όπου 1.408 τόνοι ανακτήθηκαν στα Κ∆ΑΥ ή άλλες αδειοδοτηµένες υποδοµές ανακύκλωσης 
Όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης, ο ∆ήµος συνεργάζεται µε 
αντίστοιχα Συστήµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΣΕ∆). 
 
Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω στοιχεία του Τοπικού Σχεδίου, το ποσοστό ανακύκλωσης σε 
επίπεδο ∆ήµου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης είναι 4% επί του συνόλου των αποβλήτων. Το 
ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα χαµηλό σε σχέση µε τους στόχους του ΕΣ∆Α, παρά το γεγονός ότι είναι 
υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής (2,64%) 
 
Σε κάθε περίπτωση µπορούµε να οδηγηθούµε στα ακόλουθα βασικά συµπεράσµατα: 
 

i. O ∆ήµος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης παρουσιάζει υψηλές ποσότητες κατά κεφαλή 
παραγωγής αποβλήτων και την ίδια στιγµή, 

ii. Παρουσιάζει µικρά ποσοστά ανακύκλωσης 
 
Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε πως η µείωση των απορριµµάτων και η αύξηση της 
ανακύκλωσης (µε ∆ιαλογή στην Πηγή), αποτελούν κρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης για το 
∆ήµο. 
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Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε το Τοπικό Σχέδιο ∆ράσης για τη ∆ιαχείριση Απορριµµάτων του ∆ήµου 
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης: 
 

» Η µείωση της µάζας των σύµµεικτων απορριµµάτων από τα ανακυκλώσιµα που εµπεριέχονται σε αυτά, 
επιφέρει στο ∆ήµο κέρδος 20,41 € για κάθε τόνο που µεταφέρεται στο Κ∆ΑΥ αντί του ΧΥΤΑ 

» Η µείωση της µάζας των σύµµεικτων απορριµµάτων µε τη µεταφορά µέρους των ογκωδών ή των 
κλαδεµάτων σύµµεικτων απορριµµάτων σε ένα Σταθµό Μεταφόρτωσης, ή σε ένα εναλλακτικό χώρο 
εναπόθεσης – π.χ. «Πράσινου Σηµείου» - Green Point - και όχι στον ΧΥΤΑ επιφέρει στο ∆ήµο κέρδος 
53,44 € για κάθε τόνο ή 5,01€ για κάθε µη διανυόµενο χιλιόµετρο 

» Κρίνεται εξαιρετικά σηµαντική η άµεση έναρξη της επικοινωνίας του ∆ήµου για τους πολίτες για τη 
σηµασία της ανακύκλωσης 

» Έχει ιδιαίτερη οικονοµική σηµασία η άµεση χωροθέτηση Σταθµού Μεταφόρτωσης, Σταθµού 
εναπόθεσης κλαδεµάτων και ογκωδών και ενός «Πράσινου Σηµείου», δηλαδή ενός οργανωµένου 
χώρου όπου ο πολίτης µπορεί να φέρνει ανακυκλώσιµα υλικά (ρούχα, µπαταρίες, φάρµακα, 
οικοσκευές κλπ.) 

» Η µείωση της χιλιοµετρικής απόστασης που διανύουν τα απορριµµατοφόρα µε τη µεταφορά των 
σύµµεικτων απορριµµάτων – απαλλαγµένων από ογκώδη και κλαδέµατα, σε ένα Σταθµό 
Μεταφόρτωσης, όχι στον ΧΥΤΑ κατευθείαν, επιφέρει στο ∆ήµο κέρδος 0,76 € για κάθε µη διανυόµενο 
χιλιόµετρο* 

» Η µείωση των χιλιοµέτρων που διανύουν τα απορριµµατοφόρα µε τη µεταφορά των σύµµεικτων 
απορριµµάτων στον ΧΥΤΑ, µε µείωση των δροµολογίων, η οποία επιτυγχάνεται µε θρυµµατισµό των 
ογκωδών επιφέρει στο ∆ήµο κέρδος 0,76 € για κάθε µη διανυόµενο χιλιόµετρο. 

 

4.6.1.3.5. Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης 
 
Το Τοπικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων του ∆ήµου προβλέπει: 
 

i. Τη δηµιουργία ενός νέου ρεύµατος βιοαποβλήτων µε τη συµµετοχή των πολιτών και των 
τοπικών επιχειρήσεων 

ii. Τη δηµιουργία ενός χωριστού ρεύµατος µε κλαδέµατα απαλλαγµένα από ογκώδη τα οποία 
σε συνδυασµό µε τα βιοαπόβλητα µπορούν να οδηγηθούν για κοµποστοποίηση ή να 
παραδοθούν σε ιδιώτες 

iii. Τη δηµιουργία υποχρεωτικής ξεχωριστής συλλογής χαρτιού, πλαστικού, µετάλλων, 
γυαλιού. 

 
Στο εγκεκριµένο κείµενο του τοπικού σχεδιασµού, αναγνωρίζεται τη κρισιµότητα της συµµετοχής 
των πολιτών αλλά και όλων των εµπλεκοµένων, για την επίτευξη στόχων που σχετίζονται µε τη 
διαχείριση των απορριµµάτων, βασική προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση οποιουδήποτε 
συστήµατος. Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και δεδοµένης της κρισιµότητας του 
ζητήµατος της διαχείρισης απορριµµάτων, τόσο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο (όπως 
αποτυπώνεται στο νέο ΕΣ∆Α), η προώθηση της ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών ως 
προϋπόθεση επίτευξης των στόχων, αποτελεί κρίσιµο ζήτηµα ανάπτυξης. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται ο δράσεις υλοποίησης του τοπικού σχεδίου: 
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Πίνακας 44: ∆ράσεις Υλοποίησης Τοπικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων ∆ήµου Βάρης – Βούλας - 
Βουλιαγµένης 

Α/Α ∆ΡΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
1 ΜΕΛΕΤΕΣ 124.000,00 € 

1.1 
Μελέτη Χωροθέτησης και Λειτουργίας Αποκεντρωµένων Εγκαταστάσεων ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων 

124.000,00 € 

2 ΕΡΓΑ 9.400.000,00 € 

2.1 
Κατασκευή Αποκεντρωµένων Εγκαταστάσεων ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΑΕ∆Α) – Α’ 
ΦΑΣΗ - ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ /Βασικά έργα υποδοµής για πρόσβαση σε ΑΕ∆Α 

400.000,00 € 

2.2 

Κατασκευή Αποκεντρωµένων εγκαταστάσεων ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων – Β’ ΦΑΣΗ - 
Ολοκλήρωση Βασικών Υποδοµών / Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών 
/Σταθµοί Μεταφόρτωσης και ∆ιαλογής Σύµµεικτων Απορριµµάτων & Ογκωδών και 
Κλαδεµάτων/Μονάδα Κοµποστοποίησης Βιοαποβλήτων/Σταθµός Ανάκτησης Ενέργειας 

9.000.000,00 € 

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1.600.000,00 € 
3.1 Απορριµµατοφόρα βιοαποβλήτων/ σύµµεικτων/ ανακυκλώσιµων 800.000,00 € 

3.2 
Κάδοι Βιοαποβλήτων (καφέ)/ Κάδοι & Κώδωνες Ανακύκλωσης/ Λοιποί Κάδοι και 
Ανταλλακτικά αυτών 

300.000,00 € 

3.3 Λειοτεµαχιστής 500.000,00 € 
4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 250.000,00 € 

4.1 
∆ράσεις υποκίνησης, ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
των κατοίκων για τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση και την κοµποστοποίηση34 

250.000,00 € 

5 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 200.000,00 € 
5.1 Κόστος ∆ιαχείρισης και Λειτουργίας Πράσινου Σηµείου, Κ∆ΑΥ, ΑΕ∆Α35 200.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11.474.000,00 € 

 

4.6.1.3.6. Από τη Διαλογή στην Πηγή σε ένα Σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» 

 
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω και τεκµηριώνεται από τα στοιχεία που αναφέρονται στο Τοπικό 
Σχέδιο ∆ιαχείρισης του ∆ήµου Βάρης -  Βούλας - Βουλιαγµένης, η κατά κεφαλή παραγωγή αποβλήτων 
σε επίπεδο ∆ήµου είναι ιδιαίτερα υψηλή. Στην κατεύθυνση αυτή, τo «Πληρώνω Όσο Πετάω» (ΠΟΠ) 
είναι ένα σύστηµα µεταβλητής κοστολόγησης των υπηρεσιών καθαριότητας στη βάση της γενικότερης 
αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».  
 
Τα οφέλη για το ∆ήµο µπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 
 

» Ελαχιστοποίηση - αποφυγή της παραγωγής των δηµοτικών απορριµµάτων. 
» Αύξηση της συµµετοχής των πολιτών σε προγράµµατα ανακύκλωσης και κοµποστοποίησης 

απορριµµάτων. 
» Ενίσχυση της ιεραρχίας των πρακτικών διαχείρισης των απορριµµάτων.  
» ∆ικαιότερο σύστηµα χρέωσης των υπηρεσιών καθαριότητας στους πολίτες 
» Αναβάθµιση του ενδιαφέροντος για περιβαλλοντικά ζητήµατα – Συµµετοχή πολιτών. 
» Περιορισµός των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  
» Μείωση του διαχειριστικού, λειτουργικού και διοικητικού κόστους.  
» Αύξηση της απόδοσης της υπηρεσίας.  
» Προώθηση µιας θετικής δηµόσιας εικόνας των υπηρεσιών καθαριότητας. 
» Αύξηση των εσόδων των υπηρεσιών καθαριότητας.  

 
Η εφαρµογή του ΠΟΠ από το ∆ήµο, προϋποθέτει την εφαρµογή ενός συστήµατος ογκοµέτρησης, ενός 
συστήµατος χρέωσης και ενός συστήµατος πληρωµής. Τα εναλλακτικά σχήµατα που µπορεί να 
επιλέξει ο ∆ήµος σε κάθε κατηγορία, παρουσιάζονται επιγραµµατικά παρακάτω: 
 
 
 
 

                                                           
34 2015 έως και 2019 
35 2016 έως και 2019 
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Συστήµατα Ογκοµέτρησης: 
 
Ογκοµετρικό σχήµα: Βάσει όγκου παραγόµενων απορριµµάτων ανά νοικοκυριό.  
 
∆υναµοµετρικό σχήµα:  Βάσει βάρους παραγόµενων απορριµµάτων ανά νοικοκυριό. 
  
Σχήµα συχνότητας:  Βάσει συχνότητας αποκοµιδής απορριµµάτων του εκάστοτε νοικοκυριού.  
 
Υβριδικά σχήµατα: Συνδυασµός των παραπάνω. 
 
 
Συστήµατα Χρέωσης: 
 
Σταθερό ή γραµµικό: Ενιαίο σταθερό τέλος για κάθε κάδο ή σακούλα που τοποθετείται έξω προς 

αποκοµιδή. 
 
∆ιβάθµιο και πολυβάθµιο: Ενιαίο πάγιο τέλος ή µεταβαλλόµενο µε διάφορα κριτήρια (όπως τα τετραγωνικά 

µέτρ του ακινήτου) και επιπρόσθετη χρέωση για κάθε επιπλέον κάδο. 
 
Πλήρως µεταβλητό: Προπληρωµένες σακούλες απορριµµάτων ή βάσει του παραγόµενου όγκου. 
 
Περιορισµένης υπηρεσίας: Ενιαίο πάγιο τέλος συν πρόσθετη επιβάρυνση για κάθε επιπλέον παροχή 

υπηρεσίας (σακούλες εκτός κάδων, υπερχείλιση κάδων). 
Υβριδικό: Συνδυασµός των παραπάνω 
 
 
Συστήµατα Πληρωµής: 
 
Άµεσης πληρωµής: Οι δηµότες πληρώνουν για τις υπηρεσίες που δέχονται µέσω αγοράς ιδιωτικών 

κάδων, χαρακτηριστικών σακουλών ή αυτοκόλλητων από εξουσιοδοτηµένα κέντρα 
πώλησης (π.χ. ∆ηµαρχεία, ειδικά καταστήµατα, κ.λπ.). 

 
Σύστηµα επιλογής: Οι δηµότες δηλώνουν εξαρχής το επίπεδο των υπηρεσιών που θαχρειαστούν και 

χρεώνονται σε τακτική βάση για τις υπηρεσίες αυτές. Ανά συγκεκριµένη περίοδο 
τους δίνεται η δυνατότητα να επανεπιλέξουν το επίπεδο υπηρεσιών αν κρίνουν ότι 
χρειάζεται (αύξηση ή µείωση παραγωγής απορριµµάτων). 

 
Σύστηµα ανταπόδοσης: Ο κάθε δηµότης πληρώνει για τον αριθµό των κάδων που τοποθετεί στο 

πεζοδρόµιο. Στην περίπτωση αυτή περιπλέκεται η εργασία των εργατοϋπαλλήλων 
επειδή απαιτείται καταγραφή των κάδων συλλογής για κάθε νοικοκυριό. 

 

4.6.2. Ενέργεια 

4.6.2.1. Εισαγωγή 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει εγκρίνει δέσµη µέτρων για την ενέργεια και το κλίµα, θέτοντας ως βασικό 
στόχο (α) τη µείωση των αερίων του θερµοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020 και (β) την 
αύξηση του µεριδίου των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο 20% της συνολικής ενεργειακής 
κατανάλωσης έως το 2020.  
 
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, θεωρείται ότι µπορεί να διαδραµατίσει ένα κρίσιµο ρόλο στην επίτευξη των 
πιο πάνω στόχων, δεδοµένου ότι το 80% της ενεργειακής κατανάλωσης και εκποµπών CO2 στην 
σχετίζονται µε αστικές δραστηριότητες. 
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Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων η προώθηση του «Συµφώνου των 
∆ηµάρχων» προκειµένου να ενθαρρυνθούν και να υποστηριχτούν οι προσπάθειες της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση αειφόρων ενεργειακών πολιτικών. Επί του παρόντος, 6.482 δήµοι ανά 
τον κόσµο έχουν προσχωρήσει στο Σύµφωνο µεταξύ των οποίων 106 ∆ήµοι από την Ελλάδα36, 
δεσµευµένοι ότι θα υπερβούν τους προαναφερθέντες στόχους. Οι δήµοι που υπογράφουν το Σύµφωνο 
των ∆ηµάρχων συµβάλλουν σε αυτούς τους στόχους, µέσω της υλοποίησης του δικούς τους Σχεδίου 
∆ράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ∆ΑΕ). 
 
Με την υπ’ αριθµ. 552/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο ∆ήµος Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγµένης, αναγνωρίζοντας το ζήτηµα της ενεργειακής διαχείρισης ως κρίσιµο ζήτηµα, τόσο 
για την εσωτερική λειτουργία του, όσο και για περιοχή, αποφάσισε τη συµµετοχή του στο 
«Σύµφωνο των ∆ηµάρχων». Στο πλαίσιο αυτό, ο ∆ήµος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης, 
αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για την ολοκλήρωση των παρακάτω: 
 

i. Προετοιµασία µιας Βασικής Απογραφής Εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα στο (CO2) στη 
περιοχή του ∆ήµου, µε καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων τόσο των δηµοτικών όσο και 
των ιδιωτικών κτιρίων. 

ii. Προετοιµασία του Σχεδίου ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια 
iii. Υλοποίηση των προτεινόµενων µέτρων για την µείωση των εκποµπών CO2, ειδικά στους τοµείς 

ευθύνης του ∆ήµου (δηµοτικά κτίρια, φωτισµός, οχήµατα, δηµοτικές προµήθειες, κτλ) Ανάληψη των 
απαραίτητων δράσεων για την κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών στο ∆ήµο. 

iv. Υποβολή Έκθεσης Αξιολόγησης τουλάχιστον ανά διετία µετά την υποβολή του Σχεδίου ∆ράσης για 
την Αειφόρο Ενέργεια για αξιολόγηση, παρακολούθηση και εξακρίβωση των αποτελεσµάτων. 

v. ∆ιοργάνωση Ηµερών Ενέργειας ή Ηµερών Συµφώνου των Πόλεων µε στόχο να µπορέσουν οι πολίτες 
να επωφεληθούν άµεσα των ευκαιριών που προκύπτουν από την ευφυέστερη χρήση ενέργειας. 

vi. Συµµετοχή και συµβολή στην ετήσια ∆ιάσκεψη των ∆ηµάρχων της Ε.Ε. 
 
Υπογραµµίζεται πως στο πλαίσιο του «Συµφώνου των ∆ηµάρχων», αναγνωρίζεται το ζήτηµα της 
ενεργειακής διαχείρισης και της ενεργειακής αποδοτικότητας ως κρίσιµο ζήτηµα  εσωτερικής και 
τοπικής ανάπτυξης και προβλέπεται η «παρέµβαση» στο σύνολο των δραστηριοτήτων σε επίπεδο 
τοπικής κοινωνίας. Στη κατεύθυνση αυτή, ενδεικτικά µέτρα µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας 
αφορούν τους παρακάτω τοµείς: 
 

Πίνακας 45: Τοµείς ∆ράσεις στο πλαίσιο του «Συµφώνου των ∆ηµάρχων» 
 

Τοµέας ∆ράσης Ενδεικτικές Ενέργειες 
∆ηµοτικά Κτίρια (Κτίρια 
Υπηρεσιών, Σχολεία, κλπ.) 

Ενεργειακή αναβάθµιση και πιστοποίηση των κτιρίων του ∆ήµου. 
Ενηµέρωση και ευαισθητοποίησης των χρηστών των δηµοσίων κτιρίων 

∆ηµοτικός Φωτισµός 
Χρήση λαµπτήρων χαµηλής κατανάλωσης για κάλυψη των αναγκών σε 
δηµοτικό φωτισµό, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. 

Οικιακός & τριτογενής τοµέας Ενηµέρωση / ευαισθητοποίηση του κοινού και λοιπές δράσεις 

Οχήµατα & µεταφορές 
Αστική κινητικότητα, προώθηση Eco – driving, βελτίωση απόδοσης 
δηµοτικού στόλου οχηµάτων 

Οργάνωση & ∆ιοίκηση 
Εφαρµογής Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ISO 14000, 
EMAS, κλπ.), εφαρµογή ενεργειακών κριτηρίων στις διαδικασίες σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων – «πράσινες προµήθειες» 

 
Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι σε µεγάλο βαθµό, η επίτευξη των στόχων αναµένεται να προέλθει από 
δράσεις σε τοµείς στους οποίους ο ∆ήµος δεν µπορεί να ασκήσει άµεση επίδραση (ιδιωτικές 
µεταφορές, οικιακός και τριτογενής τοµέας). Για το λόγο αυτό, η επίτευξη του στόχου του 20% θα 
πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο στενής παρακολούθησης και προϋποθέτει ένα ολοκληρωµένο 
µηχανισµό διαχείρισης και παρακολούθησης του σχεδιασµού. Σε κάθε περίπτωση, ο ∆ήµος σε 
συνδυασµό µε τους εµπλεκόµενους φορείς της πόλης θα πρέπι να εξετάζει διαρκώς την εφαρµογή και 
νέων µέτρων στους διάφορους τοµείς και θα εντατικοποιήσει την προσπάθεια του για µείωση των 
καταναλώσεων στον οικιακό και τριτογενή τοµέα.  

                                                           
36 Στοιχεία Σεπτεµβρίου 2015 
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Παράλληλα, θα εφαρµόζει σταδιακά τα µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας στους τοµείς άµεσης 
αρµοδιότητάς του (δηµοτικά κτίρια , στόλος οχηµάτων, δηµοτικός φωτισµός) ώστε να αποτελέσει 
πρότυπο τόσο για τους δηµότες του όσο και για τον τριτογενή τοµέα. 
 
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου, υπογραµµίζεται πως η αναβάθµιση 
του ζητήµατος της ενεργειακής διαχείρισης και της ενεργειακής αποδοτικότητας σε επίπεδο 
∆ήµου, προϋποθέτει προγραµµατισµό σε επίπεδο οικονοµικών και µη οικονοµικών πόρων 
(ανθρώπινο δυναµικό, οργάνωση, εκπαίδευση, κλπ.), ώστε να µπορέσει να υποστηριχθεί στη 
πράξη η υλοποίηση δράσεων που θα οδηγήσουν στα αναµενόµενα αποτελέσµατα. 
 
Συνολικά, ο ∆ήµος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης, αναγνωρίζει τον τοµέα της ενεργειακής διαχείρισης 
και ενεργειακής αποδοτικότητας, ως ένα τοµέα µε σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης τόσο για το ∆ήµο 
ως οργανισµό, όσο και για την περιοχή του ∆ήµου, ώστε: 
 

» Να βελτιωθεί η περιβαλλοντική επίδοσης του ∆ήµου  
» Να διασφαλιστεί η ορθολογική διαχείριση των πόρων και η προσήλωση στην προστασία του 

περιβάλλοντος  
» Να µειωθεί η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίµων  
» Να ενισχυθεί η κοινωνικής συνείδηση και η ατοµική περιβαλλοντική ευθύνη  
» Να ενθαρρυνθεί η συµµετοχή των πολιτών  
» Να επιτευχθεί πρόσβαση σε Ευρωπαϊκές και Εθνικές Πηγές Χρηµατοδότησης  

 
Μέσα από την αποτελεσµατικότερη ενεργειακή διαχείριση, ο ∆ήµος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης, 
δύναται να επιτύχει: 
 

i. Βελτίωση της εικόνας του ∆ήµου  
ii. Οικονοµικά πλεονεκτήµατα και δηµιουργία θέσεων εργασίας  

iii. Αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και µείωση των εξόδων ηλεκτρικού ρεύµατος και 
θέρµανσης  

iv. Απόκτηση µιας πλήρους εποπτικής εικόνας της ενεργειακής κατάστασης και των διάφορων 
ενεργειακών ροών του ∆ήµου, και του κόστους που απορρέει από αυτές  

v. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του ∆ήµου  
vi. Στρατηγικό πλεονέκτηµα σε µελλοντικές αλλαγές στην νοµοθεσία  

 

4.6.2.2. Βασικό Θεσμικό Πλαίσιο: 
 
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, το βασικό θεσµικό πλαίσιο περιλαµβάνει τις ακόλουθες Οδηγίες: 
 
Οδηγία 2008/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2005/32/ΕΚ για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισµό απαιτήσεων οικολογικού 
σχεδιασµού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια. 
Οδηγία 2009/29/ΕΚ , τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, µε στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του 
συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου της Κοινότητας. 
Οδηγία 2009/33/ΕΚ σχετικά µε την προώθηση καθαρών και ενεργειακά αποδοτικών οχηµάτων οδικών 
µεταφορών. 
Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη 
θέσπιση πλαισίου για τον καθορισµό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού όσον αφορά τα συνδεόµενα µε την 
ενέργεια προϊόντα (eco-design). 
Οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ένδειξη 
της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα µέσω της 
επισήµανσης και της παροχής οµοιόµορφων πληροφοριών σχετικά µε αυτά (energylabeling). 
Οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση της EPBD/2002) 
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Το βασικό θεσµικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο, περιλαµβάνει τους ακόλουθους Νόµους και ΚΥΑ: 
 
Νόµος 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/27.06.2006), Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές 
Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις. 
Νόµος 3423/2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίµων και των Άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων 
Νόµος 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/19.05.2008), Μέτρα για τη µείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και 
άλλες διατάξεις 
Νόµος 3851/2010, Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της 
κλιµατικής αλλαγής 
Νόµος 3855/2010 Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές 
υπηρεσίες και άλλες διατάξεις 
ΚΥΑ ∆6/Β/14826 (ΦΕΚ 1122/Β/17.06.2008), Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την 
εξοικονόµηση ενέργειας στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα 
ΚΥΑ ∆6/Β/3155 (ΦΕΚ 266/Β/05.03.2003), Ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας για τις οικιακές κλιµατιστικές 
συσκευές, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2002/31/ΕΚ και σε 
εφαρµογή του Π∆ 180/1994 
ΚΥΑ ∆6/13897 (ΦΕΚ 1792/Β/28.09.1999), Ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας για τους οικιακούς λαµπτήρες σε 
συµµόρφωση προς την Οδηγία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 98/11/ΕΚ της 27ης Ιανουαρίου 1998 
και σε εφαρµογή του Π∆ 180/94 
ΚΥΑ ∆6/Β/5825 – ΚΕΝΑΚ (ΦΕΚ 407/Α/09.04.2010), Έγκριση Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 
ΚΥΑ (ΦΕΚ 1079/Β/04.06.2009), Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων. 
 

4.6.2.3. Σχήματα Υλοποίησης και Χρηματοδότησης Ενεργειακών Έργων 
 
Βασικό στοιχείο της υλοποίησης ενεργειακών έργων είναι ο προσδιορισµός του κατάλληλου κατά 
περίπτωση σχήµατος χρηµατοδότησης – βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του έργου – που θα 
διασφαλίζει τα συµφέροντα του ∆ήµου, τόσο χρηµατοοικονοµικά, όσο και σε όρους ποιότητας, 
βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. Τα σχήµατα υλοποίησης και χρηµατοδότησης έργων 
εξοικονόµησης ενέργειας σε κτίρια και υποδοµές του δηµοσίου τοµέα µπορούν γενικά να ταξινοµηθούν 
στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες βάσει: 
 

i. του φορέα που αναλαµβάνει να υλοποιήσει το έργο και 
ii. του χρηµατοδοτικού σχήµατος του έργου 

 
 

∆ηµόσιο 
Έργο 

Α. ∆ηµόσιο έργο που 
χρηµατοδοτείται από την 

ΕΤΕπ και το Ταµείο 
Παρακαταθηκών & ∆ανείων 

(ΤΠ∆) - µόνο για ΟΤΑ 

Β. ∆ηµόσιο έργο που 
χρηµατοδοτείται - εν µέρει-  

µε δάνειο από το 
χρηµατοδοτικό εργαλείο 

JESSICA 

Γ. ∆ηµόσιο έργο που 
χρηµατοδοτείται µε τραπεζικό 
δανεισµό και τους όρους της 

εκάστοτε τράπεζας (χωρίς 
δάνειο JESSICA) 

Ιδιωτικό 
Έργο - Σ∆ΙΤ 

ΟΧΙ 

∆. Σ∆ΙΤ µε χρηµατοδότηση 
του έργου - εν µέρει - από το 

χρηµατοδοτικό εργαλείο 
JESSICA 

Ε. Σ∆ΙΤ, όπου το έργο που 
χρηµατοδοτείται µε τραπεζικό 
δανεισµό και τους όρους της 

εκάστοτε τράπεζας (χωρίς 
δάνειο JESSICA) 

 Με δάνειο ΕΤΕπ - ΤΠ∆ Με δάνειο JESSICA 
Χωρίς δάνειο JESSICA / Με 
Τραπεζικό ∆ανεισµό 

Εικόνα 19: Εναλλακτικά σχήµατα υλοποίησης και χρηµατοδότησης έργων εξοικονόµησης ενέργειας 
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4.6.2.3.1. Σύγκριση εναλλακτικών σχημάτων υλοποίησης και χρηματοδότησης (από τη πλευρά 
του Δήμου) 
 
Υλοποίηση ως ∆ηµόσιο Έργο: 
Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα 

Απλό σχήµα υλοποίησης του έργου 
∆υσκολία πρόσβασης στο τραπεζικό δανεισµό από 
ορισµένους δηµόσιους φορείς (πχ. ΟΤΑ) λόγω της 
τρέχουσας οικονοµικής τους κατάστασης 

Σηµαντική εµπειρία / Ξεκάθαρο θεσµικό πλαίσιο και 
διαδικασίες υλοποίησης 

Αδυναµία πρόσβασης στο τραπεζικό δανεισµό από 
ορισµένους δηµόσιους φορείς (πχ. ΟΤΑ), λόγω περιορισµών 
του θεσµικού πλαισίου (άρθρο 265 Ν.3853/2010) 

Σύντοµος χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών 
∆ανειακή επιβάρυνση του δηµόσιου φορέα που θα 
υλοποιήσει το έργο (και σε πολιτικό επίπεδο) 

Για ΟΤΑ: ∆υνατότητα δανεισµού από το πρόγραµµα της 
ΕΤΕπ µε το ΤΠ∆, µε επιτόκιο δανεισµού που µπορεί να είναι 
ευνοϊκότερο ακόµα και από το επιτόκιο JESSICA και 
χρηµατοδότηση έως και 90% του κόστους του έργου 

 ∆3505/12.12.2013 απόφαση ∆Σ ΤΠ∆ 
 Π∆ 169/2013 

Ανάληψη κινδύνου από το δηµόσιο φορέα 

Ο δηµόσιος χαρακτήρας του έργου  

Το οικονοµικό όφελος από την υλοποίηση του έργου µένει εξ’ 
ολοκλήρου στο δηµόσιο φορέα 

 

 
 
Υλοποίηση µε τη διαδικασία Σύµπραξης ∆ηµοσίου – Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ): 
Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα 

Ανάληψη κινδύνου από τον ιδιώτη επενδυτή και όχι από το 
δηµόσιο φορέα 

Σύνθετο σχήµα υλοποίησης του έργου µε συµµετοχή ιδιώτη 
επενδυτή 

Συγκράτηση της δανειακής επιβάρυνσης του δηµόσιου 
φορέα 

Χρονοβόρα διαδικασία Σ∆ΙΤ – επιλογής ιδιώτη επενδυτή 

Αυξηµένο επενδυτικό ενδιαφέρον για έργα εξοικονόµησης 
ενέργειας 

Το όφελος της εξοικονόµησης ενέργειας «µοιράζεται» µεταξύ 
δηµόσιου φορέα και ιδιώτη επενδυτή (σύγκρουση 
συµφερόντων δηµοσίου φορέα - ιδιώτη) 

 

 

Μη ξεκάθαρο θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης Σ∆ΙΤ στο τοµέα 
έργων εξοικονόµησης ενέργειας, που αποπληρώνονται από 
το περιορισµό λειτουργικών δαπανών που προκύπτει από το 
έργο. 

 Ο ιδιώτης επενδυτής θα πρέπει να αναλαµβάνει τη 
λειτουργία και συντήρηση του έργου, ώστε να µπορεί να 
αναλάβει και την ευθύνη για την επίτευξης της εξοικονόµησης 
ενέργειας 

 ∆εν είναι σε όλες τις περιπτώσεις ξεκάθαρο το θεσµικό 
πλαίσιο ανάληψης συγκεκριµένων λειτουργιών (πχ. 
∆ιαχείριση του δηµοτικού φωτισµού) από ιδιώτες. 
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Χρηµατοδότηση µε το Μηχανισµό JESSICA (µε συµµετοχή ιδιώτη επενδυτή - Σ∆ΙΤ): 
Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα 

Το σηµαντικά χαµηλότερο επιτόκιο JESSICA που µπορεί να 
εξασφαλίσει ο ιδιώτης επενδυτής (ή και ο δηµόσιος φορέας). 

“Jessicability” - Το έργο θα πρέπει να συνεισφέρει στην 
επίτευξη των στόχων των Αξόνων Προτεραιότητας του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ΕΣΠΑ από το οποίο 
προέρχονται οι πόροι του θα το χρηµατοδοτήσουν (ΠΕΠ, 
ΕΠΠΕΡΑΑ). 

 Πχ. Η περίπτωση του έργου 
αντικατάστασης του δηµοτικού φωτισµού θα πρέπει να 
τεκµηριωθεί ως έργο βελτίωσης της ποιότητας του δηµοτικού 
φωτισµού και συµµόρφωσης µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα και 
όχι ως έργο εξοικονόµησης ενέργειας. 

Αξιολόγηση και των περιβαλλοντικών παραµέτρων της 
επένδυσης 

“Jessicability” - Το έργο θα πρέπει να µην είναι 
αποσπασµατικό αλλά να εντάσσεται σε ένα Ολοκληρωµένο 
Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ). Στη πράξη, η υλοποίηση 
του έργου θα πρέπει να έχει τη σύµφωνη γνώµη του 
εκάστοτε δήµου. 

 Εγκύκλιος 16646/ΓΓΕΑ20306 της Γ.Γ. 
Επενδύσεων & Ανάπτυξης 

 

“Jessicability” - Θα πρέπει να τεκµηριώνεται στο Business 
Plan, πως η βιωσιµότητα του έργου εξασφαλίζεται µόνο 
µέσω του χαµηλότερου επιτοκίου που θα εξασφαλιστεί από 
το µηχανισµό JESSICA 

 

4.6.2.3.2. Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης 

 
Στο σηµείο αυτό και στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, είναι απαραίτητο να σηµειωθεί 
πως µε τον Ν. 3855/2010  «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, 
ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις», θεσµοθετήθηκε η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών, 
ως το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες ή και άλλα µέτρα βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις ή τα κτίρια, αναλαµβάνοντας επιχειρηµατικό και οικονοµικό 
κίνδυνο. Το οικονοµικό αντάλλαγµα για την παρεχόµενη υπηρεσία βασίζεται, εν όλω ή εν µέρει, στην 
επίτευξη της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και στην τήρηση των λοιπών συµβατικών όρων 
ενεργειακής απόδοσης. Παράλληλα δηµιουργήθηκε Μητρώο ΕΕΥ στο οποίο καταχωρούνται οι ΕΕΥ.  
 
Στο πλαίσιο λειτουργίας των ΕΕΥ, ο ∆ήµος µπορεί να αξιοποιήσει τις «Συµβάσεις Εγγυηµένης 
Απόδοσης» και τις «Συµβάσεις ∆ιαµοιραζόµενου Οφέλους»: 
 
Η Σύµβαση Εγγυηµένης Απόδοσης έχει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: 
  

» Τη χρηµατοδότηση του έργου αναλαµβάνει ο ∆ήµος 
» Η κυριότητα του εξοπλισµού ανήκει εξ΄ αρχής στον ∆ήµο 
» Η ΕΕΥ παρέχει στο ∆ήµο εγγυήσεις για ελάχιστα επίπεδα εξοικονόµησης ενέργειας και 

οικονοµικού οφέλους 
» Η αµοιβή της ΕΕΥ είναι σταθερή, αλλά σε περίπτωση απόκλισης από τις εγγυήσεις 

αποµειώνεται 
» Η σύµβαση µπορεί να λυθεί πριν από την προβλεπόµενη διάρκεια σε περίπτωση επίτευξης 

του συνολικού στόχου. 
 

  Η Σύµβαση ∆ιαµοιραζόµενου Οφέλους έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 
  

» Τη χρηµατοδότηση του έργου αναλαµβάνει η ΕΕΥ. 
» Η κυριότητα του εξοπλισµού περιέρχεται στο ∆ήµο µε τη λήξη της σύµβασης. 
» Η ΕΕΥ δεν παρέχει εγγυήσεις για ελάχιστα επίπεδα εξοικονόµησης ενέργειας και οικονοµικού 

οφέλους 
» Η αµοιβή της ΕΕΥ είναι ποσοστό του οικονοµικού οφέλους από την εκτέλεση του έργου. 

 



Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  2015 - 2019 

101                                                                                                                               Δήμος Βάρης - Βούλας -  Βουλιαγμένης 

 

Στο σηµείο αυτό αναφέρεται πως σύµφωνα µε το αρθ. 43 του Ν. 4257/2014, διευθετήθηκε το ζήτηµα 
της εξασφάλισης κάθε είδους δηµόσιας σύµβαση και ιδίως έργου, προµήθειας ή υπηρεσίας 
παραχώρησης, σύµπραξης δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα κατά τον Ν. 3389/2005 και σύµβασης 
ενεργειακής απόδοσης κατά το Ν. 3855/2010, οι οποίες συνάπτονται από τους ∆ήµους µε σκοπό 
αποκλειστικά την εξυπηρέτηση της αντίστοιχης υπηρεσίας χάριν της οποίας επιβάλλονται 
ανταποδοτικά τέλη. 

4.7. Κοινωνικές Δομές 
 

4.7.1. Σχολεία 
 

Στο σηµείο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να υπολογιστεί ο Σχολικός «Πληθωρισµός» σε επίπεδο 
∆ήµου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης και ∆ηµοτικών Ενοτήτων. Βάσει της συγκεκριµένης εκτίµησης, 
τα συµπεράσµατα που θα προκύψουν στα πλαίσια της αξιολόγησης της υφιστάµενης κατάστασης 
αναφορικά µε την επάρκεια ή τη δυνητική ανεπάρκεια των σχολικών υποδοµών στο άµεσο µέλλον, θα 
είναι ορθότερα και θα υποστηρίξουν αποτελεσµατικότερα την διαµόρφωση της στρατηγικής αναφορικά 
µε την παιδεία και τις σχολικές υποδοµές σε επίπεδο ∆ήµου - Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης. 
 
Για την εκτίµηση του σχολικού «πληθωρισµού», χρησιµοποιήθηκαν πρωτογενή στοιχεία των τριών 
τελευταίων σχολικών ετών (ήτοι 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015), που συγκεντρώθηκαν από την 
αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου και περιελάµβαναν τις παρακάτω εισροές, οι οποίες και επεξεργάστηκαν 
/ αναλύθηκαν για την διεξαγωγή συµπερασµάτων: 
 

i. Αριθµός Μαθητών ανά Εκπαιδευτική Μονάδα 
ii. Αριθµός Εκπαιδευτικών Μονάδων 
iii. Αριθµός Τµηµάτων ανά Εκπαιδευτική Μονάδα 
iv. Αριθµός Μαθητών ανά Επίπεδο Εκπαίδευσης 

 
Με βάσει τα παραπάνω, προέκυψαν οι πίνακες που ακολουθούν: 
 

Πίνακας 46: Σχολικές Υποδομές & Σχολικός «Πληθωρισμός» 2012-2015 (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ) 
∆εδοµένα ∆ηµοτική Κοινότητα Βάρης ∆ηµοτική Κοινότητα Βούλας 

Έτος (Πέρατος 
Σχολικής Χρονιάς) 

Μαθητές 
Σχολικές 
Μονάδες 

Αίθουσες 
∆ιδασκαλίας 

Μαθητές / 
Αίθουσα 

Μαθητές 
Σχολικές 
Μονάδες 

Αίθουσες 
∆ιδασκαλίας 

Μαθητές / 
Αίθουσα 

2012 - 2013 199 5 8 25 254 6 11 23 

2013 - 2014 210 5 9 23 247 6 12 21 

2014 - 2015 205 5 9 23 241 6 12 20 

 

Πίνακας 47: Σχολικές Υποδομές & Σχολικός «Πληθωρισμός» 2012-2015 (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ) 
∆εδοµένα ∆ηµοτική Κοινότητα Βουλιαγµένης ∆ήµος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης 

Έτος (Πέρατος 
Σχολικής Χρονιάς) 

Μαθητές 
Σχολικές 
Μονάδες 

Αίθουσες 
∆ιδασκαλίας 

Μαθητές / 
Αίθουσα 

Μαθητές 
Σχολικές 
Μονάδες 

Αίθουσες 
∆ιδασκαλίας 

Μαθητές / 
Αίθουσα 

2012 - 2013 37 1 1 37 490 12 20 25 

2013 - 2014 32 1 2 16 489 12 23 21 

2014 - 2015 31 1 2 16 477 12 23 21 

 

Πίνακας 48: Σχολικές Υποδομές & Σχολικός «Πληθωρισμός» 2012-2015 (ΔΗΜΟΤΙΚΑ) 
∆εδοµένα ∆ηµοτική Κοινότητα Βάρης ∆ηµοτική Κοινότητα Βούλας 

Έτος (Πέρατος 
Σχολικής Χρονιάς) 

Μαθητές 
Σχολικές 
Μονάδες 

Αίθουσες 
∆ιδασκαλίας 

Μαθητές / 
Αίθουσα 

Μαθητές 
Σχολικές 
Μονάδες 

Αίθουσες 
∆ιδασκαλίας 

Μαθητές / 
Αίθουσα 

2012 - 2013 798 4 40 20 1.131 4 50 23 

2013 - 2014 802 4 41 20 1.204 4 56 22 

2014 - 2015 806 4 40 20 1.212 4 55 22 
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Πίνακας 49: Σχολικές Υποδομές & Σχολικός «Πληθωρισμός» 2012-2015 (ΔΗΜΟΤΙΚΑ) 
∆εδοµένα ∆ηµοτική Κοινότητα Βουλιαγµένης ∆ήµος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης 

Έτος (Πέρατος 
Σχολικής Χρονιάς) 

Μαθητές 
Σχολικές 
Μονάδες 

Αίθουσες 
∆ιδασκαλίας 

Μαθητές / 
Αίθουσα 

Μαθητές 
Σχολικές 
Μονάδες 

Αίθουσες 
∆ιδασκαλίας 

Μαθητές / 
Αίθουσα 

2012 - 2013 266 1 12 22 2.195 9 102 22 

2013 - 2014 274 1 13 21 2.280 9 110 21 

2014 - 2015 280 1 12 23 2.298 9 107 21 

 

Πίνακας 50: Σχολικές Υποδομές & Σχολικός «Πληθωρισμός» 2012-2015 (ΓΥΜΝΑΣΙΑ) 
Δεδομένα Δημοτική Κοινότητα Βάρης Δημοτική Κοινότητα Βούλας 

Έτος (Πέρατος 

Σχολικής Χρονιάς) 
Μαθητές 

Σχολικές 

Μονάδες 

Αίθουσες 

Διδασκαλίας 

Μαθητές / 

Αίθουσα 
Μαθητές 

Σχολικές 

Μονάδες 

Αίθουσες 

Διδασκαλίας 

Μαθητές / 

Αίθουσα 

2012 - 2013 472 2 21 22 602 2 26 23 

2013 - 2014 478 2 21 23 556 2 22 25 

2014 - 2015 470 2 20 24 539 2 21 26 

 

Πίνακας 51: Σχολικές Υποδομές & Σχολικός «Πληθωρισμός» 2012-2015 (ΓΥΜΝΑΣΙΑ) 
∆εδοµένα ∆ηµοτική Κοινότητα Βουλιαγµένης ∆ήµος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης 

Έτος (Πέρατος 
Σχολικής Χρονιάς) 

Μαθητές 
Σχολικές 
Μονάδες 

Αίθουσες 
∆ιδασκαλίας 

Μαθητές / 
Αίθουσα 

Μαθητές 
Σχολικές 
Μονάδες 

Αίθουσες 
∆ιδασκαλίας 

Μαθητές / 
Αίθουσα 

2012 - 2013 160 1 6 27 1.234 5 53 23 

2013 - 2014 158 1 7 23 1.192 5 50 24 

2014 - 2015 155 1 7 22 1.164 5 48 24 

 

Πίνακας 52: Σχολικές Υποδομές & Σχολικός «Πληθωρισμός» 2012-2015 (ΛΥΚΕΙΑ) 
∆εδοµένα ∆ηµοτική Κοινότητα Βάρης ∆ηµοτική Κοινότητα Βούλας 

Έτος (Πέρατος 
Σχολικής Χρονιάς) 

Μαθητές 
Σχολικές 
Μονάδες 

Αίθουσες 
∆ιδασκαλίας 

Μαθητές / 
Αίθουσα 

Μαθητές 
Σχολικές 
Μονάδες 

Αίθουσες 
∆ιδασκαλίας 

Μαθητές / 
Αίθουσα 

2012 - 2013 387 1 16 24 607 2 24 25 

2013 - 2014 356 1 14 25 574 2 24 24 

2014 - 2015 324 1 13 25 541 2 23 24 
 

Πίνακας 53 Σχολικές Υποδομές & Σχολικός «Πληθωρισμός» 2012-2015 (ΛΥΚΕΙΑ) 
∆εδοµένα ∆ηµοτική Κοινότητα Βουλιαγµένης ∆ήµος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης 

Έτος (Πέρατος 
Σχολικής Χρονιάς) 

Μαθητές 
Σχολικές 
Μονάδες 

Αίθουσες 
∆ιδασκαλίας 

Μαθητές / 
Αίθουσα 

Μαθητές 
Σχολικές 
Μονάδες 

Αίθουσες 
∆ιδασκαλίας 

Μαθητές / 
Αίθουσα 

2012 - 2013 117 1 6 20 1.111 4 46 24 

2013 - 2014 135 1 6 23 1.065 4 44 24 

2014 - 2015 153 1 7 22 1.018 4 43 24 

 

Αναφορικά με τον αριθμό των μαθητών διαχρονικά, τόσο σε επίπεδο Δήμου Βάρης - Βούλας - 

Βουλιαγμένης, όσο και σε επίπεδο Δημοτικών Κοινοτήτων, προκύπτουν τα στοιχεία των πινάκων που 

ακολουθούν: 
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Πίνακας 54 Εξέλιξη Αριθµού Μαθητών ανά Βαθµίδα Εκπαίδευσης 

 Νηπιαγωγεία 

 
∆ηµοτική 

Κοινότητα Βάρης 
∆ηµοτική 

Κοινότητα Βούλας 
∆ηµοτική Κοινότητα 

Βουλιαγµένης 
∆ήµος Βάρης - Βούλας - 

Βουλιαγµένης 

2012 - 2013 199 254 37 490 

2013 - 2014 210 247 32 489 

2014 - 2015 205 241 31 477 

Μεταβολή 2012/2013 - 2014/2015 3,0% -5,1% -16,2% -2,7% 

 ∆ηµοτικά 

 
∆ηµοτική 

Κοινότητα Βάρης 
∆ηµοτική 

Κοινότητα Βούλας 
∆ηµοτική Κοινότητα 

Βουλιαγµένης 
∆ήµος Βάρης - Βούλας - 

Βουλιαγµένης 

2012 - 2013 798 1.131 266 2.195 

2013 - 2014 802 1.204 274 2.280 

2014 - 2015 806 1.212 280 2.298 

Μεταβολή 2012/2013 - 2014/2015 1,0% 7,2% 5,3% 4,7% 

 Γυµνάσια 

 
∆ηµοτική 

Κοινότητα Βάρης 
∆ηµοτική 

Κοινότητα Βούλας 
∆ηµοτική Κοινότητα 

Βουλιαγµένης 
∆ήµος Βάρης - Βούλας - 

Βουλιαγµένης 

2012 - 2013 472 602 160 1.234 

2013 - 2014 478 556 158 1.192 

2014 - 2015 470 539 155 1.164 

Μεταβολή 2012/2013 - 2014/2015 -0,4% -10,5% -3,1% -5,7% 

 Λύκεια 

 
∆ηµοτική 

Κοινότητα Βάρης 
∆ηµοτική 

Κοινότητα Βούλας 
∆ηµοτική Κοινότητα 

Βουλιαγµένης 
∆ήµος Βάρης - Βούλας - 

Βουλιαγµένης 

2012 - 2013 387 607 117 1.111 

2013 - 2014 356 574 135 1.065 

2014 - 2015 324 541 153 1.018 

Μεταβολή 2012/2013 - 2014/2015 -16,3% -10,9% 30,8% -8,4% 

 

Υπογραµµίζεται πως κατά τα σχολικά έτη 2006/2007 – 2011/2012, είχε καταγραφεί σηµαντική αύξηση 
του αριθµού των µαθητών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, ∆ηµοτικά, Γυµνάσια, 
Λύκεια). Συνεπώς, η αξιολόγηση των στοιχείων που σχετίζονται µε την αριθµητική αλλά και ποιοτική 
επάρκεια των σχολικών υποδοµών σε επίπεδο ∆ήµου και ∆ηµοτικών Ενοτήτων, θα πρέπει να 
λαµβάνει υπόψη της (α) τόσο το σωρευτικό αποτέλεσµα, όσο και (β) την όποια τάση – δυναµική 
παρουσιάζεται στα πρόσφατα στοιχεία και (γ) τα δηµογραφικά δεδοµένα σε κάθε ∆ηµοτική Ενότητα. 
Συνοψίζοντας, τα συµπεράσµατα για την περίοδο 2012/2013 – 2014/2015, όπως προκύπτουν, είναι: 
 

i. Σε επίπεδο ∆ήµου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης, καταγράφεται µια σχετική 
σταθεροποίηση του αριθµού των µαθητών στα νηπιαγωγεία και στις τρεις ∆ηµοτικές 
Ενότητες. Μια µικρή αύξηση παρουσιάζεται στην ∆ηµοτική Ενότητα Βάρης37.  
 

ii. ∆ιαφοροποιηµένη είναι η κατάσταση στα δηµοτικά του ∆ήµου, καθώς παρατηρείται µια 
συνέχιση της σηµαντικής αύξησης του αριθµού των µαθητών και στις τρεις ∆ηµοτικές 
Ενότητες. Η µεγαλύτερη πίεση καταγράφεται στα δηµοτικά σχολεία της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Βούλας (+7,2%). 

                                                           
37 Για τη ∆ηµοτική Ενότητα Βάρης, έχουν ήδη σηµειωθεί δηµογραφικές ιδιαιτερότητες που επιβεβαιώνονται και από την 
διατήρηση της πίεσης στις σχολικές υποδοµές της συγκεκριµένης ∆ηµοτικής Ενότητας. 
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iii. Όσον αφορά τον αριθµό των µαθητών στα Γυµνάσια και τα Λύκεια του ∆ήµου, 
καταγράφεται µια σχετική σταθερότητα ή και µείωση σε ορισµένες περιπτώσεις του 
αριθµού των µαθητών και στις τρεις ∆ηµοτικές Ενότητες. Σε κάθε περίπτωση όµως, 
υπογραµµίζεται και εδώ πως υπάρχουν αυξητικές τάσεις στη προηγούµενη βαθµίδα 
εκπαίδευσης (∆ηµοτικά). 

 
Σε κάθε περίπτωση ο κίνδυνος αριθµητικής και ποιοτικής ανεπάρκειας των σχολικών υποδοµών, 
στο άµεσο µέλλον παραµένει και θα πρέπει να παρακολουθείται συστηµατικά. Οι προβολές που 
αποτυπώνουν τα παραπάνω, παρουσιάζονται στα διαγράµµατα που ακολουθούν: 
 

Διάγραμμα 40: 

Νηπιαγωγεία – 

Σχολικός 

«Πληθωρισμός» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Διάγραμμα 41: 

Δημοτικά – 

Σχολικός 

«Πληθωρισμός 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 42: 

Γυμνάσια – 

Σχολικός 

«Πληθωρισμός 
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Διάγραμμα 43: 

Λύκεια – 

Σχολικός 

«Πληθωρισμός 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4.7.2.  Λοιπές Κοινωνικές Δομές 
 

Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθµοί: Σε επίπεδο ∆ήµου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένοι 
λειτούργησαν το 2014 4 παιδικοί σταθµοί, 2 στη ∆ηµοτική Ενότητα της Βάρης και 2 στη ∆ηµοτική 
Ενότητα της Βούλας. Από τα στοιχεία των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από δυνητικούς ωφελούµενους 
την ίδια χρονιά, στη ∆ηµοτική Ενότητα Βάρης υποβλήθηκαν 157 αιτήσεις και ο αριθµός ατόµων που 
έκανα χρήση των υπηρεσιών ήταν 119 (76%), στη ∆ηµοτική Ενότητα Βούλας υποβλήθηκαν 284 
αιτήσεις και έκανα χρήση των υπηρεσιών 129 άτοµα (45%), ενώ στη ∆ηµοτική Ενότητα Βουλιαγµένης 
υποβλήθηκαν 24 αιτήσεις και 12 ωφελούµενοι (50%). Από τα στοιχεία είναι σαφές πως οι ανάγκες 
στο συγκεκριµένου τοµέα είναι αυξηµένες και ειδικότερα στις ∆ηµοτικές Ενότητας Βούλας και 
Βουλιαγµένης ικανοποιούνται σε ποσοστό µικρότερο του 50%. Σε κάθε περίπτωση η διαµόρφωση 
στρατηγικής και ο σχεδιασµός δράσεων – προγραµµατισµός έργων στο συγκεκριµένο τοµέα θα πρέπει 
να λαµβάνει υπόψη και τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά σε επίπεδο ∆ηµοτικών Ενοτήτων, όπως αυτά 
παρουσιάστηκαν σε προηγούµενη ενότητα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 
 
Κ∆ΑΠ: Σε επίπεδο ∆ήµου, λειτουργεί µία δοµή Κ∆ΑΠ, η οποία βρίσκεται στην ∆ηµοτική Ενότητα της 
Βούλας. Από τις 200 αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2014 για χρήση των υπηρεσιών, ικανοποιήθηκαν 
οι 150 (75%). Υπογραµµίζεται πως δεν λειτουργεί σε επίπεδο ∆ήµου, αντίστοιχη δοµή για ΑµΕΑ. 
 
ΚΑΠΗ: Σε επίπεδο ∆ήµου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης λειτούργησαν το 2014 τρία ΚΑΠΗ, ένα σε 
κάθε ∆ηµοτική Ενότητα. Από τα στοιχεία των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από δυνητικούς 
ωφελούµενους την ίδια χρονιά, στη ∆ηµοτική Ενότητα Βάρης υποβλήθηκαν 456 αιτήσεις, στη ∆ηµοτική 
Ενότητα Βούλας υποβλήθηκαν 116 αιτήσεις, ενώ στη ∆ηµοτική Ενότητα Βουλιαγµένης υποβλήθηκαν 
87 αιτήσεις και οι οποίες ικανοποιήθηκαν στο σύνολό τους και στις τρείς ∆ηµοτικές Ενότητες. Στο 
βαθµό που ο αριθµός των αιτήσεων αντιπροσωπεύει τις ανάγκες στο συγκεκριµένο τοµέα δράσης, 
έµφαση θα πρέπει να δοθεί στη ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών. 
 
Κοινωνικές ∆οµές που Βασίζονται στον Εθελοντισµό: 
 

- Κοινωνικό Παντοπωλείο: Το Κοινωνικό Παντοπωλείο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2011. Το 
2014 είχε 227 ωφελούµενους. 

- Κοινωνικό Φροντιστήριο: To Κοινωνικό Φροντιστήριο ξεκίνησε τη δράση του ως θεσµός το 
2014, χρονιά στην οποία είχε 25 ωφελούµενους µαθητές. 

- Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρµακείο: Το Κοινωνικό Φαρµακείο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 
2012. Το 2014 είχε 50 ωφελούµενους. 

- Χώρος ∆ιάθεσης Ρουχισµού, Υποδηµάτων, Σχολικών και Παιχνιδιών: Λειτουργεί από το 
2013 και το 2014 συγκέντρωσε 200 ωφελούµενους. 
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4.7.3. Πολιτισμός 
 
Σε επίπεδο ∆ήµου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης, λειτουργούν τρία  Πολιτιστικά Κέντρα, ένα στη 
∆ηµοτική Ενότητα της Βάρης και δύο στη ∆ηµοτική Ενότητα της Βούλας. Στην περιοχή της Βούλας 
λειτουργεί και ένα ∆ηµοτικό Θέατρο. Ένας σηµαντικός αριθµός πολιτιστικών εκδηλώσεων και 
«φεστιβάλ», έχει καθιερωθεί σε επίπεδο ∆ήµου και πραγµατοποιείται σε ετήσια βάση: 
 

Πίνακας 55: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις και «Φεστιβάλ» στο ∆ήµο Βάρης – Βούλας - Βουλιαγµένης 

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Φεστιβάλ 

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις για παιδιά και ενήλικες 
Πασχαλινές εκδηλώσεις για παιδιά 
Θεατρικές παραστάσεις 
Παραστάσεις θεάτρου σκιών 
Μουσικές βραδιές 
Μουσικό πανηγύρι 
Φωτογραφική έκθεση 
Παρουσιάσεις βιβλίων 
Αφιερώµατα σε σηµαντικούς συνθέτες 
Αφιερώµατα σε διάφορα είδη της Ελληνικής και 
ξένης µουσικής 
Χωροθέατρο 
Λοιπές εκδηλώσεις που συνδιοργανώνονται  µε 
φορείς, συλλόγους και σχολεία του ∆ήµου 

Παιδικό «Φεστιβάλ» 
Καλοκαιρινό «Φεστιβάλ» 
«Τα Ορέστεια» 
«Φεστιβάλ» για τη Σµύρνη 
Μουσικό «Φεστιβάλ» 
 

 
Επιπρόσθετα, σε επίπεδο ∆ήµου Βάρης – Βούλας -  Βουλιαγµένης, δραστηριοποιούνται οι ακόλουθοι 
Πολιτιστικοί & Άλλοι Σύλλογοι: 

Πίνακας 56: Πολιτιστικοί & Άλλοι Σύλλογοι στο ∆ήµο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

ΠΟΛΕΩΣ 
2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΜΠΙ 

3. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΦΛΕΜΙΝΓΚ 4. ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ-
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ" 

5. ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ& ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ "Ο ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ" 

6. ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ &ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΜΗΛΑ∆ΕΖΑΣ 

7. ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ 

8. ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΒΑΡΚΙΖΑΣ 
"ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ" 

9. ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΑΝΘΕΩΝ" 10. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ & ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ "ΣΕΜΕΛΗ" 
11. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ∆Ε ΒΑΡΗΣ 12. ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ&ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΝΙΩΝ 

"ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" 
13. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 14. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ∆ΙΛΟΦΟΥ ΒΑΡΗΣ "Ο 

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ" 
15. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ 16. ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΑΛΙΕΙΩΝ ΒΑΡΚΙΖΑΣ 
17. ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ 18. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ∆ΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΡΗΣ 
19. ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ 20. ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΑΡΗΣ 
21. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ& ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 22. ΕΝΩΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ& ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

ΑΚΤΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
23. ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΒΟΥΛΑΣ 

"ΘΕΜΙΣ" 
24. ΈΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΟΥΛΑΣ 

25. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΟΥΛΑΣ 26. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ-ΒΟΥΛΑΣ 

27. ΈΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΥΛΑΣ 28. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - 
Β/ΝΗΣ 

29. ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ" 30. ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ  
31. ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ¨ΕΞΟΧΗ" 
32. ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΘΕΑ" 

33. ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΒΟΥΛΑΣ 34. ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΠΗΓΑ∆ΑΚΙΑ" 
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35. ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (ΚΑΤΩ ΒΟΥΛΑ) ΕΥΡΥΑΛΗ 36. ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" 
37. ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ "ΙΩΝΙΑ" 38. ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "2004" 
39. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 40. ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΒΟΥΝΟΥ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
41. ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ ΒΟΥΛΑΣ 42. ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΦΙΛΙΑΣ 
43. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 44. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΙΚΠΑ 
45. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΙΑΤΩΝ ΒΒΒ 46. ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΒΒΒ 
47. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 48. ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ 
49. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ "Ο 

ΡΟΒΑΣ" 
50. ΣΥΛΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

51. ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΤΑΣΣΙΑΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

52. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

53. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ ΒΟΥΛΑΣ 54. ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ, ΒΟΥΛΑΣ & 
ΤΡΙΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

55. ΣΠΕΛΕΟ (ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ) 56. KEAT -KENTΡΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΥΦΛΩΝ 

57. ΝΟΤΙΟ ΣΗΜΑ- ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ 
∆ΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 

 

4.7.4. Αθλητισμός 
Σε επίπεδο ∆ήµου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης λειτουργούν οι ακόλουθες αθλητικές εγκαταστάσεις. Στους 
πιο κάτω πίνακες καταγράφονται οι Αθλητικοί Φορείς και τα Αθλητικά Σωµατεία που δραστηριοποιούνται σε 
επίπεδο ∆ήµου, καθώς επίσης οι καθιερωµένες αθλητικές διοργανώσεις – εκδηλώσεις – αγώνες, επίσης σε 
επίπεδο ∆ήµου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης. 
 

Πίνακας 57: Αθλητικές Υποδοµές σε Επίπεδο ∆ήµου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης & ∆ηµοτικών Ενοτήτων 

Γήπεδα  

Δημοτική Ενότητα Βάρης 12 

Δημοτική Ενότητα Βούλας 7 

Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης 21 

Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης 40 

Κλειστά Γυμναστήρια 

Δημοτική Ενότητα Βάρης 2 

Δημοτική Ενότητα Βούλας 1 

Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης - 

Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης 3 

Αθλητικά Κέντρα 

Δημοτική Ενότητα Βάρης 2 

Δημοτική Ενότητα Βούλας 1 

Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης 1 

Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης  4 

Κλειστές Αίθουσες Γυμναστικής 

Δημοτική Ενότητα Βάρης 2 

Δημοτική Ενότητα Βούλας  - 

Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης 2 

Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης 4 

 
Πίνακας 58: Αθλητικά Σωµατεία / Σύλλογοι στο ∆ήµο Βάρης – Βούλας - Βουλιαγµένης 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

1.Αθλητικός Όµιλος "Κυανούς Αστηρ Βάρης" 12.ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 

2.Αθλητικός Σύλλογος Βάρης "Α.Ο.Αναγύρους" 13.“Ευκλής”Σύλλογος ∆ροµέων Νοτίων Προαστίων Αττικής 

3.Αθλητικός Όµιλος ∆ιλόφου Βάρης 14.Αθλητικός Όµιλος Βουλιαγµένης 

4.Αθλητικός Σύλλογος Ζίου-Ζίτσου "Αριχίωνα" Βάρης 15.Ναυτικός Όµιλος Βουλιαγµένης 

5.Ναυτικός Όµιλος Βάρης Βάρκιζας (Ν.Α.Ο.Β.Β.) 16.Ναυτικός Όµιλος Κατοίκων Βουλιαγµένης 
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6.Ναυτικός Όµιλος Ερασιτεχνών Αλιέων Βάρης-Βάρκιζας 17.ΣΕΑ∆ Βούλας Αιγέας 

7.ΦΟΙΒΟΣ Α.Ο. ΒΑΡΗΣ 18.Αθλητικός Σύλλογος Πετοσφαίρισης "ΘΕΤΙΣ" 

8.Κολυµβητικός Όµιλος Βάρης Βάρκιζας 19.Ναυτικός Αθλητικός Όµιλος Βούλας (ΝΑΟΒ) 

9.ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ 20.Ναυτικός Όµιλος "ΤΡΙΑΙΝΑ" 

10.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΜΑ∆ΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ HELLAS 
CHEERLEADING UNION 

21.Αθλητικός Σύλλογος ΛΕΥΚΑΡΟΣ Βούλας 

11.Γυµναστικός Σύλλογος 'ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ"  

 
Πίνακας 59: Αθλητικές ∆ραστηριότητες στο ∆ήµο Βάρης – Βούλας - Βουλιαγµένης 

Αθλητικές Δραστηριότητες: 

ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ CAMP ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΑΓΩΝΑΣ ΤΡΙΑΘΛΟΥ 

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ (RUN THE LAKE) 

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ  ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟ 

ΑΛΙΜΟΥ (ATTIKA RUN & FUN GRAND PRIX) 

 

4.8. Κοινωνική Οικονομία 
 

4.8.1. Εισαγωγή 
 

Σύµφωνα µε το Ν. 4019/2011, «Κοινωνική Οικονοµία» είναι το σύνολο των οικονοµικών, 
επιχειρηµατικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαµβάνονται από 
νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του 
συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συµφερόντων. Η κοινωνική οικονοµία 
στην Ευρώπη αντιπροσωπεύει το 10% των επιχειρήσεων, το 5,9% της συνολικής απασχόλησης και το 
6,7% της µισθωτής απασχόλησης µε περίπου 11 εκατοµµύρια εργαζοµένους. 
 

• Κοιν.Σ.Π.Ε.: Θεσµοθετήθηκαν µε το Ν. 2716/1999 του Υπ. Υγείας & Πρόνοιας. Αποβλέπουν 
στην κοινωνική-οικονοµική ενσωµάτωση και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε ψυχοκοινωνικά 
προβλήµατα. Είναι ΝΠΙ∆ µε περιορισµένη ευθύνη των µελών και αποτελούν Μονάδες Ψυχικής 
Υγείας, η ανάπτυξη και η εποπτεία των οποίων ανήκουν στον Υπουργό Υγείας και ασκούνται 
απ' τη ∆/νση Ψυχικής Υγείας. Έχουν εµπορικό χαρακτήρα και µπορούν να αναπτύσσουν 
οποιαδήποτε οικονοµική δραστηριότητα. 
 

• Κοιν.Σ.Επ.: Θεσµοθετήθηκαν µε το Ν. 4019/2011. Με τη ψήφιση του προαναφερθέντος 
νόµου, θεσµοθετήθηκε η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), παρέχοντας νέες 
ευκαιρίες για την κοινωνική διεύρυνση της επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας µε την δηµιουργία 
«κοινωνικά προσανατολισµένης επιχειρηµατικότητας», αυξάνοντας ταυτόχρονα τις 
δυνατότητες απασχόλησης για άτοµα που προέρχονται από τις ευάλωτες οµάδες του 
πληθυσµού. Οι Κοιν.Σ.Επ. διοικούνται ισότιµα από τα µέλη τους και η λειτουργία τους 
βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους (∆ράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το 
κοινωνικό συµφέρον). 

 
O τοµέας της Κοινωνικής Οικονοµίας καλύπτει ένα εύρος εννοιών, που χρησιµοποιούνται στα διάφορα 
Κράτη Μέλη (Κ.Μ.) της Ε.Ε., µε ορολογίες όπως «αλληλέγγυα οικονοµία» και «τρίτος τοµέας» 
Σχηµατικά, η κοινωνική οικονοµία βρίσκεται στο επίκεντρο της διάδρασης ανάµεσα στο κράτος, την 
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αγορά και την κοινότητα και, αντίστοιχα, ανάµεσα στις κυρίαρχες λειτουργικές τους αρχές, δηλαδή την 
αγοραία, τη µη αγοραία και τη µη χρηµατική οικονοµία.  
Η θέση της στο επίκεντρο αυτής της διάδρασης εξηγεί τη µοναδικότητά της (δεν ανάγεται αποκλειστικά 
σε κανέναν από τους άλλους τοµείς), τη δυσκολία της µονοσήµαντης πολιτικής της οριοθέτησης, καθώς 
και την πολλαπλότητα των προκλήσεων που αντιµετωπίζει (ανταγωνισµός στην αγορά, τήρηση 
υποχρεώσεων απέναντι στο κράτος, διατήρηση κοινοτικών δεσµών και σχέσεων). 
 

 
Εικόνα 20: Η Κοινωνική Οικονοµία σε σχέση µε το δίπολο Κράτος - Αγορά 

Η δηµιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων θα µπορούσε να αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο εξόδου από 
την ταυτόχρονη περιβαλλοντική, οικονοµική και κοινωνική κρίση. Παρόλα αυτά όµως, µε την εξαίρεση 
λίγων εξαιρετικών προσπαθειών προς αυτή την κατεύθυνση, η χώρα βρίσκεται στα πρώτα της βήµατα 
στον τοµέα αυτό. 

Στην παρούσα χρονική περίοδο που η οικονοµική κρίση έχει πλήξει σηµαντικά την ελληνική οικονοµία 
και κατ’ επέκταση την ελληνική κοινωνία µε πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, ειδικά για τις πιο 
ευάλωτες οµάδες πληθυσµού, η συστηµατική ανάπτυξη του τοµέα της Κοινωνικής Οικονοµίας µπορεί 
να δώσει σηµαντικές λύσεις τόσο στη δηµιουργία θέσεων εργασίας, όσο και στην προώθηση της 
κοινωνικής συνοχής που απειλείται - ως απόρροια του δυσµενούς οικονοµικού περιβάλλοντος – και σε 
τοπικό επίπεδο. 
 
Ειδικότερα, ο ∆ήµος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης συγκεντρώνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 
� Ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανεργίας της τάξης του 12%38 (14%, 11% και 11% στις 

∆ηµοτικές Ενότητες Βάρης, Βούλας και Βουλιαγµένης αντίστοιχα). 
 

� Παράλληλα, όπως έχει ήδη αναδειχθεί - και επιβεβαιώνεται και στο πλαίσιο της ανάλυσης της 
υφιστάµενης κατάστασης των υπηρεσιών του ∆ήµου που ακολουθεί – ο ∆ήµος έχει να 
αντιµετωπίσει τις διαρκώς αυξανόµενες ανάγκες των δηµοτών στο πλαίσιο τις 
υφιστάµενης οικονοµικής συγκυρίας, την ίδια ώρα που το προσωπικό του ∆ήµου έχει 
µειωθεί σηµαντικά επηρεάζοντας αρνητικά την αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών. 

 
Στο πλαίσιο αυτό, η αξιοποίηση του θεσµικού πλαισίου της «Κοινωνικής Οικονοµίας», εάν 
αξιοποιηθεί σωστά και σύµφωνα µε το πνεύµα του Ν.4019/2011 µπορεί να βοηθήσει το ∆ήµο να 
επιτύχει: 
 

                                                           
38 Σύµφωνα µε την απογραφή του 2011. Το ποσοστό κατά την ηµεροµηνία συγγραφής του παρόντος ενδέχεται να είναι ακόµα 
υψηλότερο. 
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� Στον περιορισµό της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο 
� Στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών προς τους ∆ηµότες 
� Στον περιορισµό των αρνητικών επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης στην λειτουργία των 

υπηρεσιών του ∆ήµου, σε όρους αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας. 

Υπογραµµίζεται µάλιστα πως ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στον τοµέα της Κοινωνικής Οικονοµίας (Κ.Ο.) 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσο στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου (2007-
2013), όσο και κατά την επόµενη προγραµµατική περίοδο (2014-2020), µέσα από τα µέτρα που 
προβλέπει η Κοινωνική Επιχειρηµατική Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Social Business 
Initiative). 
 

4.8.2. Πεδία Δράσης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων που Σχετίζονται με την 
Αυτοδιοίκηση 

Με βάση τη διεθνή εµπειρία, αλλά και την µικρή µέχρι τώρα εµπειρία από την κοινωνική 
επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα, οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις µπορούν ενδεικτικά να 
δραστηριοποιηθούν στους ακόλουθους τοµείς αρµοδιότητας των ΟΤΑ: 

» Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (φροντίδα ΑµΕΑ, παιδιών και ηλικιωµένων) 
» Υπηρεσίες ένταξης ΑµΕΑ 
» Υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης – εργοθεραπείας - λογοθεραπείας 
» Υπηρεσίες εκπαίδευσης (πολιτισµός, µουσική, κλπ.) 
» Υπηρεσίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
» Υπηρεσίες διοργάνωσης Εκδηλώσεων 
» Υπηρεσίες ∆ιαλογή στην Πηγή, ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής διαχείρισης 
» Υπηρεσίες προώθησης του τουριστικού προϊόντος 
» Παραγωγή και εµπορία παραδοσιακών τοπικών προϊόντων 
» Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων 
» Υπηρεσίες περισυλλογής και φροντίδας αδέσποτων ζώων 

Ανάλογα µε τον ειδικότερο σκοπό που εξυπηρετούν  οι Κοιν.Σ.Επ. διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:  
 

• Κοιν.Σ.Επ. «Ένταξης»: Αποσκοπούν στην ένταξη στην οικονοµική και κοινωνική ζωή των ατόµων που 
ανήκουν στις Ευάλωτες Οµάδες Πληθυσµού, δηλαδή άτοµα µε αναπηρίες (σωµατικές ή ψυχικές ή 
νοητικές ή αισθητηριακές), εξαρτηµένα ή απεξαρτηµένα από ουσίες άτοµα, οροθετικοί, φυλακισµένοι / 
αποφυλακισµένοι και ανήλικοι παραβάτες). Σε µια Κοιν.Σ.Επ Ένταξης 40% κατ’ ελάχιστο των 
εργαζοµένων θα πρέπει να ανήκει υποχρεωτικά στις Ευάλωτες Οµάδες Πληθυσµού. 
 

• Κοιν.Σ.Επ. «Κοινωνικής Φροντίδας»: Αποσκοπούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και 
υπηρεσιών κοινωνικού – προνοιακού χαρακτήρα που απευθύνονται σε οµάδες πληθυσµού, όπως 
ηλικιωµένοι, βρέφη, παιδιά, άτοµα µε αναπηρία και άτοµα µε χρόνιες παθήσεις.  
 

• Κοιν.Σ.Επ. «Συλλογικού & Παραγωγικού Σκοπού»: Αποσκοπούν  στην προαγωγή του τοπικού και 
συλλογικού συµφέροντος, στην προώθηση της απασχόλησης, στην ενδυνάµωση της κοινωνικής 
συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. Αφορούν στην παραγωγή προϊόντων και παροχή 
υπηρεσιών σε τοµείς όπως ο πολιτισµός, το περιβάλλον, η οικολογία, η εκπαίδευση, οι παροχές 
κοινής ωφέλειας, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και 
επαγγελµάτων κ.α. 
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Στο πλαίσιο αξιοποίησης των Κοιν.Σ.Επ. παραγωγικού σκοπού, υπογραµµίζεται πως το νέο Εθνικό 
Σχέδιο ∆ιαχείριση Αποβλήτων, προβλέπει τις ακόλουθες δράσεις: 
 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ Ι.9: Νοµοθετική ρύθµιση για την δηµιουργία νέου δικτύου Πράσινων Σηµείων και 
ΚΑΕ∆ΙΣΠ. Όροι και προϋποθέσεις για την δηµιουργία ΣΕ∆ εκ µέρους των ∆ήµων. ∆υνατότητα των 
φορέων κοινωνικής οικονοµίας (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., κ.α.)να ασκούν ∆ιαλογή στην Πηγή και Εκπαίδευση 
µόνον κατόπιν σχετικής Προγραµµατικής Σύµβασης µε ∆ήµους εντός των διοικητικών τους ορίων. 
 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΙΙΙ.1: Ανάπτυξη δικτύου «πράσινων σηµείων» και ΚΑΕ∆ΙΣΠ ως στοιχείων των 
Τοπικών Σχεδίων ∆ιαχείρισης Αποβλήτων και του ολοκληρωµένου σχεδιασµού διαχείρισης των 
αποβλήτων στους ΠΕΣ∆Α. Τα Πράσινα σηµεία και τα ΚΑΕ∆ΙΣΠ µπορούν να είναι συνδεδεµένα µε τα 
ΣΕ∆ και τους λοιπούς φορείς διαχείρισης. ∆υνατότητα των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. να ασκούν ∆ιαλογή στην Πηγή 
και Εκπαίδευση µόνον κατόπιν σχετικής Προγραµµατικής Σύµβασης µε ∆ήµους εντός των διοικητικών 
τους ορίων. 
 

4.8.3. Υφιστάμενες Κοινωνικές Επιχειρήσεις στη Περιοχή του Δήμου 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Μητρώου Κοινωνικής Οικονοµίας του Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μητρώο στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά: (α) οι Κοιν.Σ.Επ. οι οποίες 
συστήνονται µε βάση τον Ν.4019/2011 και (β) οι Κοι.Σ.Π.Ε. του Ν. 2716/1999, στο ∆ήµο Βάρης – 
Βούλας – Βουλιαγµένης και στην ευρύτερη περιοχή, εδρεύουν / δραστηριοποιούνται οι ακόλουθες 
Κοινωνικές Επιχειρήσεις: 

Πίνακας 60: Κοινωνικές Επιχειρήσεις που ∆ραστηριοποιούνται στην Ευρύτερη Περιοχή του ∆ήµου 

Επωνυμία Τύπος 

Αρ. Μητρώου 

Κοινωνικής 

Οικονομίας 

Αντικείμενο Έδρα 

ALMA Κοιν.Σ.Επ. Γ00385 
Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας 

για παιδιά και νέους με αναπηρία 
Δήμο Παλαιού Φαλήρου 

Κοινωνικός Ιστός Κοιν.Σ.Επ. Γ00123 
Υπηρεσίες φροντίδας σε ΑμΕΑ και 

ηλικιωμένους 

Δήμος Βάρης - Βούλας - 

Βουλιαγμένης 

ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗ ΝΟΤΙΩΝ 

ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ 
Κοιν.Σ.Επ. ΔΔ00203 Ανακύκλωση - Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμος Γλυφάδας 

ΓΑΙΟΚΑΡΠΟΙ Κοιν.Σ.Επ. Δ00188 Λιανικό εμπόριο τροφίμων Δήμος Δάφνης - Υμηττού 

ΓΑΙΑ & ΥΔΩΡ Κοιν.Σ.Επ. Δ00135 Παραδοσιακά προϊόντα 
Δήμος Ελληνικού - 

Αργυρούπολης 

ΟΙ ΕΣΤΙΑΔΕΣ Κοιν.Σ.Επ. Γ00280 
Υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης 

υγείας 
Δήμος Ηλιούπολης 

ΣΤΗΡΙΞΗ Κοιν.Σ.Επ. Γ00762 
Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής 

φροντίδας 
Δήμος Ηλιούπολης 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ Κοιν.Σ.Επ. Γ00124 
Υπηρεσίες βελτίωσης της 

ποιότητας ζωής των πολιτών 
Δήμος Λαυρεωτικής 

ΑΠΟΛΛΩΝ Κοιν.Σ.Επ. Δ00105 Υπηρεσίες μουσικών σχολών Δήμος Λαυρεωτικής 

HEALTH RISE UP Κοιν.Σ.Επ. Γ00616 

Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας 

χωρίς παροχή καταλύματος για 

ηλικιωμένους και ΑμΕΑ 

Δήμος Μοσχάτου - 

Ταύρου 

ΣΥΜΒΟΛΗ Κοιν.Σ.Επ. Δ00058 Υπηρεσίες Ωδείου 
Δήμος Μοσχάτου - 

Ταύρου 

ΙΣΧΥΣ Κοιν.Σ.Επ. Δ00223 
Ανακύκλωση - Εξωραϊσμός - 

Κοινωνικές Υπηρεσίες 

Δήμος Μοσχάτου - 

Ταύρου 

ΔΙΕΞΟΔΟΣ Κοιν.Σ.Επ. Δ00224 
Ψυχολογική Στήριξη - 

Λογοθεραπεία - Εργοθεραπεία 

Δήμος Μοσχάτου - 

Ταύρου 

ΚΡΙΚΟΣ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ Κοιν.Σ.Επ. Γ00832 Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμος Πειραιά 
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5. Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος 

5.1. Εισαγωγή 
 
Το 2015 σηµατοδοτεί την απαρχή µιας νέας εποχής για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τα στοιχεία που 
συνδυαστικά διαφοροποιούν τη νέα αυτή περίοδο και ουσιαστικά προσδιορίζουν και τις οργανωτικές 
και διοικητικές απαιτήσεις για την επιτυχή πορεία του ∆ήµου εντός του προγραµµατικού πλαισίου που 
οριοθετεί το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, είναι: 
 

� Οι αυξηµένες υποχρεώσεις των δήµων απέναντι στις τοπικές κοινωνίες και µάλιστα σε πολύ 
περισσότερα και κρισιµότερα πεδία δράσης σε σχέση µε το παρελθόν. 
 

� Οι δραµατικά µειωµένοι πόροι και ειδικότερα η πολύ σηµαντική µείωση προσωπικού των 
τελευταίων ετών. Οι ραγδαίες εξελίξεις σε ότι αφορά το προσωπικό («κύµα» προώρων 
συνταξιοδοτήσεων, µεγάλες µισθολογικές µειώσεις, κλπ.), καθώς επίσης και η έλλειψη δυνατοτήτων 
ανανέωσης (περιορισµός προσλήψεων), αποτελούν σηµαντικό εµπόδιο για την ανταπόκριση του 
∆ήµου στις ανάγκες των δηµοτών, σε όρους ποιότητας προσφερόµενων υπηρεσιών. 
 

� Το γεγονός ότι την ίδια στιγµή που οι απαιτήσεις αυξάνονται, οι δυνατότητες χρηµατοδότησης των 
δήµων από του πόρους του κεντρικού κράτους έχουν µειωθεί και συνεχίζουν να µειώνονται 
δραµατικά, κυρίως λόγω της δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας σε εθνικό επίπεδο. 
 

� Ενώ οι πόροι του κεντρικού κράτους προς τη τοπική αυτοδιοίκηση έχουν σχεδόν εξαλειφθεί, κονδύλια 
ύψους 20 δις ευρώ θα διατεθούν για την Ελλάδα από το νέο ΕΣΠΑ 2014 - 2020, το οποίο έχει 
σχεδιαστεί ώστε να διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στο περιορισµό των συνεπειών της κρίσης και 
την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Μεγάλο µέρος των κονδυλίων αυτών καλούνται να 
απορροφήσουν και κυρίως να αξιοποιήσουν οι δήµοι. Η ευθύνη για την απορρόφηση των πιο 
πάνω κονδυλίων και την διάχυσή τους στις τοπικές κοινωνίες αποτελεί σε µεγάλο βαθµό ευθύνη των 
ΟΤΑ, καθώς έχει ήδη οριστικοποιηθεί πως κονδύλια που προορίζονται για συγκεκριµένες κατηγορίες 
δράσεων (οι οποίες άπτονται των θεσµικών αρµοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης), θα έχουν τους 
ΟΤΑ ως κύριους δυνητικούς δικαιούχους. 
   
Όµως, η αποτελεσµατική διαχείριση των παραπάνω απαιτεί οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
πολύ υψηλότερες σε σχέση µε το παρελθόν. Ο ∆ήµος, ξεκινώντας από το πολυετές 
Επιχειρησιακό του Πρόγραµµα, θα πρέπει άµεσα να αναλύσει τις αναπτυξιακές ανάγκες στο νέο 
περιβάλλον, να διαµορφώσει πολιτικές, να σχεδιάσει τις απαιτούµενες στοχευµένες δράσεις και 
κυρίως να κινηθεί ταχύτατα και αποτελεσµατικά για την χρηµατοδότηση των δράσεων αυτών από τα 
επιχειρησιακά προγράµµατα του ΕΣΠΑ ή από άλλες πηγές χρηµατοδότησης. 
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5.2. Καταγραφή & Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης των 
Υπηρεσιών του Δήμου 
 
Η καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης του εσωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου ξεκινά µε την 
αποτύπωση του υφιστάµενου Οργανισµού Εσωτερικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου (ΟΕΥ), καθώς ο 
ΟΕΥ καθορίζει σε µεγάλο βαθµό τον τρόπο µε τον οποίο ένας οργανισµός λειτουργεί. Με την 137/2012  
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο ∆ήµος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης  ενέκρινε τον 
Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών, ο οποίος βρίσκεται µέχρι και σήµερα σε ισχύ. Ακολουθεί η 
ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης των Υπηρεσιών του ∆ήµου. 
 
5.2.1. Ανάλυση της Οργανωτικής ∆οµής 
 
Αντικείµενο της παρούσας ενότητας είναι η ανάλυση της παρουσίαση της προβλεπόµενης οργανωτικής 
δοµής του ∆ήµου, όπως αυτή αποτυπώνεται στον υφιστάµενο ΟΕΥ και  σύγκριση του ΟΕΥ µε την 
πραγµατική κατάσταση των Υπηρεσιών το ∆ήµου, ήτοι το Λειτουργικό Οργανόγραµµα µε βάση τη 
στελέχωση των Υπηρεσιών τη δεδοµένη χρονική στιγµή. 
 
5.2.1.1.  Αποτύπωση της Οργανωτικής ∆οµής (ΟΕΥ) 
 
Κεντρικές Υπηρεσίες: Οι Κεντρικές Υπηρεσίες του ∆ήµου περιλαµβάνουν τις παρακάτω οργανικές µονάδες, 
οµαδοποιηµένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειµένου: 
 

•••• Υπηρεσίες Υπαγόµενες Απευθείας στο ∆ήµαρχο 
» Γενικός Γραµµατέας   
» Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου. 
» Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων 
» Νοµική Υπηρεσία 
» Αυτοτελές Τµήµα Πολιτικής Προστασίας 
» Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης 
» Γραφείο Προγραµµατισµού και Οργάνωσης 
» Γραφείο Απασχόλησης, Τουρισµού, Αλιείας, Κτηνοτροφίας και Αγροτικής Ανάπτυξης 
» Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων 
» Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)  
» Αυτοτελές Γραφείο ∆ιαφάνειας 
» Αυτοτελές Γραφείο ∆ιοικητικής Βοήθειας 

 
•••• ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : 
» Τµήµα Κυκλοφορίας και Στάθµευσης  
» Τµήµα Καταστηµάτων, Επιχειρήσεων και Περιβάλλοντος 

 
•••• ∆ιεύθυνση  Υπηρεσίας ∆όµησης,  που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 
» Τµήµα  Πολεοδοµικών Εφαρµογών 
» Τµήµα Έκδοσης Εγκρίσεων και Αδειών ∆όµησης 
» Τµήµα Ελέγχου Κατασκευών 

  
•••• ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : 
» Τµήµα Αποκοµιδής Απορριµµάτων και Ανακυκλώσιµων υλικών 
» Τµήµα Καθαρισµού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων 
» Τµήµα ∆ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων 

 
 

•••• ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : 
» Τµήµα Περιβάλλοντος  
» Τµήµα Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου 
» Τµήµα Οργάνωσης και Λειτουργίας Κοιµητηρίων 
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•••• ∆ιεύθυνση Κοινωνικής  Πολιτικής, Παιδείας,  Αθλητισµού και Πολιτισµού που περιλαµβάνει ειδικότερα τις 
παρακάτω διοικητικές ενότητες : 

» Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων 
» Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας 
» Τµήµα Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Βρεφονηπιακών Σταθµών  
» Τµήµα Πολιτισµού και Αθλητισµού 

 
•••• ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : 
» Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου 
» Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου 
» Τµήµα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
» Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού 
» Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας 

 
•••• ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 
» Τµήµα Προϋπολογισµού και Λογιστηρίου  
» Τµήµα Εσόδων και  Περιουσίας  
» Τµήµα Προµηθειών 
» Τµήµα Ταµείου 

 
•••• ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : 
» Τµήµα Μελετών και Έργων  
» Τµήµα Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων  
» Τµήµα Τεχνικών Συνεργείων 

 
•••• ∆ιεύθυνση ΚΕΠ που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : 
» Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
» Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης 
» Τµήµα ΚΕΠ Βάρης 
» Τµήµα ΚΕΠ Βουλιαγµένης 

 
Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες: Οι Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες του ∆ήµου είναι εγκατεστηµένες στην έδρα των 
δηµοτικών κοινοτήτων, εξυπηρετούν τις δηµοτικές  / τοπικές κοινότητες και  περιλαµβάνουν υπηρεσίες οι οποίες 
υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις ή Τµήµατα των Κεντρικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. 
 

Πίνακας 61: Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες ∆ήµου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγµένης 
Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες µε Έδρα τη Βάρη Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες µε Έδρα τη Βουλιαγµένη 
Τµήµα ΚΕΠ Τµήµα ΚΕΠ 
Γραφείο ∆ιοικητικών Θεµάτων Γραφείο ∆ιοικητικών Θεµάτων 
Γραφείο ∆ιοικητικών Θεµάτων Γραφείο ∆ιοικητικών Θεµάτων 
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5.2.1.2. Ρόλοι & Αρµοδιότητες στο Πλαίσιο του ΟΕΥ 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον ∆ήµαρχο, 
και παρουσιάζεται συνοπτικά οι ρόλος και οι αρµοδιότητες αυτών39. 
 

Πίνακας 62: Ρόλοι & Αρµοδιότητες Υπηρεσιών που Υπάγονται Απευθείας στον ∆ήµαρχο 

Τίτλος Ρόλοι και Αρµοδιότητες 

Γενικός Γραµµατέας Ο Γενικός Γραµµατέας υποστηρίζει τον ∆ήµαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα, 
υλοποιώντας τις αρµοδιότητες που του αναθέτει ο ∆ήµαρχος µε απόφασή του. 

Ιδιαίτερο Γραφείο 
∆ηµάρχου 

Το Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραµµατειακή 
υποστήριξη προς τον ∆ήµαρχο 

Γραφείο ∆ιοικητικής 
Βοήθειας 

Το Γραφείο ∆ιοικητικής Βοήθειας είναι αρµόδιο για την παροχή διοικητικής βοήθειας σε 
άτοµα που έχουν αντικειµενική αδυναµία πρόσβασης στις δηµοτικές υπηρεσίες ή στα 
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). 

Αυτοτελές Γραφείο 
∆ιαφάνειας 

Το Αυτοτελές Γραφείο ∆ιαφάνειας είναι αρµόδιο για το σχεδιασµό και την εφαρµογή 
συστηµάτων και διαδικασιών που επιδιώκουν την διασφάλιση της διαφάνειας στις κάθε 
είδους σχέσεις του ∆ήµου προς τρίτους 

Αυτοτελές Γραφείο 
Επικοινωνίας & 
∆ηµοσίων Σχέσεων 

Το  Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων σχεδιάζει και εισηγείται τη 
επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του ∆ήµου 

Νοµική Υπηρεσία Η Νοµική Υπηρεσία παρέχει νοµική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του ∆ήµου και τις 
δηµοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων, των στόχων και των συµφερόντων 
του ∆ήµου. 

Αυτοτελές Τµήµα 
Προγραµµατισµού και 
Ανάπτυξης 

Το Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του ∆ήµου είναι αρµόδιο  για την 
υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων του 
∆ήµου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και των Ετησίων 
Προγραµµάτων ∆ράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας και απόδοσης των 
υπηρεσιών του ∆ήµου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασµό και 
την παρακολούθηση της εφαρµογής των εσωτερικών οργανωτικών συστηµάτων του ∆ήµου. 
Παράλληλα είναι αρµόδιο για την παρακολούθηση, χορήγηση αδειών και εποπτεία των 
εµπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του ∆ήµου, την προστασία του καταναλωτή, την  
προώθηση της απασχόλησης, τη διαχείριση ζητηµάτων της  αλιείας και της κτηνοτροφίας 
στην περιοχή του ∆ήµου, και την εφαρµογή ενεργειών  τουριστικής ανάπτυξης. 
Επιπρόσθετα είναι αρµόδιο για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των 
συστηµάτων ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) του ∆ήµου. 

Αυτοτελές Τµήµα 
Πολιτικής Προστασίας 

Το  Αυτοτελές Τµήµα Πολιτικής Προστασίας είναι αρµόδιο για τη  διατύπωση εισηγήσεων 
σχεδιασµού και το συντονισµό δράσεων για την πρόληψη, αντιµετώπιση και 
αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών στην περιοχή του ∆ήµου 

                                                           
39

 Αναλυτική παρουσίαση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της κάθε Υπηρεσίας βρίσκεται στον ΟΕΥ του Δήμου 
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∆/νση ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας 

Με το ΦΕΚ Α' 47/11-05-2015 ο Ν.4325/2015  "Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης − 
Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις" του ΥΠΕΣ∆Α προβλέπει την επανασύσταση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, 
η οποία είχε καταργηθεί σύµφωνα µε το Ν.4127/2013. Σύµφωνα µε το Άρθρο 1 του Ν. 3731 
/ 2008 η ∆ηµοτική Αστυνοµία ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, των όρων που 
προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία και των όρων που προβλέπονται στις τοπικές 
κανονιστικές αποφάσεις  που αφορούν: 
 

 Την ύδρευση, την άρδευση και την αποχέτευση. 
 Τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών 

κοινόχρηστων χώρων. 
 Τη χρήση και λειτουργία των δηµοτικών αγορών, των εµποροπανηγύρεων, των 

ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και των λαϊκών αγορών. 
 Την υπαίθρια διαφήµιση 
 Την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους 
 Την τήρηση των µέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη πυρκαγιών σε κοινόχρηστους 

υπαίθριους χώρου 
 Την κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθµευση των οχηµάτων, την κυκλοφορία 

τροχοφόρων στους πεζόδροµους, πλατείες, πεζοδρόµια και γενικά σε χώρους που δεν 
προορίζονται για τέτοια χρήση και στην εκποµπή θορύβων από αυτά. 

 Τη ρύθµιση της κυκλοφορίας  και  τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα. 
 Τη σήµανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και στις υποχρεώσεις αυτών που 

εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στο δηµοτικό οδικό δίκτυο. Ελέγχει για 
τη λήψη µέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται. 

 Τη λειτουργία παιδότοπων, καταστηµάτων, επιχειρήσεων, θεάτρων, κινηµατογράφων, 
ψυχαγωγικών και λοιπών δραστηριοτήτων, για τις οποίες αρµόδιος για τη χορήγηση, 
ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης, λειτουργίας και ασκήσεως τους 
είναι ο οικείος ∆ήµος, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες έχουν ορισθεί άλλες 
αρχές αρµόδιες για το σχετικό έλεγχο. 

 Την ηχορύπανση, την κοινή ησυχία και τη λειτουργία µουσικής στα καταστήµατα και στα 
δηµόσια κέντρα, το  ωράριο λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης,  των συναφών 
καταστηµάτων, των εµπορικών καταστηµάτων και των καταστηµάτων τροφίµων 

 Την προσωρινή εγκατάσταση µετακινούµενων πληθυσµιακών οµάδων 
 Την εφαρµογή των µέτρων που λαµβάνονται από τις δηµοτικές αρχές για δραστηριότητες 

και καταστάσεις που εγκυµονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων και 
ειδικότερα από τις επικίνδυνες οικοδοµές, 

 Την εφαρµογή των κανονιστικών πράξεων που τίθενται από αυτές για την προστασία της 
υγείας των κατοίκων από τις οχλούσες δραστηριότητες που αναφέρονται σε αυτές. 

 Τον Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό.  
 Τα ζώα συντροφιάς. 
 Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τη λειτουργία καταστηµάτων και 

επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δηµοτικές αρχές. 
 Αφαιρεί την άδεια οικοδοµής για οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α. Συµµετέχει 

στην εφαρµογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας 
 Προστατεύει τη δηµοτική και κοινοτική περιουσία. 
 ∆ιενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση 

διοικητικών πράξεων από τα όργανα του ∆ήµου και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και 
συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη χορήγηση 
βεβαίωσης µόνιµης κατοικίας. 

 Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου ∆ήµου ή άλλων ∆ηµοτικών Αρχών εντός 
των διοικητικών ορίων του οικείου ∆ήµου. 
 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι Υπηρεσίες των υπόλοιπων Κεντρικών Υπηρεσιών 
(∆ιευθύνσεων και Αυτοτελών Τµηµάτων), και παρουσιάζονται συνοπτικά ο ρόλος και οι αρµοδιότητες 
αυτών40. 
 
                                                           
40

 Αναλυτική παρουσίαση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της κάθε Υπηρεσίας βρίσκεται στον ΟΕΥ του Δήμου 
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Πίνακας 63: Ρόλοι & Αρµοδιότητες Λοιπών Υπηρεσιών 

Τίτλος Ρόλοι και Αρµοδιότητες 

∆/νση Υπηρεσίας 
∆όµησης 

Η ∆ιεύθυνση Υπηρεσίας ∆όµησης  είναι αρµόδια για την εφαρµογή του πολεοδοµικού 
σχεδιασµού, την έκδοση και έλεγχο των εγκρίσεων δόµησης και αδειών δόµησης καθώς και  
τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών σε συνεργασία µε την Υπηρεσία Ελεγκτών ∆όµησης. 

∆/νση Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης 

Η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είναι αρµόδια για την εξασφάλιση της 
αποκοµιδής και της µεταφοράς των απορριµµάτων και της χωριστής αποκοµιδής και 
µεταφοράς των ανακυκλώσιµων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων 
χώρων, καθώς και τη συντήρηση των οχηµάτων του ∆ήµου. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων 
της, µελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρµογή συστηµάτων εναλλακτικής 
διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή του ∆ήµου (συστήµατα και 
προγράµµατα ανακύκλωσης). Με απόφαση του ∆ηµάρχου και για την αποτελεσµατικότερη 
διεξαγωγή του έργου της ∆ιεύθυνσης, είναι δυνατόν να συγκροτούνται λειτουργικά Γραφεία 
υπαγόµενα στη ∆ιεύθυνση, µε συγκεκριµένο αντικείµενο και για συγκεκριµένη χρονική 
περίοδο, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης σε 
επίπεδο συγκεκριµένης δηµοτικής κοινότητας ή άλλης γεωγραφικής περιφέρειας του ∆ήµου. 

∆/νση Περιβάλλοντος 
& Πρασίνου 

Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου είναι αρµόδια για την προστασία και αναβάθµιση 
του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος, µε τη  λήψη των καταλλήλων µέτρων και τη ρύθµιση των 
σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου, τη λειτουργία 
των κοιµητηρίων και την ενεργειακή παρακολούθηση των εγκαταστάσεων του ∆ήµου. Οι 
συγκεκριµένες αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Με απόφαση 
του ∆ηµάρχου και για την αποτελεσµατικότερη διεξαγωγή του έργου της ∆ιεύθυνσης, είναι 
δυνατόν να συγκροτούνται λειτουργικά Γραφεία υπαγόµενα στη ∆ιεύθυνση, µε συγκεκριµένο 
αντικείµενο και για συγκεκριµένη χρονική περίοδο, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο 
των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης σε επίπεδο συγκεκριµένης δηµοτικής κοινότητας ή άλλης 
γεωγραφικής περιφέρειας του ∆ήµου. 

∆/νση Κοινωνικής 
Πολιτικής, Παιδείας, 
Αθλητισµού & 
Πολιτισµού 

Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής  Πολιτικής, Παιδείας,  Αθλητισµού και Πολιτισµού και είναι αρµόδια 
για  τον  σχεδιασµό και την εφαρµογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των 
φύλων, την προστασία και προαγωγή της δηµόσιας υγείας στην περιοχή του ∆ήµου, την 
προώθηση και ρύθµιση ζητηµάτων της   πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, την 
προώθηση της ∆ια   Βίου Μάθησης, καθώς και για το σχεδιασµό και την εφαρµογή 
προγραµµάτων Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς.  

∆/νση ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών 

Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών είναι αρµόδια για την τήρηση των διαδικασιών και 
αρχείων που αφορούν την δηµοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών 
γεγονότων στην περιοχή του ∆ήµου, για το σχεδιασµό και τον συντονισµό εφαρµογής των 
πολιτικών, συστηµάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση / 
διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του ∆ήµου, για τη γραµµατειακή υποστήριξη των 
πολιτικών οργάνων του ∆ήµου, τη λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή 
γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δηµοτικές υπηρεσίες. Οι συγκεκριµένες 
αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Στη ∆ιεύθυνση 
υπάγονται διοικητικά και  τα αποκεντρωµένα Γραφεία ∆ιοικητικών Θεµάτων στις επιµέρους 
δηµοτικές ενότητες. 

∆/νση Οικονοµικών 
Υπηρεσιών 

Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών είναι αρµόδια για την αποτελεσµατική τήρηση των 
οικονοµικών προγραµµάτων λειτουργίας του ∆ήµου, τη σωστή απεικόνιση των οικονοµικών 
πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και 
αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας. Συγχρόνως, η ∆ιεύθυνση µεριµνά για την 
αποτελεσµατική διενέργεια όλων των νόµιµων διαδικασιών που απαιτούνται για την 
προµήθεια υλικών, εξοπλισµού και υπηρεσιών του ∆ήµου. Στη ∆ιεύθυνση υπάγονται 
διοικητικά, και ειδικότερα στο Τµήµα Ταµείου, και τα αποκεντρωµένα Γραφεία Οικονοµικών 
Θεµάτων στις επιµέρους δηµοτικές ενότητες. 
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∆/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρµόδια για τη µελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των 
κάθε είδους τεχνικών έργων του ∆ήµου, µε στόχο την έγκαιρη, οικονοµική και άριστη από 
επιστηµονικής απόψεως πραγµατοποίησής τους. Συγχρόνως η ∆ιεύθυνση είναι αρµόδια για 
την εξασφάλιση βελτιωµένων συνθηκών ασφαλούς µετακίνησης και κυκλοφορίας των 
δηµοτών και των οχηµάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων και την έκδοση 
αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τοµέα των µεταφορών. Με απόφαση 
του ∆ηµάρχου και για την αποτελεσµατικότερη διεξαγωγή του έργου της ∆ιεύθυνσης, είναι 
δυνατόν να συγκροτούνται λειτουργικά Γραφεία υπαγόµενα στη ∆ιεύθυνση, µε συγκεκριµένο 
αντικείµενο και για συγκεκριµένη χρονική περίοδο, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο 
των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης σε επίπεδο συγκεκριµένης δηµοτικής κοινότητας ή άλλης 
γεωγραφικής περιφέρειας του ∆ήµου. 

∆/νση ΚΕΠ 

Η ∆ιεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είναι αρµόδια για την παροχή 
διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την 
υποβολή της αίτησης µέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες 
υπηρεσίες και σύµφωνα µε τον κεντρικό σχεδιασµό του Υπουργείου. Εσωτερικών. Στη 
∆ιεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωµένα Τµήµατα Κ.Ε.Π. σε επιµέρους 
δηµοτικές ενότητες. 

 
 
5.2.1.3. ΟΕΥ & Λειτουργικό Οργανόγραµµα 
 
Ο υφιστάµενος ΟΕΥ του ∆ήµου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης σχεδιάστηκε και εγκρίθηκε στο 
πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράµµατος «Καλλικράτης», λαµβάνοντας υπόψη τις τότε συνθήκες. Η 
πραγµατική εικόνα του ∆ήµου δηλαδή το Λειτουργικό Οργανόγραµµα των Υπηρεσιών, 
διαφοροποιείται αναφορικά µε το προβλεπόµενο (ΟΕΥ) σύµφωνα µε τα παρακάτω: 
 

 
∆ιάγραµµα 44: Προσωπικό ∆ήµου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης (2015) 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι αποκλίσεις µεταξύ ΟΕΥ και Λειτουργικού 
Οργανογράµµατος: 
 
 
 
 
 



Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  2015 - 2019 

119                                                                                                                               Δήμος Βάρης - Βούλας -  Βουλιαγμένης 

 

Πίνακας 64: Αποκλίσεις Λειτουργικού Οργανογράµµατος από τον ΟΕΥ 
 

Θέσεις ΠΕ ΤΕ ∆Ε ΥΕ 
Πρόβλεψη ΟΕΥ41 

(Σύνολο) 

Οργανικές Θέσεις µε Σχέση Εργασίας ∆ηµοσίου 
∆ικαίου 

53 29 240 117 439 

Προσωρινές Θέσεις µε Σχέση Εργασίας ∆ηµοσίου 
∆ικαίου 

0 1 3 0 4 

Σύνολο Θέσεων µε Σχέση Εργασίας ∆ηµοσίου 
∆ικαίου 

53 30 243 117 443 

Θέσεις µε Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 
Αορίστου Χρόνου 

7 1 23 21 52 

Ειδικές Θέσεις 11 0 0 0 11 

Θέσεις µε Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 
Ορισµένου Χρόνου 

Εξειδίκευση µε 
Απόφαση ∆Σ 

Εξειδίκευση µε 
Απόφαση ∆Σ 

Εξειδίκευση µε 
Απόφαση ∆Σ 

Εξειδίκευση µε 
Απόφαση ∆Σ 

200 

Σύνολο (-Ι∆ΟΧ) 71 31 266 138 506 
Σύνολο (+Ι∆ΟΧ) 706 

Υφιστάµενες Θέσεις (Λειτουργικό Οργανόγραµµα) 55 28 177 89 349 

Απόκλιση (Θέσεις) -157 

Απόκλιση (%) -31% 

 
∆ιάγραµµα 45: Απόκλιση Λειτουργικού 
Οργανογράµµατος από τον ΟΕΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Όπως φαίνεται, παρουσιάζονται σηµαντικές αποκλίσεις. Ο ΟΕΥ προβλέπει πως ο ∆ήµος θα πρέπει 
να είναι στελεχωµένος µε 506 άτοµα (ή 706 άτοµα εάν συνυπολογίσουµε και του υπαλλήλους Ι∆ΟΧ), 
ενώ η υφιστάµενη κατάσταση περιλαµβάνει 349 άτοµα µόνιµο προσωπικό (απόκλιση της τάξης του 
31%). 
 
Υπογραµµίζεται στο σηµείο αυτό, πως στο πλαίσιο της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
2012 – 2014 του ∆ήµου, είχε προσδιοριστεί ως κρίσιµο ζήτηµα εσωτερικής ανάπτυξης, όχι µόνο η 
µείωση του προσωπικού (που ήταν ήδη εµφανής), αλλά κυρίως η «δυναµική» περαιτέρω µείωσης που 
διαφαινόταν στο πλαίσιο της τότε οικονοµικής συγκυρίας και των περιοριστικών δηµοσιονοµικών 
µέτρων σε εθνικό επίπεδο.  
 

                                                           
41

 Η πρόβλεψη το ΟΕΥ διαμορφώθηκε με βάση τους υπηρετούντες κατά την 1/11/2011 κατ’ εφαρμογή του άρθ. 

33 του Ν. 4024/2011 
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Αναλύοντας την εξέλιξη του ανθρώπινου δυναµικού του ∆ήµου κατά την περίοδο 2012 – 2014, 
καθίσταται εύκολα εµφανές πως οι πιο πάνω αρνητικές εκτιµήσεις επαληθεύτηκαν. Στους πίνακες και 
τα διαγράµµατα που ακολουθούν αποτυπώνεται η εξέλιξη του ανθρώπινου δυναµικού του ∆ήµου κατά 
την τελευταία τριετία. 
 

Πίνακας 65: Λειτουργικό Οργανόγραµµα ∆ήµου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης (2012) 

Θέσεις ΠΕ ΤΕ ∆Ε ΥΕ 
Σύνολο 

Υπηρεσίας 

Αυτοτελές Τµήµα Πολιτικής Προστασίας n/a n/a n/a n/a 0 

Αυτοτελές Γραφείο ∆ιαφάνειας n/a n/a n/a n/a 0 

Αυτοτελές Γραφείο ∆ιοικητικής Βοήθειας n/a n/a n/a n/a 0 

Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης n/a n/a n/a n/a 0 

Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου n/a n/a n/a n/a 0 

Νοµική Υπηρεσία n/a n/a n/a n/a 0 

Υπηρεσίες Υπαγόµενες Απευθείας στο ∆ήµαρχο (Εκτός ∆ηµοτικής Αστυνοµίας) 5 2 10 0 17 

∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 7 2 30 0 39 

∆ιεύθυνση Υπηρεσίας ∆όµησης 7 4 7 0 18 

∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 0 0 41 79 120 

∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου 3 2 43 27 75 

∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισµού & Πολιτισµού 2 1 14 8 25 

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 5 4 33 11 53 

∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 7 30 0 0 37 

∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 16 5 31 4 56 

∆ιεύθυνση ΚΕΠ 3 1 8 1 13 

Οργανισµός Αθλητισµού, Πολιτισµού & Παιδικής Αγωγής 4 9 14 8 35 

Ίδρυµα Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγµένης 1 2 3 2 8 

Σύνολο 60 62 234 140 496 
 

Πίνακας 66: Λειτουργικό Οργανόγραµµα ∆ήµου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης (2015) 

Θέσεις ΠΕ ΤΕ ∆Ε ΥΕ 
Σύνολο 

Υπηρεσίας 

Αυτοτελές Τµήµα Πολιτικής Προστασίας 0 1 4 5 10 

Αυτοτελές Γραφείο ∆ιαφάνειας 1 0 0 0 1 

Αυτοτελές Γραφείο ∆ιοικητικής Βοήθειας 0 0 2 4 6 

Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 3 1 3 0 7 

Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 0 1 2 0 3 

Νοµική Υπηρεσία 3 1 0 0 4 

Υπηρεσίες Υπαγόµενες Απευθείας στο ∆ήµαρχο (Εκτός ∆ηµοτικής Αστυνοµίας) 7 4 11 9 31 

∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 0 0 0 0 0 

∆ιεύθυνση Υπηρεσίας ∆όµησης 10 2 4 0 16 

∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 2 0 52 47 101 

∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου 2 2 22 19 45 

∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισµού & Πολιτισµού 8 1 10 6 25 

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 1 0 25 4 30 

∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 9 6 16 0 31 

∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 9 6 20 1 36 

∆ιεύθυνση ΚΕΠ 3 2 9 1 15 

Οργανισµός Αθλητισµού, Πολιτισµού & Παιδικής Αγωγής 3 3 5 0 11 

Ίδρυµα Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγµένης 1 2 3 2 8 

Σύνολο 55 28 177 89 349 
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Πίνακας 67: Αποκλίσεις Λειτουργικού Οργανογράµµατος & ΟΕΥ ανά Κατηγορία Προσωπικού (2012, 2015) 
 

 ΠΕ ΤΕ ∆Ε ΥΕ Σύνολο 

2012 60 62 234 140 496 

2015 55 28 177 89 349 

∆ιαφορά -5 -34 -57 -51 -147 

∆ιαφορά (%) -8% -55% -24% -36% -29% 

 
Αναλυτικότερα, µέσα στη τελευταία τριετία, το προσωπικό του ∆ήµου µειώθηκε κατά 29%. Μείωση 
παρουσιάζεται σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε και ΥΕ). Η µεγαλύτερη µείωση 
παρουσιάζεται στην κατηγορία ΤΕ, όπου το προσωπικό αυτής της κατηγορίας µειώθηκε κατά 55%. 
Ακολουθεί η κατηγορία ΥΕ µε µείωση της τάξης του 36% και η κατηγορία ∆Ε µε µείωση της τάξης 
του 24%. Το προσωπικό κατηγορίας ΠΕ µειώθηκε κατά 8 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το 2012. 
 

 
Πίνακας 68: Αποκλίσεις Λειτουργικού Οργανογράµµατος & ΟΕΥ ανά Υπηρεσία (2012, 2015) 

 2012 2015 ∆ιαφορά 
∆ιαφορά 

(%) 

Υπηρεσίες Υπαγόµενες Απευθείας στο ∆ήµαρχο 17 31 14 82% 

∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 39 0 -39 -100%42 

∆ιεύθυνση Υπηρεσίας ∆όµησης 18 16 -2 -11% 

∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 120 101 -19 -16% 

∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου 75 45 -30 -40% 

∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισµού & Πολιτισµού 25 25 0 0% 

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 53 30 -23 -43% 

∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 37 31 -6 -16% 

∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 56 36 -20 -36% 

∆ιεύθυνση ΚΕΠ 13 15 2 15% 

Οργανισµός Αθλητισµού, Πολιτισµού & Παιδικής Αγωγής 35 11 -24 -69% 

Ίδρυµα Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγµένης 8 8 0 0% 

Σύνολο 496 349 -147 -30% 

 
Όπως αποτυπώνεται και στον πιο πάνω πίνακα, η µείωση του προσωπικού αφορά το σύνολο 
σχεδόν των υπηρεσιών του ∆ήµου. Η µεγαλύτερη µείωση του προσωπικού παρουσιάζεται στη 
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (-43%) και τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου (-40%). 
Ακολουθεί η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών µε ποσοστό µείωσης προσωπικού 36%. Η µείωση στις 
υπόλοιπες Υπηρεσίες είναι επίσης σηµαντική αν και κάτω του Μέσου Όρου, ο οποίος αγγίζει το 30%. 
 
Όσον αφορά τα ΝΠ∆∆ του ∆ήµου, αξιοσηµείωτη είναι η µείωση προσωπικού στον ΟΑΠΠΑ (-69%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
42 Με το ΦΕΚ Α' 47/11-05-2015 ο Ν.4325/2015  "Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης − Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις" του ΥΠΕΣ∆Α προβλέπει την επανασύσταση 
της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, η οποία είχε καταργηθεί σύµφωνα µε το Ν.4127/2013. Στο πίνακα αποτυπώνεται η 
κατάργηση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 
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∆ιάγραµµα 46: Αποκλίσεις 
Λειτουργικού Οργανογράµµατος 
& ΟΕΥ ανά Κατηγορία 
Προσωπικού (2012, 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

∆ιάγραµµα 47: Αποκλίσεις Λειτουργικού Οργανογράµµατος & ΟΕΥ ανά Υπηρεσία (2012, 2015) 
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5.2.2. Σύνοψη Συµπερασµάτων προς τη ∆ιοίκηση 
 

� Η κατάσταση του ∆ήµου όσον αφορά το κρίσιµο ζήτηµα της µείωσης του προσωπικού, έχει επιδεινώθηκε 
σηµαντικά την περίοδο 2012 – 2014. Ως αποτέλεσµα, η παρούσα ανάλυση οδηγεί στο συµπέρασµα ότι: 

 H διαχείριση της µείωσης του προσωπικού, 
 η ανάσχεση περαιτέρω µείωσης του προσωπικού και 
 η υιοθέτηση οργανωτικών, διοικητικών αλλαγών 
 και η αξιοποίηση των ΤΠΕ για την µείωση των επιπτώσεων της µείωσης του προσωπικού σε όρους 

αποτελεσµατικότητας και ποιότητας προσφερόµενων υπηρεσιών, 

αποτελούν ακόµα πιο επιτακτική ανάγκη σε σχέση µε το παρελθόν. 
 

� Το κρίσιµο ζήτηµα της µείωσης του ανθρώπινου δυναµικού του ∆ήµου δηµιουργεί ένα δεύτερο κρίσιµο ζήτηµα, το 
οποία πρέπει επίσης να αναδειχθεί και να εξεταστεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, καθώς 
δύναται να επηρεάσει εξίσου τη λειτουργία του ∆ήµου µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. Πιο συγκεκριµένα: 
 

 Η µείωση του προσωπικού του ∆ήµου, σε συνδυασµό µε 
 την απουσία τυποποιηµένων διαδικασιών σε πολλές λειτουργίες του ∆ήµου, 

 
έχουν ως αποτέλεσµα ένα σηµαντικό µέρος της γνώσης και της εµπειρίας των υπαλλήλων που 
αποχωρούν από το ∆ήµο, να χάνεται από το ∆ήµο ως Οργανισµό. Οι επιπτώσεις σε όρους αποδοτικότητας 
και αποτελεσµατικότητας δύναται να είναι πολύ σηµαντικές. Συµπερασµατικά, η τυποποίηση των διαδικασιών 
λειτουργίας του ∆ήµου προκύπτει ως κρίσιµο ζήτηµα ανάπτυξης, όχι µόνο λόγω των άµεσων ωφελειών που 
αδιαµφισβήτητα θα επιφέρει στη λειτουργία του ∆ήµου, αλλά κυρίως ως µέσω για την ανάσχεση των 
επιπτώσεων της µείωσης προσωπικού, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 
 
Βάσει των παραπάνω και στα πλαίσια της αξιολόγησης της υφιστάµενης κατάστασης, τονίζεται πως 
θα ήταν ιδιαίτερα θετικό τόσο να ενισχυθεί το ανθρώπινο δυναµικό του ∆ήµου (αν και κάτι τέτοιο 
θεωρείται ότι παραµένει ιδιαίτερα δύσκολο στα πλαίσια της υφιστάµενης οικονοµικής συγκυρίας), 
όσο και να διερευνηθούν δυνατότητες αύξησης της παραγωγικότητας και της 
αποτελεσµατικότητας του προσωπικού µε: 
 

i. Καταγραφή και Τυποποίηση ∆ιαδικασιών 
ii. Ανάπτυξη - Εφαρµογή & Πιστοποίηση Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

iii. Ανασχεδιασµός & Αυτοµατοποίηση ∆ιαδικασιών Λειτουργίας του ∆ήµου 
iv. Σύγχρονα εργαλεία Management (πχ. Σύστηµα ∆ιοίκησης Μέσω Στόχων, το οποίο έχει 

θεσµοθετηθεί µε το Ν. 3230/2004) 
v. Προώθηση της Αυτό-αξιολόγησης (πχ. Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης – ΚΠΑ που ήδη έχει 

εφαρµοστεί σε επίπεδο «Καποδιστριακού ∆ήµου Βούλας» και άρα υπάρχει σηµαντική 
τεχνογνωσία στο εσωτερικό του νέου ∆ήµου) 

vi. Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη 
vii. Εισαγωγή των ΤΠΕ στις εσωτερικές λειτουργίες του ∆ήµου  
viii. Αξιοποίηση του θεσµικού πλαισίου για την Κοινωνική Οικονοµία (Ν.4019/2011), για την 

υποστήριξη συγκεκριµένων λειτουργιών του ∆ήµου 
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5.2.3. Καταγραφή της Υφιστάµενης Κατάστασης των Υπηρεσιών του ∆ήµου 
 
Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί µια καταγραφή και ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης των 
Υπηρεσιών. Η καταγραφή και η ανάλυση βασίζεται43 σε στοιχεία που δόθηκαν από τις Υπηρεσίες 
του ∆ήµου και αποτελεί σε κάποιο βαθµό µια µορφή «αυτο-αξιολόγησης» ή τη βάση µιας «αυτο-
αξιολόγησης» του τρόπου λειτουργίας των Υπηρεσιών (ήτοι αξιολόγηση από τις ίδιες τις Υπηρεσίες). 
Στο πλαίσιο της κατάρτισης ενός Επιχειρησιακού Προγράµµατος, τα στοιχεία αυτά έχουν ιδιαίτερη 
βαρύτητα (α) ακριβώς επειδή προέρχονται από τις ίδιες τις Υπηρεσίες του ∆ήµου και (β) επειδή η 
συγκέντρωση των στοιχείων από όλες τις Υπηρεσίες προσφέρει τη δυνατότητα διεξαγωγής 
συµπερασµάτων αναφορικά µε διοικητικά και οργανωτικά ζητήµατα που αφορούν συνολικά το ∆ήµο. 
Η παρούσα καταγραφή αποτελεί βασική εισροή στο πλαίσιο της SWOT ανάλυσης του ∆ήµου ως 
οργανισµού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
43 Η ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται σε απαντήσεις των Υπηρεσιών, οι οποίες καταγράφηκαν, µελετήθηκαν και 
«αποκωδικοποιήθηκαν» σε µια λογική επιχειρησιακής ανάλυσης στο βαθµό που αυτή απαιτείται για τους σκοπούς και 
τους στόχους ενός Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Συνεπώς τα στοιχεία που περιλαµβάνονται δεν αποτελούν µόνο την 
καταγραφή των απαντήσεων των Υπηρεσιών, αλλά έχουν συµπληρωθεί και αναλυθεί περεταίρω, όπου κρίθηκε απαραίτητο. 
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 Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 

∆ραστηριότητες που δεν Εκτελούνται Εκτελείται το σύνολο των δραστηριοτήτων, αλλά µε σηµαντικά προβλήµατα λόγω έλλειψης 
εξειδικευµένου προσωπικού. Ειδικότερα όσον αφορά τη δραστηριότητα της διαχείρισης των 
αδέσποτων ζώων, δεν υπάρχει δυνατότητα δράσης της Υπηρεσίας, λόγω έλλειψης κατάλληλου 
συνεργείου για την περισυλλογή τους, µε αποτέλεσµα να επηρεάζεται αρνητικά η ποιότητα ζωής 
των δηµοτών. 

Καταλληλότητα & Επάρκεια 
Προσωπικού   

ΟΧΙ. Το προσωπικό του Τµήµατος δεν θεωρείται επαρκές για την εύρυθµη λειτουργία αυτού. 

Ανάγκες Κατάρτισης του Προσωπικού ∆εν υπάρχει συστηµατική επιµόρφωση του προσωπικού. Χρειάζεται εκπαίδευση σε Συστήµατα 
Πληροφορικής για την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας της Υπηρεσίας, 
προµηθεών, ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας και ΕΣΠΑ 2014-2020 

Κτηριακές Εγκαταστάσεις Υπάρχει έλλειψη επαρκών χώρων για τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της Υπηρεσίας. 
Πιο συγκεκριµένα, καταγράφεται ανεπάρκεια χώρων για γραφεία, αποθήκη εξοπλισµού και 
εργαστήριο. 

Εξοπλισµός Υπάρχουν ανάγκες σε εξοπλισµό για τη λειτουργία του Server Room (Ειδικό κλιµατιστικό και 
ανιχνευτής - κατασβεστής πυρκαγιάς). Επίσης, υπάρχει ανάγκη ανανέωσης του εξοπλισµού 
πληροφορικής (υλικό και περιφερειακός εξοπλισµός), λόγω παλαιότητας αυτού. 

Οργάνωση Σηµαντικά προβλήµατα εντοπίζονται στην οργανωτική δοµή του Τµήµατος.  Πιο συγκεκριµένα, 
στο Τµήµα είναι ενταγµένα Γραφεία µε µη συναφείς αρµοδιότητες, όπως η διαχείριση των 
αδέσποτων ζώων, η πληροφορική, τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, κλπ. Ως 
αποτέλεσµα, η αποτελεσµατική λειτουργία του τµήµατος συνολικά είναι ιδιαίτερα δύσκολο να 
επιτευχθεί, καθώς δεν εξασφαλίζονται οικονοµίες κλίµακας, αλλά αντίθετα αρνητικές 
εξωτερικότητες από την προσπάθεια διαχείρισης διαφορετικών αντικειµένων από µία οργανωτική 
δοµή. 

Συστήµατα ΤΠΕ Όσον αφορά τη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστηµάτων, εντοπίζονται προβλήµατα λόγω 
φόρτου εργασίας, ήτοι λόγω ανάγκης χρήσης των Πληροφοριακών Συστηµάτων ταυτόχρονα από 
πολλούς χρήστες, οι θέσεις εργασίας των οποίων βρίσκονται σε πολλά διαφορετικά κτίρια. 
Παράλληλα, δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή υποδοµή Help Desk / Back Office. Το MS OFFICE 
απαιτεί πληρωµή αδειών χρήσης. 

Συνεργασίες µε άλλες ∆ιευθύνσεις του 
∆ήµου 

Υπάρχει ανάγκη νοµικής υποστήριξης και των τεσσάρων Γραφείων του Τµήµατος, από την 
αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου και υποστήριξη στον τοµέα των µελετών. 

Συνεργασίες µε Υπηρεσίες και Φορείς 
εκτός ∆ήµου 

Εντοπίζονται προβλήµατα στη συνεργασία του Τµήµατος µε υπηρεσίες εκτός ∆ήµου (πχ. 
Πυροσβεστική, ΥΠ.ΕΣ. ∆/νση Υγείας, Περιφέρεια) 

Αποτελεσµατικότητα της Λειτουργίας 
του Τµήµατος 

Η αποτελεσµατικότητα της λειτουργίες του Τµήµατος επηρεάζεται αρνητικά από την έλλειψη 
προσωπικού σε όλα τα Γραφεία. Επηρεάζεται επίσης αρνητικά από την υφιστάµενη οργανωτική 
δοµή του Τµήµατος που συγκεντρώνει δραστηριότητες οι οποίες δεν παρουσιάζουν καµία 
συνάφεια µεταξύ τους. 

���� Ισχυρά Σηµεία  1. Άµεση επαφή µε τον πολίτη (ορισµένες δραστηριότητες), 2. Εξειδικευµένη γνώση 

���� Αδύνατα Σηµεία 1. Οργανωτική ∆οµή, 2. Έλλειψη Προσωπικού 

���� Ευκαιρίες 1.Ο κρίσιµος ρόλος των ΤΠΕ για την επίτευξη της αναγκαίας βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας 
και της αποδοτικότητας του ∆ήµου, 2. Νέο ΕΣΠΑ – χρηµατοδοτικά εργαλεία. 

���� Απειλές - 

Προτάσεις για την Εσωτερική Ανάπτυξη 
του Τµήµατος 

1. Πρόσληψη - Μετάταξη εξειδικευµένου προσωπικού, 2. Επανεξέταση της Οργανωτικής ∆οµής 
στο βαθµό που αφορά την οργάνωση των δραστηριοτήτων του Αυτοτελούς Τµήµατος 
Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης. Ειδικότερα, προτείνεται η οργανωτική αναβάθµιση των 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ. 
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 ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

∆ραστηριότητες που δεν Εκτελούνται Λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας στο συγκεκριµένο αντικείµενο, το Τµήµα Μελετών και Έργων δεν 
εκτελεί εργασίες επέκτασης, συντήρησης και επισκευής δικτύου φωτεινής σηµατοδότησης. Λόγω 
µη εκχώρησης της αρµοδιότητας, το Τµήµα Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων, δεν 
χορηγεί άδειες εγκατάστασης λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων, ρούχων κλπ. 
Επίσης, δεν χορηγούνται αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων στον τοµέα των µεταφορών. Στο τµήµα 
Τεχνικών Συνεργείων, λόγω έλλειψης εξειδικευµένου προσωπικού, δεν τηρούνται αρχεία µε 
αναλυτικά στοιχεία των εκτελούµενων έργων, καθώς και αρχεία µελετών και σχεδίων. 
Επιπρόσθετα, δεν παρακολουθούνται περιοδικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των 
έργων του τµήµατος. 

Καταλληλότητα & Επάρκεια 
Προσωπικού   

ΌΧΙ. Το προσωπικό της ∆/νσης δεν θεωρείται επαρκές για την εύρυθµη λειτουργία αυτής 

Ανάγκες Κατάρτισης του Προσωπικού ΝΑΙ. Υπάρχουν εξειδικευµένες ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού στις 
ακόλουθες θεµατικές ενότητες: 1. Ανελκυστήρες, 2. Παιδικές Χαρές, 3. Κυκλοφοριακά, 4. 
Νοµοθεσία Προµηθειών, 5. Νοµοθεσία Τεχνικών Έργων. Υπάρχουν επίσης ανάγκες εκπαίδευσης 
του προσωπικού στη χρήση εφαρµογών της Τεχνικής Υπηρεσίας (ECM, AUTOCAD, κλπ.). 

Κτηριακές Εγκαταστάσεις Οι κτιριακές εγκαταστάσεις κρίνονται ανεπαρκείς λόγω έλλειψης χώρου τήρησης οργανωµένου 
αρχείου. Παράλληλα υπάρχει ανάγκη εξεύρεσης χώρου για την εγκατάσταση τεχνικών 
συνεργείων και αποθηκών. Επιπρόσθετα υπάρχουν προβλήµατα συντήρησης των κτιριακών 
εγκαταστάσεων στέγασης της Τεχνικής Υπηρεσίας και των υφιστάµενων εγκαταστάσεων 
τεχνικών συνεργείων. 

Εξοπλισµός Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης του αριθµού των αυτοκινήτων της ∆/νσης για την υποστήριξη των 
µηχανικών στην επίβλεψη έργων, την πραγµατοποίηση αυτοψιών, τη συντήρηση σχολικών 
υποδοµών, κλπ.. Επιπρόσθετα υπάρχει ανάγκη προµήθειας εξοπλισµού (JCB) για την κατασκευή 
έργων µικρής κλίµακας. Υπάρχουν επίσης προβλήµατα συντήρησης του εξοπλισµού µε 
αποτέλεσµα υφιστάµενος εξοπλισµός να µην χρησιµοποιείται. 

Οργάνωση - 

Συστήµατα ΤΠΕ Στον τοµέα των ΤΠΕ οι ανάγκες είναι σηµαντικές και αφορούν πολλές και διαφορετικές 
δραστηριότητες της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Απαιτείται η αύξηση των αδειών χρήσης για 
κρίσιµες εφαρµογές (πχ. AUTOCAD), ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα της υπηρεσίας.  
Υπάρχει επιτακτική ανάγκη εµπλουτισµού των υφιστάµενων ψηφιοποιηµένων χαρτών αρίθµησης 
για συγκεκριµένες περιοχές. Τέλος υπάρχουν διαπιστωµένες ανάγκες σε νέα λογισµικά για την 
υποστήριξη της λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως: 1. Λογισµικό εκπόνησης Η/Μ 
Μελετών, 2. Σύστηµα παρακολούθησης καθηµερινών εργασιών - επικοινωνία µε τµήµα τεχνικών 
συνεργείων. Εντοπίζονται επίσης ανάγκες προµήθειας υλικού (hardware) και περιφερειακών. 

Συνεργασίες µε άλλες ∆ιευθύνσεις του 
∆ήµου 

Η συνεργασίες της ∆/νσης αφορούν την νοµική υποστήριξη της, την µηχανογραφική υποστήριξη 
αυτής και την ενηµέρωση από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης για προγράµµατα 
χρηµατοδότησης. Υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα, τα οποία προκύπτουν από την απουσία 
γεωγραφικής εγγύτητας των υπηρεσιών και από τον ασαφή καθορισµό αρµοδιοτήτων σε 
συγκεκριµένες περιπτώσεις, όπως η σύνταξη µελετών εργασιών και προµηθειών. 

Συνεργασίες µε Υπηρεσίες και Φορείς 
εκτός ∆ήµου 

Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση ελέγχει επί της ουσίας τις κανονιστικές αποφάσεις των 
κυκλοφοριακών θεµάτων, δηµιουργώντας εµπλοκή στην υλοποίησή τους. 

Αποτελεσµατικότητα της Λειτουργίας 
της ∆ιεύθυνσης 

∆εν προβλέπονται τεκµηριωµένες διαδικασίες για την αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών 
της ∆/νσης. Σε µεγάλο βαθµό, η λειτουργία της υπηρεσίας κρίνεται ικανοποιητική σε όρους 
αποτελεσµατικότητας. 

���� Ισχυρά Σηµεία  1. Υψηλό µορφωτικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναµικού, 2. Καθηµερινή προσπάθεια και 
"φιλότιµο" του προσωπικού για την εξυπηρέτηση των πολιτών, που καλύπτουν οργανωτικές και 
λοιπές αδυναµίες. 
 
 

���� Αδύνατα Σηµεία 1. ∆ιαδικασία ετήσιου προγραµµατισµού (Τεχνικού Προγράµµατος) - Ασαφής καθορισµός 
προτεραιοτήτων, 2. Έλλειψη επαρκούς γραµµατειακής υποστήριξης, 3. Μη αποτελεσµατική και 
µη αποδοτική διαχείριση εγγράφων,  4. Ανεπαρκής Στελέχωση, 5. Η συµµετοχή του προσωπικού 
σε επιτροπές (έργων, προµηθειών, κλπ.), πραγµατοποιείται σε βάρος της υλοποίηση / εκτέλεση 
των κύριων δραστηριοτήτων της διεύθυνσης και επιδρά αρνητικά στην αποτελεσµατικότητα και 
την αποδοτικότητα. 6. Χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης κανονιστικών αποφάσεων για 
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κυκλοφοριακά θέµατα, 7. Επικαιροποίηση / Αξιοποίηση GIS, 8. Σύστηµα παρακολούθησης 
καθηµερινών εργασιών (έλλειψη), 9. Εσωτερική επικοινωνία. 

���� Ευκαιρίες ΕΣΠΑ - Νέα προγραµµατική περίοδος 2014 - 2020 

���� Απειλές 1. Παρεµβάσεις επί των προβλεπόµενων διαδικασιών και των προγραµµατιζόµενων εργασιών. 2. 
Γραφειοκρατία, η οποία επηρεάζει και την εκτέλεση των τεχνικών έργων (εγκρίσεις, 
αδειοδοτήσεις, κλπ.) 

Προτάσεις για την Εσωτερική 
Ανάπτυξη της ∆ιεύθυνσης 

1. Επαρκής στελέχωση και των τριών Τµηµάτων της ∆/νσης, 2. Οργάνωση του αρχείου της 
Τεχνικής Υπηρεσίας σε επίπεδο ενιαίου ∆ήµου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης, 3. Οργάνωση 
της απαραίτητης γραµµατειακής υποστήριξης µε λειτουργία πρωτοκόλλου και τηλεφωνικού 
κέντρου, 4. Εκπαίδευση προσωπικού, 5. Αξιοποίηση ΤΠΕ για την υποστήριξη συγκεκριµένων 
δραστηριοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας, 6. Ανανέωση εξοπλισµού και συντήρηση υφιστάµενου 
εξοπλισµού. 
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 ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

∆ραστηριότητες που δεν Εκτελούνται Τµήµα Περιβάλλοντος: 1. Αδυναµία καθαρισµού ιδιωτικών οικοπέδων και χρέωσης της παροχής 
υπηρεσίας, λόγω ασαφούς θεσµικού πλαισίου (αρ.96 Ν.3852/2010 και Ελεγκτικού Συνεδρίου), 2. 
Αδυναµία εντοπισµού ιδιόκτητων αδόµητων οικοπέδων ώστε να καθαριστούν, καθώς δεν 
υπάρχουν στοιχεία στο σύστηµα του ΤΑΠ, ενώ ο εντοπισµός τους µέσω υποθηκοφυλακείου 
χρειάζεται στοιχεία του ιδιοκτήτη, 3. Υπάρχει αδυναµία εκτέλεσης αυτοψιών για εντοπισµό 
οικοπέδων που δεν έχουν καθαριστεί ή οικοπέδων που έχουν δοµηθεί και χρεώνονται, λόγω 
έλλειψης προσωπικού. Τµήµα Ανάπτυξης & Συντήρησης Πρασίνου: Πληµµελής αποψίλωση 
πεζοδροµίων λόγω έλλειψης προσωπικού. Τµήµα Οργάνωσης & Λειτουργίας Κοιµητηρίων: 
Αδυναµία φύλαξης κοιµητηρίων και πληµµελής εκτέλεση εργασιών καθαριότητας, λόγω έλλειψης 
προσωπικού. 

Καταλληλότητα & Επάρκεια 
Προσωπικού   

ΌΧΙ. Το προσωπικό της ∆/νσης δεν θεωρείται επαρκές για την εύρυθµη λειτουργία αυτής 

Ανάγκες Κατάρτισης του Προσωπικού Υπάρχουν σηµαντικές ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης στους ακόλουθους τοµείς: 1. 
Νοµοθεσία Προµηθειών και Εργασιών, 2. Περιβαλλοντική και ∆ασική νοµοθεσία, 3. 
Αρχιτεκτονική Τοπίου, 4. Ειδικές Αναπλάσεις, 5. Αναδασώσεις,, 6. Χρήση Η/Υ. Επίσης απαιτείται 
η επιµόρφωση των υπαλλήλων σε θέµατα Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων, προκειµένου να 
ασχοληθούν µε την σύνταξη & την επίβλεψη µελετών. 

Κτηριακές Εγκαταστάσεις Οι κτιριακές εγκαταστάσεις κρίνονται ανεπαρκείς. Πιο συγκεκριµένα: 1 Ο χώρος των γραφείων 
του Τµήµατος Πρασίνου δεν επαρκεί για την αποτελεσµατική εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων 
της υπηρεσίας (Μελέτες, εξυπηρέτηση πολιτών, προγραµµατισµός εργασιών, κλπ.), οι οποίες 
εκτελούνται στον ίδιο χώρο, 2. ∆εν υπάρχουν φυλασσόµενοι χώροι για το βαρύ µηχανολογικό 
εξοπλισµό (τρακτέρ). ∆εν υπάρχει σύστηµα συναγερµού στην αποθήκη (Βουλιαγµένη) όπου 
φυλάσσεται ο µηχανολογικός εξοπλισµός του πρασίνου, 3. ∆εν υπάρχουν χώροι υγιεινής για 
τους εργαζοµένους στα Κοιµητήρια. Στα Κοιµητήρια Βούλας & Βάρης δεν υπάρχουν χώροι 
Γραφείων. Τα κτίρια στα Κοιµητήρια χρειάζονται επισκευές, 4. ∆εν υπάρχει χώρος συγκέντρωσης 
των εργαζοµένων στο τµήµα Πρασίνου όταν οι καιρικές συνθήκες είναι απαγορευτικές για 
εξωτερικές εργασίες. ∆εν υπάρχουν τουαλέτες & αποδυτήρια για το εν λόγω προσωπικό. 

Εξοπλισµός Υπάρχουν ελλείψεις σε µεταφορικά µέσα για την εξυπηρέτηση του Τµήµατος Πρασίνου και 
ιδιαίτερα για τις µετακινήσεις των υπαλλήλων που επιδιορθώνουν τα συστήµατα αυτόµατου 
ποτίσµατος. 

Οργάνωση - 

Συστήµατα ΤΠΕ Ο υφιστάµενος εξοπλισµός συστηµάτων ΤΠΕ κρίνεται πεπαλαιωµένος. ∆εν εξασφαλίζεται η 
διασυνδεσιµότητα των συστηµάτων / λογισµικών, µε αποτέλεσµα την προβληµατική επικοινωνία 
µε τους χρήστες άλλων συστηµάτων. Επιπρόσθετα, υπάρχει ανάγκη υποστήριξης της 
δραστηριότητας ελέγχου λειτουργίας και εντοπισµού βλαβών των συστηµάτων αυτόµατης 
άρδευσης των  χώρων πρασίνου από νέες τεχνολογίες. 

Συνεργασίες µε άλλες ∆ιευθύνσεις του 
∆ήµου 

Η Υπηρεσία συνεργάζεται συστηµατικά µε η Νοµική Υπηρεσία κα την αρµόδια Υπηρεσία για τη 
µηχανοργάνωση του ∆ήµου. Στο τοµέα των χρηµατοδοτήσεων, η παρακολούθηση των 
προγραµµάτων δεν πραγµατοποιείται από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου αλλά από 
την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου. Υπάρχει ανάγκη για ταχύτερη εξυπηρέτηση στην επισκευή του 
µηχανολογικού εξοπλισµού της υπηρεσίας, όταν αυτή πραγµατοποιείται από τα συνεργεία του 
∆ήµου. Οι µελέτες έργων που άπτονται κατά κύριο λόγο των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσής 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου κρίνεται πως πρέπει να συντάσσονται και να επιβλέπονται από την 
ίδια τη ∆ιεύθυνση, σε συνεργασία µε άλλες Υπηρεσίες. Εκκρεµεί επίσης η σύνταξη 
τοπογραφικών διαγραµµάτων των κοιµητηρίων. 

Συνεργασίες µε Υπηρεσίες και Φορείς 
εκτός ∆ήµου 

Η όποια συνεργασία της ∆ιεύθυνσης µε φορείς εκτός του ∆ήµου κρίνεται απολύτως 
ικανοποιητική. Ο ∆ήµος εκτελεί αναδασώσεις & εργασίες πρόληψης πυρκαγιών (αποψιλώσεις) 
σε συνεργασία µε τον ΣΠΑΥ. Τα αιτήµατά µας προς το ∆ασαρχείο Πειραιά εξυπηρετούνται 
άµεσα. Υπήρξε άψογη συνεργασία & βοήθεια από το πρώην Υ.ΠΕ.ΚΑ. σε θέµατα νοµιµοποίησης 
των κοιµητηρίων.  
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Αποτελεσµατικότητα της Λειτουργίας 
της ∆ιεύθυνσης 

∆εν προβλέπονται τεκµηριωµένες διαδικασίες για την αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών 
της ∆/νσης. Η λειτουργία του προγραµµατισµού δράσης πραγµατοποιείται µε ιδιαίτερα 
συστηµατικό τρόπο. Ειδικότερα: 1. Πραγµατοποιείται κατάρτιση ηµερησίων προγραµµάτων 
εργασιών "πρασίνου", 2. Πραγµατοποιείται έλεγχος τήρησης του προγράµµατος εκτέλεσης των 
εργασιών αυτών, 3. Πραγµατοποιείται προγραµµατισµός των απαιτούµενων προµηθειών και 
συντονισµός των κατάλληλων συνεργείων για την εκτέλεση έργων αναπλάσεων πλατειών και 
λοιπών κοινόχρηστων χώρων εντός συγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων, 4. Προβλέπεται 
προγραµµατισµός παραγωγής εποχιακών ανθοφύτων στο ∆ηµοτικό Φυτώριο, 5. 
Πραγµατοποιείται επίσης προγραµµατισµός όσων εργασιών των κοιµητηρίων είναι εφικτό να 
προγραµµατιστούν. Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται πως υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης 
της αποτελεσµατικότητα της υπηρεσίας εφόσον ενισχυθεί το ανθρώπινο δυναµικό της ∆/νσης 
(προσλήψεις προσωπικού). 

���� Ισχυρά Σηµεία  1. Η λειτουργία του προγραµµατισµού εσωτερικά της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, 2. 
Καθηµερινή προσπάθεια και "φιλότιµο" του προσωπικού που καλύπτουν οργανωτικές και λοιπές 
αδυναµίες. 3. Γνώση της νοµοθεσίας από το προσωπικό. 

���� Αδύνατα Σηµεία 1. Έλλειψη προσωπικού, 2. Ανεπαρκής αξιοποίησης ΤΠΕ. 3. Έλλειψη στοιχείων - αρχείων 
παρελθόντων ετών για τα Κοιµητήρια (βιβλία, τοπογραφικά διαγράµµατα, κλπ.) 

���� Ευκαιρίες ΕΣΠΑ - Νέα προγραµµατική περίοδος 2014 - 2020 

���� Απειλές 1. Η έλλειψη προσωπικού και σε αρκετές περιπτώσεις η έλλειψη µέσων επηρεάζει τη 
αποτελεσµατικότητα της  λειτουργίας της Υπηρεσίας σε τέτοιο βαθµό που µπορεί να οδηγήσει 
τους υπαλλήλους να βρεθούν ακόµη και υπόλογοι έναντι του Νόµου. 2. Συνεχής αύξηση του 
όγκου της εργασίας της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, καθώς λόγω της οικονοµικής 
κρίσης, ενέργειες που πραγµατοποιούσαν οι ίδιοι οι κάτοικοι είτε στο πλαίσιο των υποχρεώσεών 
τους (π.χ καθορισµός οικοπέδων), είτε για να εξωραΐσουν την ευρύτερη περιοχή της ιδιοκτησίας 
τους, έχουν παύσει, µε αποτέλεσµα να επιφορτίζεται η υπηρεσία την εκτέλεση των εργασιών 
αυτών. 

Προτάσεις για την Εσωτερική 
Ανάπτυξη της ∆ιεύθυνσης 

1. Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού - προσλήψεις, 2. Εκπαίδευση και κατάρτιση του 
προσωπικού σε συγκεκριµένους τοµείς, 3. Βελτίωση κτιριακών υποδοµών στέγασης 
δραστηριοτήτων της υπηρεσίας, 4. Ανανέωση εξοπλισµού. 5. Συστηµατική νοµική υποστήριξη της 
υπηρεσίας. 
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 ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

∆ραστηριότητες που δεν Εκτελούνται Η λειτουργία της αποθήκης δεν έχει οργανωθεί. Υπάρχει έλλειψη σε προσωπικό, υλικό και 
λογισµικό που απαιτούνται για την οργάνωση και λειτουργία αυτής.  Συνεπώς, η δραστηριότητα 
τήρησης φυσικής αποθήκης ανταλλακτικών και λοιπών αναγκαίων υλικών για τη συντήρηση και 
αποκατάσταση βλαβών των οχηµάτων και των κινητών µηχανηµάτων του ∆ήµου δεν εκτελείται. 

Καταλληλότητα & Επάρκεια 
Προσωπικού   

ΟΧΙ. Το προσωπικό της ∆/νσης δεν θεωρείται επαρκές για την εύρυθµη λειτουργία αυτής. 
Υπάρχει ανάγκη στελέχωσης της υπηρεσίας µε υπαλλήλους ΠΕ/ΤΕ κυρίως σε θέσεις 
προϊσταµένων. 

Ανάγκες Κατάρτισης του Προσωπικού ΝΑΙ. Υπάρχουν εξειδικευµένες ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού στον τοµέα 
της Υγιεινής και της Ασφάλειας. 

Κτηριακές Εγκαταστάσεις Οι κτιριακές εγκαταστάσεις κρίνονται ανεπαρκείς. Το συνεργείο των οχηµάτων και ο χώρος 
στάθµευσης των οχηµάτων δεν είναι κατάλληλοι για την ασφαλή φύλαξή τους. Στην παρούσα 
φάση εκπονούνται σχετικές µελέτες ώστε να εξεταστεί η λειτουργία τους εντός των νόµιµων 
προδιαγραφών. 

Εξοπλισµός Στον τοµέα του εξοπλισµού υπάρχουν σηµαντικές ανάγκες, οι οποίες αφορούν τη κρίσιµη 
δραστηριότητα της αποκοµιδής σύµµεικτων / ανακυκλώσιµων / οργανικών και ογκωδών 
αποβλήτων. Έχει πραγµατοποιηθεί διαστασιολόγηση των αναγκών. Πιο συγκεκριµένα, οι άµεσες 
ανάγκες σε εξοπλισµό αφορούν: (8) απορριµµατοφόρα βιοαποβλήτων / σύµµεικτων / 
ανακυκλώσιµων, 2. (100) κάδοι βιοαποβλήτων, 3. (200) κάδοι και κώδωνες ανακύκλωσης, 4. 
(350) λοιποί κάδοι και ανταλλακτικά αυτών, 5. (1) λειοτεµαχιστής, (1) τράκτορας και (1) 
υπερκατασκευή συρµού, 6. 1 απορριµµατοφόρου 4Χ4 για ανάγκες ορεινού όγκου. Επίσης, 
υπάρχουν ανάγκες προµήθειας εξοπλισµού  για την υποστήριξη διοικητικών δραστηριοτήτων της 
υπηρεσίας. 

Οργάνωση - 

Συστήµατα ΤΠΕ 1. Η λειτουργία το διαδικτυακών εφαρµογών είναι προβληµατική (αργή). 2. ∆εν υπάρχει 
λογισµικό παρακολούθησης τήρησης ωραρίου από το προσωπικό. 3. ∆εν υπάρχει σύστηµα 
καταγραφής αιτηµάτων / παραπόνων των δηµοτών στο πλαίσιο της λειτουργίας της ∆/νσης. 

Συνεργασίες µε άλλες ∆ιευθύνσεις του 
∆ήµου 

Υπάρχει ανάγκη νοµικής και τεχνικής υποστήριξης για τη χωροθέτηση και νόµιµη λειτουργία 
αποκεντρωµένων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριµµάτων (Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων 
Υλικών / Σταθµοί Μεταφόρτωσης και ∆ιαλογής Σύµµεικτων Απορριµµάτων, Ογκωδών και 
Κλαδεµάτων / Μονάδα Κοµποστοποίησης Βιοαποβλήτων / Σταθµός Ανάκτησης Ενέργειας). Όσον 
αφορά το επίπεδο της συνεργασίας µε τις υπόλοιπες υπηρεσίες του ∆ήµου, δεν καταγράφεται 
κάποια σηµαντική συστηµατική αδυναµία. Οι όποιες αστοχίες αφορούν συνήθη προβλήµατα 
συντονισµού. 

Συνεργασίες µε Υπηρεσίες και Φορείς 
εκτός ∆ήµου 

Προγραµµατική Σύµβαση µε το ∆ήµο Ελληνικού Αργυρούπολης για την από κοινού χρήση 
Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ). 

Αποτελεσµατικότητα της Λειτουργίας 
της ∆ιεύθυνσης 

∆εν προβλέπονται τεκµηριωµένες διαδικασίες για την αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών 
της ∆/νσης. Σε µεγάλο βαθµό, η λειτουργία της υπηρεσίας κρίνεται ικανοποιητική σε όρους 
αποτελεσµατικότητας. 

���� Ισχυρά Σηµεία  1. Η άµεση και καθηµερινή επαφή µε τον πολίτη, 2. Η ταχύτητα ανταπόκρισης στα αιτήµατα των 
πολιτών, 3. Απευθείας λογοδοσία στους πολίτες, 4. Η κρισιµότητα των δραστηριοτήτων της 
∆/νσης για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής στο ∆ήµο - στη καθηµερινότητα του 
δηµότη. 

���� Αδύνατα Σηµεία  
 

���� Ευκαιρίες 1. Η ύπαρξη Τοπικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων του ∆ήµου, στο πλαίσιο του εθνικού 
και περιφερειακού σχεδιασµού διαχείρισης απορριµµάτων, 2. Το νέο θεσµικό πλαίσιο 
(Ευρωπαϊκές Οδηγίες και νέο Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων). 

���� Απειλές Η πιθανή ιδιωτικοποίηση της λειτουργίας της υπηρεσίας 

Προτάσεις για την Εσωτερική 
Ανάπτυξη της ∆ιεύθυνσης 

1. Μετεγκατάσταση του συνεργείου των οχηµάτων σε νέο χώρο, 2. Μελέτη χωροθέτησης και 
λειτουργίας αποκεντρωµένων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριµµάτων, 3. Κατασκευή 
αποκεντρωµένων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριµµάτων, 4. Προσλήψεις προσωπικού, 6. 
Εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού. 
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∆ιεύθυνση Υπηρεσίας ∆όµησης 

∆ραστηριότητες που δεν Εκτελούνται ∆εν γίνεται εφαρµογή ρυµοτοµικών σχεδίων επί εδάφους, λόγω έλλειψης προσωπικού και δεν 
γίνεται σύνταξη διαγραµµάτων εφαρµογής και τοπογραφικών διαγραµµάτων εν γένει, λόγω 
έλλειψης κατάλληλου εξοπλισµού και ειδικού συνεργείου. 

Καταλληλότητα & Επάρκεια 
Προσωπικού   

Το προσωπικό της ∆/νσης δεν θεωρείται επαρκές για την εύρυθµη λειτουργία αυτής 

Ανάγκες Κατάρτισης του Προσωπικού ΝΑΙ, υπάρχουν εξειδικευµένες ανάγκες εκπαίδευσης / επιµόρφωσης, κυρίως σε θέµατα 
νοµοθεσίας. 

Κτηριακές Εγκαταστάσεις Οι κτιριακές εγκαταστάσεις κρίνονται ανεπαρκείς. Υπάρχει ανάγκη βελτίωσης των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του αρχείου. Η οργάνωση του αρχείου καθυστερεί την διεκπεραίωση εγγράφων. 

Εξοπλισµός Υπάρχει ανάγκη προµήθειας ενός οχήµατος για τη διενέργεια αυτοψιών. Προβλήµατα 
εντοπίζονται στη συντήρηση του εξοπλισµού (καθυστερήσεις). 

Οργάνωση - 

Συστήµατα ΤΠΕ Υπάρχει σηµαντικό πρόβληµα ως προς την προστασία από κακόβουλα λογισµικά, µε 
αποτέλεσµα την καταστροφή ηλεκτρονικών αρχείων. Επιπρόσθετα οι Η/Υ της Υπηρεσίες 
χρησιµοποιούν λογισµικό LIBRE OFFICE, µε αποτέλεσµα να παρατηρούνται προβλήµατα κατά 
τη µεταφορά των αρχείων. Υπάρχει ανάγκη προµήθειας λογισµικού (AUTOCAD) για τέσσερις 
θέσεις εργασίας, τοπογραφικό πρόγραµµα και εξοπλισµός GPS σε συνδυασµό µε την πρόσληψη 
δύο τοπογράφων. 

Συνεργασίες µε άλλες ∆ιευθύνσεις του 
∆ήµου 

Υπάρχει πολύ µεγάλη ανάγκη για γνωµοδοτήσεις από εξειδικευµένους νοµικούς και νοµική 
υποστήριξη της Υπηρεσίας σε δικαστικές υποθέσεις. 

Συνεργασίες µε Υπηρεσίες και Φορείς 
εκτός ∆ήµου 

- 

Αποτελεσµατικότητα της Λειτουργίας 
της ∆ιεύθυνσης 

Η ταχύτητα διεκπεραίωσης υποθέσεων δεν είναι η επιθυµητή κυρίως λόγω ελλείψεων 
προσωπικού 

���� Ισχυρά Σηµεία  1. Η πολύ καλή συνεργασία µεταξύ των υπαλλήλων, 2. Η εµπειρία, η προθυµία και η εντιµότητα 
των υπαλλήλων. 

���� Αδύνατα Σηµεία 1. Οργάνωση του αρχείου, 2. Ελλειψη προσωπικού 

���� Ευκαιρίες ΕΣΠΑ - Νέα προγραµµατική περίοδος 2014 - 2020. 

���� Απειλές Η «διαχείριση» των πολιτών. 

Προτάσεις για την Εσωτερική 
Ανάπτυξη της ∆ιεύθυνσης 

1. Οργάνωση του αρχείο, 2. Προσλήψεις προσωπικού 
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 Αυτοτελές Τµήµα Πολιτικής Προστασίας 

∆ραστηριότητες που δεν Εκτελούνται - 

Καταλληλότητα & Επάρκεια 
Προσωπικού   

ΟΧΙ. Υπάρχουν σηµαντικές ανάγκες πρόσληψης προσωπικού. 

Ανάγκες Κατάρτισης του Προσωπικού ∆εν ασκείται συστηµατικής πολιτική επιµόρφωσης του προσωπικού. Υπάρχουν σηµαντικές 
ανάγκες εκπαίδευσης / συστηµατικής εκπαίδευσης στους ακόλουθους τοµείς: 1. Θέµατα 
πυρόσβεσης και νέες τεχνολογίες, 2. Τεχνικές και κανονισµοί διάσωσης, 3. Κατάρτιση 
Επιχειρησιακών Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας. 

Κτηριακές Εγκαταστάσεις Οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις κρίνονται επαρκής. 

Εξοπλισµός Υπάρχουν καταγεγραµµένες ανάγκες σε εξοπλισµό. Πιο συγκεκριµένα, υπάρχει ανάγκη 
προµήθειας τηλεσκοπικού αλυσοπρίονου για κοπές επικίνδυνων δέντρων. Υπογραµµίζεται 
επίσης πως εντοπίζονται καθυστερήσεις στις επισκευές των διαθέσιµων πυροσβεστικών 
οχηµάτων. 

Οργάνωση  

Συστήµατα ΤΠΕ ∆εν καταγράφονται προβλήµατα όσον αφορά τη λειτουργία των υφιστάµενων συστηµάτων ΤΠΕ. 

Συνεργασίες µε άλλες ∆ιευθύνσεις του 
∆ήµου 

Υπάρχει ανάγκη υποστήριξης της Υπηρεσία από την ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου σε 
θέµατα πρόληψης πυρκαγιών. Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου  δεν είναι εφικτό να 
πραγµατοποιηθεί πλήρης αποψίλωση των ξερών χόρτων των κοινόχρηστων χώρων. Ως κρίσιµο 
ζήτηµα της Υπηρεσίας, θεωρείται η αδυναµία καθαρισµού ιδιωτικών οικοπέδων σύµφωνα µε το 
Ν.3852/2010, λόγω µη καθορισµού συγκεκριµένου πλαισίου - διαδικασίας για την 
πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης δραστηριότητας. 

Συνεργασίες µε Υπηρεσίες και Φορείς 
εκτός ∆ήµου 

1. Η συνεργασία µε τις υφιστάµενες εθελοντικές οµάδες δασοπυρόσβεσης του ∆ήµου, 
παρουσιάζει σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης καθώς εντοπίζονται σηµαντικές αδυναµίες. 2. Ο 
∆ήµος συνεργάζεται µε τον ΣΠΑΥ και υλοποιεί συγκεκριµένες δράσεις στο πλαίσιο της 
συγκεκριµένης συνεργασίας. 

Αποτελεσµατικότητα της Λειτουργίας 
του Τµήµατος 

Πραγµατοποιείται προγραµµατισµός των δράσεων πολιτικής προστασίας στο τοµέα της 
πρόσληψης. ∆εδοµένων των ελλείψεων που υπάρχουν σε ανθρώπινο δυναµικό και πόρους 
γενικότερα, η λειτουργία του Τµήµατος θεωρείται ότι ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις 
τρέχουσες ανάγκες. 

���� Ισχυρά Σηµεία  1. Ο προγραµµατισµός και οι δράσεις που εκτελούνται στο τοµέα της πρόσληψης, επιτρέπουν την 
άµεση ανταπόκριση / επέµβαση όταν προκύπτει κάποιο περιστατικό, 2. Η ύπαρξη εθελοντικών 
οµάδων δασοπροστασίας 

���� Αδύνατα Σηµεία 1. Στην αντιπυρική περίοδο δεν υπάρχει 24ωρη παρακολούθηση της περιοχής, 2. Η συνεργασία / 
συντονισµός µε τις εθελοντικές οµάδες 

���� Ευκαιρίες - 

���� Απειλές 1. Αδυναµίες / ελλείψεις του θεσµικού πλαισίου που διέπει συγκεκριµένες δραστηριότητες του 
Τµήµατος 

Προτάσεις για την Εσωτερική Ανάπτυξη 
του Τµήµατος 

1. Βελτίωση της συνεργασίας µε τις εθελοντικές οµάδες δασοπροστασίας του ∆ήµου, 2. Βελτίωση 
της οργάνωσης της Υπηρεσίας µε τον καθορισµό / ανάθεση ρόλων και αρµοδιοτήτων στα 
εµπλεκόµενα πρόσωπα, 3. Άµεση συντήρηση και επισκευή όλων των πυροσβεστικών οχηµάτων 
του ∆ήµου, 4. Πρόσληψη προσωπικού, 5. Τακτική εκπαίδευση του προσωπικού. 
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 ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής – Παιδείας – Αθλητισµού & Πολιτισµού 

∆ραστηριότητες που δεν Εκτελούνται Οι παρακάτω αρµοδιότητες δεν ασκούνται από το Τµήµα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, λόγω µη µεταβίβασης των αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο:                                                                                                                                                         
1. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυµάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και 
σε συλλόγους ή σωµατεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς. 
2. Άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα ιδρύµατα παιδικής  προστασίας ιδιωτικού δικαίου 
(ιδιωτικοί παιδικοί σταθµοί) και ευθύνεται για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών. 
3. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυµάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και 
σε συλλόγους ή σωµατεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς. 
4. Άσκηση εποπτείας επί των φιλανθρωπικών  σωµατείων και ιδρυµάτων, εγκρίνει τον 
προϋπολογισµό τους και παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχορηγήσεις, που δίδονται σε νοµικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µε κοινωφελείς σκοπούς 
5. Μέριµνα για τον διορισµό των µελών διοικητικών συµβουλίων και εποπτεύει και ρυθµίζει 
θέµατα λειτουργίας ιδρυµάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού, (όπως Κέντρων 
Παιδικής Μέριµνας, Παιδικών Σταθµών, Παιδικών Εξοχών, παραρτηµάτων ΚΑΑΠ). 
6. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωµένων ή 
ατόµων, που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία. 
7.  Μέριµνα για τον ορισµό µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Ταµείων Πρόνοιας και 
Προστασίας Πολυτέκνων των οποίων η έδρα είναι στο ∆ήµο. 
8. Χορήγηση καρτών αναπηρίας έπειτα από γνωµάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης 
Αναπηρίας. 
Οι παρακάτω αρµοδιότητες δεν ασκούνται από το Τµήµα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, λόγω µη µεταβίβασης των αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο:  
1. Εισήγηση για τον ορισµό ιατρών προς εξέταση επαγγελµατιών και εργαζοµένων σε 
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας 
2. Εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρµακα χωρίς άδεια, 
καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρµακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγµάτων φαρµάκων 
3. Εισήγηση για ι τον ορισµό ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για τα ΝΠ∆∆ της περιοχής του ∆ήµου.                                                                                    
Επίσης, µέρος των δραστηριοτήτων των Τµηµάτων Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Βρεφονηπιακών Σταθµών  και Πολιτισµού και Αθλητισµό εκτελούνται από τον ΟΑΠΠΑ. 

Καταλληλότητα & Επάρκεια 
Προσωπικού   

ΌΧΙ. Το προσωπικό της ∆/νσης δεν θεωρείται επαρκές για την εύρυθµη λειτουργία αυτής 

Ανάγκες Κατάρτισης του Προσωπικού ΝΑΙ. Υπάρχουν εξειδικευµένες ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού στις 
ακόλουθες θεµατικές ενότητες: 1. Management ∆ηµόσιων Οργανισµών, 2. Ηλεκτρονική 
∆ιακυβέρνηση. 

Κτηριακές Εγκαταστάσεις Οι κτιριακές εγκαταστάσεις κρίνονται ανεπαρκείς. Απαιτούνται βοηθητικοί χώροι για την 
αποθήκευση και την διανοµή των διαφόρων υλικών (τρόφιµα, ρουχισµός κλπ ) πλησίον του 
κτιρίου της Κοινωνικής Υπηρεσίας, ώστε να µην δαπανώνται εργατοώρες / πόροι - 
αναποδοτικότητα. Επιπρόσθετα, ο µεγάλος και ενιαίος χώρος που στεγάζεται η Κοινωνική 
Υπηρεσία κρίνεται µη λειτουργικός και απαιτείται κατανοµή του χώρου βάσει των λειτουργιών της 
∆/νσης. Επίσης, το κτίριο παρουσιάζει σηµαντικά τεχνικά προβλήµατα λόγω παλαιότητας.  

Εξοπλισµός ∆εν υπάρχουν σηµαντικές ελλείψεις σε εξοπλισµό. 

Οργάνωση Προτείνεται η αύξηση των Τµηµάτων και η ανακατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ αυτών. 

Συστήµατα ΤΠΕ Οι ΤΠΕ και δεν έχουν αξιοποιηθεί καθόλου στο πλαίσιο της λειτουργίας της ∆/νσης. Υπάρχουν 
σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης στο τοµέα αυτό. Σαν πρώτη προτεραιότητα προσδιορίζεται ένα 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απόρων. 

Συνεργασίες µε άλλες ∆ιευθύνσεις του 
∆ήµου 

- 

Συνεργασίες µε Υπηρεσίες και Φορείς 
εκτός ∆ήµου 

1. Λειτουργεί το Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης σε συνεργασία µε την ΕΕΤΑΑ, 2. Λειτουργεί 
Το πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι» σε συνεργασία µε την ΕΕΤΑΑ, 3. Λειτουργεί Το πρόγραµµα 
«Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδροµής» του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους 
απόρους σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Σαρωνικού. 

Αποτελεσµατικότητα της Λειτουργίας 
της ∆ιεύθυνσης 

 Σε µεγάλο βαθµό, η λειτουργία της υπηρεσίας κρίνεται ικανοποιητική σε όρους 
αποτελεσµατικότητας. 
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���� Ισχυρά Σηµεία  1.Το Ανθρώπινο ∆υναµικό διαθέτει υψηλό αίσθηµα ευθύνης και προσφοράς, ευγένεια και 
προθυµία, 2. Το θετικό συναδελφικό κλίµα στον εργασιακό χώρο που χαρακτηρίζεται από 
αλληλοσεβασµό, συνοχή και πειθαρχία 

���� Αδύνατα Σηµεία 1. Έλλειψη προσωπικού, 2. Ανεπαρκής αξιοποίησης ΤΠΕ. 3. Οργανωτική ∆οµή, 4. Κτηριακές 
Υποδοµές 

���� Ευκαιρίες 1. Η πρόσληψη ατόµων µέσω ΟΑΕ∆, 2. Η απορρόφηση φοιτητών για πρακτική άσκηση στις 
κοινωνικές δοµές. 

���� Απειλές 1. Η συνεχής αύξηση των ατόµων που αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα και έχουν ανάγκη 
τη στήριξη από την Υπηρεσία. 

Προτάσεις για την Εσωτερική 
Ανάπτυξη της ∆ιεύθυνσης 

1. Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού - προσλήψεις, 2. Εκπαίδευση και κατάρτιση του 
προσωπικού σε συγκεκριµένους τοµείς, 3. Βελτίωση κτιριακών υποδοµών στέγασης 
δραστηριοτήτων της υπηρεσίας, 4. ∆ηµιουργία συστήµατος intranet για όλες τις υπηρεσίες του 
∆ήµου, 5. Μηχανογράφηση κρίσιµων διαδικασιών λειτουργίας και κυρίως του µητρώου των 
απόρων, 6. Αλλαγή της οργανωτικής δοµής - ανακατανοµή αρµοδιοτήτων στα Τµήµατα. 
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 ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

∆ραστηριότητες που δεν Εκτελούνται - 

Καταλληλότητα & Επάρκεια 
Προσωπικού   

ΟΧΙ. Το προσωπικό της ∆/νσης δεν θεωρείται επαρκές για την εύρυθµη λειτουργία αυτής 

Ανάγκες Κατάρτισης του Προσωπικού Απαιτείται διαρκής κατάρτιση του προσωπικού 

Κτηριακές Εγκαταστάσεις Οι κτιριακές εγκαταστάσεις κρίνονται ανεπαρκείς. Υπάρχει ανάγκη βελτίωσης των κτιριακών 
εγκαταστάσεων που στεγάζεται η υπηρεσία του ∆ηµοτολογίου καθώς ο χώρος θεωρείται 
ανεπαρκής και µη λειτουργικός. Υπάρχει έλλειψη χώρων τήρησης αρχείου αλλά και χώρου 
θέσεων εργασίας. 

Εξοπλισµός Υπάρχει ανάγκη βελτίωσης του εξοπλισµού υποστήριξης της λειτουργίας της ∆/νσης κυρίως σε 
περιφερειακό εξοπλισµό. 

Οργάνωση  

Συστήµατα ΤΠΕ - 

Συνεργασίες µε άλλες ∆ιευθύνσεις του 
∆ήµου 

- 

Συνεργασίες µε Υπηρεσίες και Φορείς 
εκτός ∆ήµου 

- 

Αποτελεσµατικότητα της Λειτουργίας 
της ∆ιεύθυνσης 

∆εν προβλέπονται τεκµηριωµένες διαδικασίες για την αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών 
της ∆/νσης. Σε µεγάλο βαθµό, η έλλειψη προσωπικού θεωρείται πως δυσχεραίνει το έργο της 
υπηρεσίας και κατά συνέπεια επηρεάζει αρνητικά το επίπεδο ποιότητας παρεχόµενων 
υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

���� Ισχυρά Σηµεία  1. Η ποιότητα υπηρεσιών προς τους πολίτες κρίνεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητική. Η 
παγιωµένη διαχρονικά αµεσότητα εξυπηρέτησης των πολιτών στις συναλλαγές τους µε τις 
υπηρεσίες και κυρίως ο σύντοµος χρόνος εξυπηρέτησης στα Τµήµατα Πρωτοκόλλου 
(πρωτοκόλληση αιτήσεων) και ∆ηµοτικής κατάστασης-Ληξιαρχείου (έκδοση πιστοποιητικών), 
2.Ικανοποιητικό επίπεδο µηχανοργάνωσης, 3. Η εµπειρία του ανθρώπινου δυναµικού 

���� Αδύνατα Σηµεία 1. Έλλειψη προσωπικού, 2. Ανεπαρκείς χώροι στέγασης των υπηρεσιών. 3. Η έλλειψη 
σύγχρονων υλικοτεχνικών υποδοµών όπως ενός ολοκληρωµένου µέσου δικτυακού τόπου (portal) 
που θα παρέχει τη δυνατότητα αποµακρυσµένης εξυπηρέτησης των πολιτών 

���� Ευκαιρίες - 

���� Απειλές 1. Ο µεγάλος αριθµός συνταξιοδοτήσεων υπαλλήλων σε συνδυασµό µε τη µη κάλυψη των 
οργανικών θέσεων λόγω απαγόρευσης των προσλήψεων. 

Προτάσεις για την Εσωτερική 
Ανάπτυξη της ∆ιεύθυνσης 

1. Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού της ∆/νσης - προσλήψεις, 2. Βελτίωση των χώρων 
στέγασης των υπηρεσιών. 
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 ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

∆ραστηριότητες που δεν Εκτελούνται - 

Καταλληλότητα & Επάρκεια 
Προσωπικού   

ΟΧΙ. Υπάρχει ανάγκη πρόσληψης µόνιµου προσωπικού ΠΕ και ∆Ε για την κάλυψη αναγκών των 
Τµήµατος Προϋπολογισµού & Λογιστηρίου και του Τµήµατος Ταµείου. 

Ανάγκες Κατάρτισης του Προσωπικού ΝΑΙ. Στο Τµήµα Προϋπολογισµού & Λογιστηρίου, υπάρχουν ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης 
του προσωπικού στις ακόλουθες ενότητες: 1. ∆ηµόσιο Λογιστικό, 2. Κατάρτιση Προϋπολογισµού - 
Ισολογισµού. 

Κτηριακές Εγκαταστάσεις Ο χώρος στον οποίο λειτουργεί το Τµήµα Προϋπολογισµού και Λογιστηρίου είναι ενιαίος και 
θεωρείται µη λειτουργικός. Επιπρόσθετα υπάρχει πλέον έλλειψη χώρου για την τήρηση του αρχείο 
των ΧΕΠ στο Τµήµα του Ταµείου. Η έλλειψη αυτή αξιολογείται ως ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς 
αποτελεί κρίσιµο ζήτηµα κατά τη διεξαγωγή ελέγχων (Κατασταλτικοί και λοιποί έλεγχοι). 

Εξοπλισµός ∆εν εντοπίζονται σηµαντικές αδυναµίες στο τοµέα του τεχνικού εξοπλισµού. Οι όποιες αδυναµίες 
αφορούν κυρίως θέµατα συντήρησης - επισκευής τα οποία αποδίδονται στο γενικότερο πρόβληµα 
έλλειψης προσωπικού του ∆ήµου, µε αποτέλεσµα το υφιστάµενο προσωπικό να αδυνατεί να 
καλύψει το σύνολο των αναγκών. Όσον αφορά τον εξοπλισµό ΤΠΕ υπάρχει ανάγκη προµήθειας 
νέων Η/Υ, αντικατάσταση υφιστάµενων, καθώς  λόγω παλαιότητας δεν µπορούν να καλύψουν τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας, καθώς και ανάγκες για νέο περιφερειακό εξοπλισµό. 

Οργάνωση - 

Συστήµατα ΤΠΕ Υπάρχει ανάγκη προµήθειας εφαρµογής ηλεκτρονικού προγράµµατος οργάνωσης αποθήκης 
(input-output) 

Συνεργασίες µε άλλες ∆ιευθύνσεις του 
∆ήµου 

Νοµική υποστήριξη από τη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου. 

Συνεργασίες µε Υπηρεσίες και Φορείς 
εκτός ∆ήµου 

Η λειτουργία της Υπηρεσίας στηρίζεται σε σηµαντικό βαθµό σε λογιστική και φοροτεχνική 
υποστήριξη από εξωτερικούς συνεργάτες 

Αποτελεσµατικότητα της Λειτουργίας 
της ∆ιεύθυνσης 

∆εν προβλέπονται τεκµηριωµένες διαδικασίες για την αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών 
της ∆/νσης. Σε µεγάλο βαθµό, η λειτουργία της υπηρεσίας κρίνεται ικανοποιητική σε όρους 
αποτελεσµατικότητας. 

���� Ισχυρά Σηµεία  1. Ταχύτητα εξυπηρέτησης των πολιτών, 2. Εµπρόθεσµη σύνταξη προϋπολογισµών και 
απολογισµών. 

���� Αδύνατα Σηµεία 1. Έλλειψη προσωπικού, 2. Υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού. 

���� Ευκαιρίες - 

���� Απειλές 1. Η ανάγκη υποστήριξης από εξωτερικούς συνεργάτες. 

Προτάσεις για την Εσωτερική Ανάπτυξη 
της ∆ιεύθυνσης 

1. Εσωτερική επικοινωνία - Βελτίωση του συντονισµού µε τις υπόλοιπες Υπηρεσίες του ∆ήµου, 2. 
Πρόσληψη νέου προσωπικού, 3. Εκπαίδευση και κατάρτιση υφιστάµενου προσωπικού, 4. 
Ανανέωση εξοπλισµού ΤΠΕ, Εξεύρεση χώρου για την τήρηση του αρχείο ΧΕΠ. 
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 ∆ιεύθυνση ΚΕΠ 

∆ραστηριότητες που δεν Εκτελούνται - 

Καταλληλότητα & Επάρκεια 
Προσωπικού   

Το προσωπικό είναι κατάλληλο και επαρκεί ώστε να διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας 
εξυπηρέτησης των πολιτών. 

Ανάγκες Κατάρτισης του Προσωπικού ∆εν υπάρχει άµεση ανάγκη εκπαίδευσης του προσωπικού. Γενικά, απαιτείται διαρκής κατάρτιση 
του προσωπικού  ανάλογα µε τις νέες διαδικασίες και αντικείµενα που αναθέτει το ΥΠΕΣ∆Α στα 
ΚΕΠ. 

Κτηριακές Εγκαταστάσεις Τα κτίρια  στα οποία στεγάζονται τα ΚΕΠ του ∆ήµου είναι κατάλληλα ως προς το µέγεθος και ως 
προς τη γεωγραφική τους θέση. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις κρίνονται ικανοποιητικές. Ορισµένα 
προβλήµατα αφορούν θέµατα συντήρησης αυτών (καλωδίωση, συστήµατα θέρµανσης / ψύξης, 
ελαιοχρωµατισµοί, κλπ.). 

Εξοπλισµός 1. Υπάρχουν ελλείψεις σε εξοπλισµό πληροφορικής, 2. Απαιτείται προµήθεια / συντήρηση 
συστηµάτων αριθµοδότησης. 3. Ανάγκη συντήρησης συστηµάτων συναγερµού. 

Οργάνωση - 

Συστήµατα ΤΠΕ Τα ΚΕΠ χρησιµοποιούν το σύστηµα "ΕΡΜΗΣ" του ΥΠΕΣ∆∆Α και για την αλλαγή, ανανέωση , 
αντικατάστασή του, απαιτούνται σχετικές ενέργειες από το αρµόδιο υπουργείο. 

Συνεργασίες µε άλλες ∆ιευθύνσεις του 
∆ήµου 

Σε ελάχιστες περιπτώσεις απαιτείται υποστήριξη από τη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου. Η 
υποστήριξη που απαιτείται στο τοµέα της µηχανοργάνωσης είναι σηµαντική. 

Συνεργασίες µε Υπηρεσίες και Φορείς 
εκτός ∆ήµου 

Τα ΚΕΠ συνεργάζονται µε το σύνολο σχεδόν των υπηρεσιών στο ∆ηµόσιο Τοµέα. Ενδεικτικά 
αναφέρονται: ΟΤΑ, Εισαγγελίες, Πρωτοδικεία, Ασφαλιστικά Ταµεία, Στρατολογικά Γραφεία, 
Taxis, ∆/νση Μεταφορών, Περιφέρεια και πολλές άλλες υπηρεσίες.  

Αποτελεσµατικότητα της Λειτουργίας 
της ∆ιεύθυνσης 

Η λειτουργία της ∆/νσης κρίνεται ικανοποιητική σε όρους αποτελεσµατικότητας 

���� Ισχυρά Σηµεία  1. Το προσωπικό είναι καταρτισµένο, έµπειρο, εξειδικευµένο και ανταποκρίνεται ικανοποιητικά 
στο µεγάλο αριθµό των αντικειµένων που εξυπηρετούν τα ΚΕΠ. 

���� Αδύνατα Σηµεία 1. Υλικοτεχνική υποδοµή (Απαρχαιωµένος εξοπλισµός πληροφορικής, ελλείψεις σε γραφική ύλη) 

���� Ευκαιρίες - 

���� Απειλές 1. Η διαρκώς αυξανόµενη χρήση των ΚΕΠ από τους πολίτες. 

Προτάσεις για την Εσωτερική Ανάπτυξη 
της ∆ιεύθυνσης 

1. Εγκατάσταση νέου εξοπλισµού πληροφορικής (Η/Υ) 
2. Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων ΚΕΠ 
3. Συντήρηση συστηµάτων συναγερµού. 
4. Συντήρηση συστήµατος αριθµοδότησης ΚΕΠ Βούλας. 
5. Συντήρηση καλωδίωσης ΚΕΠ. 
6. Συντήρηση κλιµατιστικών µονάδων. 
7. Προµήθεια συστήµατος αριθµοδότησης ΚΕΠ Βάρης. 
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 ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

∆ραστηριότητες που δεν Εκτελούνται Στο πλαίσιο της πρόσφατης επανασύστασης της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, εντοπίζονται σηµαντικές 
ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναµικό (κυρίως), υποδοµές και εξοπλισµό, µε αποτέλεσµα να µην 
εκτελούνται αυτή τη στιγµή σηµαντικές δραστηριότητες που προβλέπονται από τον ΟΕΥ. Οι 
δραστηριότητες αυτές είναι η ρύθµιση της κυκλοφορίας, η διαχείριση της ηχορύπανσης - κοινής 
ησυχίας, ο έλεγχος του υπαίθριου εµπορίου (όπου αυτή τη στιγµή πραγµατοποιείται µερικώς), η 
λειτουργία µουσικής σε ΚΥΕ (όπου επίσης ασκείται µερικώς) και ο έλεγχος ΓΟΚ. Το 
προβληµατικό θεσµικό πλαίσιο όσον αφορά τη λειτουργία της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας δυσκολεύει 
επίσης την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της ∆/νσης. 

Καταλληλότητα & Επάρκεια 
Προσωπικού   

ΌΧΙ 

Ανάγκες Κατάρτισης του Προσωπικού ΝΑΙ. Υπάρχουν ανάγκες κατάρτισης του προσωπικού στους τοµείς της Γενικής Αστυνόµευσης και 
της ∆ηµόσιας Τάξης. 

Κτηριακές Εγκαταστάσεις Υπάρχει έλλειψη επαρκών χώρων για τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της ∆/νσης. 

Εξοπλισµός Υπάρχουν πρόσθετες ανάγκες σε βασικό εξοπλισµό για την υλοποίηση των κύριων λειτουργιών 
της ∆/νσης και συγκεκριµένα, αυτοκίνητα και ασύρµατοι. Υπάρχουν επίσης ανάγκες σε 
εξοπλισµό για την υποστήριξη των διοικητικών δραστηριοτήτων της ∆/νσης και συγκεκριµένα Η/Υ 
και περιφερειακός εξοπλισµός. 

Οργάνωση - 

Συστήµατα ΤΠΕ Υπάρχουν ανάγκες σε εξοπλισµό για την υποστήριξη των διοικητικών δραστηριοτήτων της 
∆/νσης και συγκεκριµένα Η/Υ και περιφερειακός εξοπλισµός. Παράλληλα υπάρχουν σηµαντικά 
περιθώρια αξιοποίησης πληροφοριακών συστηµάτων / εφαρµογών. Άµεση είναι η υποστήριξη 
του Γραφείου ∆ιοικητικής Υποστήριξης. 

Συνεργασίες µε άλλες ∆ιευθύνσεις του 
∆ήµου 

Υπάρχει ανάγκη νοµικής υποστήριξης υποστήριξης της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας από την αρµόδια 
υπηρεσία του ∆ήµου. 

Συνεργασίες µε Υπηρεσίες και Φορείς 
εκτός ∆ήµου 

Υπάρχει ανάγκη στενής συνεργασία µε την ΕΛ.ΑΣ.,  η οποία όµως είναι προβληµατικής / 
ανεπαρκής λόγω έλλειψης προσωπικό  της ΕΛ.ΑΣ. 

Αποτελεσµατικότητα της Λειτουργίας 
της ∆ιεύθυνσης 

Η ∆ηµοτική Αστυνοµία, στο πλαίσιο της λειτουργίας της πριν την κατάργησή της, κινήθηκε σε 
υψηλά επίπεδα παροχής υπηρεσιών, παρά το ασαφές και προβληµατικό θεσµικό πλαίσιο και τις 
όποιες ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδοµή, εγκαταστάσεις, εκπαίδευση προσωπικού και λοιπές 
ελλείψεις σε διάφορους τοµείς. Συνεπώς, η διασφάλιση του προηγούµενου επιπέδου ποιότητας 
παρεχόµενων υπηρεσιών θα πρέπει να είναι ο πρώτος στόχος. 

���� Ισχυρά Σηµεία  1. Η κρισιµότητα των αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας για την ποιότητα ζωής / την 
καθηµερινότητα των δηµοτών, 2. Το υφιστάµενο Ανθρώπινο ∆υναµικό 

���� Αδύνατα Σηµεία 1. Η σηµαντικές ελλείψεις προσωπικού, 2. Το ανεπαρκές / προβληµατικό θεσµικό πλαίσιο 
λειτουργίας της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, 3. Η επικάλυψη αρµοδιοτήτων µε την ΕΛ.ΑΣ. Σε 
συγκεκριµένους τοµείς. 

���� Ευκαιρίες 1. Η δυνατότητα βελτίωσης του πλαισίου συνεργασίας µε την ΕΛ.ΑΣ., 2. Η υλοποίηση 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων, 3. Η εκ νέου οικοδόµηση σχέσης εµπιστοσύνης και σεβασµού µε 
τους πολίτες. 

���� Απειλές 1. Η αµφισβήτηση του ρόλου και της σηµασίας της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας από τους πολίτες. 2. Η 
διατήρηση της ανεπάρκειας του θεσµικού πλαισίου, 3. Η διατήρηση της επικάλυψης 
αρµοδιοτήτων µε την ΕΛ.ΑΣ. και η µη αποσαφήνιση των σχετικών διαδικασιών.  

Προτάσεις για την Εσωτερική Ανάπτυξη 
της ∆ιεύθυνσης 

1. Ενίσχυση της συνεργασίας µε την ΕΛ.ΑΣ., 2. Προσλήψεις προσωπικού, 3. Βελτίωση των 
Υποδοµών και των Εγκαταστάσεων, 4. Ιεράρχηση αναγκών ΤΠΕ και αξιοποίηση των ΤΠΕ.  
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5.2.4. Ανθρώπινο ∆υναµικό 
 
Όπως προκύπτει και από την πιο πάνω καταγραφή, το σύνολο σχεδόν των Υπηρεσιών του ∆ήµου, 
αναγνωρίζουν ως ένα βασικό ανασταλτικό παράγοντα της λειτουργίας τους την έλλειψη σε ανθρώπινο 
δυναµικό. Σε κάθε περίπτωση το συµπέρασµα αυτό επαληθεύεται (α) από τη σύγκριση ΟΕΥ και 
Λειτουργικού Οργανογράµµατος και (β) από την µείωση προσωπικού που καταγράφηκε κατά την 
περίοδο 2012 – 2014.  
 
Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναµικό όπως όµως αυτές 
προσδιορίστηκαν από τις ίδιες τις Υπηρεσίες.  
 
Σε κάθε περίπτωση (όπως έχει ήδη αναφερθεί), η µείωση του ανθρώπινου δυναµικού του ∆ήµου, 
αποτελεί ένα ευρύτερο οργανωτικό ζήτηµα και η αύξηση του προσωπικού αποτελεί ένα µόνο από 
τα µέσα ανάσχεσης των επιπτώσεων της µείωσης αυτής. Η όποια διαχείριση του ζητήµατος θα 
πρέπει να είναι πολυδιάστατη ειδικότερα στο πλαίσιο ενός οικονοµικού περιβάλλοντος αδυναµίας 
προσλήψεων. 
 
Πίνακας 69: Ανάγκες Προσλήψεων της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 
∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 
Τµήµα Κυκλοφορίας & Στάθµευσης 

Κλάδος / Ειδικότητα  
Αριθµός 
Υπαλλήλων  

Σχέση Εργασίας 

ΠΕ ∆ηµ. Αστυνοµίας 2 Μόνιµο Προσωπικό 
ΤΕ ∆ηµ. Αστυνοµίας 2 Μόνιµο Προσωπικό 
∆Ε ∆ηµ. Αστυνοµίας 14 Μόνιµο Προσωπικό 
Τµήµα Καταστηµάτων, Επιχειρήσεων & Περιβάλλοντος 

Κλάδος / Ειδικότητα  
Αριθµός 
Υπαλλήλων  

Σχέση Εργασίας 

ΠΕ ∆ηµ. Αστυνοµίας 1 Μόνιµο Προσωπικό 
ΤΕ ∆ηµ. Αστυνοµίας 1 Μόνιµο Προσωπικό 
∆Ε ∆ηµ. Αστυνοµίας 6 Μόνιµο Προσωπικό 

 
Πίνακας 70: Ανάγκες Προσλήψεων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών   
Τµήµα Μελετών & Έργων 

Κλάδος / Ειδικότητα  
Αριθµός 
Υπαλλήλων  

Σχέση Εργασίας 

ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός 1 Μόνιµο Προσωπικό 
ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός 1 Μόνιµο Προσωπικό 
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 1 Μόνιµο Προσωπικό 
∆Ε ∆οµικών Έργων 1 Μόνιµο Προσωπικό 
∆Ε ∆ιοικητικών - Γραµµατέων 1 Μόνιµο Προσωπικό 
Τµήµα Κυκλοφορίας - Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων 

Κλάδος / Ειδικότητα  
Αριθµός 
Υπαλλήλων  

Σχέση Εργασίας 

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός (Συγκοινωνιολόγος) 1 Μόνιµο Προσωπικό 
ΠΕ / ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός 1 Μόνιµο Προσωπικό 
Τµήµα Τεχνικών Συνεργείων 

Κλάδος / Ειδικότητα  
Αριθµός 
Υπαλλήλων  

Σχέση Εργασίας 

∆Ε ∆ιοικητικών - Γραµµατέων 1 Μόνιµο Προσωπικό 
∆Ε Οικοδοµικών Εργασιών 5 Μόνιµο Προσωπικό 
∆Ε Υδραυλικός 3 Μόνιµο Προσωπικό 
∆Ε Ξυλουργός 2 Μόνιµο Προσωπικό 
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∆Ε Ελαιοχρωµατιστής 4 Μόνιµο Προσωπικό 
∆Ε Σιδεράς 2 Μόνιµο Προσωπικό 

 
Πίνακας 71: Ανάγκες Προσλήψεων της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου 
Τµήµα Περιβάλλοντος 

Κλάδος / Ειδικότητα  
Αριθµός 
Υπαλλήλων  

Σχέση Εργασίας 

∆Ε ∆ιοικητικών 2 Ι∆ΟΧ 
Τµήµα Ανάπτυξης & Συντήρησης Πρασίνου 

Κλάδος / Ειδικότητα  
Αριθµός 
Υπαλλήλων  

Σχέση Εργασίας 

ΤΕ Γεωπόνος 1 Μόνιµο Προσωπικό 
ΤΕ ∆ασοπόνος 1 Μόνιµο Προσωπικό 
∆Ε Κηπουρός 5 Μόνιµο Προσωπικό 

ΥΕ Εργάτης Κήπων 6 Μόνιµο Προσωπικό ή Ι∆ΟΧ 

∆Ε Υδραυλικός 2 Μόνιµο Προσωπικό ή Ι∆ΟΧ 

Τµήµα Οργάνωσης & Λειτουργίας Κοιµητηρίων 

Κλάδος / Ειδικότητα  
Αριθµός 
Υπαλλήλων  

Σχέση Εργασίας 

ΥΕ Εργάτης Νεκροταφείου 2 Μόνιµο Προσωπικό 
ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 1 Μόνιµο Προσωπικό 
ΥΕ Εργάτης Εξωτερικών Χώρων 1 Μόνιµο Προσωπικό 
∆Ε ∆ιοικητικών 1 Μόνιµο Προσωπικό 

 
Πίνακας 72: Ανάγκες Προσλήψεων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
Τµήµα Ταµείου 

Κλάδος / Ειδικότητα  
Αριθµός 
Υπαλλήλων  

Σχέση Εργασίας 

∆Ε ∆ιοικητικού 2 Μόνιµο Προσωπικό 
Τµήµα Π/Υ & Λογιστηρίου 

Κλάδος / Ειδικότητα  
Αριθµός 
Υπαλλήλων  

Σχέση Εργασίας 

ΠΕ Λογιστικού 2 Μόνιµο Προσωπικό και Ι∆ΑΧ 

∆Ε ∆ιοικητικού 2 Μόνιµο Προσωπικό και Ι∆ΑΧ 

 
Τµήµα Εσόδων και  Περιουσίας  

Κλάδος / Ειδικότητα  
Αριθµός 
Υπαλλήλων  

Σχέση Εργασίας 

ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού 2    Μόνιµο Προσωπικό και Ι∆ΑΧ 
∆Ε ∆ιοικητικού 1    Μόνιµο Προσωπικό και Ι∆ΑΧ 
ΠΕ ∆ιοικητικού 2      Ι∆ΟΧ 
∆Ε ∆ιοικητικού 2      Ι∆ΟΧ 
 

 

Πίνακας 73: Ανάγκες Προσλήψεων της ∆ιεύθυνσης  Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
Τµήµα Αποκοµιδής Απορριµµάτων και Ανακυκλώσιµων Υλικών 
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Κλάδος / Ειδικότητα  
Αριθµός 
Υπαλλήλων  

Σχέση Εργασίας 

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 25 Μόνιµο Προσωπικό 
Τµήµα Καθαρισµού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων 

Κλάδος / Ειδικότητα  
Αριθµός 
Υπαλλήλων  

Σχέση Εργασίας 

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

15 Μόνιµο Προσωπικό 

Τµήµα ∆ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων 

Κλάδος / Ειδικότητα  
Αριθµός 
Υπαλλήλων  

Σχέση Εργασίας 

Οδηγοί 30 Μόνιµο Προσωπικό 
Μηχανικού Αυτοκινήτων / Μηχανοτεχνίτες 5 Μόνιµο Προσωπικό 
Ηλεκτρολόγοι 2 Μόνιµο Προσωπικό 
ΠΕ / ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 2 Μόνιµο Προσωπικό 
Νυχτοφύλακα  1 Μόνιµο Προσωπικό 
Τεχνίτη επισκευής ελαστικών αυτοκινήτων  1 Μόνιµο Προσωπικό 

 
Πίνακας 74: Ανάγκες Προσλήψεων της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής – Παιδείας – Αθλητισµού & Πολιτισµού 
∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής - Παιδείας - Αθλητισµού & Πολιτισµού 
Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων 

Κλάδος / Ειδικότητα  
Αριθµός 
Υπαλλήλων  

Σχέση Εργασίας 

Κοινωνικών Λειτουργών 2 Μόνιµο Προσωπικό ή Ι∆ΑΧ 

∆ιοικητικών  3 Μόνιµο Προσωπικό ή Ι∆ΑΧ 

Οδηγών  1 Μόνιµο Προσωπικό ή Ι∆ΑΧ 

Βοηθητικών Καθηκόντων  1 Μόνιµο Προσωπικό ή Ι∆ΑΧ 

Τµήµα Παιδείας - ∆ια Βίου Μάθησης & Βρεφονηπιακών Σταθµών 

Κλάδος / Ειδικότητα  
Αριθµός 
Υπαλλήλων  

Σχέση Εργασίας 

∆ιοικητικών  1 Μόνιµο Προσωπικό ή Ι∆ΑΧ 

 
Πίνακας 75: Ανάγκες Προσλήψεων της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου 

Κλάδος / Ειδικότητα  
Αριθµός 
Υπαλλήλων  

Σχέση Εργασίας 

ΠΕ ∆ιοικητικού 2 0 
Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Κλάδος / Ειδικότητα  
Αριθµός 
Υπαλλήλων  

Σχέση Εργασίας 

ΠΕ / ΤΕ ∆ιοικητικού 2 0 
 
Πίνακας 76: Ανάγκες Προσλήψεων του Αυτοτελούς Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας 
Αυτοτελές Τµήµα Πολιτικής Προστασίας   

Κλάδος / Ειδικότητα  
Αριθµός 
Υπαλλήλων  

Σχέση Εργασίας 

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 4 Μόνιµο Προσωπικό 
Οδηγών 2 Μόνιµο Προσωπικό 
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Πυροφυλάκων 10 Ι∆ΟΧ 
∆Ε ∆ιοικητικών 1 Μόνιµο Προσωπικό 

 
Πίνακας 77: Ανάγκες Προσλήψεων του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 
Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 
Γραφείο ΤΠΕ 

Κλάδος / Ειδικότητα  
Αριθµός 
Υπαλλήλων  

Σχέση Εργασίας 

ΠΕ / ΤΕ Πληροφορικής 2 Μόνιµο Προσωπικό 
Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων 

Κλάδος / Ειδικότητα  
Αριθµός 
Υπαλλήλων  

Σχέση Εργασίας 

ΠΕ / ΤΕ ∆ιοικητικού 2 Μόνιµο Προσωπικό 
Γραφείο Απασχόλησης - Τουρισµού - Αλιείας - Κτηνοτροφίας & Αγροτικής Ανάπτυξης 

Κλάδος / Ειδικότητα  
Αριθµός 
Υπαλλήλων  

Σχέση Εργασίας 

ΠΕ / ΤΕ  / ∆Ε 2 Μόνιµο Προσωπικό 
Γραφείο Προγραµµατισµού & Οργάνωσης 

Κλάδος / Ειδικότητα  
Αριθµός 
Υπαλλήλων  

Σχέση Εργασίας 

ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 1 Μόνιµο Προσωπικό 
 
Πίνακας 78: Ανάγκες Προσλήψεων Υπηρεσίας ∆όµησης 
∆ιεύθυνση Υπηρεσίας ∆όµησης 
Τµήµα Έκδοσης Εγκρίσεων & Αδειών ∆όµησης 

Κλάδος / Ειδικότητα  
Αριθµός 
Υπαλλήλων  

Σχέση Εργασίας 

∆Ε 2 Μόνιµο Προσωπικό 
ΠΕ Τοπογράφο 1 Μόνιµο Προσωπικό 
Τµήµα Ελέγχου Κατασκευών 

Κλάδος / Ειδικότητα  
Αριθµός 
Υπαλλήλων  

Σχέση Εργασίας 

ΤΕ ∆οµικών Έργων 2 Μόνιµο Προσωπικό 
 

5.3. Περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης των ΝΠ∆∆ του ∆ήµου44 
 
5.3.1. Ίδρυµα Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγµένης 
 
5.3.1.1. Γενικά Στοιχεία 
 
Ο Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων του ∆ήµου Βουλιαγµένης – ∆ωρεά Γ. & Α. Καρατζά,  ιδρύθηκε το 
1986.  Έχει δυνατότητα φιλοξενίας 38 ενηλίκων (οι οποίοι µπορούν να αυτοεξυπηρετούνται) και 12 
ατόµων µόνιµου προσωπικού. Αποστολή του Ξενώνα είναι να παρέχει ηθική στήριξη, στέγη και σίτιση 
σε άτοµα τα οποία δεν είναι σε θέση να παραµείνουν στα σπίτια τους, για οιονδήποτε λόγο. Ο 
απώτερος σκοπός του Ξενώνα είναι να βοηθήσει ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονται σε παραγωγική 
ηλικία, να επανενταχθούν στην κοινωνία το συντοµότερο δυνατόν, καθώς και να υποστηρίξει 
ηλικιωµένα άτοµα ή άτοµα κλονισµένης υγείας ώστε να ενταχθούν κατά τρόπο οµαλό σε ειδικευµένα 
κέντρα, όπως π.χ. γηροκοµεία.  Από την έναρξη της λειτουργίας του, ο Ξενώνας φιλοξένησε 
περισσότερους από 2.000 ανθρώπους , πολλοί εκ των οποίων ήταν άστεγοι, άνεργοι, χρήστες 
ναρκωτικών στη φάση της αποτοξίνωσης, καρκινοπαθείς και κακοποιηµένες γυναίκες. 
 
                                                           
44

 Η SWOT ανάλυσης των ΝΠΔΔ του Δήμου είναι ενιαία. Λόγω περιορισμένου / εξειδικευμένου αντικειμένου 

δράσης του κάθε ΝΠΔΔ, δεν κρίθηκε αναγκαίο να μην υπάρξει ενιαία προσέγγιση. 
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5.3.1.2. Ανάλυση Υφιστάµενης Κατάστασης 
 

 Ξενώνας Βουλιαγµένης 

∆ραστηριότητες που δεν 
Εκτελούνται 

- 

Καταλληλότητα & Επάρκεια 
Προσωπικού  

ΌΧΙ. Το προσωπικό της δεν θεωρείται επαρκές για την εύρυθµη λειτουργία του ΝΠ∆∆ 

Ανάγκες Κατάρτισης του 
Προσωπικού 

ΝΑΙ. Υπάρχουν εξειδικευµένες ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού στις ακόλουθες 
θεµατικές ενότητες: 1.Παροχή πρώτων βοηθειών, 2. Χρήση πυροσβεστήρων. 

Κτηριακές Εγκαταστάσεις Οι κτιριακές εγκαταστάσεις κρίνονται επαρκείς και ικανοποιητικές. 

Εξοπλισµός Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης του αριθµού των αυτοκινήτων του Γραφείου ∆ιοίκησης - Προµηθειών. Οι 
υπηρεσίες Σίτισης, Καθαριότητας και Φύλαξης, έχουν σηµαντικές ανάγκες σε βασικό εξοπλισµό για την 
εκτέλεση των κύριων δραστηριοτήτων τους. Παράλληλα, υπάρχουν ελλείψεις σε υλικό (hardware) και 
περιφερειακό εξοπλισµό στο Γραφείο ∆ιοίκησης - Προµηθειών και στο Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας. 

Οργάνωση - 

Συστήµατα ΤΠΕ Κρίνεται πως υπάρχει ανάγκη αναβάθµιση του προγράµµατος οικονοµικής διαχείρισης, για την υποστήριξη 
νέων αναγκών (πχ. Ανάρτηση στο "∆ΙΑΥΓΕΙΑ"). Υπάρχει ανάγκη για σύστηµα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. 
Γενικότερα, υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης στον τοµέα της αξιοποίησης των ΤΠΕ. 

Συνεργασίες µε άλλες 
∆ιευθύνσεις του ∆ήµου 

Υπάρχει άµεση εξάρτηση από όλες σχεδόν τις Υπηρεσίες του ∆ήµου και κυρίως την Τεχνική, την Νοµική, την 
Μηχανοργάνωση και τη ∆ηµοτική Αστυνοµία. Ειδικότερα από την Τεχνική Υπηρεσία υπάρχει άµεση 
εξάρτηση σε θέµατα συντήρησης υποδοµής και εξοπλισµού. Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου 
κρίνεται ικανοποιητική. ∆εν εντοπίζεται έλλειψη συνεργασίας ή διάθεσης συνεργασίας, αλλά σε κάθε 
περίπτωση η ταχύτητα ανταπόκρισης επηρεάζεται από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι Υπηρεσίες του 
∆ήµου (π.χ. έλλειψη προσωπικού και αυξηµένος όγκος εργασίας) 

Συνεργασίες µε Υπηρεσίες και 
Φορείς εκτός ∆ήµου 

Παρατηρούνται καθυστερήσεις στο πλαίσιο της συνεργασίας µε φορείς της κεντρικής κυβέρνησης και κυρίως 
µε τα Υπουργεία. 

Αποτελεσµατικότητα της 
Λειτουργίας  

Υπάρχει διεργασία προγραµµατισµού, η οποία αφορά κυρίως τη σύνταξη του ετήσιου Π/Υ. ∆ευτερευόντως, 
υπάρχει προγραµµατισµός στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΞΕΝΩΝΑ και αφορά την εβδοµαδιαία σίτιση 
(αγορά – παρασκευή – κατανάλωση τροφίµων) των φιλοξενουµένων, την λειτουργία των πλυντηρίων, κλπ. Ο 
έλεγχος ασκείται από το ∆Σ, από τις υπάρχουσες επιτροπές του Ιδρύµατος και τέλος από το ∆Σ του ∆ήµου. 
∆εδοµένου του εξωτερικού περιβάλλοντος, η ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών κρίνεται ότι βρίσκεται 
σε υψηλό επίπεδο.  

���� Ισχυρά Σηµεία  1. Η πολύχρονη πείρα του προσωπικού του Κοινωνικού Ξενώνα, 2. Η κτιριακή υποδοµή (µετά το 2009 
(ανακαίνιση µε χρηµατοδότηση Ιδρύµατος Σ. Νιάρχος, 3. Η Γεωγραφική θέση του ιδρύµατος. 

���� Αδύνατα Σηµεία 1. 'Έλλειψη προσωπικού (Νυχτοφύλακας - Μάγειρας - Τραπεζοκόµος - εργάτης καθαριότητας), 2. Αυστηρός 
Π/Υ, 3. Αυξηµένη γραφειοκρατία. 

���� Ευκαιρίες 1. Χρηµατοδότηση από Ευρωπαϊκά προγράµµατα (Νέα προγραµµατική περίοδος 2014 - 2020), 2. 
Συνεργασία µε µεγάλες εταιρίες στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 3. Συνεργασία µε άτοµα ή 
συλλόγους µε κοινωνική προσφορά 

���� Απειλές 1. Περαιτέρω αποδυνάµωση του αριθµού των εργαζοµένων (πχ. λόγω συνταξιοδότησης), 2. Η αύξηση του 
έργου του «Ξενώνα», όπως συµβαίνει µε τις περισσότερες κοινωνικές δοµές τα τελευταία χρόνια. 

Προτάσεις για την Εσωτερική 
Ανάπτυξη  

1. Ενίσχυση ανθρώπινου δυναµικού - Αύξηση αριθµού εργαζοµένων, 2. Συντήρηση κτιριακών 
εγκαταστάσεων, 3. Περαιτέρω µηχανογράφηση του Γραφείου ∆ιοίκησης-Προµηθειών, 4. Συστηµατικότερη 
συµµετοχή των φιλοξενουµένων, στις εργασίες που αφορούν στον Ξενώνα (µαγειρείο - καθαριότητα). 

5.3.1.3. Ανθρώπινο ∆υναµικό 
 
Το προσωπικό της δεν θεωρείται επαρκές για την εύρυθµη λειτουργία του ΝΠ∆∆. Στους πίνακες που 
ακολουθούν καταγράφονται οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναµικό όπως όµως αυτές 
προσδιορίστηκαν από τα ίδια το ίδιο το ΝΠ∆∆.  
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Πίνακας 79: Ανάγκες Προσλήψεων στο «Ξενώνα Βουλιαγµένης» 
 

Τµήµα Καθαριότητας 

Κλάδος / Ειδικότητα  Αριθµός Υπαλλήλων  Σχέση Εργασίας 
ΥΕ 16 - Προσωπικό Καθαριότητας 2 Μόνιµο Προσωπικό 

Τµήµα Σίτισης 

Κλάδος / Ειδικότητα  Αριθµός Υπαλλήλων  Σχέση Εργασίας 
∆Ε 32 Μάγειρας 1 Μόνιµο Προσωπικό 
ΥΕ 14 Βαθµός µάγειρα 1 Μόνιµο Προσωπικό 
Τµήµα Φύλαξης 

Κλάδος / Ειδικότητα  Αριθµός Υπαλλήλων  Σχέση Εργασίας 
ΥΕ 1 Γενικών Καθηκόντων - Νυχτοφύλακας 1  - 

 
 
5.3.1.4. Οικονοµικά Στοιχεία 2012 – 2014 
 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ 2012 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ µε αναµορφώσεις ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

- ΣΥΝΟΛΟ 523.508,87 € 433.850,19 € 433.850,19 € 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ 2012 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ µε αναµορφώσεις ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

- ΣΥΝΟΛΟ 523.508,87 € 420.571,98 € 420.571,98 € 

 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ 2013 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ µε αναµορφώσεις ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

- ΣΥΝΟΛΟ 400.630,41 € 375.745,62 € 375.745,62 € 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ 2013 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ µε αναµορφώσεις ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

- ΣΥΝΟΛΟ 400.630,41 € 284.740,87 € 284.740,87 € 

 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ 2014 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ µε αναµορφώσεις ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

- ΣΥΝΟΛΟ 461.521,17 € 442.643,46 € 442.643,46 € 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ 2014 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ µε αναµορφώσεις ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

- ΣΥΝΟΛΟ 461.521,17 € 306.551,95 € 306.551,95 € 
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5.3.2. Οργανισµός Αθλητισµού − Πολιτισµού και Παιδικής Αγωγής ∆ήµου Βάρης − Βούλας 
Βουλιαγµένης 
 
5.3.2.1. Γενικά Στοιχεία 
 
Νοµική Μορφή: Ο Οργανισµός Αθλητισµού − Πολιτισµού και Παιδικής Αγωγής ∆ήµου Βάρης − 
Βούλας Βουλιαγµένης είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου  δικαίου, που ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 
2011 και διοικείται από 15µελές συµβούλιο. ∆ιέπεται από τις διατάξεις του Νόµου 3852/2010 και των 
άρθρων 75, 239 & 240  του Ν. 3463/2006, όπως αυτά κάθε φορά ισχύουν. 
 
Σκοπός: Σκοπός του Νοµικού Προσώπου είναι η ανάπτυξη στο ∆ήµο Βάρης − Βούλας − Βουλιαγµένης 
πολιτικών για τη φροντίδα της παιδικής ηλικίας, την πολύπλευρη νοητική, συναισθηµατική, 
ψυχοσωµατική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, την προπαρασκευή τους για την οµαλή και 
φυσική ένταξη από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον, η ανάπτυξη του Μαζικού 
Αθλητισµού, του Μαζικού Σχολικού Αθλητισµού, σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, του 
Σωµατειακού Ερασιτεχνικού Αθλητισµού, του αθλητισµού για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και του 
εργασιακού αθλητισµού καθώς και η δηµιουργία και η ανάπτυξη πάσης µορφής πνευµατικής εν γένει 
εκπολιτιστικής δραστηριότητας στην περιοχή του ∆ήµου. 
 
Ενδεικτικά, τα µέσα για την υλοποίηση του σκοπού του Νοµικού Προσώπου είναι:  
 

i. Η ίδρυση και λειτουργία Παιδικών και Βρεφικών Σταθµών 
ii. Η ίδρυση και λειτουργία αθλητικών κέντρων και εγκαταστάσεων 

iii. Η διοργάνωση αθλητικών αγώνων, εκδηλώσεων και συναντήσεων κάθε µορφής, 
επιστηµονικών και επιµορφωτικών σεµιναρίων, συνεδρίων, και συζητήσεων, κοινωνικών και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, συναφών µε το αντικείµενο των δραστηριοτήτων του 

iv. Η πραγµατοποίηση εκδόσεων 
v. Η προκήρυξη διαγωνισµών και η καθιέρωση βραβείων 

vi. Η συνεργασία µε όλους τους κοινωνικούς φορείς του ∆ήµου, τους συλλόγους, τα αθλητικά 
σωµατεία, τις κοινωνικές οργανώσεις και την εκπαιδευτική κοινότητα, µε ενώσεις αθλητικών 
σωµατείων, καθώς και µε ιδιώτες 

vii. H δηµιουργία θεατρικού οµίλου, κουκλοθέατρου, θεάτρου σκιών, χορωδίας, πινακοθήκης, 
βιβλιοθήκης, η διοργάνωση εκθέσεων, διαλέξεων και κινηµατογραφικών προβολών, η 
προστασία του περιβάλλοντος και η αναδάσωση της περιοχής, η συγκέντρωση λαογραφικού 
υλικού κ.λπ 

viii. Η συνεργασία µε αντίστοιχους φορείς ή υπηρεσίες άλλων ∆ήµων, µε Ενώσεις ∆ήµων, καθώς 
και µε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του εξωτερικού 

ix. Η δηµιουργία τραπεζών πληροφοριών, σχετικών µε το αντικείµενο του Νοµικού Προσώπου, 
αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες. 
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5.3.2.2. Ανάλυση Υφιστάµενης Κατάστασης 
 

 ΟΑΠΠΑ 

∆ραστηριότητες που δεν 
Εκτελούνται 

Οι πιο κάτω λειτουργίες δεν εκτελούνται, κυρίως λόγω έλλειψης του απαιτούµενου προσωπικού, αλλά και 
ανεπάρκειας κτηριακών υποδοµών σε συγκεκριµένες περιπτώσεις: 1. Λειτουργία ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης. 
2. Λειτουργία κινηµατογράφου, 3. Λειτουργία ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής, 4. Λειτουργία δηµοτικής 
χορωδίας. 5. ∆ιοργάνωση επιστηµονικών και επιµορφωτικών σεµιναρίων  και συνεδρίων, 6. Προκήρυξη 
διαγωνισµών για την καθιέρωση βραβείων, 7. ∆ηµιουργία  πινακοθήκης, 8. Προστασία του 
περιβάλλοντος, αξιοποίηση πολιτιστικών µνηµείων, 9. Συγκέντρωση λαογραφικού υλικού, 10. 
Αρµοδιότητες Κέντρου ∆ια Βίου Μάθησης. 

Καταλληλότητα & Επάρκεια 
Προσωπικού  

ΟΧΙ. Το προσωπικό της δεν θεωρείται επαρκές για την εύρυθµη λειτουργία του ΝΠ∆∆ 
 
 

Ανάγκες Κατάρτισης του 
Προσωπικού 

ΝΑΙ. Υπάρχουν εξειδικευµένες ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού στις ακόλουθες 
θεµατικές ενότητες: 1. ∆ιοικητική - Λογιστική Υποστήριξη και ∆ηµόσιο Λογιστικό, 2. Προµήθειες, 
Είσπραξη Εσόδων και παρακολούθησης πορείας εκτέλεσης Π/Υ Εσόδων, 3. Χρήση Η/Υ, 5. Σύνταξη 
δηµόσιων εγγράφων και θέµατα δηµοσιότητας αυτών, 6. Προγραµµατισµός και Οργάνωση Εκδηλώσεων, 
7. Εκπαίδευση προσωπικού των παιδικών σταθµών (Παιδαγωγικού έργου, υγιεινής, σίτισης, πρώτες 
βοήθειες) και 8. Εκπαίδευση γυµναστών (πρώτες βοήθειες). 

Κτηριακές Εγκαταστάσεις Στο τοµέα των κτιριακών εγκαταστάσεων παρουσιάζονται ελλείψεις και συγκεκριµένα: 1. Υπάρχει έλλειψη 
κατάλληλων χώρων για πολιτιστικά τµήµατα. Η «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΟΥΛΑΣ», το «ΓΥΑΛΙΝΟ», η 
«ΙΩΝΙΑ» και το «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΗΣ» χρειάζονται συντήρηση και λόγω του ότι διατίθενται 
για εκδηλώσεις  θα πρέπει να έχουν και τον κατάλληλο εξοπλισµό. 2. Υπάρχει έλλειψη αθλητικών 
εγκαταστάσεων, 3. Έλλειψη κολυµβητηρίου, 4. Τα κτήρια των παιδικών σταθµών χρήζουν εργασιών 
συντήρησης (επισκευή - προµήθεια νέων δαπέδων εξωτερικού χώρου, προµήθεια παιχνιδιών εξωτερικού  
χώρου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, ελαιοχρωµατισµός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, 
τοποθέτηση κάγκελων ασφαλείας. 

Εξοπλισµός Οι ελλείψεις στο τοµέα του εξοπλισµού αφορούν οχήµατα και υποστηρικτικό εξοπλισµό για συγκεκριµένες 
δραστηριότητες του Οργανισµού. Επιπρόσθετα, η έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού έχει ως 
αποτέλεσµα αδυναµίες στον τοµέα της συντήρησης εξοπλισµού και εγκαταστάσεων. Τέλος υπάρχει 
ανάγκη αναβάθµισης του εξοπλισµού πληροφορικής. Οι ανάγκες αφορούν κυρίως υλικό (hardware) και 
περιφερειακό εξοπλισµό. 

Οργάνωση Απαιτείται βελτίωση του υφιστάµενου ΟΕΥ του ΟΑΠΠΑ. Ειδικότερα, προτείνεται η επανεξέταση και ο 
επανακαθορισµός των απαιτούµενων ειδικοτήτων ανά Τµήµα και Γραφείο και επιλογή προϊσταµένων στη 
βάση του νέου οργανογράµµατος. 

Συστήµατα ΤΠΕ Η αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι ιδιαίτερα περιορισµένη. Υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης και 
µπορεί να εξεταστεί σε ποιους τοµείς λειτουργίας του ΟΑΠΠΑ θα µπορούσαν να εισαχθούν οι νέες 
τεχνολογίες στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της αποδοτικότητας, της αποτελεσµατικότητας και του 
επιπέδου ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών. 

Συνεργασίες µε άλλες 
∆ιευθύνσεις του ∆ήµου 

Ο Οργανισµός υποστηρίζεται σε σηµαντικό βαθµό από τις ακόλουθες υπηρεσίες: Τεχνική Υπηρεσία, 
Υπηρεσία Πρασίνου, Μηχανοργάνωση, Οικονοµική Υπηρεσία, Ταµειακή Υπηρεσία. Οι όποιες αδυναµίες 
αφορούν κυρίως τον τοµέα της εσωτερικής επικοινωνίας και οφείλονται κατά κύριο λόγο (α) Στην 
χωροθέτηση των υπηρεσιών και (β) στην απουσία κλητήρα στον ΟΑΠΠΑ, µε αποτέλεσµα οι υπάλληλοι 
να αναλαµβάνουν οι ίδιοι το κόστος µεταφοράς / ασφαλούς µεταφοράς των εγγράφων. 

Συνεργασίες µε Υπηρεσίες 
και Φορείς εκτός ∆ήµου 

Η γραφειοκρατία αποτελεί τη σηµαντικότερη αδυναµία στην συνεργασία µε υπηρεσίες εκτός δήµου. Όσον 
αφορά την εκτέλεση του έργου του, ο ΟΑΠΠΑ συνεργάζεται συστηµατικά µε σχολεία, πολιτιστικούς και 
λοιπούς φορείς για την διοργάνωση και υλοποίηση πλήθους αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Αποτελεσµατικότητα της 
Λειτουργίας  

Όσο αφορά τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους παιδικούς σταθµούς, αυτές θεωρούνται υψηλού 
επιπέδου και το έργο των παιδικών σταθµών εκτελείται αποδοτικά. Ωστόσο, όσον αφορά την 
αποτελεσµατικότητα, δεν καλύπτεται το σύνολο των ενδιαφεροµένων, λόγω µη επάρκειας των υποδοµών 
και µη ύπαρξης του απαραίτητου µόνιµου προσωπικού. Επίσης, παρατηρείται καθυστέρηση στις 
εγγραφές, λόγω προσλήψεων συµβασιούχων κάθε έτος. Στις υπόλοιπες υπηρεσίες όµως, κρίνεται πως 
υπάρχουν πολύ σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης σε όρους ενίσχυσης της ποιότητας των προσφερόµενων 
υπηρεσιών, αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας. 
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���� Ισχυρά Σηµεία  1. Ποιότητα προσφερόµενων υπηρεσιών στου Παιδικούς Σταθµούς, 2. Το κοινωνικό πολιτιστικό έργο που 
επιτελεί ο οργανισµός είναι κρίσιµο για την διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής στο ∆ήµο, 
3. Η ύπαρξη  τεσσάρων (4) σύγχρονων παιδικών σταθµών, 4. Η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 
στους παιδικούς σταθµούς, 5. Το έµπειρο και επιστηµονικά καταρτισµένο προσωπικό των παιδικών 
σταθµών, 6. Η αποτελεσµατική συνεργασία µε  φορείς και συλλόγους της περιοχής, 7. Η κάλυψη 
αναγκών όλων των ηλικιακών οµάδων, στους τοµείς δραστηριοποίηση του Οργανισµού, 8. Η ύπαρξη 
εγκαταστάσεων και στις τρείς (3) δηµοτικές ενότητες. 

���� Αδύνατα Σηµεία 1. Κτιριακές Εγκαταστάσεις, 2. Ανθρώπινο ∆υναµικό (ελλείψεις), 3. Χαµηλός βαθµός αξιοποίησης ΤΠΕ, 4. 
Ελλείψεις σε βασικό εξοπλισµό και εξοπλισµό πληροφορικής, 5. Εκπαίδευση προσωπικού / Σηµαντικές 
ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης, 6. Μη ικανοποιητικό επίπεδο οργάνωσης και διοίκησης – απουσία 
Συστηµάτων ∆ιοίκησης που θα διασφάλιζαν ένα υψηλό επίπεδο αποτελεσµατικότητας και 
αποδοτικότητας, 7. Ανάγκη βελτίωσης των αθλητικών υποδοµών (εξοπλισµός και εγκαταστάσεις), όσον 
αφορά την ασφάλεια και την καταλληλότητα της χρήσης τους, 8. Υψηλό ενεργειακό κόστος των 
εγκαταστάσεων, 9. Συντήρηση εξοπλισµού και εγκαταστάσεων, 10. Η έλλειψη  βασικού εξοπλισµού 
υποστήριξης πολιτιστικών και αθλητικών  προγραµµάτων, 11. Η έλλειψη  βασικού εξοπλισµού των 
παιδικών σταθµών, 12. Οι κλειστές αίθουσες πολλαπλών χρήσεων δεν επαρκούν για την κάλυψη των 
αναγκών του πληθυσµού του ∆ήµου, 13. Η απουσία επαρκών χώρων άθλησης (εξοπλισµένα 
γυµναστήρια - κολυµβητήριο), 14. Χαµηλή αξιοποίηση ΤΠΕ, 15. Η ελλιπής φύλαξη και καθαριότητα των 
αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων, 16. Η έλλειψη µόνιµου προσωπικού, 17. Εκπαίδευση του 
προσωπικού, 18. Η καθυστέρηση των εγκρίσεων του προσωπικού µε αποτέλεσµα να υπάρχουν µεγάλες 
καθυστερήσεις στην εισαγωγή των παιδιών στους παιδικούς σταθµούς καθώς και στην έναρξη των 
αθλητικών και πολιτιστικών προγραµµάτων. 

���� Ευκαιρίες 1. Η νέα προγραµµατική περίοδος ΕΣΠΑ 2014 – 2020. ∆υνατότητα διεύρυνση του φάσµατος των 
προσφερόµενων υπηρεσιών του Οργανισµού, 2. Η αύξηση του πληθυσµού και κατά επέκταση η αύξηση 
των αναγκών για παιδικούς σταθµούς, αθλητικά και πολιτιστικά προγράµµατα µε δυνατότητα προσφορά 
µεγάλου εύρους παρεχοµένων υπηρεσιών, 3. Σύµφωνα µε  τη  γεωγραφική θέση του δήµου και το φυσικό 
περιβάλλον υπάρχει η προοπτική για αξιοποίηση των χώρων καθώς  ευνοείται και  η ανάπτυξη νέων 
µορφών άθλησης, 4. Το φυσικό κάλλος της περιοχής (συνδυασµός βουνού και θάλασσας, ύπαρξη χώρων 
πρασίνου, πεζόδροµων, ποδηλατοδρόµων), 5. Το αρχαιολογικό – λαογραφικό  πολιτιστικό ενδιαφέρον 
της περιοχής, 6. Ενίσχυση της συµµετοχής των κοινωνικών φορέων στις  δραστηριότητες του 
οργανισµού. 

���� Απειλές 1. Αδυναµία εξυπηρέτησης του συνόλου των ενδιαφεροµένων / δυνητικών ωφελούµενων στους παιδικούς 
σταθµούς, 2. Κίνδυνος µείωσης του επιπέδου ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών σε πολλούς 
από τους τοµείς δράσης του οργανισµού (πλην παιδικών σταθµών), 3. Περιορισµός της δράσης του 
οργανισµού (αδυναµία δραστηριοποίησης σε συγκεκριµένους τοµείς δράσης), 4. Η εξάρτηση από τους 
πόρους του ∆ήµου, 5. Τα Ίδια Έσοδα δεν επαρκούν για την κάλυψη των αυξανόµενων αναγκών, 6. Η µη 
ένταξη του σχεδίου ανάπτυξης σε ευρύτερο κεντρικό σχεδιασµό. 
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Προτάσεις για την 
Εσωτερική Ανάπτυξη της 

∆ιεύθυνσης 

1. Εισαγωγή Συστηµάτων ∆ιαχείρισης – Συστηµάτων ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, 2. Ενίσχυση του 
ανθρώπινου δυναµικού, 3. Στήριξη της λειτουργίας της οικονοµικής υπηρεσίας, που για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα έχει έλλειψη υπαλλήλων, 4. Κατάρτιση του προσωπικού, 5. Συντήρηση εγκαταστάσεων, 6. 
Βελτίωση, ανασυγκρότηση και εκσυγχρονισµός των κτιριακών υποδοµών, 7. Βελτίωση, ανασυγκρότηση 
και εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων, 8. ∆ηµιουργία νέων υποδοµών του  Οργανισµού και βελτίωση των 
υφιστάµενων, 9. Μετεξέλιξη και διεύρυνση των δραστηριοτήτων του  Οργανισµού, 10. Προγραµµατισµός, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Οργανισµού, 11. Προµήθεια µηχανολογικού 
εξοπλισµού  για τη συντήρηση των γηπέδων, 12. Υγειονοµική κάλυψη των εγκαταστάσεων (πληρότητα 
εξοπλισµού και υλικών των ιατρείων, 13. Προµήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισµού πληροφορικής, 
14. Συµµόρφωση των εγκαταστάσεων - κτηρίων σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο, 15. Προµήθεια 
εξοπλισµού - υλικού για τις ανάγκες των αθλητικών και πολιτιστικών προγραµµάτων και των παιδικών 
σταθµών, 16. Εκτενή και έγκαιρη ενηµέρωση των πολιτών για τις δράσεις και τα προγράµµατα του 
οργανισµού, 17. Συστηµατική παρακολούθηση των µελών, 18. Υπολογισµοί οικονοµικών παραµέτρων 
όσο αφορά τα προγράµµατα αθλητισµού και πολιτισµού, 19. Υπολογισµοί δεικτών οικονοµίας, 
αποδοτικότητας, αποτελεσµατικότητας, 20. Στόχευση στα µέλη υψηλού ρίσκου, 21. Προσέλκυση νέων 
µελών  µε εξειδικευµένα προγράµµατα για όλες τις ηλικιακές οµάδες, 22. Υιοθέτηση εξειδικευµένων  
συστηµάτων καταγραφής και αξιολόγησης του έργου, 23. Βιολογικός καθαρισµός µοκετών στους 
παιδικούς σταθµούς, 24. Τοποθέτηση, όπου απαιτείται,  εξωτερικών  στεγάστρων  στους παιδικούς 
σταθµούς, 25. Οργάνωση ενηµερωτικών εκδηλώσεων - ∆ιαλέξεων - Προώθηση του εθελοντισµού , 26. 
Αξιοποίηση των ΤΠΕ, 27. Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, 28. Σύστηµα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασµού, 29. 
Λογισµικό Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος, 30. Προγραµµατισµός, παρακολούθηση και 
οργάνωση των δραστηριοτήτων του Φορέα 
 
Εξοικονόµηση Ενέργειας: 
 

 Οικονοµοτεχνική µελέτη για την εφαρµογή συγκεκριµένων δυνατοτήτων εξοικονόµησης ενέργειας, όπου 
θα διερευνάται η επιλογή νέων ενεργειακών τεχνολογιών όπως  νέες τεχνολογίες αξιοποίησης δυναµικού 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας   (εγκατάσταση συστήµατος ηλιακών συλλεκτών),  µε δηµιουργία 
αρχείου ενεργειακών καταναλώσεων των κτηρίων και συνεχή ενηµέρωσή του 
 

 Εφαρµογή ενός προγράµµατος ορθολογικής λειτουργίας και συντήρησης των κτιριακών ενεργειακών 
εγκαταστάσεων (θέρµανσης, κλιµατισµού, φωτισµού, ζεστού νερού χρήσης) και συσκευών, 3. Επίβλεψη 
κατασκευής ενεργειακών εφαρµογών και συνεχής παρακολούθηση της απόδοσής τους µετά την 
κατασκευή µε σκοπό την αξιολόγηση της ωφελιµότητάς τους. 
 

 Εκτεταµένοι έλεγχοι, καταγραφές και µετρήσεις στις κτηριακές υποδοµές 
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5.3.2.3. Ανθρώπινο Δυναμικό 

 
Το προσωπικό της δεν θεωρείται επαρκές για την εύρυθµη λειτουργία του ΝΠ∆∆. Στους πίνακες που 
ακολουθούν καταγράφονται οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναµικό όπως όµως αυτές 
προσδιορίστηκαν από το ίδιο το ΝΠ∆∆.  
 
 
Πίνακας 80: Ανάγκες Προσλήψεων στον «ΟΑΠΠΑ» 
 
Τµήµα Πολιτισµού - Αθλητισµού & Περιβάλλοντος 

Κλάδος / Ειδικότητα  Αριθµός Υπαλλήλων  Σχέση Εργασίας 
ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (διαφόρων 
ειδικοτήτων) 

12 
Μόνιµο Προσωπικό 

ΠΕ Καλών Τεχνών 1 Μόνιµο Προσωπικό 
∆Ε Μουσικών 3 Μόνιµο Προσωπικό 
∆Ε Θεατρολόγων 1 Μόνιµο Προσωπικό 
∆Ε Μοντέρνου Χορού 1 Μόνιµο Προσωπικό 

ΥΕ Καθαριστών 10 Μόνιµο Προσωπικό 
ΥΕ Φυλάκων 15 Μόνιµο Προσωπικό 
ΥΕ Νυχτοφυλάκων 5 Μόνιµο Προσωπικό 
ΤΕ Αρχιµουσικών 1 Μόνιµο Προσωπικό 
ΠΕ Πληροφορικής 1 Μόνιµο Προσωπικό 
ΤΕ Βιβλιοθηκονόµων 1 Μόνιµο Προσωπικό 

ΠΕ Σκηνοθετών 1 Μόνιµο Προσωπικό 
 Τµήµα Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας 

Κλάδος / Ειδικότητα  Αριθµός Υπαλλήλων  Σχέση Εργασίας 
ΠΕ Παιδίατρος 1 Μόνιµο Προσωπικό 
ΤΕ Βρεφονηπιοκόµοι 12 Μόνιµο Προσωπικό 
∆Ε Βρεφονηπιοκόµοι 12 Μόνιµο Προσωπικό 
∆Ε Μαγείρων 5 Μόνιµο Προσωπικό 

ΥΕ Καθαριστών 10 Μόνιµο Προσωπικό 
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό 5 Μόνιµο Προσωπικό 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Κλάδος / Ειδικότητα  Αριθµός Υπαλλήλων  Σχέση Εργασίας 
ΠΕ ∆ιοικητικού 1 Μόνιµο Προσωπικό 
ΠΕ ∆ιοικητικού - Λογιστικού 1 Μόνιµο Προσωπικό 
∆Ε ∆ιοικητικού 5 Μόνιµο Προσωπικό 

ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 1 Μόνιµο Προσωπικό 
ΠΕ Πληροφορικής 1 Μόνιµο Προσωπικό 
∆Ε Κλητήρων 1 Μόνιµο Προσωπικό 

 
 
 
 
 
 
 



Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  2015 - 2019 

150                                                                                                                               Δήμος Βάρης - Βούλας -  Βουλιαγμένης 

 

5.3.2.4. Οικονομικά Στοιχεία 2012 – 2014 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ 2012 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ µε αναµορφώσεις ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

- ΣΥΝΟΛΟ 3.252.075,16 € 2.515.355,90 € 2.192.424,69 € 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ 2012 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ µε αναµορφώσεις ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

- ΣΥΝΟΛΟ 3.252.075,16 € 969.398,79 € 969.398,79 € 

 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ 2013 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ µε αναµορφώσεις ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

- ΣΥΝΟΛΟ 3.962.541,87 € 2.857.775,77 € 2.669.356,70 € 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ 2013 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ µε αναµορφώσεις ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

- ΣΥΝΟΛΟ 3.064.601,46 € 930.618,59 € 930.618,59 € 

 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ 2014 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ µε αναµορφώσεις ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

- ΣΥΝΟΛΟ 3.795.581,26 € 2.751.135,34 € 2.520.491,32 € 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ 2014 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ µε αναµορφώσεις ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

- ΣΥΝΟΛΟ 2.728.323,85 € 837.782,29 € 837.782,29 € 
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6. Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση 

6.1. Οικονομική Διαχείριση & Νέα Δημόσια Διοίκηση (ΝΔΔ) 
 
Η Νέα ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, έχει κατά τα τελευταία χρόνια αντιµετωπισθεί ως η απάντηση σε εγγενή 
προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο δηµόσιος τοµέας σε διεθνές επίπεδο45. Σε γενικές γραµµές, η Νέα 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση επιχειρεί να µεταβάλλει τη φιλοσοφία της διοίκησης στο δηµόσιο τοµέα προς την 
κατεύθυνση να υιοθετηθούν πρακτικές που εφαρµόζονται από τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα. Οι 
βασικοί στόχοι της προσέγγισης της Ν∆∆ θα µπορούσαν να συνοψισθούν στους ακόλουθους: 
 

i. Εξοικονόµηση των δηµοσίων δαπανών. 
ii. Βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων δηµοσίων υπηρεσιών. 

iii. Επίτευξη αποτελεσµατικότητας στη διαχείριση των πόρων. 
iv. Αύξηση της αποτελεσµατικότητας της εφαρµογής πολιτικών διευκόλυνσης των δηµόσιων 

λειτουργών στην άσκηση διοίκησης µέσω της µείωσης της γραφειοκρατίας. 
v. Αύξηση της λογοδοσίας (accountability) του δηµοσίου στους πολίτες, σε σχέση µε τα 

ακολουθούµενα προγράµµατα και τις πολιτικές. 
vi. Αύξηση της διαφάνειας στη διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών. 

 
Γενικά, η αναµόρφωση των λογιστικών συστηµάτων στο δηµόσιο τοµέα αποσκοπεί στη βελτίωση των 
τριών 3Ε, δηλαδή της αποδοτικότητας, της αποτελεσµατικότητας και της οικονοµίας. 
 

6.1.1. Αποδοτικότητα 
 
Η αποδοτικότητα είναι η πιο σηµαντική από τις τρεις παραµέτρους και ουσιαστικά τις ενσωµατώνει. 
Εκφράζεται ως ο λόγος εκροών προς εισροές. Συνήθως οι εισροές υπολογίζονται σε νοµισµατικές 
µονάδες ενώ οι εκροές µπορούν να υπολογιστούν είτε σε νοµισµατικές µονάδες είτε σε φυσικές 
µονάδες. Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του δείκτη τόσο πιο αποδοτικός είναι ένας οργανισµός. Αυτό 
που ενδιαφέρει δεν είναι η απόλυτη τιµή του δείκτη αλλά η σχετική η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για τη διενέργεια συγκρίσεων. Εφόσον η αποδοτικότητα υπολογίζεται ως δείκτης µπορεί να βελτιωθεί 
µε τους ακόλουθους τρόπους: 
 

i. Αυξάνοντας τις εκροές διατηρώντας τις εισροές αµετάβλητες. 
ii. Αυξάνοντας τις εκροές αναλογικά περισσότερο από την αύξηση των εισροών. 

iii. Μειώνοντας τις εισροές διατηρώντας τις εκροές αµετάβλητες. 
iv. Μειώνοντας τις εισροές αναλογικά περισσότερο από τη µείωση των εκροών. 

 
Σηµειώνεται ότι ορισµένες φορές ο δείκτης αποδοτικότητας εκφράζεται ως εισροές προς εκροές. Υπό 
αυτή τη µορφή µπορεί να ερµηνευτεί ως κόστος ανά µονάδα εκροής.  
 
6.1.2. Αποτελεσµατικότητα 
 
Η αποτελεσµατικότητα αναφέρεται στο βαθµό επίτευξης των στόχων. Εποµένως εστιάζεται µόνο στις 
εκροές. Όπως και η αποδοτικότητα έτσι και αποτελεσµατικότητα είναι περισσότερο ένα σχετικό 
µέγεθος και λιγότερο ένα απόλυτο. Αξίζει ωστόσο να σηµειωθεί ότι η αποτελεσµατικότητα δεν µετρά 
τους πόρους που αναλώθηκαν για την επίτευξη του στόχου. Εφόσον, η αποτελεσµατικότητα 
αναφέρεται αποκλειστικά στις εκροές δεν προσφέρει πληροφόρηση για τις εισροές. 
 
 
 
 

                                                           
45 Συµπεριλαµβανοµένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
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6.1.3. Οικονομία 

 
Ενώ η αποτελεσµατικότητα εστιάζεται αποκλειστικά στις εκροές, η οικονοµία δίνει έµφαση µόνο στις 
εισροές.  
 

6.1.4 Προβλήματα στη στη Μέτρηση της αποδοτικότητας 

 
Όπως είναι σαφές από τα παραπάνω, τα 3E είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µεταξύ τους. Η οικονοµία 
από µόνη της έχει περιορισµένη αξία εάν δεν συνδυάζεται µε την αποτελεσµατικότητα. ∆εν έχει 
µεγάλη χρησιµότητα το να είναι κάτι όσο πιο φτηνό γίνεται εάν δεν σχετίζεται µε την ικανοποίηση των 
προδιαγεγραµµένων στόχων. Αντίστοιχα, δεν είναι θετικό επίτευγµα αποκλειστικά η επίτευξη των 
στόχων, εάν έχουν αφιερωθεί απεριόριστοι πόροι. Εποµένως, φαίνεται ότι η αποδοτικότητα η 
οποία συνδυάζει εισροές και εκροές µπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο κριτήριο αξιολόγησης. Ένας 
αποδοτικός οργανισµός είναι αυτός που επιτυγχάνει τους στόχους του µε εύλογο κόστος. Άρα για ποιο 
λόγο δίνεται σηµασία στην αποτελεσµατικότητα και την οικονοµία; Στον ιδιωτικό τοµέα, η διαφορά 
µεταξύ των εκροών και των εισροών σε νοµισµατικές µονάδες ορίζει το κέρδος. Ωστόσο, στο δηµόσιο 
τοµέα αυτό το κριτήριο αξιολόγησης παρουσιάζει δύο θεµελιώδεις δυσκολίες α) τη µονοπωλιακή 
παροχή υπηρεσιών από τους δηµόσιους φορείς και β) τη δυσκολία αξιόπιστης µέτρησης των εκροών. 
 

» Μονοπωλιακή παροχή υπηρεσιών: Όταν οι εκροές αποτιµώνται σε νοµισµατικές µονάδες η 
ποιότητα του δείκτη της αποδοτικότητας εξαρτάται από την ικανότητα των εκροών να 
ικανοποιούν τις προτιµήσεις των καταναλωτών στην αγορά. Στο δηµόσιο τοµέα δεν υπάρχει 
αγορά η οποία θα µπορούσε να λειτουργήσει ως µέσω αξιολόγησης της ποιότητας των 
υπηρεσιών.  
 

» ∆υσκολία αξιόπιστης µέτρησης των εκροών: Πολλές φορές οι εκροές δεν µπορούν να 
µετρηθούν σε νοµισµατικές µονάδες. Σε αυτή την περίπτωση για τον υπολογισµό του δείκτη 
αποδοτικότητας θα πρέπει να γίνει µέτρησή τους σε φυσικές µονάδες. Για να αξιολογηθεί η 
αποδοτικότητα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι βασικοί στόχοι που επιδιώκονται µέσω των 
εκροών.  

6.2. Οικονομική Διαχείριση & Τοπική Αυτοδιοίκηση 
 
Στο πλαίσιο των διαδικασιών προγραµµατισµού, διαχείρισης και ελέγχου των οικονοµικών µονάδων 
κάθε µορφής (Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ιδιωτικές - ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, Οργανισµοί 
∆ηµοσίου ∆ικαίου κ.α.) έχουν αναπτυχθεί από την Χρηµατοοικονοµική Επιστήµη διάφορα µέσα και 
τεχνικές µε αντικείµενο την παρακολούθηση και αξιολόγηση των λειτουργιών τους. 
 
Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) αποτελούν µία κατηγορία οικονοµικών µονάδων µε 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 
 

i. Παρέχουν υπηρεσίες και κατασκευάζουν υποδοµές που χαρακτηρίζονται ως Τοπικά 
∆ηµόσια Αγαθά 

ii. ∆εν έχουν Κερδοσκοπικό Χαρακτήρα, όπως οι επιχειρήσεις 
iii. Αποτελούν φορείς άσκησης ∆ηµόσιας Εξουσίας σε τοπικό επίπεδο 

 
Οι Οικονοµικοί Στόχοι τους επικεντρώνονται κατά συνέπεια σε τρεις κατευθύνσεις: 
 

i. Στην άσκηση των αρµοδιοτήτων τους (παραγωγή τοπικών δηµόσιων αγαθών) µε το 
χαµηλότερο δυνατό κόστος, µε βάση ορισµένα πρότυπα ποιότητας 

ii. Στην εξεύρεση σταθερών και µόνιµων εσόδων που επιτρέπουν την υιοθέτηση διαδικασιών 
σχεδιασµού και προγραµµατισµού 

iii. Στην εξασφάλιση πλεονάσµατος για να επιτευχθεί η υλοποίηση µεσοπρόθεσµων 
αναπτυξιακών στόχων 
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6.3. Ο Προϋπολογισμός των ΟΤΑ 
 
Η λειτουργία των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων φυσικά και των ΟΤΑ, 
βασίζεται σε ένα µεγάλο βαθµό στην πραγµατοποίηση των στόχων τους µέσα στο πλαίσιο που 
καθορίζεται από τα έσοδά τους τα οποία προέρχονται κατά κύριο λόγο από τον κρατικό 
προϋπολογισµό. Η στενότητα αυτή των οικονοµικών πόρων µε την ταυτόχρονη ανάγκη της παροχής 
υπηρεσιών των οποίων η ποσότητα είναι δεδοµένη, έχει καταστήσει τον προϋπολογισµό των 
οργανισµών του δηµοσίου τοµέα σε εργαλείο κεφαλαιώδους σηµασίας για την οµαλή εκτέλεση των 
εργασιών τους. Πιο συγκεκριµένα, η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασµού της πορείας των 
οργανισµών του δηµοσίου τοµέα στηρίζεται στην ορθή κατάρτιση και τήρηση του προϋπολογισµού, 
κάτι το οποίο από τη µία πλευρά βοηθά στην υιοθέτηση εφαρµόσιµων στόχων οι οποίοι να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες τις οποίες ο οργανισµός οφείλει να καλύψει, ενώ από την άλλη πλευρά 
η ορθή τήρηση του προϋπολογισµού εξασφαλίζει τη διαφύλαξη των πόρων του οργανισµού από 
κακοδιαχείριση και σπατάλη. 
 
Η λήψη αποφάσεων στους οργανισµούς του δηµοσίου τοµέα ξεκινά από τον καθορισµό των 
θεµελιωδών στόχων τους οποίους καλούνται να καλύψουν βάσει των πόρων που έχουν στη διάθεσή 
τους. Οι στόχοι αυτοί αποτελούν την έκφραση της µακροχρόνιας στρατηγικής του οργανισµού και ως 
εκ τούτου δεν χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη συγκεκριµένων ποσοτικών ή ποιοτικών κριτηρίων τα 
οποία να προσδιορίζουν την επιτυχία ή µη της διοίκησης του οργανισµού. Στο επόµενο βήµα η 
διοίκηση του οργανισµού προσδιορίζει τις συγκεκριµένες ενέργειες που πρέπει να πραγµατοποιηθούν 
κατά τη διάρκεια της επόµενης διαχειριστικής περιόδου µέσω των οποίων θα επιτευχθεί το σύνολο των 
θεµελιωδών στόχων που έχουν τεθεί. Με άλλα λόγια, στο στάδιο αυτό του λειτουργικού 
προγραµµατισµού µεταφράζονται οι γενικού χαρακτήρα θεµελιώδεις στόχοι σε συγκεκριµένες 
βραχυχρόνιες επιδιώξεις. Πιο συγκεκριµένα, θα προσδιορισθούν ο αναµενόµενες ώρες λειτουργίας του 
κάθε τµήµατος, το ύψος των αναλώσιµων υλικών, οι ανάγκες για πρόσληψη προσωπικού κλπ. 
 
Η σύνταξη του προϋπολογισµού αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάµεσα στις επιδιώξεις της διοίκησης 
του οργανισµού και την πραγµατοποίησή τους. Πιο συγκεκριµένα, ο προϋπολογισµός ποσοτικοποιεί 
τους στόχους σε χρηµατικούς όρους και αποκαλύπτει την εφαρµοσιµότητά τους ή µη βάσει των 
δεδοµένων οικονοµικών πόρων.  
 
Ο προϋπολογισµός είναι ζωτικής σηµασίας για τον οργανισµό καθώς δίνει τη δυνατότητα του ελέγχου 
της τήρησης του αρχικού σχεδιασµού και της µέτρησης της αποδοτικότητας του οργανισµού βάσει των 
πεπραγµένων του. Σε περίπτωση που στην ανάλυση των αποτελεσµάτων διαπιστωθεί απόκλιση από 
τους επιθυµητούς στόχους, η διοίκηση του οργανισµού µπορεί να τροποποιήσει το λειτουργικό της 
πρόγραµµα, ή να τροποποιήσει τον προϋπολογισµό προκειµένου να ανταποκριθεί στους αρχικά 
καθορισµένους στόχους της. Επίσης έχει τη δυνατότητα να επαναπροσδιορίσει τους στόχους που είχε 
θέσει εξ’ αρχής προκειµένου να θέσει πιο ρεαλιστικές και εφαρµόσιµες στρατηγικές.  Παράλληλα, αν τα 
περιστατικά τα οποία αντιµετωπίζει ο οργανισµός είναι διαφορετικής φύσεως από εκείνα τα οποία 
είχαν αρχικά προβλεφθεί µπορεί να αναπροσαρµόσει ριζικά τον αρχικό λειτουργικό προγραµµατισµό 
ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες πλέον συνθήκες. Ο ρόλος του προϋπολογισµού δεν 
περιορίζεται αποκλειστικά στη διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασµού αλλά συµβάλλει επίσης στην 
ορθή πραγµατοποίηση των εργασιών του οργανισµού. Πιο συγκεκριµένα, αποτελεί ένα εργαλείο 
µέτρησης της αποδοτικότητας των διαφόρων τµηµάτων του οργανισµού το οποίο συνακόλουθα 
χρησιµεύει στην υποκίνηση του προσωπικού µε τρόπο τέτοιο που να ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις 
του οργανισµού. Παράλληλα, η ορθή τήρηση του προϋπολογισµού εξασφαλίζει την αποφυγή 
περιπτώσεων ανάληψης δαπανών οι οποίες να µην ανταποκρίνονται στα όρια τα οποία είχαν εξαρχής 
τεθεί.  
 
Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί εδώ ότι ο προϋπολογισµός µπορεί να ανταποκριθεί στους ρόλους 
αυτούς µόνο αν η διοίκηση των οργανισµών έχει φροντίσει να τον καταρτίσει βάσει ρεαλιστικών 
υποθέσεων και έχει επικοινωνήσει στα χαµηλότερα διοικητικά στρώµατα τη σηµασία του, ενώ 
τέλος να έχει συνδέσει την απόδοση των εξατοµικευµένων τµηµάτων ή εργαζοµένων µε την ορθή 
τήρηση του προϋπολογισµού. 
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6.4. Μεθοδολογία Οικονομικής Ανάλυσης 
 
Ο νέος τύπος Προϋπολογισµού / Απολογισµού των ΟΤΑ, διαιρείται σε δύο µέρη. Το Μέρος I 
περιλαµβάνει τα Έσοδα και το Μέρος II τις ∆απάνες, µαζί µε το Αποθεµατικό. Στα πλαίσια της 
παρούσας ανάλυσης: 
 

» Θα εξετασθούν οι Απολογισµοί και οι Προϋπολογισµοί Εσόδων και ∆απανών, των ετών 2012, 
2013 και 201446, οι οποίοι δόθηκαν από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης. 
 

» Σε όρους ∆ηµόσιου Λογιστικού, η ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε βάση την πραγµατική 
οικονοµική κατάσταση του δήµου για κάθε οικονοµικό έτος, δηλαδή τα εισπραχθέντα έσοδα 
και τα πληρωθέντα έξοδα. 

 
Έσοδα: Τα Έσοδα ταξινοµούνται σε έξι κύριες οµάδες, µε κριτήριο την προέλευσή τους, που 
υποδιαιρούνται σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εσόδου µε βάση το δεκαδικό σύστηµα. Η 
ανάλυση των πιο πάνω κατηγοριών εσόδων παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα 1: 
 

Πίνακας 81: Κατηγορίες Εσόδων OTA 
 

Πίνακας Εσόδων 

0:  
Τακτικά 

1:  
Έκτακτα 

2:  
ΠΟΕ 

3:  
∆άνεια και 
Απαιτήσεις ΠΟΕ 

4:  
Υπέρ ∆ηµοσίου 
και Τρίτων 

5: Χρηµατικό 
Υπόλοιπο 

01:  
Πρόσοδοι από 
ακίνητη περιουσία 

11: 
Από εκποίηση 
κινητής και 
ακίνητης 
περιουσίας 

21: 
ΠΟΕ τακτικά 

31: 
Εισπράξεις από 
δάνεια 

41: 
Εισπράξεις υπέρ 
δηµοσίου και 
τρίτων 

51: 
Χρηµατικό 
υπόλοιπο 

02: 
Πρόσοδοι από 
κινητή περιουσία 

12: 
Έκτακτες 
επιχορηγήσεις για 
λειτουργικές 
δαπάνες 

22: 
ΠΟΕ έκτακτα 

32: 
Εισπράξεις 
απαιτήσεων ΠΟΕ 

42: 
Επιστροφές 
χρηµάτων 

 

03: 
Ανταποδοτικά τέλη 
και δικαιώµατα 

13: 
Επιχορηγήσεις για 
επενδύσεις 

    

04: 
Λοιπά τέλη και 
δικαιώµατα 

14: 
∆ωρεές – 
κληρονοµιές και 
κληροδοσίες 

    

05: 
Φόροι και 
εισφορές 

15: 
Προσαυξήσεις – 
πρόστιµα και 
παράβολα 

    

06: 
Έσοδα από 
επιχορηγήσεις για 
λειτουργικές 
δαπάνες 

16: 
Λοιπά έκτακτα 
έσοδα 

    

                                                           
46 Η παρούσα οικονοµική ανάλυση αφορά τα τρία τελευταία οικονοµικά έτη, για τα οποία υπάρχουν διαθέσιµα απολογιστικά 
στοιχεία. 
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07: 
Λοιπά τακτικά 
έσοδα 

     

 
∆απάνες: Οι δαπάνες ταξινοµούνται σε τέσσερις κύριες οµάδες (κεφάλαια) και ακολουθούν την ίδια 
µεθοδολογία υποδιαίρεσης σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου (οριζόντια ταξινόµηση ή 
παρακολούθηση κατά είδος δαπάνης): 
 
Κωδικός  6: Λειτουργικές ∆απάνες Χρήσης 
Κωδικός  7: Επενδύσεις 
Κωδικός  8: Πληρωµές από υποχρεώσεις ΠOE, λοιπές αποδόσεις, προβλέψεις  
Κωδικός  9: Αποθεµατικό 
 
Οι απολογισµοί αποτυπώνουν µε ακρίβεια τις Οικονοµικές ∆ραστηριότητες και Συναλλαγές του 
∆ήµου, αφού έχουν ενσωµατώσει τις θεσµικές και νοµοθετικές αλλαγές που έχουν µεσολαβήσει τα 
τελευταία χρόνια και επιπλέον έχουν υιοθετήσει σύγχρονη λογιστική µεθοδολογία. Η ανάλυσή τους 
παρέχει συγκεκριµένη εικόνα των προτεραιοτήτων και λειτουργιών του. 
 

6.5. Ανάλυση Εσόδων 

6.5.1. Γενική Παρουσίαση Εσόδων 
 

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται µια γενική εικόνα των εσόδων του ∆ήµου για τα Οικονοµικά 
Έτη 2012 έως 2014. Με µια πρώτη ανάγνωση των στοιχείων του πίνακα 2, γίνεται φανερή µια µείωση 
των εσόδων κατά την περίοδο 2012 – 2014. Το στοιχείο αυτό απεικονίζεται γραφικά στο διάγραµµα 
1. Από την παρουσίαση των στοιχείων του πίνακα αξίζει να σηµειωθούν τα παρακάτω: 
 

i. Τα Συνολικά Έσοδα του ∆ήµου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγµένης µειώθηκαν κατά 4% το 
Οικονοµικό Έτος 2013 και µειώθηκαν κατά 11% το Οικονοµικό Έτος 2014, µε αποτέλεσµα µια 
συνολική µείωση των εσόδων κατά 15% από το 2012 έως το 2014.47 
 

ii. Τα Τακτικά Έσοδα δεν παρουσιάζουν αξιοσηµείωτες µεταβολές κατά τα έτη της 
παρούσας ανάλυσης 
 

iii. Τα Έκτακτα Έσοδα µειώθηκαν κατά 22% κατά την διετία 2012 - 2014. 
 

iv. Το Χρηµατικό Υπόλοιπο µειώθηκε κατά 24% κατά την διετία 2011 – 201348. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
47 Στα συγκεκριµένα ποσοστά περιλαµβάνεται και η µεταβολή του αποθεµατικού 
48 Ως έσοδο εγγράφεται το ταµειακό υπόλοιπο της προηγούµενης χρήσης. Το χρηµατικό υπόλοιπο λήξης αποτυπώνεται στο 
Κεφ. 6.8  
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Πίνακας 82: Γενική Ανάλυση Εσόδων 2012 – 2014 

ΕΤΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟ∆ΩΝ 

2012 2013 2014 2012-2013 2013-2014 2012-2014 

0 Τακτικά Έσοδα 17.044.225 € 16.839.977 € 16.342.578€  -1% -3% -4% 

1 Έκτακτα Έσοδα 3.154.103 € 3.994.394 € 2.467.403 € 27% -38% -22% 

2 Έσοδα ΠΟΕ 3.668.442 € 3.452.178 € 2.391.218 € -6% -31% -35% 

3 
Εισπράξεις από ∆άνεια & 
Απαιτήσεις από ΠΟΕ 

843.394 € 970.846 € 943.498 € 15% -3% 12% 

4 
Εισπράξεις Υπερ ∆ηµοσίου & 
Τρίτων 

4.902.881 € 4.394.642 € 3.833.902 € -10% -13% -22% 

5 Χρηµατικό Υπόλοιπο 7.705.929 € 6.145.857 € 5.844.538 € -20% -5% -24% 

Σύνολο 37.318.974 € 35.797.895 € 31.823.137€  -4% -11% -15% 

 
 

 

∆ιάγραµµα 48: ∆ιαχρονική 
Εξέλιξη Εσόδων (2012-
2014) 

 

 
 
 

 
∆ιάγραµµα 49: 
∆ιαχρονική Εξέλιξη 
Εσόδων 2012 – 2014 ανά 
Κατηγορία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    2012            2013             2014 
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6.5.2. Σύνθεση Εσόδων  
 

Στο σηµείο αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία να εξετασθεί ο βαθµός στον οποίο οι διαφορετικές κατηγορίες 
εσόδων συµµετέχουν στα συνολικά έσοδα του ∆ήµου. Η σύνθεση των εσόδων του για τα Οικονοµικά  
Έτη 2012 έως 2014 παρουσιάζεται στον πίνακα 3. Από την ανάγνωση των στοιχείων του πίνακα 
προκύπτουν τα πιο κάτω συµπεράσµατα: 
 

i. Τα Τακτικά και τα Έκτακτα Έσοδα του αποτελούν όπως ήταν αναµενόµενο τις δύο 
βασικότερες πηγές εσόδων του ∆ήµου. 
 

ii. Το ποσοστό συµµετοχής των Τακτικών Εσόδων στα Συνολικά Έσοδα του ∆ήµου, 
παρουσιάζει µια σχετική σταθερότητα διαχρονικά. Το ίδιο ισχύει και για το ποσοστό 
συµµετοχής των Έκτακτων Εσόδων. Πιο συγκεκριµένα, το ποσοστό συµµετοχής των 
Τακτικών Εσόδων, στα συνολικά έσοδα του ∆ήµου κινείται µεταξύ 46% και 51%. Το 
ποσοστό συµµετοχής των Έκτακτων Εσόδων στα συνολικά έσοδα του ∆ήµου, κινείται µεταξύ 
8% και 11%. Τα πιο πάνω στοιχεία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και ανάλυσης καθώς η 
ανάγνωσή τους δεν µπορεί να είναι µονοσήµαντη. Πιο συγκεκριµένα, µια µικρή συµµετοχή 
των Έκτακτων Εσόδων στα Συνολικά Έσοδα, δύναται να υποδηλώνει µια µείωση των 
επιχορηγήσεων για επενδύσεις, γεγονός που συνεπάγεται αδυναµία του ∆ήµου να 
προσελκύσει πόρους για την υλοποίηση επενδύσεων. Από την άλλη πλευρά, δύναται 
επίσης να υποδηλώνει µια µείωση του βαθµού εξάρτησης του ∆ήµου από πόρους 
(κοινοτικούς και µη), την διαθεσιµότητα των οποίων δεν µπορεί να ελέγξει άµεσα. Αντίστοιχα 
(αντίστροφα) συµπεράσµατα θα προκύψουν, αναλύοντας ένα υψηλό ποσοστό συµµετοχής 
των Έκτακτων Εσόδων στα συνολικά έσοδα του ∆ήµου. Σε κάθε περίπτωση, για την 
αξιολόγηση της σύνθεσης των εσόδων δεν πρέπει να εξετάζεται µόνο ο βαθµός 
συµµετοχής των τακτικών και έκτακτων εσόδων στα συνολικά έσοδα, αλλά πρέπει να 
συνυπολογίζονται υπόψη τα εξής: 
 

» Η εξέλιξη των τακτικών εσόδων διαχρονικά 
» Η εξέλιξη των έκτακτων εσόδων διαχρονικά 

 
Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο της ανάλυσης της σύνθεσης των εσόδων, πρέπει να υπογραµµιστούν 
τα εξής, σχετικά µε τη διαδικασία οικονοµικού προγραµµατισµού των ΟΤΑ: 
 
� Η αβεβαιότητα σχετικά µε την εξασφάλιση πόρων δύναται να επηρεάζει σηµαντικά την 
ακρίβεια του προϋπολογισµού και γενικότερα την αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας 
προγραµµατισµού του ∆ήµου. 
 
� Το οικονοµικό περιβάλλον λειτουργίας των ΟΤΑ παραµένει αρνητικό και οι όποιες 
εκτιµήσεις αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση των ΟΤΑ από τον κρατικό προϋπολογισµό στο 
µέλλον, χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα. Συνεπώς η µέγιστη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιµων 
Ευρωπαϊκών πόρων (ή γενικότερα µη Εθνικών πόρων49) είναι κρίσιµη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
49 Πάντοτε στο πλαίσιο των πολιτικών της ∆ιοίκησης του κάθε ∆ήµου ως προς την πρόθεση αξιοποίησης συγκεκριµένων 
πηγών / εργαλείων χρηµατοδότησης. 
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Πίνακας 83: ∆ιαχρονική Σύνθεση των Εσόδων του ∆ήµου 
 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟ∆ΩΝ 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

0 Τακτικά Έσοδα 17.044.225 €  16.839.977 €  16.342.578 € 46% 47% 51% 

1 Έκτακτα Έσοδα 3.154.103 € 3.994.394 € 2.467.403 € 8% 11% 8% 

2 Έσοδα ΠΟΕ 3.668.442 € 3.452.178 € 2.391.218 € 10% 10% 8% 

3 
Εισπράξεις από ∆άνεια & 
Απαιτήσεις από ΠΟΕ 

843.394 €  970.846 € 943.498 € 2% 3% 3% 

4 
Εισπράξεις Υπερ ∆ηµοσίου & 
Τρίτων 

4.902.881 € 4.394.642 € 3.833.902 € 13% 12% 12% 

5 Χρηµατικό Υπόλοιπο 7.705.929 € 6.145.857 € 5.844.538 € 21% 17% 18% 

Σύνολο 37.318.974 €  35.797.895 € 31.823.137 €       

 
 
 

∆ιάγραµµα 50: Σύνθεση των 
Εσόδων Οικονοµικού Έτους 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
∆ιάγραµµα 51: Σύνθεση των 
Εσόδων Οικονοµικού Έτους 2013 
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∆ιάγραµµα 52: Σύνθεση των  Εσόδων 
Οικονοµικού Έτους 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα Συνολικά Έσοδα του ∆ήµου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγµένης 
µειώθηκαν κατά 4% το Οικονοµικό Έτος 2013 και µειώθηκαν κατά 11% το Οικονοµικό Έτος 2014, µε 
αποτέλεσµα µια συνολική µείωση των εσόδων κατά 15% από το 2012 έως το 2014.50 Αναλυτικότερα: 
 
Τακτικά Έσοδα: Τα Τακτικά Έσοδα του ∆ήµου παρουσιάζουν µια σχετική σταθερότητα διαχρονικά, 
στοιχείο αρκετά αναµενόµενο λόγω της σύνθεσής τους. Το µεγαλύτερο µέρος των Τακτικών Εσόδων, 
αποτελούν τα Έσοδα από Ανταποδοτικά Τέλη και ∆ικαιώµατα. Τα έσοδα αυτά παρουσίασαν µια 
µικρή µείωση της τάξης του 6% µεταξύ 2012 – 2014. Επιπρόσθετα, µια µικρή µείωση των Τακτικών 
Εσόδων κατά την περίοδο 2012 – 2014 (-4%) προήλθε σε µεγάλο βαθµό από την προαναφερθείσα 
µείωση των Εσόδων από Ανταποδοτικά Τέλη και ∆ικαιώµατα σε συνδυασµό µε µια επίσης µείωση στα 
Έσοδα από Λοιπά Τέλη - ∆ικαιώµατα & Παροχή Υπηρεσιών (-11%). Τέλος, οι υπόλοιπες 
κατηγορίες των Τακτικών Εσόδων παρουσίασαν αυξοµειώσεις οι οποίες δεν επηρέασαν σηµαντικά το 
ύψος των Τακτικών Εσόδων, κυρίως λόγω του µικρού βαθµού συµµετοχής τους στα Τακτικά Έσοδα. 
 
Έκτακτα Έσοδα: Τα Έκτακτα Έσοδα του ∆ήµου µειώθηκαν 22% κατά τα έτη της ανάλυσης. Όπως 
έχει ήδη αναφερθεί και επιβεβαιώνεται από την αναλυτική παράθεση της σύνθεσης των Έκτακτων 
Εσόδων, η αξιοσηµείωτη αύξηση της συγκεκριµένης κατηγορίας προήλθε από την µείωση των 
Επιχορηγήσεων για Επενδύσεις κατά 18% κατά τα έτη της ανάλυσης. Τα έκτακτα έσοδα, µετά από 
µια αρχική άνοδο της τάξης του 27%, που σηµείωσαν κατά την περίοδο 2012 – 2013 (άνοδο η 
οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των επιχορηγήσεων για επενδυτικές δαπάνες κατά 48%), 
µειώθηκαν κατά 38% την περίοδο 2013 – 2014, µε αποτέλεσµα µια µείωση κατά 22% για την διετία 
2012 - 2014. 
 
Έσοδα ΠΟΕ: Τα Έσοδα ΠΟΕ παρουσίασαν µεταβολές κατά τα έτη της ανάλυσης. Αναλυτικότερα, το 
2013 µειώθηκαν κατά 6 ποσοστιαίες µονάδες, ενώ το 2014 παρουσίασαν µείωση κατά 31%. 
Αθροιστικά, τα Έσοδα ΠΟΕ παρουσίασαν µείωση της τάξη του 35% κατά το χρονικό διάστηµα 2012 
έως 2014. 
 
Εισπράξεις από ∆άνεια & Απαιτήσεις από ΠΟΕ: Η συγκεκριµένη κατηγορία εσόδων δεν 
παρουσιάζει µεταβολές. 
 
Εισπράξεις Υπέρ ∆ηµοσίου & Τρίτων51: Οι Εισπράξεις Υπέρ ∆ηµοσίου και Τρίτων µειώθηκαν 22% 
κατά τα έτη της ανάλυσης. 
 
Χρηµατικό Υπόλοιπο: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία αναφορικά µε την εξέλιξη του 
χρηµατικού υπολοίπου. Το χρηµατικό υπόλοιπο παρουσίασε µείωση κατά 20 ποσοστιαίες µονάδες 
από το 2011 έως το 2013. Με δεδοµένη την µείωση κατά 5% που παρουσιάστηκε κατά το 2013, το 
χρηµατικό υπόλοιπο µειώθηκε συνολικά κατά 24% σε επίπεδο διετίας. 

 
 

                                                           
50 Στα συγκεκριµένα ποσοστά περιλαµβάνεται και η µείωση του αποθεµατικού 
51 Οι Εισπράξεις Υπέρ ∆ηµοσίου και Τρίτων δεν αποτελούν ουσιαστικά έσοδο του ∆ήµου 
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Πίνακας 84: Αναλυτική Παρουσίαση Εσόδων ανά Έτος (2012 - 2014) 
 

ΕΤΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟ∆ΩΝ 

2012 2013 2014 2012 - 2013 2013 - 2014 2012 – 2014 

0 Τακτικά Έσοδα 17.044.225,44 €  16.839.977,40 €  16.342.577,92 €  -1% -3% -4% 

01 
Πρόσοδοι από Ακίνητη 
Περιουσία 

292.030,89 €  227.368,43 €  338.493,84 €  -22% 49% 16% 

02 Πρόσοδοι από Κινητή Περιουσία 255.118,44 €  256.709,10 €  118.376,61 €  1% -54% -54% 

03 
Έσοδα από Ανταποδοτικά Τέλη 
& ∆ικαιώµατα 

            
7.582.747,42 €  

              
7.481.536,64 €  

7.112.523,15 €  -1% -5% -6% 

04 
Έσοδα από Λοιπά Τέλη - 
∆ικαιώµατα & Παροχή 
Υπηρεσιών 

3.302.155,72 €  3.061.045,44 €  2.941.898,30 €  -7% -4% -11% 

05 Φόροι & Εισφορές 631.590,69 €  724.481,06 €  560.550,91 €  15% -23% -11% 

06 Έσοδα από Επιχορηγήσεις 4.753.085,94 €  4.836.850,14 €  5.065.455,06 €  2% 5% 7% 

07 Λοιπά Τακτικά Έσοδα 227.496,34 €  251.986,59 €  205.280,05 €  11% -19% -10% 

1 Έκτακτα Έσοδα 3.154.102,72 €  3.994.394,26 €  2.467.403,23 €  27% -38% -22% 

11 
Έσοδα από Εκποίηση Κινητής & 
Ακίνητης Περιουσίας 

-   €  -   €  1.140,00 €     

12 
Επιχορηγήσεις για Κάλυψη 
Λειτουργικών ∆απανών 

134.757,29 €  
                   
64.948,00 €  

75.997,00 €  -52% 17% -44% 

13 
Επιχορηγήσεις για Επενδυτικές 
∆απάνες 

2.143.789,24 €  3.175.083,06 €  1.760.161,29 €  48% -45% -18% 

14 
∆ωρεές - Κληρονοµιές & 
Κληροδοσίες 

38.172,00 €  -   €  -   €  -100%  -100% 

15 
Προσαυξήσεις - Πρόστιµα & 
Παράβολα 

751.814,02 €  715.263,71 €  571.491,94 €  -5% -20% -24% 

16 Λοιπά Έκτακτα Έσοδα 85.570,17 €  39.099,49 €  58.613,00 €  -54% 50% -32% 

2 Έσοδα ΠΟΕ 3.668.442,16 €  3.452.178,19 €  2.391.217,88 €  -6% -31% -35% 

21 Τακτικά Έσοδα 2.572.266,14 €  2.998.508,81 €  2.186.719,43 €  17% -27% -15% 

22 Έκτακτα Έσοδα 1.096.176,02 €  453.669,38 €  204.498,45 €  -59% -55% -81% 

3 
Εισπράξεις από ∆άνεια & 
Απαιτήσεις από ΠΟΕ 

843.394,20 €  970.846,00 €  943.497,75 €  15% -3% 12% 

31 Εισπράξεις από ∆άνεια 123.644,52 €  135.571,98 €  -   €  10% -100% -100% 

32 Εισπρακτέα Υπόλοιπα ΠΟΕ 719.749,68 €  835.274,02 €  943.497,75 €  16% 13% 31% 

4 
Εισπράξεις Υπερ ∆ηµοσίου & 
Τρίτων 

4.902.880,97 €  4.394.641,80 €  3.833.902,35 €  -10% -13% -22% 

41 
Εισπράξεις Υπέρ του ∆ηµοσίου 
& Τρίτων 

4.791.189,86 €  4.278.457,41 €  3.694.180,79 €  -11% -14% -23% 

42 Εισφορές Χρηµάτων 
                 
111.691,11 €  

                 
116.184,39 €  

139.721,56 €  4% 20% 25% 

5 Χρηµατικό Υπόλοιπο 7.705.928,84 €  6.145.857,04 €  5.844.538,32 €  -20% -5% -24% 

51 
Χρηµατικό Υπόλοιπο από 
Τακτικά Έσοδα 

1.750.209,57 €  1.530.801,00 €  1.644.830,91 €  -13% 7% -6% 

52 
Χρηµατικό Υπόλοιπο από 
Έκτακτα Έσοδα 

5.955.719,27 €  4.615.056,04 €  4.199.707,41 €  -23% -9% -29% 

Σύνολο 37.318.974,33 €  35.797.894,69 €  31.823.137,45 €  -4% -11% -15% 
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6.3.3. Κατάρτιση Προϋπολογισμού Εσόδων 
 

Η σχέση που διαµορφώνεται µεταξύ Αρχικά Προϋπολογισθέντων Εσόδων και Τελικά 
Προϋπολογισθέντων Εσόδων, ήτοι του αρχικού προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού µετά τις 
όποιες αναµορφώσεις κατά τη διάρκεια του έτους, αποτυπώνει την αποτελεσµατικότητα του 
οικονοµικού προγραµµατισµού σε ετήσια βάση / προϋπολογισµού.  
 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η αβεβαιότητα σχετικά µε την εξασφάλιση πόρων δύναται να επηρεάζει 
σηµαντικά την ακρίβεια του προϋπολογισµού και γενικότερα την αποτελεσµατικότητα της 
διαδικασίας προγραµµατισµού του ∆ήµου, συνεπώς σε πολύ µεγάλο βαθµό η ακρίβεια του 
προϋπολογισµού επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες. Η παράµετρος αυτή διαδραµατίζει 
σηµαντικό ρόλο στο πλαίσιο της υφιστάµενης οικονοµικής συγκυρίας σε εθνικό επίπεδο. 
 
Το σύνολο των παραπάνω εξετάζονται στους πίνακες που ακολουθούν. Συµπερασµατικά: 
 

i. Τα Τελικά Προϋπολογισθέντα Έσοδα αποτελούν το 97% των Αρχικά 
Προϋπολογισθέντων Εσόδων. Συµπερασµατικά, η διαδικασία ετήσιου οικονοµικού 
προγραµµατισµού µπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα αποτελεσµατική. Σε κάθε περίπτωση 
βέβαια το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο δεν επιτρέπει πλέον σηµαντικές αποκλίσεις, 
προσδιορίζοντας κάτω από ποιες προϋποθέσεις - που αφορούν ουσιαστικά την 
εισπραξιµότητα - ένα συγκεκριµένο έσοδο µπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισµό εσόδων. 
 

ii. Ειδικότερα, όσον αφορά τα Τακτικά Έσοδα, τα οποία αποτελούν και τη κατηγορία εσόδων µε 
τη µεγαλύτερη συµµετοχή στα συνολικά έσοδα του ∆ήµου, οι αρχικές εκτιµήσεις του 
προϋπολογισµού επαληθεύτηκαν κατά 95%. 
 

iii. Στην ίδια κατεύθυνση και οι εκτιµήσεις του προϋπολογισµού όσον αφορά τα Έκτακτα Έσοδα. 

 

6.5.3. Υλοποίηση Προϋπολογισμού Εσόδων52 

 
Η σχέση που διαµορφώνεται απολογιστικά µεταξύ βεβαιωθέντων και τελικά προϋπολογισθέντων (µετά 
από αναµορφώσεις) εσόδων αποτελεί δείκτη αξιολόγησης της διαχειριστικής προσπάθειας που 
αναλαµβάνουν οι δηµοτικές υπηρεσίες για την υλοποίησή του προϋπολογισµού εσόδων. Με βάση 
λοιπόν τα στοιχεία κατά το τελευταίο έτος της ανάλυσης (2014), προκύπτουν τα παρακάτω 
συµπεράσµατα:   
 

i. Τα βεβαιωθέντα έσοδα του ∆ήµου αποτελούν το 92% των τελικά προϋπολογισθέντων. 
Συµπερασµατικά, η υλοποίηση του προϋπολογισµού κρίνεται ικανοποιητική σε όρους 
αποτελεσµατικότητας. 
 

ii. Αποτελεσµατικότητα ως προς την υλοποίηση του προϋπολογισµού παρουσιάζεται στη 
κατηγορία των Τακτικών Εσόδων τα οποία βεβαιώνονται σε ποσοστό 102%53. Ειδικότερα, 
όσον αφορά τις τρεις µεγάλες κατηγορίες Τακτικών Εσόδων: 
 

» Tα Έσοδα από Επιχορηγήσεις βεβαιώθηκαν σε ποσοστό 106% σε σχέση µε τα 
τελικά προϋπολογισθέντα. 
 

» Tα Έσοδα από Λοιπά Τέλη, ∆ικαιώµατα και Παροχή Υπηρεσιών βεβαιώθηκαν 
σε ποσοστό 115% σε σχέση µε τα τελικά προϋπολογισθέντα. 

 

                                                           
52 Σχέση Τελικά Προϋπολογισθέντων και Βεβαιωθέντων Εσόδων 
53 Τα βεβαιωθέντα έσοδα ξεπέρασαν τα τελικά προϋπολογισθέντα 
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» Τα Έσοδα από Ανταποδοτικά τέλη και ∆ικαιώµατα βεβαιώθηκαν σε ποσοστό 
99% σε σχέση µε τα τελικά προϋπολογισθέντα. 

 
iii. ∆εδοµένου του βαθµού συµµετοχής των Τακτικών Εσόδων του ∆ήµου, στο σύνολο των 

Εσόδων του, η αποτελεσµατική υλοποίηση του προϋπολογισµού ως προς τα Τακτικά 
Έσοδα, αποτελεί ένα δυνατό σηµείο του ∆ήµου ως οργανισµού. 
 

iv. Όπως ήταν αναµενόµενο αδυναµία υλοποίησης του προϋπολογισµού παρουσιάζεται στα 
Έκτακτα Έσοδα, τα οποία βεβαιώνονται σε ποσοστό 49%. Η αδυναµία αυτή µπορεί να 
αποδοθεί τόσο στη φύση της συγκεκριµένης κατηγορίας εσόδων (αβεβαιότητα ως προς 
τη διασφάλισή τους), όσο κυρίως και στη µείωση της χρηµατοδότησης για κάλυψη 
λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών από τον κρατικό προϋπολογισµό, στο πλαίσιο 
της υφιστάµενης οικονοµικής κατάστασης σε εθνικό επίπεδο. 
 

v. Σηµαντικές αποκλίσεις παρουσιάζονται στον βαθµό υλοποίησης του Προϋπολογισµού 
αναφορικά µε τα βεβαιωθέντα έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες τα 
οποία αποτελούν το 69% των τελικά προϋπολογισθέντων.  

 
Υπερθεµατίζεται βέβαια, ότι στο πλαίσιο της υφιστάµενης οικονοµικής συγκυρίας, η 
αποτελεσµατικότητα όσον αφορά την υλοποίηση του προϋπολογισµού αλλά και κυρίως την 
εισπραξιµότητα των εσόδων επηρεάζεται σηµαντικά: (α) Aπό τη φοροδοτική ικανότητα των δηµοτών 
και κυρίως (β) από την αβεβαιότητα ως προς τις περικοπές στη χρηµατοδότησης της τοπικής 
αυτοδιοίκησης από τον κρατικό προϋπολογισµό. 
 

6.5.4. Είσπραξη Εσόδων 
 

Η ικανότητα ενός Ο.Τ.Α. να εισπράττει τις απαιτήσεις του συνδέεται άµεσα µε την 
αποτελεσµατικότητα του εισπρακτικού του µηχανισµού. Ως γνωστών το άθροισµα των 
εισπραχθέντων εσόδων και των εισπρακτέων υπολοίπων ισούται µε το σύνολο των βεβαιωθέντων για 
κάθε κατηγορία και υποκατηγορία εσόδων. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία toυ πίνακα 5 αναφορικά µε τη 
σχέση Προϋπολογισθέντων, Βεβαιωθέντων και Εισπραχθέντων Εσόδων κατά το τελευταίο έτος 
της ανάλυσης (2014) προκύπτουν τα παρακάτω συµπεράσµατα:   
 

i. Τα Τακτικά Έσοδα εισπράττονται κατά 97%. Αδυναµία παρουσιάζεται στην είσπραξη των 
εσόδων από ακίνητη περιουσία όπου ο ∆ήµος αδυνατεί να εισπράξει το 31% των 
βεβαιωθέντων εσόδων της συγκεκριµένης κατηγορίας εσόδων. 
 

ii. ∆εδοµένου του βαθµού συµµετοχής των Τακτικών Εσόδων του ∆ήµου, στο σύνολο των 
Εσόδων του, ο υψηλός βαθµός εισπραξιµότητας των βεβαιωθέντων εσόδων αποτελεί 
ένα δυνατό σηµείο του ∆ήµου ως οργανισµού. 
 

iii. Τα Έκτακτα Έσοδα του ∆ήµου εισπράττονται σε ποσοστό 98%. 
 

iv. Σχετική αδυναµία παρουσιάζεται στην είσπραξη των Εσόδων ΠΟΕ54 καθώς το 32% των 
βεβαιωθέντων παραµένει ανείσπρακτο. Τα Εισπρακτέα Υπόλοιπα ΠΟΕ55, εισπράττονται 
σε ποσοστό µόλις 4%. 
 

                                                           
54 Η κατηγορία αυτή παρακολουθεί έσοδα που ανάγονται σε προηγούµενες χρήσεις και η βεβαίωσή τους πραγµατοποιείται 
µέσα στη τρέχουσα χρήση (Κωδ. 21). 
 
55 Η κατηγορία αυτή παρακολουθεί τις απαιτήσεις του ∆ήµου από έσοδα που έχουν βεβαιωθεί σε προηγούµενα οικονοµικά 
έτη. Στην ουσία αποτελούν ταµειακές εισροές από απαιτήσεις και τα ποσά που εγγράφονται ισούνται µε το ποσό που 
επαναβεβαιώνει το Ταµείο ως απαιτήσεις στην αρχή του νέου οικονοµικού έτους (Κωδ. 32). 
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v. Συµπερασµατικά, η αποτελεσµατικότητα του εισπρακτικού µηχανισµού του ∆ήµου 
κρίνεται ικανοποιητική. 
 

vi. Αδυναµία εντοπίζεται στην εισπραξιµότητα εσόδων ΠΟΕ. 
 

Πίνακας 85: Σχέση Προϋπολογισθέντων, Βεβαιωθέντων και Εισπραχθέντων Εσόδων 2014 
    

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟ∆ΩΝ 
Αρχικά Π/Υ Τελικά Π/Υ Βεβαιωθέντα Έσοδα Εισπραχθέντα Έσοδα 

0 Τακτικά Έσοδα 17.334.642,35 € 16.396.434,84 € 16.762.601,03 € 16.342.577,92 € 

01 
Πρόσοδοι από Ακίνητη 
Περιουσία 

396.000,00 € 396.000,00 € 487.211,88 € 338.493,84 € 

02 
Πρόσοδοι από Κινητή 
Περιουσία 

255.000,00 € 255.000,00 € 118.376,61 € 118.376,61 € 

03 
Έσοδα από Ανταποδοτικά Τέλη 
& ∆ικαιώµατα 

7.457.248,94 € 7.186.177,98 € 7.145.310,83 € 7.112.523,15 € 

04 
Έσοδα από Λοιπά Τέλη - 
∆ικαιώµατα & Παροχή 
Υπηρεσιών 

3.483.557,74 € 2.755.911,74 € 3.161.854,57 € 2.941.898,30 € 

05 Φόροι & Εισφορές 781.000,00 € 781.000,00 € 574.192,08 € 560.550,91 € 
06 Έσοδα από Επιχορηγήσεις 4.695.835,67 € 4.756.345,12 € 5.065.455,06 € 5.065.455,06 € 
07 Λοιπά Τακτικά Έσοδα 266.000,00 € 266.000,00 € 210.200,00 € 205.280,05 € 

1 Έκτακτα Έσοδα 4.568.504,88 € 5.111.399,97 € 2.522.322,32 € 2.467.403,23 € 

11 
Έσοδα από Εκποίηση Κινητής 
& Ακίνητης Περιουσίας 

-   € -   € 1.140,00 € 1.140,00 € 

12 
Επιχορηγήσεις για Κάλυψη 
Λειτουργικών ∆απανών 

52.600,00 € 1.438.983,00 € 75.997,00 € 75.997,00 € 

13 
Επιχορηγήσεις για Επενδυτικές 
∆απάνες 

3.511.804,88 € 2.550.846,24 € 1.760.161,29 € 1.760.161,29 € 

14 
∆ωρεές - Κληρονοµιές & 
Κληροδοσίες 

-   € -   € -   € -   € 

15 
Προσαυξήσεις - Πρόστιµα & 
Παράβολα 

873.600,00 € 991.070,73 € 571.970,27 € 571.491,94 € 

16 Λοιπά Έκτακτα Έσοδα 130.500,00 € 130.500,00 € 113.053,76 € 58.613,00 € 

2 Έσοδα ΠΟΕ 3.191.296,57 € 3.034.742,80 € 3.527.446,15 € 2.391.217,88 € 

21 Τακτικά Έσοδα 2.521.296,57 € 2.564.742,80 € 2.983.386,01 € 2.186.719,43 € 

22 Έκτακτα Έσοδα 670.000,00 € 470.000,00 € 544.060,14 € 204.498,45 € 

3 
Εισπράξεις από ∆άνεια & 
Απαιτήσεις από ΠΟΕ 

24.683.811,74 € 24.562.882,55 € 23.592.790,74 € 943.497,75 € 

31 Εισπράξεις από ∆άνεια -   € -   € -   € -   € 
32 Εισπρακτέα Υπόλοιπα ΠΟΕ 24.683.811,74 € 24.562.882,55 € 23.592.790,74 € 943.497,75 € 

4 
Εισπράξεις Υπερ ∆ηµοσίου & 
Τρίτων 

5.594.000,00 € 5.787.400,00 € 3.856.183,98 € 3.833.902,35 € 

41 
Εισπράξεις Υπέρ του ∆ηµοσίου 
& Τρίτων 

5.407.000,00 € 5.580.400,00 € 3.706.818,97 € 3.694.180,79 € 

42 Εισφορές Χρηµάτων 187.000,00 € 207.000,00 € 149.365,01 € 139.721,56 € 
5 Χρηµατικό Υπόλοιπο 7.354.644,44 € 5.844.538,32 € 5.844.538,32 € 5.844.538,32 € 

51 
Χρηµατικό Υπόλοιπο από 
Τακτικά Έσοδα 

 1.644.830,91 € 1.644.830,91 € 1.644.830,91 € 

52 
Χρηµατικό Υπόλοιπο από 
Έκτακτα Έσοδα 

 4.199.707,41 € 4.199.707,41 € 4.199.707,41 € 

Σύνολο 62.726.899,98 € 60.737.398,48 € 56.105.882,54 € 31.823.137,45 € 
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Πίνακας 86: Σχέση Προϋπολογισθέντων, Βεβαιωθέντων και Εισπραχθέντων Εσόδων 2014 (%) 
Εισπραχθέντα / 
Βεβαιωθέντα 

Βεβαιωθέντα / 
Τελικά Π/Υ 

Τελικά Π/Υ / Αρχικά 
Π/Υ 

Εισπραχθέντα / 
Αρχικά Π/Υ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟ∆ΩΝ 

    
0 Τακτικά Έσοδα 97% 102% 95% 94% 

01 
Πρόσοδοι από Ακίνητη 
Περιουσία 

69% 123% 100% 85% 

02 
Πρόσοδοι από Κινητή 
Περιουσία 

100% 46% 100% 46% 

03 
Έσοδα από Ανταποδοτικά 
Τέλη & ∆ικαιώµατα 

100% 99% 96% 95% 

04 
Έσοδα από Λοιπά Τέλη - 
∆ικαιώµατα & Παροχή 
Υπηρεσιών 

93% 115% 79% 84% 

05 Φόροι & Εισφορές 98% 74% 100% 72% 
06 Έσοδα από Επιχορηγήσεις 100% 106% 101% 108% 
07 Λοιπά Τακτικά Έσοδα 98% 79% 100% 77% 
1 Έκτακτα Έσοδα 98% 49% 112% 54% 

11 
Έσοδα από Εκποίηση 
Κινητής & Ακίνητης 
Περιουσίας 

100%    

12 
Επιχορηγήσεις για Κάλυψη 
Λειτουργικών ∆απανών 

100% 5% 2736% 144% 

13 
Επιχορηγήσεις για 
Επενδυτικές ∆απάνες 

100% 69% 73% 50% 

14 
∆ωρεές - Κληρονοµιές & 
Κληροδοσίες 

    

15 
Προσαυξήσεις - Πρόστιµα & 
Παράβολα 

100% 58% 113% 65% 

16 Λοιπά Έκτακτα Έσοδα 52% 87% 100% 45% 

2 Έσοδα ΠΟΕ 68% 116% 95% 75% 
21 Τακτικά Έσοδα ΠΟΕ 73% 116% 102% 87% 
22 Έκτακτα Έσοδα ΠΟΕ 38% 116% 70% 31% 

3 
Εισπράξεις από ∆άνεια & 
Απαιτήσεις από ΠΟΕ 

4% 96% 100% 4% 

31 Εισπράξεις από ∆άνεια     
32 Εισπρακτέα Υπόλοιπα ΠΟΕ 4% 96% 100% 4% 

4 
Εισπράξεις Υπερ ∆ηµοσίου 
& Τρίτων 

99% 67% 103% 69% 

41 
Εισπράξεις Υπέρ του 
∆ηµοσίου & Τρίτων 

100% 66% 103% 68% 

42 Εισφορές Χρηµάτων 94% 72% 111% 75% 
5 Χρηµατικό Υπόλοιπο 100% 100% 79% 79% 

51 
Χρηµατικό Υπόλοιπο από 
Τακτικά Έσοδα 

100% 100%   

52 
Χρηµατικό Υπόλοιπο από 
Έκτακτα Έσοδα 

100% 100%   

Σύνολο 57% 92% 97% 51% 
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Στις υποκατηγορίες εσόδων έχουν διαµορφωθεί τρεις οµάδες ανάλογα µε το µέγεθος των 
αποκλίσεων.  
 

» Α Οµάδα: Τα εισπραχθέντα έσοδα ξεπερνούν του 75% των αρχικά προϋπολογισθέντων 
(λογικές διαφορές) 
 

» Β Οµάδα: Τα εισπραχθέντα έσοδα κυµαίνονται µεταξύ του 40% και του 74% των αρχικά 
προϋπολογισθέντων (σηµαντικές διαφορές) 
 

» Γ Οµάδα: Τα εισπραχθέντα έσοδα είναι κάτω από το 32% των αρχικά προϋπολογισθέντων 
(µεγάλες διαφορές). 

 
Η ταξινόµηση αυτή καταλήγει σε αποκλίσεις µε συστηµατικό χαρακτήρα, όσον αφορά τόσο τις 
επιλογές κατάρτισης του προϋπολογισµού όσο και τις διαχειριστικές προσπάθειες για την 
υλοποίηση του και παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα 6. 
 

 
Πίνακας 87: Ταξινόµηση Εσόδων µε Βάση τη Σχέση Εισπραχθέντων Εσόδων προς Αρχικά Π/Υ Εσόδων 

Οικονοµικού Έτους 2014 

Πάνω από 74% 74% έως 40% Κάτω από 40% 

Πρόσοδοι από Ακίνητη Περιουσία Πρόσοδοι από Κινητή Περιουσία Εισπρακτέα Υπόλοιπα ΠΟΕ 

Έσοδα από Ανταποδοτικά Τέλη & 
∆ικαιώµατα 

Φόροι & Εισφορές Έκτακτα Έσοδα ΠΟΕ 

Έσοδα από Λοιπά Τέλη - ∆ικαιώµατα 
& Παροχή Υπηρεσιών 

Επιχορηγήσεις για Επενδυτικές 
∆απάνες 

 

Έσοδα από Επιχορηγήσεις 
Προσαυξήσεις - Πρόστιµα & 

Παράβολα 
 

Λοιπά Τακτικά Έσοδα Λοιπά Έκτακτα Έσοδα  

Επιχορηγήσεις για Κάλυψη 
Λειτουργικών ∆απανών 

Εισπράξεις Υπέρ του ∆ηµοσίου & 
Τρίτων56 

 

 

Τακτικά Έσοδα ΠΟΕ   

Εισφορές Χρηµάτων   

 
Τα προβλήµατα που παρατηρούνται συνήθως στη σχέση εισπραχθέντων εσόδων προς αρχικά 
προϋπολογισθέντων συνήθως οφείλονται: 
 

i. Σε αστάθµητους παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος των εσόδων π.χ. κατανοµές των 
κρατικών επιχορηγήσεων, καταβολές εισροών από τα επιχειρησιακά προγράµµατα του Γ 
ΚΠΣ., νοµοθετικές ρυθµίσεις, δικαστικές αποφάσεις κ.α. 
 

ii. Σε λάθη εκτιµήσεων για το ύψος συγκεκριµένων επιχορηγήσεων, τα οποία πολλές φορές 
προέρχονται από τα ασαφή κριτήρια κατανοµής τους. 
 

iii. Σε καθυστερήσεις έργων, οπότε δεν είναι δυνατόν να ζητηθούν οι αντίστοιχες εκταµιεύσεις 
(συµβαίνει σε επιχορηγήσεις και δάνεια). 

                                                           
56 ∆εν αποτελούν ουσιαστικά έσοδο του ∆ήµου 
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iv. Σε πιθανές αδυναµίες τήρησης των πολύπλοκων και γραφειοκρατικών διαδικασιών που 
απαιτούνται για την παρακολούθηση των έργων ή δράσεων που έχουν ενταχθεί για 
χρηµατοδότηση, αλλά και σε αστοχίες της διοίκησης (προβλέψεις, εκτιµήσεις). 
 

v. Στο πλαίσιο του «διεκδικητικού» προϋπολογισµού που συντάσσεται από όλους σχεδόν 
τους ΟΤΑ, ορισµένες υποκατηγορίες εσόδων µεγεθύνονται ώστε να υπάρξει ισοσκέλιση 
του και να φανεί ότι επαρκούν τα έσοδα για να καλυφθούν τα αυξηµένα έξοδα στις επενδύσεις 
και την παροχή υπηρεσιών. Όπως είναι λογικό οι αισιόδοξες προβλέψεις δεν επαληθεύονται 
π.χ. έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις ή για λειτουργικές δαπάνες κ.α. Σε κάθε 
περίπτωση βέβαια το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο δεν επιτρέπει πλέον τέτοιες αποκλίσεις, 
προσδιορίζοντας κάτω από ποιες προϋποθέσεις που αφορούν το σκέλος των εσόδων, µπορεί 
µια δαπάνη να εγγραφεί στο σκέλος των δαπανών. 
 

vi. Η νοµοθεσία που διέπει την οικονοµική διοίκηση και διαχείριση των ΟΤΑ επιβάλλει την 
καταχώρηση αφενός µεν όλων των καθυστερούµενων εσόδων, µαζί µε τα σχετικά πρόστιµα 
και προσαυξήσεις, είτε αυτά πρόκειται να εισπραχθούν είτε όχι, αφετέρου δε όλων των 
απαιτήσεων για τις οποίες υπάρχει δικαστική ή διοικητική διεκδίκηση. 
 

vii. Σε αδυναµίες σύλληψης της φορολογητέας ύλης, σε ανεπάρκειες των ελεγκτικών 
µηχανισµών του ∆ήµου, σε αντιδράσεις των φορολογουµένων κυρίως των τοπικών 
επιχειρήσεων. 

 

6.5.5. Γενικά Συμπεράσματα 
 

Οι δηµοτικοί προϋπολογισµοί, όσον αφορά τα έσοδα, υλοποιούνται σε 3 συνεχόµενα στάδια: (1) 
Σχεδιασµός – Κατάρτιση, (2) Υλοποίηση – Βεβαίωση, (3) Υλοποίηση – Είσπραξη. Ο ∆ήµος 
παρουσιάζει ικανοποιητικές επιδόσεις και στα τρία στάδια. Ειδικότερα µπορούµε να συµπεράνουµε τα 
εξής: 
 

» Η µεθοδολογία κατάρτισης και οι διαδικασίες υλοποίησης του προϋπολογισµού εσόδων 
κρίνονται ικανοποιητικές. Οι παραδοχές κατάρτισης και οι διαδικασίες υλοποίησης του 
προϋπολογισµού εσόδων κρίνονται επίσης ικανοποιητικές. 

 
» ο εισπρακτικός του µηχανισµός κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Προβλήµατα είσπραξης 

εντοπίζονται σε συγκεκριµένες κατηγορίες εσόδων, τα οποία προβλήµατα είναι σε µεγάλο 
βαθµό αναµενόµενα και δεν εξαρτώνται από τη διοικητική – διαχειριστική επάρκεια του 
∆ήµου, στο τοµέα της οικονοµικής διαχείρισης. 
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6.6. Ανάλυση Δαπανών 
 

6.6.1. Γενική Παρουσίαση Δαπανών 

 
Το ποσοστό συµµετοχής κάθε κατηγορίας και υποκατηγορίας πληρωθέντων εξόδων στα συνολικά 
έξοδα του ∆ήµου, αποτελεί αφενός µεν δείκτη των προτεραιοτήτων του, αφετέρου δε περιγράφει το 
πλαίσιο µέσα στο οποίο κινείται ο οικονοµικός του προγραµµατισµός. Σε αντιστοιχία µε την 
ανάλυση των εσόδων, στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δαπάνες του ∆ήµου για τα 
Οικονοµικά Έτη 2012 έως 2014. Η διαχρονική εξέλιξη των δαπανών απεικονίζεται στο διάγραµµα 4. 
Το διάγραµµα 5 παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη των δαπανών ανά κατηγορία. Η ανάλυση των 
δαπανών του ∆ήµου, έχει ιδιαίτερη σηµασία για την περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης 
κατάστασης του Εσωτερικού Περιβάλλοντος. Στον πιο κάτω πίνακα 9, παρουσιάζονται αναλυτικά οι 
δαπάνες του ∆ήµου για κάθε µια από τις γενικές κατηγορίες εξόδων, από το 2012 έως το 2014. Από 
την ανάγνωση των στοιχείων προκύπτουν τα πιο κάτω συµπεράσµατα: 
 

i. Οι συνολικές δαπάνες του ∆ήµου µειώθηκαν κατά 26% από το 2012 έως το 2014. 
Αναλυτικότερα, οι δαπάνες µειώθηκαν κατά 4% το 2013 και 23% το 2014. 
 

ii. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα Έξοδα Χρήσης του ∆ήµου καθώς αποτελούν την 
βασικότερη πηγή δαπανών του ∆ήµου. Τα έξοδα χρήσης µειώθηκαν σηµαντικά το 2012 
κατά 21 ποσοστιαίες µονάδες. Τα έξοδα χρήσης µειώθηκαν κατά 9% το 2013 και κατά 
14% το 2014. H πολύ σηµαντική αύξηση κατά 21% που παρουσίασαν τα έξοδα χρήσης 
κατά την περίοδο 2012 - 2014, οφείλεται κατά κύριο λόγω στην κατά 19% µείωση των 
δαπανών του ∆ήµου για Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού (-5% το 2013 και -16% το 2014). 
 

iii. Οι δαπάνες για επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 92% το 2013 (λόγω αύξησης των δαπανών της 
κατηγορίας 73 «Έργα» κατά 97%) και εν συνεχεία µειώθηκαν κατά 52% το 2014, ήτοι 
συνολική µείωση της τάξης του 10% κατά την περίοδο 2012 – 2014. Από τα παραπάνω 
γίνεται φανερό πως η µείωση των συνολικών δαπανών κατά τα έτη της ανάλυσης, προέρχεται 
τόσο σε µια σχετικά σταθερή µείωση των λειτουργικών δαπανών, όσο και σε µια µείωση των 
επενδύσεων κατά το 2014. 
 

iv. Αξίζει να σηµειωθούν οι ιδιαίτερα σηµαντικές αυξοµειώσεις που παρουσιάζεται στις 
δαπάνες προµήθειας αναλώσιµων. Η συγκεκριµένη κατηγορία δαπανών αυξήθηκε κατά 
144.186 ευρώ το 2013 (ήτοι αύξηση της τάξης του 18%) και µειώθηκε κατά 359.313 το 
οικονοµικό έτος 2014 (ήτοι µείωση της τάξης του 37%). Συµπερασµατικά µπορούµε να 
πούµε πως η  διαχείριση των προµηθειών µπορεί να αποτελέσει ένα σηµαντικό σηµείο 
βελτίωσης για την ενδυνάµωση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου. 
Συνολικά, οι δαπάνες για προµήθειες αναλωσίµων µειώθηκαν κατά 26% κατά τα έτη της 
ανάλυσης. 
 

v. Οι επενδύσεις για έργα αυξήθηκαν από 2.179.736  ευρώ το 2012 σε 4.290.030 ευρώ το 
2013. Η µεταβολή αυτή αντιστοιχεί σε ποσοστό 97%. Οι δαπάνες για έργα µειώθηκαν κατά 
59% το 2014. 
 

vi. Αξίζει να σηµειωθεί πως ο κωδικός 74. «Μελέτες - Έρευνες - Πειραµατικές Εργασίες & 
Ειδικές ∆απάνες» (βασικό προαπαιτούµενο ωρίµανσης και υλοποίησης έργων, όπως έχει 
ήδη αναφερθεί), συµµετέχουν σε πολύ µικρό ποσοστό στο σύνολο των δαπανών για 
επενδύσεις (ποσοστό που δεν ξεπερνά το 5%) 
 

vii. Ένα τελευταίο στοιχείο που αξίζει να σηµειωθεί στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης είναι η 
εξέλιξη των πληρωµών ΠΟΕ. Αναλυτικότερα, η συγκεκριµένη κατηγορία δαπανών 
παρουσίασε µείωση 21% και µείωση 31% κατά τα Οικονοµικά Έτη 2013 και 2014 
αντίστοιχα. 
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Πίνακας 88: Γενική Ανάλυση ∆απανών ανά Έτος 
ΕΤΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟ∆ΩΝ 
2012 2013 2014 2012-2013 2013-2014 2012-2014 

6 Έξοδα Χρήσης 20.763.821,77 €  18.966.230,63 €  16.365.677,82 €  -9% -14% -21% 

7 Επενδύσεις 2.442.119,35 €  4.684.035,99 €  2.203.350,93 €  92% -53% -10% 

8 
Πληρωµές ΠΟΕ - 
Αποδόσεις & 
Προβλέψεις 

7.967.176,17 €  6.303.089,75 €  4.370.560,45 €  -21% -31% -45% 

9 Αποθεµατικό  -   €  -   €  -   €     

Σύνολο 31.173.117,29 €  29.953.356,37 €  22.939.589,20 €  -4% -23% -26% 

 
 

 
∆ιάγραµµα 53: ∆ιαχρονική 
Εξέλιξη ∆απανών (2012-2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
∆ιάγραµµα 54: ∆ιαχρονική Εξέλιξη ∆απανών ανά 
Κατηγορία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.6.2. Σύνθεση Δαπανών 
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Η σύνθεση των δαπανών του ∆ήµου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ειδικότερα µάλιστα εάν 
εξεταστεί διαχρονικά κατά τα έτη της παρούσας ανάλυσης. Αναλυτικότερα, µε µια πρώτη ανάγνωση 
του πίνακα 8, γίνονται φανερά τα παρακάτω: 
 
Τα Έξοδα Χρήσης του ∆ήµου συµµετέχουν στο σύνολο των δαπανώ σε ποσοστό µεταξύ 63% και 
71% κατά τα έτη της παρούσας ανάλυσης. Το χαµηλότερο ποσοστό (63%), αφορά το οικονοµικό έτος 
2013, όπου η αύξηση των δαπανών για Επενδύσεις κατά 92% σε σχέση µε το αµέσως προηγούµενο 
οικονοµικό έτος, διαφοροποίησε σε ένα βαθµό το ποσοστό συµµετοχής των κωδικών 6 και 7 στο 
σύνολο των δαπανών. Στο πλαίσιο αυτό, η πορεία των δαπανών για επενδύσεις κινείται µεταξύ 8% 
και 16% κατά τα έτη της ανάλυσης. Το υψηλότερο ποσοστό παρουσιάζεται το οικονοµικό έτος 2013. 
Μικρές διακυµάνσεις παρουσιάζονται και στο ποσοστό συµµετοχής της κατηγορίας 8. «Πληρωµές 
ΠΟΕ – Αποδόσεις & Προβλέψεις» στο σύνολο των δαπανών. Το ποσοστό συµµετοχής ήταν 26% το 
2012, 21% το 2013 και 19% το 2014. Η σύνθεση των δαπανών του ∆ήµου για το Οικονοµικό Έτος 
2010, το οποίο είναι και το τελευταίο έτος της ανάλυσης, απεικονίζονται στο διάγραµµα 6. 
 
 

Πίνακας 89: ∆ιαχρονική Σύνθεση των ∆απανών του ∆ήµου 
ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟ∆ΩΝ 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 

6 Έξοδα Χρήσης 20.763.821,77 €  18.966.230,63 €  16.365.677,82 €  67% 63% 71% 

7 Επενδύσεις 2.442.119,35 €  4.684.035,99 €  2.203.350,93 €  8% 16% 10% 

8 
Πληρωµές ΠΟΕ - Αποδόσεις & 
Προβλέψεις 

7.967.176,17 €  6.303.089,75 €  4.370.560,45 €  26% 21% 19% 

9 Αποθεµατικό -   €  -   €  -   €  0% 0% 0% 

Σύνολο 31.173.117,29 €  29.953.356,37 €  22.939.589,20 €        

 
 

∆ιάγραµµα 55: Σύνθεση ∆απανών 
Οικονοµικού Έτους 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
∆ιάγραµµα 56: Σύνθεση ∆απανών 
Οικονοµικού Έτους 2013 
 
 
 
 
 
 
 
∆ιάγραµµα 57: Σύνθεση ∆απανών 
Οικονοµικού Έτους 2014 
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Πίνακας 90: Ανάλυση των ∆απανών 
ΕΤΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟ∆ΩΝ 
2012 2013 2014 

2012-
2013 

2013-
2014 

2012-
2014 

6 Έξοδα Χρήσης 20.763.821,77 €  18.966.230,63 €  16.365.677,82 €  -9% -14% -21% 

60 Αµοιβές & Έξοδα Προσωπικού 10.570.970,66 €  10.089.756,30 €  8.516.923,23 €  -5% -16% -19% 

61 Αµοιβές Αιρετών & Τρίτων 711.237,85 €  588.706,75 €  476.281,48 €  -17% -19% -33% 

62 Παροχές Τρίτων 2.229.720,73 €  2.083.118,00 €  1.864.132,06 €  -7% -11% -16% 

63 Φόροι & Τέλη 60.776,74 €  68.136,47 €  64.964,06 €  12% -5% 7% 

64 Λοιπά Γενικά Έξοδα 1.372.053,73 €  402.784,74 €  467.105,17 €  -71% 16% -66% 

65 
Πληρωµές για την 
Εξυπηρέτηση ∆ηµόσιας 
Πίστεως 

1.731.856,86 €  1.766.071,90 €  1.697.743,03 €  2% -4% -2% 

66 
∆απάνες Προµήθειας 
Αναλώσιµων 

818.381,52 €  962.567,18 €  603.253,76 €  18% -37% -26% 

67 
Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε 
Τρίτους 

3.268.823,68 €  3.005.089,29 €  2.675.275,03 €  -8% -11% -18% 

68 Λοιπά Έξοδα -   €  -   €  -   €     

7 Επενδύσεις 2.442.119,35 €  4.684.035,99 €  2.203.350,93 €  92% -53% -10% 

71 
Αγορές Κτιρίων - Τεχνικών 
Έργων & Προµήθειες Παγίων 

138.534,24 €  358.112,77 €  391.587,21 €  159% 9% 183% 

73 Έργα 2.179.736,21 €  4.290.030,89 €  1.770.462,57 €  97% -59% -19% 

74 
Μελέτες - Έρευνες - 
Πειραµατικές Εργασίες & 
Ειδικές ∆απάνες 

                
123.848,90 €  

35.892,33 €  41.301,15 €  -71% 15% -67% 

75 
Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης 
(Συµµετοχή σε Επιχειρήσεις) 

-   €  -   €  -   €     

8 
Πληρωµές ΠΟΕ - Αποδόσεις 
& Προβλέψεις 

7.967.176,17 €  6.303.089,75 €  4.370.560,45 €  -21% -31% -45% 

81 Πληρωµές ΠΟΕ 2.739.268,47 €  
              
1.912.601,51 €  

644.159,97 €  -30% -66% -76% 

82 Αποδόσεις 5.227.907,70 €  
              
4.390.488,24 €  

3.726.400,48 €  -16% -15% -29% 

85 Προβλέψεις Μη Είσπραξης -   €  -   €  -   €     

9 Αποθεµατικό -   €  -   €  -   €        

Σύνολο 31.173.117,29 €  29.953.356,37 €  22.939.589,20 €  -4% -23% -26% 

 

6.6.3. Ανάλυση των Δαπανών ανά Υπηρεσία 

 
Ιδιαίτερη σηµασία στα πλαίσια της παρούσας Οικονοµικής Ανάλυσης, αλλά και γενικότερα στα 
πλαίσια της διαµόρφωσης της στρατηγικής του ∆ήµου για τα επόµενα έτη αποτελεί η ανάλυση του 
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τρόπου µε τον οποίο πραγµατοποιούνται οι δαπάνες και συνεπώς του τρόπου µε τον οποίο 
κατανέµονται οι πόροι του ∆ήµου µεταξύ των διαφορετικών Υπηρεσιών. Στον πίνακα 8 
παρουσιάζονται οι δαπάνες της κάθε υπηρεσίας για τα τρία έτη της Οικονοµικής Ανάλυσης ενώ 
συµπληρωµατικά, ο πίνακας 9 παρουσιάζει το ποσοστό συµµετοχής της κάθε υπηρεσίας στο σύνολο 
των δαπανών του ∆ήµου από το 2012 έως το 2014. Από την ανάλυση των στοιχείων των δύο πιθανών 
προκύπτουν τα εξής: 
 

6.6.3.1. Μεταβολές Δαπανών ανά Υπηρεσία 

 
i. Οι δαπάνες Γενικών Υπηρεσιών µειώθηκαν κατά 16% το Οικονοµικό Έτος 2013. Η  

φθίνουσα πορεία της συγκεκριµένης κατηγορίας δαπανών συνεχίστηκε µε µικρότερο ρυθµό 
και συγκεκριµένα 10% το Οικονοµικό Έτος 2014. Σωρευτικά η µείωση των δαπανών των 
Γενικών Υπηρεσιών ήταν 24%. Συµπερασµατικά, οι δαπάνες των Γενικών Υπηρεσιών, 
µειώθηκαν κατά 1.870.396,90 ευρώ εντός της διετίας 2012 – 2014. 
 

ii. Οι δαπάνες προς τις Υπηρεσίες Αθλητισµού, Πολιτισµού και Κοινωνικής Πολιτικής 
παρουσίασαν µια σηµαντική αύξηση το 2013 κατά 20%, µειώθηκαν όµως επίσης 
σηµαντικά το 2014 κατά 29%. Συνολικά οι δαπάνες προς τις Υπηρεσίες Αθλητισµού, 
Πολιτισµού και Κοινωνικής Πολιτικής, παρουσίασαν µια µείωση κατά 14% εντός της διετίας 
2012 – 2014. 
 

iii. Σχετική σταθερότητα παρουσιάζουν οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται από τη Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού. Αναλυτικότερα, η συγκεκριµένη Υπηρεσία αύξησε τις 
δαπάνες της κατά 3% το 2013, ενώ το 2014 οι δαπάνες της Υπηρεσίας µειώθηκαν κατά 
9%. Συνολικά παρουσιάζεται µια µείωση των δαπανών της Υπηρεσίας της τάξης των 6 
ποσοστιαίων µονάδων εντός της διετίας 2012 – 2014. 
 

iv. Αξιοσηµείωτη ήταν η αύξηση που παρουσίασαν οι δαπάνες των Υπηρεσιών Ύδρευσης - 
Άρδευσης & Αποχέτευσης. Αναλυτικότερα, οι συγκεκριµένες υπηρεσίες αύξησαν τις 
δαπάνες τους κατά 26% εντός της διετίας 2012 – 2014 (+32% το 2013).  
 

v. Σηµαντικές διακυµάνσεις παρουσιάζονται στις δαπάνες της Υπηρεσίας 30. «Τεχνικές 
Υπηρεσίες», συµπέρασµα βέβαια εν µέρη αναµενόµενο δεδοµένης της φύσης των δαπανών 
που περιλαµβάνονται στη συγκεκριµένη Υπηρεσία. Πιο συγκεκριµένα οι δαπάνες της 
Υπηρεσίας αυξήθηκαν κατά 53% το 2013 για να µειωθούν κατά 59% το 2014, 
παρουσιάζοντας συνολικά µια µείωση της τάξης των 37 ποσοστιαίων µονάδων εντός 
της διετίας 2012 – 2014. 
 

vi. Αξίζει επίσης να αναφερθεί. πως οι δαπάνες της Υπηρεσίας Πρασίνου µειώθηκαν κατά 
32% εντός της διετίας 2012 – 2014. 
 

vii. Οι δαπάνες της Υπηρεσίας Πολεοδοµίας αυξήθηκαν κατά 124% εντός της διετίας 2012 – 
2014. 
 

viii. Οι δαπάνες της Υπηρεσίας Νεκροταφείων αυξήθηκαν κατά 25% εντός της διετίας 2012 – 
2014. 

 
 
 

6.6.3.2. Διάρθρωση των Δαπανών 

 
i. Το ποσοστό συµµετοχής των Γενικών Υπηρεσιών στο σύνολο των δαπανών του ∆ήµου 

ήταν της τάξης του 33% το οικονοµικό έτος 2014. Εξίσου υψηλό ποσοστό συµµετοχής 
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παρουσιάζεται και το 2012 και το 2013 (34% και 28% αντίστοιχα), αποτελώντας την 
Υπηρεσία µε τη υψηλότερη συµµετοχή στις συνολικές δαπάνες του ∆ήµου. Αξίζει να 
σηµειωθεί πως οι δαπάνες που υπάγονται στις Γενικές Υπηρεσίες έχουν τα εξής 
χαρακτηριστικά57: 

 
» ∆απάνες που εντάσσονται στη λειτουργία διοίκησης (υποστήριξη της παραγωγικής 

λειτουργίας), όπως οι δαπάνες εργαζοµένων ειδικών θέσεων, οι δαπάνες 
εκπαίδευσης του προσωπικού, οι αµοιβές ελευθέρων επαγγελµατιών, οι δαπάνες 
αιρετών, εγγυήσεις και έκτακτα έσοδα. 

» ∆απάνες που εντάσσονται στη χρηµατοοικονοµική λειτουργία, όπως τα έξοδα 
βεβαίωσης και είσπραξης, οι φόροι τόκων, οι πληρωµές για την εξυπηρέτηση 
δηµόσιας πίστης (κωδ. 651, 652) 

» ∆απάνες της λειτουργίας δηµοσίων σχέσεων, όπως η υποκατηγορία 643 «δηµόσιες 
σχέσεις», 644 «συνέδρια και εορτές». 

» Εντάσσονται στη γενική υπηρεσία οι υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά 
πρόσωπα και οι υποχρεωτικές εισφορές, αν και ορισµένες από αυτές πρέπει να 
εντάσσονται στις παραγωγικές δαπάνες του ∆ήµου. 

 
Γενικότερα, δεδοµένου ότι οι συγκεκριµένες δαπάνες αποτελούν περίπου το 1/3 των δαπανών, µια 
ουσιαστικότερη µελέτη και κατανόηση του επιµερισµού των δαπανών αυτών στις λειτουργίες 
του ∆ήµου, είναι κρίσιµη για τη διεξαγωγή ορθών συµπερασµάτων που θα οδηγήσουν σε βελτιωτικές 
ενέργειες στο τοµέα της οικονοµικής διαχείρισης και τελικά στη βελτίωσης της αποδοτικότητας του 
∆ήµου ως οργανισµού. 
 

ii. Υψηλό ποσοστό συµµετοχής στις συνολικές δαπάνες του ∆ήµου καταλαµβάνει η 
Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού. Πιο συγκεκριµένα, το Οικονοµικό Έτος 2012 
αντιστοιχούσε το 21% των συνολικών δαπανών, ποσοστό που έφτασε το 22% το 2013 και το 
25% το 2014. Αν συνυπολογίσουµε τόσο τις αυξηµένες αρµοδιότητες στο πλαίσιο του 
νέου Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ∆Α) όσο και την ανάγκη 
υλοποίησης του Τοπικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων που έχει ήδη εγκριθεί από το 
∆Σ του ∆ήµου,. η αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία της συγκεκριµένης 
Υπηρεσίας, είναι κρίσιµη για την οικονοµική θέση του ∆ήµου συνολικά. 
 

iii. Το ποσοστό συµµετοχής των δαπανών της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων στο σύνολο των 
δαπανών του ∆ήµου παρουσιάζει σχετική σταθερότητα, δεδοµένης και της φύσης των 
δαπανών που περιλαµβάνονται στη συγκεκριµένη Υπηρεσία. 

 
iv. Οι υπόλοιπες Υπηρεσίες, παρά τις όποιες διακυµάνσεις, επηρεάζουν σε µικρότερο 

βαθµό την οικονοµική θέση του ∆ήµου, δεδοµένου του µικρού βαθµού συµµετοχής των 
δαπανών τους στο σύνολο των δαπανών του ∆ήµου, χωρίς αυτό να σηµαίνει πως δεν 
µπορούν και εκεί να εντοπιστούν περιθώρια βελτίωσης στο τοµέα της οικονοµικής διαχείρισης 

 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 91: Συµµετοχή των Υπηρεσιών στις ∆απάνες του ∆ήµου 
 

ΕΤΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

2012 2013 2014 2012 - 2013 2013-2014 2012-2014 

                                                           
57 Σ. Καραγιλάνης, Ο Οικονοµικός Προγραµµατισµός των ΟΤΑ και ο Νέος Τύπος Προϋπολογισµού – ΚΥΑ 7028/2004, 2004 
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0 0 Γενικές Υπηρεσίες 7.937.400,15 €  6.705.653,72 €  
6.067.003,25 
€  

-16% -10% -24% 

1 0 
Οικονοµικές & 
∆ιοικητικές Υπηρεσίες 

2.174.824,90 €  2.031.493,09 €  
1.568.962,33 
€  

-7% -23% -28% 

1 5 

Υπηρεσίες 
Αθλητισµού - 
Πολιτισµού & 
Κοινωνικής Πολιτικής 

1.390.035,38 €  1.673.131,87 €  
1.189.524,59 
€  

20% -29% -14% 

2 0 
Υπηρεσία 
Καθαριότητας & 
Ηλεκτροφωτισµού 

4.975.607,86 €  5.129.185,13 €  
4.659.875,59 
€  

3% -9% -6% 

2 5 
Υπηρεσίες Ύδρευσης 
- Άρδευσης & 
Αποχέτευσης 

821.721,59 €  785.169,44 €  
1.032.937,26 
€  

-4% 32% 26% 

3 0 
Υπηρεσία Τεχνικών 
Έργων 

3.242.682,98 €  4.949.091,82 €  
2.036.095,03 
€  

53% -59% -37% 

3 5 Υπηρεσία Πρασίνου 1.470.191,29 €  1.478.879,63 €  
1.003.030,29 
€  

1% -32% -32% 

40 
Υπηρεσία 
Πολεοδοµίας 

280.780,28 €  157.905,34 €  628.217,13 €  -44% 298% 124% 

4 5 
Υπηρεσία 
Νεκροταφείων 

118.755,17 €  133.166,60 €  148.558,99 €  12% 12% 25% 

50 ∆ηµοτική Αστυνοµία 793.941,52 €  606.589,98 €  234.824,29 €  -24% -61% -70% 
7 0 Λοιπές Υπηρεσίες -   €  -   €  -   €     
Σύνολο 23.207.953 23.652.280 18.571.043 2% -21% -20% 
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Πίνακας 92: Ανάλυση της Συµµετοχής των Υπηρεσιών στις ∆ηµοτικές ∆απάνες 
 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 
Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

0 0 Γενικές Υπηρεσίες 7.937.400,15 €  6.705.653,72 €  
6.067.003,25 
€  

34% 28% 33% 

1 0 
Οικονοµικές & 
∆ιοικητικές Υπηρεσίες 

2.174.824,90 €  2.031.493,09 €  
1.568.962,33 
€  

9% 9% 8% 

1 5 

Υπηρεσίες 
Αθλητισµού - 
Πολιτισµού & 
Κοινωνικής Πολιτικής 

1.390.035,38 €  1.673.131,87 €  
1.189.524,59 
€  

6% 7% 6% 

2 0 
Υπηρεσία 
Καθαριότητας & 
Ηλεκτροφωτισµού 

4.975.607,86 €  5.129.185,13 €  
4.659.875,59 
€  

21% 22% 25% 

2 5 
Υπηρεσίες Ύδρευσης 
- Άρδευσης & 
Αποχέτευσης 

821.721,59 €  785.169,44 €  
1.032.937,26 
€  

4% 3% 6% 

3 0 
Υπηρεσία Τεχνικών 
Έργων 

3.242.682,98 €  4.949.091,82 €  
2.036.095,03 
€  

14% 21% 11% 

3 5 Υπηρεσία Πρασίνου 1.470.191,29 €  1.478.879,63 €  
1.003.030,29 
€  

6% 6% 5% 

40 
Υπηρεσία 
Πολεοδοµίας 

280.780,28 €  157.905,34 €  628.217,13 €  1% 1% 3% 

4 5 
Υπηρεσία 
Νεκροταφείων 

118.755,17 €  133.166,60 €  148.558,99 €  1% 1% 1% 

50 ∆ηµοτική Αστυνοµία 793.941,52 €  606.589,98 €  234.824,29 €  3% 3% 1% 
7 0 Λοιπές Υπηρεσίες -   €  -   €  -   €  0% 0% 0% 
Σύνολο 23.207.953 23.652.280 18.571.043 100% 100% 100% 

 
Στο διάγραµµα 7 παρουσιάζεται το ποσοστό συµµετοχής της κάθε Υπηρεσίας στο σύνολο των 
δαπανών του ∆ήµου και στο διάγραµµα 8 παρουσιάζεται τη εξέλιξη του πιο πάνω ποσοστό για τα 
τρία έτη της παρούσας Οικονοµικής Ανάλυσης. 
 
 

∆ιάγραµµα 58: 
∆απάνες ανά 
Υπηρεσία 
Οικονοµικού 
Έτους 2014 
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∆ιάγραµµα 59: 
∆απάνες ανά 
Υπηρεσία 
∆ιαχρονικά 
(2012-2014) 
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6.7. Ανάλυση Αριθμοδεικτών 
 
Οι Αριθµοδείκτες αποτελούν την πλέον γνωστή και ευρέως χρησιµοποιούµενη κατηγορία µέσων µε 
στόχο: 
 

» Την καταγραφή - µέτρηση των πόρων που χρησιµοποιεί µία µονάδα 
» Την ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων που επιτυγχάνει 
» Τη συγκριτική της εξέταση µε άλλες οµοειδείς. 

 
Επιπρόσθετα, οι Χρηµατοοικονοµικοί Αριθµοδείκτες καταγράφουν, αναλύουν και αξιολογούν 
οικονοµικά δεδοµένα, λογιστικά δεδοµένα και πληροφορίες, καθώς επίσης και στατιστικά στοιχεία µε 
στόχο: 
 

» Την κατανόηση της οικονοµικής συµπεριφοράς µίας συγκεκριµένης µονάδας 
» Την επισήµανση τάσεων σε κρίσιµα οικονοµικά της µεγέθη 
» Την αποτίµηση των επιδράσεων που δέχεται από το οικονοµικό περιβάλλον, µέσα στο 

οποίο δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται 
» Την τεκµηρίωση προτάσεων και εναλλακτικών λύσεων, σε σχέση µε τις επιλογές και τις 

προτεραιότητες της. 
 
Η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών αριθµοδεικτών για να αξιολογηθούν οι δραστηριότητες και οι 
λειτουργίες των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ. θα πρέπει αφενός µεν να παίρνει υπόψη της τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά, αφετέρου δε να χρησιµοποιεί αξιόπιστα και κατάλληλα δεδοµένα και στοιχεία. Η 
εφαρµογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος και του νέου τύπου προϋπολογισµού στους 
δήµους δίνει τη δυνατότητα εκπόνησης σειράς αριθµοδεικτών που επιτρέπουν µία πλήρη και 
ολοκληρωµένη αξιολόγηση της οικονοµικής τους κατάστασης και των προοπτικών τους, καθώς και τις 
µεταξύ τους συγκρίσεις. 
 
Με βάση τα παραπάνω είναι δυνατόν να υπολογιστούν µία σειρά από δείκτες, οι οποίοι, αφενός µεν 
θα περιγράφουν µε ικανοποιητικό βαθµό ακρίβειας την οικονοµική κατάσταση των πρωτοβάθµιων 
ΟΤΑ., αφετέρου δε θα προσεγγίζουν σε µεσοπρόθεσµη βάση τις οικονοµικές τους προοπτικές: 
 

i. ∆είκτες Εισροών – Εκροών (Input – Output), µε αντικείµενο την ανάλυση των εσόδων και 
των εξόδων, µε βάση την κωδικοποίηση του λογιστικού συστήµατος των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ. 

ii. ∆είκτες Οικονοµικής Επίδοσης (Performance), µε αντικείµενο την αξιολόγηση των 
διαδικασιών προγραµµατισµού και οικονοµικής διαχείρισης που εφαρµόζουν οι Ο.Τ.Α. 

iii. ∆είκτες Επενδύσεων, µε αντικείµενο την ανάλυση των επενδυτικών προτεραιοτήτων και 
επιλογών των δηµοτικών αρχών. 

iv. ∆είκτες ∆ανειακής Επιβάρυνσης, για να αξιολογηθούν οι µέσο-µακροπρόθεσµες 
δυνατότητες και επιλογές των δηµοτικών αρχών. 

 
Πιο κάτω υπολογίζονται και ερµηνεύονται ορισµένοι κρίσιµοι δείκτες για την αξιολόγηση της 
υφιστάµενης Οικονοµικής Κατάστασης του ∆ήµου. Οι δείκτες που επιλέχθηκαν και ο τρόπος 
υπολογισµού τους παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 10. 
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• ∆είκτης Αυτονοµίας: Τακτικά Έσοδα / Συνολικά Έσοδα. Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του δείκτη, 
τόσο µεγαλύτερη αυτονοµία σε θέµατα προϋπολογισµού και οικονοµικής διαχείρισης διαθέτει ένας 
ΟΤΑ, καθώς υποδηλώνεται µικρότερος βαθµός εξάρτισης από Έκτακτα Έσοδα. Η τιµή του δείκτη 0,5 
και για τα τρία έτη της Οικονοµικής Ανάλυσης. . Η τιµή φανερώνει µια όχι ιδιαίτερα υψηλή 
αυτονοµία, που µεταξύ άλλων δυσχεραίνει τη διαδικασία προγραµµατισµού. 
 

• ∆είκτης Λειτουργικής Αυτονοµίας: Ίδια Τακτικά Έσοδα / Συνολικά Τακτικά Έσοδα Στα ίδια 
τακτικά περιλαµβάνονται: πρόσοδοι από ακίνητη και κινητή περιουσία, ανταποδοτικά τέλη και 
δικαιώµατα, λοιπά τέλη - δικαιώµατα, φόροι - εισφορές, λοιπά τακτικά έσοδα. Όσο µεγαλύτερη είναι η 
τιµή του συγκεκριµένου δείκτη, τόσο µικρότερη είναι η εξάρτηση του ΟΤΑ από τις τακτικές 
επιχορηγήσεις της Κεντρικής ∆ιοίκησης. Η τιµή του δείκτη είναι 0,7 και για τα τρία έτη της ανάλυσης. 
Γίνεται φανερό πως Ο ∆ήµος λειτουργεί στηριζόµενος σε µεγάλο βαθµό σε Ίδια Τακτικά Έσοδα 
 

• ∆είκτης Εξάρτησης: Σύνολο Επιχορηγήσεων της Κεντρικής Περιφερειακής ∆ιοίκησης & της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης / Συνολικά Έσοδα. Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του δείκτη, τόσο περισσότερο 
εξαρτάται ένας ΟΤΑ από µη ελεγχόµενες από τον ίδιο πηγές εσόδων. Στον αριθµητή εντάσσονται οι 
τακτικές και οι έκτακτες επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες και οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις. 
Ο συγκεκριµένος δείκτης έχει διττό χαρακτήρα. Αντικατοπτρίζει την εξάρτηση των ΟΤΑ από 
επιχορηγήσεις µη ελεγχόµενες, ως προς τα κριτήρια κατανοµής ή και την περιοδικότητά τους, ενώ 
επίσης ποσοτικοποιεί την αποτελεσµατικότητα της διεκδικητικότητας των ΟΤΑ αναφορικά µε την 
δέσµευση Εθνικών και Κοινοτικών επιχορηγήσεων, µέσα από την ένταξη σε αντίστοιχα προγράµµατα. 
Οι επιχορηγήσεις ταξινοµούνται, λειτουργικά και λογιστικά, σε τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές 
χρηµατοδοτούν όλους τους ΟΤΑ, είναι νοµοθετικά κατοχυρωµένες και τα κριτήρια κατανοµής τους 
είναι, σε µεγάλο βαθµό, γνωστά και µετρήσιµα. Οι έκτακτες επιχορηγήσεις αφορούν δηµόσιες 
πολιτικές που χρηµατοδοτούνται από Υπουργεία συνήθως µε προγραµµατικές συµβάσεις, εθνικά 
προγράµµατα στα οποία εντάσσονται οι ΟΤΑ µε ειδικές διαδικασίες. Η τιµή του δείκτη εξάρτησης τα 
Οικονοµικά Έτη 2012, 2013 και 2014 ήταν 0,2. Ερµηνεύοντας την τιµή του δείκτη διαχρονικά, 
µπορούµε να πούµε πως από τη µια πλευρά ο βαθµός εξάρτησης του ∆ήµου από τις Κρατικές και 
Κοινοτικές Επιχορηγήσεις είναι αρκετά χαµηλός, από την άλλη πλευρά, ενδεχοµένως 
προκύπτουν περιθώρια βελτίωσης ως προς τη διεκδίκηση Εθνικών και Κοινοτικών πόρων, 
συµπέρασµα που πρέπει να ληφθεί υπόψη, ειδικά στο πλαίσιο της νέας Προγραµµατικής Περιόδου 
2014 – 2020. 
 

• ∆είκτης Αυτοχρηµατοδότησης Επενδύσεων: Συνολικές Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις + 
Αντίστοιχες Εισπράξεις από ∆άνεια / Σύνολο Επενδύσεων + Πληρωµές Τοκοχρεολυσίων. Ο 
δείκτης αυτός παρέχει χρήσιµες πληροφορίες για τις προσπάθειες αυτοχρηµατοδότησης των ΟΤΑ. 
Όσο µικρότερη είναι η τιµή του, τόσο λιγότερο εξαρτάται η επενδυτική πολιτική ενός ∆ήµου από 
εξωτερικές / έκτακτες πηγές χρηµατοδότησης. Η τιµή του δείκτη είναι 0,54, 0,51 και 0,45 για τα 
Οικονοµικά Έτη 2012, 2013 και 2014 αντίστοιχα. 
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Πίνακας 93: Υπολογισµός Αριθµοδεικτών 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ ΤΥΠΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 2012 2013 2014 

∆είκτης Αυτονοµίας 
Τακτικά Έσοδα / Συνολικά 
Έσοδα 

 0,46 0,47 0,51 

∆είκτης Λειτουργικής 
Αυτονοµίας 

Ίδια Τακτικά Έσοδα / 
Τακτικά Έσοδα 

Ίδια Τακτικά Έσοδα = Πρόσοδοι 
Ακίνητης Περιουσίας + Πρόσοδοι 
Κινητής Περιουσίας + Ανταποδοτικά 
Τέλη & ∆ικαιώµατα + Λοιπά Τέλη & 
∆ικαιώµατα + Φόροι & Εισφορές + 
Λοιπά Τακτικά Έσοδα 

0,72 0,71 0,69 

∆είκτης Εξάρτησης 
Σύνολο Επιχορηγήσεων  
/Συνολικά Έσοδα 

Σύνολο Επιχορηγήσεων = Έσοδα από 
Επιχορηγήσεις + Επιχορηγήσεις για 
Λειτουργικές ∆απάνες + Επιχορηγήσεις 
για Επενδύσεις 

0,19 0,23 0,22 

∆είκτης 
Αυτοχρηµατοδότησης 
Επενδύσεων 

(Συνολικές Επιχορηγήσεις 
για Επενδύσεις + Αντίστοιχες 
Εισπράξεις από ∆άνεια) / 
(Σύνολο Επενδύσεων + 
Πληρωµές Τοκοχρεολυσίων) 

 0,54 0,51 0,45 

 
 

6.8. Ανάλυση Ταμειακού Υπολοίπου 
 
Συµπληρωµατικά των στοιχείων και της ανάλυσης που αναφέρθηκαν σε προηγούµενες ενότητες της 
παρούσας ανάλυσης, στον πίνακα και το διάγραµµα που ακολουθούν, αποτυπώνεται η εξέλιξη του 
Ταµειακού Υπολοίπου του ∆ήµου κατά την περίοδο 2012 – 2014. 
 
 

Πίνακας 94: Ταµειακό Υπόλοιπο 2012 – 2014 
 2012 2013 2014 

Υπόλοιπο Έναρξης 7.705.928,84 € 6.145.857,04 € 5.844.538,32 € 

Εισπραχθέντα Έσοδα 29.613.045,49 € 29.652.037,65 € 25.978.599,13 € 

Πληρωθέντα Έξοδα 31.173.117,29 € 29.953.356,37 € 22.939.589,20 € 

Ταµειακό Υπόλοιπο 6.145.857,04 € 5.844.538,32 € 8.883.548,25 € 

 

 
 

∆ιάγραµµα 60: Εξέλιξη Ταµειακού Υπολοίπου 2012 - 2014 



Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  2015 - 2019 

179                                                                                                                               Δήμος Βάρης - Βούλας -  Βουλιαγμένης 

 

6.9. Κατευθύνσεις στον Τομέα της Οικονομικής Διαχείρισης 
 

6.9.1. Κοστολόγηση Βάσει Δραστηριοτήτων (Activity Based Costing) 

 
Στο σύγχρονο οικονοµικό περιβάλλον, ο ∆ήµος οφείλει να στοχεύει στην συνεχή βελτίωση της 
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, µε ταυτόχρονο όµως περιορισµό του 
κόστους, δηλαδή στη συνεχή και παράλληλη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας αλλά και της 
αποδοτικότητας. 
 
Στην κατεύθυνση αυτή, είναι απαραίτητες λεπτοµερείς και απολύτως ακριβής πληροφορίες σε 
σχέση µε το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών. Οι συγκεκριµένες πληροφορίες αποτελούν την 
πρώτη και σηµαντικότερη προϋπόθεση παραγωγής  και λήψης οικονοµικά ορθών και τεχνοκρατικά 
τεκµηριωµένων προτάσεων σε οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο (περικοπές ή µη δραστηριοτήτων ή 
λειτουργιών, προσωπικού, κλπ.)  
 
Αυτή τη στιγµή, οι όποιες κοστολογικές πληροφορίες δεν απολύτως αξιόπιστες καθώς: 
 

� ∆εν προκύπτουν από ένα Σύστηµα Κοστολόγησης, που να λαµβάνει υπόψη του τη φύση των 
δραστηριοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πολλές οριζόντιες υπηρεσίες, πολλές δραστηριότητες 
που εκτελούνται από την ίδια οργανωτική µονάδα, σύγκρουση ρόλων και αρµοδιοτήτων, κλπ.).  
 

� Αν και υπάρχουν συγκεντρωτικά στοιχεία κόστους, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τη διάρθρωσή 
του (από ποιές συγκεκριµένες δραστηριότητες του φορέα προέρχεται;). 
 
Ως αποτέλεσµα σήµερα, όποιες διοικητικές αποφάσεις στο τοµέα της οικονοµικής διαχείρισης, ενέχουν 
µεγάλο κίνδυνο λανθασµένων οικονοµικά αποφάσεων σε όρους αποτελεσµατικότητας και 
αποδοτικότητας. 
 
Για το λόγω αυτό, µπορεί να εξεταστεί δηµιουργία ενός συστήµατος κοστολόγησης των 
δραστηριοτήτων του ∆ήµου, που σε συνδυασµό µε τα υφιστάµενα θεσµοθετηµένα εργαλεία 
προγραµµατισµού και οικονοµικής διαχείρισης, θα υποστηρίζει την λήψη µέτρων που θα 
εξασφαλίζουν την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα. 
 

6.9.2. Προϋπολογισμός Μηδενικής Βάσης (Zero Based Budgeting) 

 
Μέχρι σήµερα η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισµού πραγµατοποιείται µε την «αυξητική» 
µέθοδο, αυξάνοντας δηλαδή το προϋπολογισµό κατά ένα ποσοστό επί των αντίστοιχων µεγεθών του 
περασµένου οικονοµικού έτους. 
 
Με τον παραδοσιακό τρόπο κατάρτισης του προϋπολογισµού γνωστού και ως προϋπολογισµού των 
µικρών ποσοστιαίων µεταβολών, η διαδικασία κατάρτισης βασίζεται στον προϋπολογισµό και τα 
λειτουργικά αποτελέσµατα του τελευταίου χρόνου, µε αύξηση ή µείωση των µεγεθών του κατά ένα 
ποσοστό. Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη προσέγγιση, οι περισσότερες δραστηριότητες και λειτουργίες 
της τελευταίας χρήσης θα συνεχίσουν να υφίστανται. Το επίπεδο των δαπανών της τελευταίας χρήσης 
λαµβάνεται ως δεδοµένο και η ανάλυση εστιάζεται µόνο στον προϋπολογισµό των όποιων µεταβολών. 
Η προσέγγιση αυτή δεν αναλύει, δεν µπορεί να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο αξιολόγησης και 
βελτίωσης και αυτό αποτελεί ένα σηµαντικό µειονέκτηµα στη διαδικασία προγραµµατισµού. 
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Ο προϋπολογισµός µηδενικής βάσης αποτελεί µια διαφορετική προσέγγιση κατάρτισης 
προϋπολογισµού. Στα πλαίσια της κατάρτισης του προϋπολογισµού µηδενικής βάσης όλοι οι 
υπεύθυνοι των επί µέρους προϋπολογισµών καλούνται να δικαιολογήσουν όλες τις 
προϋπολογιζόµενες δαπάνες και όχι µόνο τις µεταβολές από τον προϋπολογισµό του περασµένου 
χρόνου. Το στοιχείο αυτό µπορεί να προσεγγιστεί πιο εύκολα µε την κατάρτιση του ετήσιου 
προγράµµατος δράσης ανά διεύθυνση. Η βάση κατάρτισης του νέου προϋπολογισµού είναι µηδενική 
και όχι ο προϋπολογισµός του περασµένου χρόνου. Η προσέγγιση του προϋπολογισµού µηδενικής 
βάσης ενθαρρύνει τους υπεύθυνους κατάρτισης ή τις οµάδες κατάρτισης των προϋπολογισµών των 
κέντρων ευθύνης να προχωρήσουν σε µια πιο ουσιαστική ανάλυση και αξιολόγηση όλων των 
στοιχείων του προϋπολογισµού και στην κατανόηση των δραστηριοτήτων εκείνων οι οποίες 
διακρίνονται για τη χρησιµότητά τους αλλά και για την σπάταλη ανάλωση των παραγωγικών 
συντελεστών. 
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7. Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης 

7.1. SWOT Ανάλυση 
 
7.1.1. SWOT Ανάλυση της Περιοχής του ∆ήµου 
 

Ισχυρά Σημεία Αδύνατα Σημεία 

 
� Πλούσιο φυσικό περιβάλλον (συνδυασμός 

βουνού και θάλασσας). 

 
� Το θαλάσσιο & παραλιακό μέτωπο ως δημόσιο 

αγαθό που ενισχύει το επίπεδο ποιότητα ζωής για 

τους δημότες 

 
� Το θαλάσσιο & παραλιακό μέτωπο ως πόλος 

έλξης επισκεπτών 

 
� Το θαλάσσιο & παραλιακό μέτωπο ως σημείο 

προσέκλυσης ήπιων δραστηριοτήτων 

 

 

 

� Η Λίμνη της Βουλιαγμένης ως μνημείο της 

φύσης 

 

� Η γεωμορφολογία της περιοχής του Δήμου 

 

� Τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του Δήμου 

μπορούν να στηρίξουν (υπό προϋποθέσεις), 

δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού 

 

� Το αστικό και περιαστικό πράσινο 

 

� Επάρκεια υποδομών φιλοξενίας 

 

� Υψηλό επίπεδο ποιότητας υποδομών 

φιλοξενίας 

 

� Πολιτιστικό κεφάλαιο της περιοχής του Δήμου 

 

� Υφιστάμενες αθλητικές υποδομές 

 

� Η πραγματοποίηση σημαντικού αριθμού 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε ετήσια βάση 

 

� Η πραγματοποίηση σημαντικού αριθμού 

αθλητικών δραστηριοτήτων σε ετήσια βάση 

 

� Ο υφιστάμενος χωροταξικός και πολεοδομικός 

σχεδιασμός 

 

� Χαμηλοί συντελεστές δόμησης 

 

� Η λειτουργία του «Ασκληπιείου» 

 

� Η αύξηση του πληθυσμού του Δήμου δημιουργεί 

πιέσεις στις κοινωνικές δομές 

 

� Η αύξηση του πληθυσμού του Δήμου δημιουργεί 

πιέσεις στον αστικό ιστό (επάρκεια βασικών 

υποδομών, δόμηση, κλπ.) 

 

� Σημαντικό επίπεδο σχολικού «πληθωρισμού», με 

αυξητικές τάσεις σε νηπιαγωγεία και δημοτικά, που 

δύναται να είναι ακόμα υψηλότερες στο άμεσο 

μέλλον δεδομένου του δημογραφικού προφίλ του 

Δήμου. 

 

� Σημαντικές πηγές ρύπανσης στο σύνολο της 

περιοχής του Δήμου 

 

� Οχλούσες δραστηριότητες στο παραλιακό 

μέτωπο, με σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

και επιπτώσεις σε όρους ποιότητας ζωής των 

δημοτών 

 

� Οι μεγάλοι οδικοί άξονες υπερτοπικής 

κυκλοφορίας 

 

� Η πολύ μεγάλη αύξηση του πληθυσμού κατά 

τους θερινούς μήνες (εποχικός και διερχόμενος 

πληθυσμός) 

 

� Απουσία σύνδεσης των παραλιών με τον αστικό 

ιστό - Αποκοπή της Πόλης από το παραλιακό μέτωπο. 

 

� Κυκλοφορία και σηματοδότηση 

 

� Επικινδυνότητα του οδικού δικτύου 

 

� Περιθώρια βελτίωσης της αστικής κινητικότητας 

στα πρότυπα των βιώσιμων πόλεων 

(ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι, ήπια κυκλοφορία, 

κλπ.) 

 

� Τοπική Συγκοινωνία 

 

� Έλλειψη ικανοποιητικών μηχανισμών 

αντιμετώπισης της αυξανόμενης παραβατικότητας / 

εγκληματικότητας, στα πλαίσια της υφιστάμενης 

οικονομικής κατάστασης της χώρας 

 

� Περιορισμένη προσβασιμότητα σε σημεία του 
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� Η λειτουργία σημαντικών Κοινωνικών Δομών 

από το Δήμο 

 

� Εθελοντισμός 

 

� Ικανοποιητικό Επίπεδο σε Ζητήματα Βασικών 

Υποδομών (Αποχέτευσης, Ύδρευσης κλπ.) 

 

� Γειτνίαση με την Αθήνα και το Πειραιά 

 

� Γειτνίαση με το Αεροδρόμιο 

 

� Σημαντικό επίπεδο περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης των δημοτών 

 

� Η ύπαρξη εγκεκριμένου Τοπικού Σχεδίου 

Διαχείρισης Αποβλήτων 

 

�  Σημαντική ομοιογένεια του αναπτυξιακού 

«προφίλ» των τριών Δημοτικών Ενοτήτων 

 

� Σημαντική ομοιογένεια του δημογραφικού 

«προφίλ» των τριών Δημοτικών Ενοτήτων 

 

� Υψηλό ποσοστό συμμετοχής των παραγωγικών 

ηλικιακών ομάδων στο σύνολο του πληθυσμού 

 

� Υψηλή τιμή δείκτη νεανικότητας στη Δημοτική 

Ενότητα της Βάρης 

 

� Δεν υπάρχουν και δεν προβλέπεται η ανάπτυξη 

ρυπαίνουσας βιομηχανικής ή/και βιοτεχνικής 

δραστηριότητας στο Δήμο. 

 

� Ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης του 

πληθυσμού (Υψηλό ποσοστό συμμετοχής των 

δημοτών που έχουν ολοκληρώσει Ανώτατη 

Εκπαίδευση, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό, στο 

σύνολο του πληθυσμού). 

 

� Απουσία μεγάλων εμπορικών κέντρων με 

αρνητικές εξωτερικές οικονομίες 

 

� Σημαντικός αριθμός Ιδιόκτητων κτιρίων που 

χρησιμοποιούνται από Κοινωνικές και Λοιπές 

Υπηρεσίες του Δήμου 

 

� Συμμετοχή του Δήμου στο «Σύμφωνο των 

Δημάρχων» 

 

� Οι συνεργασίες του Δήμου σε ζητήματα 

πολιτικής προστασίας 

 

� Οι συνεργασίες του Δήμου σε ζητήματα 

διαχείρισης απορριμμάτων 

Δήμου, από ατόμα με αναπηρία (ΑμΕΑ) ή ειδικά 

προβλήματα, (ηλικιωμένοι, έγκυες, παιδιά κλπ.) 

 

� Διαδικασίες και Σύγχρονες Υποδομές σε Θέματα 

Πολιτικής Προστασίας Δήμου 

 

� Υψηλό ποσοστό ανεργίας 

 

�Υψηλός αριθμός νέων ανέργων (υψηλός ρυθμός 

αύξησης της ανεργίας) 

 

� Αδυναμίες παρέμβασης του Δήμου στο 

παραλιακό μέτωπο 

 

� Υπερτοπική κυκλοφορία. 

  

� Ανεπαρκής πεζοδρόμηση - Ανάγκη μεγαλύτερης 

μέριμνας για τους πεζούς 

 

� Ελλείψεις βασικών υποδομών στη Δημοτική 

Κοινότητα Βάρης 

 

� Υψηλή ποσότητα κατα κεφαλή παραγωγής 

απορριμμάτων στο Δήμο 

 

� Χαμηλό ποσοστό ανακύκλωσης 

 

� Μη εφαρμογή προγράμματος Διαλογή στην 

Πηγή και ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 

των απορριμμάτων 

 

� Ανεπαρκής αξιοποίησης του πολιτιστικού 

κεφαλαίου του Δήμου 

 

� Έλλειψη πολιτικών περιορισμού της 

κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 στον 

οικιακό τομέα. 

 

� Έλλειψη πολιτικών περιορισμού της 

κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 από 

τις επιχειρήσεις. 

 

� Δυσκολία χρηματοδότησης έργων βασικών 

υποδομών από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 
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Ευκαιρίες Απειλές 

 

� Η προστασία του αστικού χαρακτήρα της 

περιοχής στον εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό 

 

� Το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 
 

� Διαθέσιμοι πόροι από Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα τη νέα Προγραμματική Περίοδο (LIFE, 

HORIZON, κλπ.) 

 

� Η νέα προγραμματική περίοδος (ΕΣΠΑ 2014-

2020)  

 

� Ο εμπροσθοβαρής χαρακτήρας που 

προβλέπεται για τις δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα 

στο νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 

 

� Η πιθανότητα επέκτασης του ΜΕΤΡΟ 

 

� Η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την 

αξιοποίηση των ευκαιριών της νέας εποχής της 

γνώσης και της πληροφορίας 

 

� Δυνατότητα χρηματοδότησης έργων μέσα από 

νέα χρηματοδοτικά εργαλεία (πχ. JESSICA) 

 

� Οι κάτοικοι και οι φορείς της πόλης μπορούν να 

συμμετέχουν και να συμβάλλουν σημαντικά στη 

διατήρηση της καθαριότητας με κατάλληλη 

ευαισθητοποίηση. 

 

� Το υψηλό μορφωτικό επίπεδο των ανέργων, 

δίνει την ευκαιρία για εξειδικευμένη απασχόληση 

 

� Πολιτικές συνεχιζόμενης εκπαίδευση και 

επαγγελματική κατάρτισης των απασχολουμέων και 

ανέργων 

 

� Δοκιμασμένες πλέον τεχνολογίες «Έξυπνων» 

Πόλεων, που μπορούν να αξιοποιηθούν σε ένα 

μεγάλο εύρος των δραστηριοτήτων του Δήμου 

 

� Ο Νόμος 4019/2011 για την Κοινωνική 

Οικονομία 

 

� Το θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση 

ενεργειακών έργων 

 

� Η δυνατότητα μείωσης του κόστους 

διαχείρισης των απορριμμάτων 

 

� Δημιουργία ταυτότητα του Δήμου – City 

Branding 

 
� Η συνέχιση της οικονομικής κρίσης και της 

οικονομική ύφεσης θα δημιουργήσει σοβαρά 

προβλήματα, ειδικά σε ευαίσθητες κοινωνικές 

ομάδες 

 

� Η δυσχερής οικονομική συγκυρία λόγω της 

ύφεσης στην οποία έχει βρεθεί η Ελληνική Οικονομία 

στα πλαίσια της αντιμετώπισης της κρίσης χρέους 

παρεμποδίζει την επιχειρηματικότητα 

 

� Η δυσχερής οικονομική συγκυρία λόγω της 

ύφεσης στην οποία έχει βρεθεί η Ελληνική Οικονομία 

μειώνει το διαθέσιμο εισόδημα 

 

� Κίνδυνος απαξίωσης του φυσικού περιβάλλοντος 

 

� Κίνδυνος απαξίωσης του αστικού περιβάλλοντος 

 

� Ο περιορισμός των δυνατοτήτων 

χρηματοδότησης του Δήμου από τους Εθνικούς 

Πόρους 

 

� Κίνδυνος αύξησης της παραβατικότητας και της 

εγκληματικότητας λόγω της υφιστάμενης 

οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης στη χώρα 

 

� Κίνδυνος περαιτέρω μείωσης του εισοδήματος 

των δημοτών 

 

� Κίνδυνος απαξίωσης των Κοινωνικών Δομών, 

λόγω της συνεχώς αύξανόμενης πίεσης που δέχονται 

λόγω των αυξανόμενων αναγκών  των αναγκών των 

πολιτών στο πλαίσιο της υφιστάμενης οικονομικής 

συγκυρίας. 

 

� Κίνδυνος υποβάθμισης των σχολικών υποδομών 

 

� Κίνδυνος υποβάθμισης του τουριστικού 

προϊόντος του Δήμου 

 

� Φυσικές Καταστροφές 

 

� Κίνδυνος αδυναμίας διαχείρισης της αύξησης 

του πληθυσμού 

 

� Κίνδυνος περαιτέρω Αύξηση της Ανεργίας 

 

� Επιδείνωση των Κοινωνικών Προβλημάτων 

 

� Πίεση εμπορευματοποίησης περιοχών και 

περαιτέρω εμπορευματοποίηση  της παραλιακής 

ζώνης 

� Δημιουργία υπερτοπικών δραστηριοτήτων στην 

παραλιακή ζώνη 
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7.1.2. SWOT Ανάλυση του ∆ήµου ως Οργανισµού 
 
 

 
Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού & 
Ανάπτυξης 

∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

���� Ισχυρά 
Σηµεία  

1. Άµεση επαφή µε τον πολίτη (ορισµένες 
δραστηριότητες), 2. Εξειδικευµένη γνώση 

1. Υψηλό µορφωτικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναµικού, 2. 
Καθηµερινή προσπάθεια και "φιλότιµο" του προσωπικού για την 
εξυπηρέτηση των πολιτών, που καλύπτουν οργανωτικές και λοιπές 
αδυναµίες. 

���� Αδύνατα 
Σηµεία 

1. Οργανωτική ∆οµή, 2. Έλλειψη Προσωπικού 

1. ∆ιαδικασία ετήσιου προγραµµατισµού (Τεχνικού 
Προγράµµατος) - Ασαφής καθορισµός προτεραιοτήτων, 2. Έλλειψη 
επαρκούς γραµµατειακής υποστήριξης, 3. Μη αποτελεσµατική και 
µη αποδοτική διαχείριση εγγράφων,  4. Ανεπαρκής Στελέχωση, 5. 
Η συµµετοχή του προσωπικού σε επιτροπές (έργων, προµηθειών, 
κλπ.), πραγµατοποιείται σε βάρος της υλοποίηση / εκτέλεση των 
κύριων δραστηριοτήτων της διεύθυνσης και επιδρά αρνητικά στην 
αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα. 6. Χρονοβόρες 
διαδικασίες έκδοσης κανονιστικών αποφάσεων για κυκλοφοριακά 
θέµατα, 7. Σύστηµα παρακολούθησης καθηµερινών εργασιών 
(έλλειψη), 8. Εσωτερική επικοινωνία. 

���� Ευκαιρίες 

1.Ο κρίσιµος ρόλος των ΤΠΕ για την επίτευξη της 
αναγκαίας βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας και 
της αποδοτικότητας του ∆ήµου, 2. Νέο ΕΣΠΑ – 
χρηµατοδοτικά εργαλεία. 

ΕΣΠΑ - Νέα προγραµµατική περίοδος 2014 - 2020 

���� Απειλές - 

1. Παρεµβάσεις επί των προβλεπόµενων διαδικασιών και των 
προγραµµατιζόµενων εργασιών. 2. Γραφειοκρατία, η οποία 
επηρεάζει και την εκτέλεση των τεχνικών έργων (εγκρίσεις, 
αδειοδοτήσεις, κλπ.) 

 

 ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

���� Ισχυρά 
Σηµεία  

1. Η λειτουργία του προγραµµατισµού εσωτερικά 
της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, 2. 
Καθηµερινή προσπάθεια και "φιλότιµο" του 
προσωπικού που καλύπτουν οργανωτικές και 
λοιπές αδυναµίες. 3. Γνώση της νοµοθεσίας από το 
προσωπικό. 

1. Η άµεση και καθηµερινή επαφή µε τον πολίτη, 2. Η ταχύτητα 
ανταπόκρισης στα αιτήµατα των πολιτών, 3. Απευθείας λογοδοσία 
στους πολίτες, 4. Η κρισιµότητα των δραστηριοτήτων της ∆/νσης 
για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής στο ∆ήµο - 
στη καθηµερινότητα του δηµότη. 

���� Αδύνατα 
Σηµεία 

1. Έλλειψη προσωπικού, 2. Ανεπαρκής 
αξιοποίησης ΤΠΕ. 3. Έλλειψη στοιχείων - αρχείων 
παρελθόντων ετών για τα Κοιµητήρια (βιβλία, 
τοπογραφικά διαγράµµατα, κλπ.) 

 
 

���� Ευκαιρίες ΕΣΠΑ - Νέα προγραµµατική περίοδος 2014 - 2020 

1. Η ύπαρξη Τοπικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων του 
∆ήµου, στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασµού 
διαχείρισης απορριµµάτων, 2. Το νέο θεσµικό πλαίσιο 
(Ευρωπαϊκές Οδηγίες και νέο Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης 
Αποβλήτων). 

���� Απειλές 

1. Η έλλειψη προσωπικού και σε αρκετές 
περιπτώσεις η έλλειψη µέσων επηρεάζει τη 
αποτελεσµατικότητα της  λειτουργίας της Υπηρεσίας 
σε τέτοιο βαθµό που µπορεί να οδηγήσει τους 
υπαλλήλους να βρεθούν ακόµη και υπόλογοι έναντι 
του Νόµου. 2. Συνεχής αύξηση του όγκου της 
εργασίας της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος & 

Η πιθανή ιδιωτικοποίηση της λειτουργίας της υπηρεσίας 
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Πρασίνου, καθώς λόγω της οικονοµικής κρίσης, 
ενέργειες που πραγµατοποιούσαν οι ίδιοι οι 
κάτοικοι είτε στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους 
(π.χ καθορισµός οικοπέδων), είτε για να 
εξωραΐσουν την ευρύτερη περιοχή της ιδιοκτησίας 
τους, έχουν παύσει, µε αποτέλεσµα να 
επιφορτίζεται η υπηρεσία την εκτέλεση των 
εργασιών αυτών. 

 

 ∆ιεύθυνση Υπηρεσίας ∆όµησης Αυτοτελές Τµήµα Πολιτικής Προστασίας 

���� Ισχυρά 
Σηµεία  

1. Η πολύ καλή συνεργασία µεταξύ των υπαλλήλων, 
2. Η εµπειρία, η προθυµία και η εντιµότητα των 
υπαλλήλων. 

1. Ο προγραµµατισµός και οι δράσεις που εκτελούνται στο τοµέα 
της πρόσληψης, επιτρέπουν την άµεση ανταπόκριση / επέµβαση 
όταν προκύπτει κάποιο περιστατικό, 2. Η ύπαρξη εθελοντικών 
οµάδων δασοπροστασίας 

���� Αδύνατα 
Σηµεία 

1. Οργάνωση του αρχείου, 2. Ελλειψη προσωπικού 
1. Στην αντιπυρική περίοδο δεν υπάρχει 24ωρη παρακολούθηση 
της περιοχής, 2. Η συνεργασία / συντονισµός µε τις εθελοντικές 
οµάδες 

���� Ευκαιρίες ΕΣΠΑ - Νέα προγραµµατική περίοδος 2014 - 2020. - 

���� Απειλές 
Η «διαχείριση» των πολιτών. 1. Αδυναµίες / ελλείψεις του θεσµικού πλαισίου που διέπει 

συγκεκριµένες δραστηριότητες του Τµήµατος 

 

 
∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής – Παιδείας – 
Αθλητισµού & Πολιτισµού 

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

���� Ισχυρά 
Σηµεία  

1.Το Ανθρώπινο ∆υναµικό διαθέτει υψηλό αίσθηµα 
ευθύνης και προσφοράς, ευγένεια και προθυµία, 2. 
Το θετικό συναδελφικό κλίµα στον εργασιακό χώρο 
που χαρακτηρίζεται από αλληλοσεβασµό, συνοχή 
και πειθαρχία 

1. Η ποιότητα υπηρεσιών προς τους πολίτες κρίνεται σε γενικές 
γραµµές ικανοποιητική. Η παγιωµένη διαχρονικά αµεσότητα 
εξυπηρέτησης των πολιτών στις συναλλαγές τους µε τις υπηρεσίες 
και κυρίως ο σύντοµος χρόνος εξυπηρέτησης στα Τµήµατα 
Πρωτοκόλλου (πρωτοκόλληση αιτήσεων) και ∆ηµοτικής 
κατάστασης-Ληξιαρχείου (έκδοση πιστοποιητικών), 
2.Ικανοποιητικό επίπεδο µηχανοργάνωσης, 3. Η εµπειρία του 
ανθρώπινου δυναµικού 

���� Αδύνατα 
Σηµεία 

1. Έλλειψη προσωπικού, 2. Ανεπαρκής 
αξιοποίησης ΤΠΕ. 3. Οργανωτική ∆οµή, 4. 
Κτηριακές Υποδοµές 

1. Έλλειψη προσωπικού, 2. Ανεπαρκείς χώροι στέγασης των 
υπηρεσιών. 3. Η έλλειψη σύγχρονων υλικοτεχνικών υποδοµών 
όπως ενός ολοκληρωµένου µέσου δικτυακού τόπου (portal) που θα 
παρέχει τη δυνατότητα αποµακρυσµένης εξυπηρέτησης των 
πολιτών 

���� Ευκαιρίες 
1. Η πρόσληψη ατόµων µέσω ΟΑΕ∆, 2. Η 
απορρόφηση φοιτητών για πρακτική άσκηση στις 
κοινωνικές δοµές. 

- 

���� Απειλές 
1. Η συνεχής αύξηση των ατόµων που 
αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα και έχουν 
ανάγκη τη στήριξη από την Υπηρεσία. 

1. Ο µεγάλος αριθµός συνταξιοδοτήσεων υπαλλήλων σε 
συνδυασµό µε τη µη κάλυψη των οργανικών θέσεων λόγω 
απαγόρευσης των προσλήψεων. 
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 ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ιεύθυνση ΚΕΠ 

���� Ισχυρά 
Σηµεία  

1. Ταχύτητα εξυπηρέτησης των πολιτών, 2. 
Εµπρόθεσµη σύνταξη προϋπολογισµών και 
απολογισµών. 

1. Το προσωπικό είναι καταρτισµένο, έµπειρο, εξειδικευµένο και 
ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στο µεγάλο αριθµό των αντικειµένων 
που εξυπηρετούν τα ΚΕΠ. 

���� Αδύνατα 
Σηµεία 

1. Έλλειψη προσωπικού, 2. Υπάρχει ανάγκη 
εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού. 

1. Υλικοτεχνική υποδοµή (Απαρχαιωµένος εξοπλισµός 
πληροφορικής, ελλείψεις σε γραφική ύλη) 

���� Ευκαιρίες - - 

���� Απειλές 
1. Η ανάγκη υποστήριξης από εξωτερικούς 
συνεργάτες. 

1. Η διαρκώς αυξανόµενη χρήση των ΚΕΠ από τους πολίτες. 

 

 ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

���� Ισχυρά 
Σηµεία  

1. Η κρισιµότητα των αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας για την ποιότητα ζωής / την καθηµερινότητα των δηµοτών, 
2. Το υφιστάµενο Ανθρώπινο ∆υναµικό 

���� Αδύνατα 
Σηµεία 

1. Η σηµαντικές ελλείψεις προσωπικού, 2. Το ανεπαρκές / προβληµατικό θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας, 3. Η επικάλυψη αρµοδιοτήτων µε την ΕΛ.ΑΣ. Σε συγκεκριµένους τοµείς. 

���� Ευκαιρίες 
1. Η δυνατότητα βελτίωσης του πλαισίου συνεργασίας µε την ΕΛ.ΑΣ., 2. Η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, 3. Η 
εκ νέου οικοδόµηση σχέσης εµπιστοσύνης και σεβασµού µε τους πολίτες. 

���� Απειλές 
1. Η αµφισβήτηση του ρόλου και της σηµασίας της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας από τους πολίτες. 2. Η διατήρηση της 
ανεπάρκειας του θεσµικού πλαισίου, 3. Η διατήρηση της επικάλυψης αρµοδιοτήτων µε την ΕΛ.ΑΣ. και η µη αποσαφήνιση 
των σχετικών διαδικασιών.  
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7.1.3 SWOT Ανάλυση των ΝΠ∆∆ του ∆ήµου 
 

 Ο.Α.Π.Π.Α. 

���� Ισχυρά Σηµεία  1. Ποιότητα προσφερόµενων υπηρεσιών στου Παιδικούς Σταθµούς, 2. Το κοινωνικό πολιτιστικό έργο που 
επιτελεί ο οργανισµός είναι κρίσιµο για την διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής στο ∆ήµο, 
3. Η ύπαρξη  τεσσάρων (4) σύγχρονων παιδικών σταθµών, 4. Η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 
στους παιδικούς σταθµούς, 5. Το έµπειρο και επιστηµονικά καταρτισµένο προσωπικό των παιδικών 
σταθµών, 6. Η αποτελεσµατική συνεργασία µε  φορείς και συλλόγους της περιοχής, 7. Η κάλυψη 
αναγκών όλων των ηλικιακών οµάδων, στους τοµείς δραστηριοποίηση του Οργανισµού, 8. Η ύπαρξη 
εγκαταστάσεων και στις τρείς (3) δηµοτικές ενότητες. 

���� Αδύνατα Σηµεία 1. Κτιριακές Εγκαταστάσεις, 2. Ανθρώπινο ∆υναµικό (ελλείψεις), 3. Χαµηλός βαθµός αξιοποίησης ΤΠΕ, 4. 
Ελλείψεις σε βασικό εξοπλισµό και εξοπλισµό πληροφορικής, 5. Εκπαίδευση προσωπικού / Σηµαντικές 
ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης, 6. Μη ικανοποιητικό επίπεδο οργάνωσης και διοίκησης – απουσία 
Συστηµάτων ∆ιοίκησης που θα διασφάλιζαν ένα υψηλό επίπεδο αποτελεσµατικότητας και 
αποδοτικότητας, 7. Ανάγκη βελτίωσης των αθλητικών υποδοµών (εξοπλισµός και εγκαταστάσεις), όσον 
αφορά την ασφάλεια και την καταλληλότητα της χρήσης τους, 8. Υψηλό ενεργειακό κόστος των 
εγκαταστάσεων, 9. Συντήρηση εξοπλισµού και εγκαταστάσεων, 10. Η έλλειψη  βασικού εξοπλισµού 
υποστήριξης πολιτιστικών και αθλητικών  προγραµµάτων, 11. Η έλλειψη  βασικού εξοπλισµού των 
παιδικών σταθµών, 12. Οι κλειστές αίθουσες πολλαπλών χρήσεων δεν επαρκούν για την κάλυψη των 
αναγκών του πληθυσµού του ∆ήµου, 13. Η απουσία επαρκών χώρων άθλησης (εξοπλισµένα 
γυµναστήρια - κολυµβητήριο), 14. Χαµηλή αξιοποίηση ΤΠΕ, 15. Η ελλιπής φύλαξη και καθαριότητα των 
αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων, 16. Η έλλειψη µόνιµου προσωπικού, 17. Εκπαίδευση του 
προσωπικού, 18. Η καθυστέρηση των εγκρίσεων του προσωπικού µε αποτέλεσµα να υπάρχουν µεγάλες 
καθυστερήσεις στην εισαγωγή των παιδιών στους παιδικούς σταθµούς καθώς και στην έναρξη των 
αθλητικών και πολιτιστικών προγραµµάτων. 

���� Ευκαιρίες 1. Η νέα προγραµµατική περίοδος ΕΣΠΑ 2014 – 2020. ∆υνατότητα διεύρυνση του φάσµατος των 
προσφερόµενων υπηρεσιών του Οργανισµού, 2. Η αύξηση του πληθυσµού και κατά επέκταση η αύξηση 
των αναγκών για παιδικούς σταθµούς, αθλητικά και πολιτιστικά προγράµµατα µε δυνατότητα προσφορά 
µεγάλου εύρους παρεχοµένων υπηρεσιών, 3. Σύµφωνα µε  τη  γεωγραφική θέση του δήµου και το φυσικό 
περιβάλλον υπάρχει η προοπτική για αξιοποίηση των χώρων καθώς  ευνοείται και  η ανάπτυξη νέων 
µορφών άθλησης, 4. Το φυσικό κάλλος της περιοχής (συνδυασµός βουνού και θάλασσας, ύπαρξη χώρων 
πρασίνου, πεζόδροµων, ποδηλατοδρόµων), 5. Το αρχαιολογικό – λαογραφικό  πολιτιστικό ενδιαφέρον 
της περιοχής, 6. Ενίσχυση της συµµετοχής των κοινωνικών φορέων στις  δραστηριότητες του 
οργανισµού. 

���� Απειλές 1. Αδυναµία εξυπηρέτησης του συνόλου των ενδιαφεροµένων / δυνητικών ωφελούµενων στους παιδικούς 
σταθµούς, 2. Κίνδυνος µείωσης του επιπέδου ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών σε πολλούς 
από τους τοµείς δράσης του οργανισµού (πλην παιδικών σταθµών), 3. Περιορισµός της δράσης του 
οργανισµού (αδυναµία δραστηριοποίησης σε συγκεκριµένους τοµείς δράσης), 4. Η εξάρτηση από τους 
πόρους του ∆ήµου, 5. Τα Ίδια Έσοδα δεν επαρκούν για την κάλυψη των αυξανόµενων αναγκών, 6. Η µη 
ένταξη του σχεδίου ανάπτυξης σε ευρύτερο κεντρικό σχεδιασµό. 
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 ΞΕΝΩΝΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

���� Ισχυρά Σηµεία  
1. Η πολύχρονη πείρα του προσωπικού του Κοινωνικού Ξενώνα, 2. Η κτιριακή υποδοµή (µετά το 2009 
(ανακαίνιση µε χρηµατοδότηση Ιδρύµατος Σ. Νιάρχος, 3. Η Γεωγραφική θέση του ιδρύµατος. 

���� Αδύνατα Σηµεία 
1. 'Έλλειψη προσωπικού (Νυχτοφύλακας - Μάγειρας - Τραπεζοκόµος - εργάτης καθαριότητας), 2. 
Αυστηρός Π/Υ, 3. Αυξηµένη γραφειοκρατία. 

���� Ευκαιρίες 
1. Χρηµατοδότηση από Ευρωπαϊκά προγράµµατα (Νέα προγραµµατική περίοδος 2014 - 2020), 2. 
Συνεργασία µε µεγάλες εταιρίες στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 3. Συνεργασία µε άτοµα 
ή συλλόγους µε κοινωνική προσφορά 

���� Απειλές 
1. Περαιτέρω αποδυνάµωση του αριθµού των εργαζοµένων (πχ. λόγω συνταξιοδότησης), 2. Η αύξηση του 
έργου του «Ξενώνα», όπως συµβαίνει µε τις περισσότερες κοινωνικές δοµές τα τελευταία χρόνια. 
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7.2. Κρίσιμα Ζητήματα Ανάπτυξης 
 

7.2.1. Προσδιορισμός Κρίσιμων Ζητημάτων Τοπικής Ανάπτυξης 

 
Στο επίπεδο της Τοπικής Ανάπτυξης, τα Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής ανάπτυξης αποτελούν ολιγάριθµα 
ζητήµατα τα οποία αποτυπώνουν συνδυαστικά τα συµπεράσµατα της ανάλυσης της υφιστάµενης 
κατάστασης, µε τρόπο που καθοδηγούν στην διαµόρφωσης και την διατύπωση των Γενικών 
Στρατηγικών Στόχων. 
 

Πίνακας 95: Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης ∆ήµου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης 
 

Ζήτημα 01 (Ζ01) 

Η διαχείριση των επιπτώσεων και της δυναμικής του φαινομένου της ανεργίας (Χαμηλά ποσοστά του Οικονομικά 

Ενεργού Πληθυσμού, Χαμηλά ποσοστά απασχόλησης, Υψηλά ποσοστά ανεργίας και σημαντικός ρυθμός αύξησης 

της ανεργίας). 

Ζήτημα 02 (Ζ02) 

Η διαρκώς αυξανόμενη πίεση των κοινωνικών δομών λόγω των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών του πληθυσμού (και 

ειδικότερα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων), στο πλαίσιο της υφιστάμενης οικονομικής συγκυρίας, δύναται να 

οδηγήσει σε φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού. 

Ζήτημα 03 (Ζ03) 
Διατήρηση και αυστηρή προστασία του πολεοδομικού καθεστώτος, ως κρίσιμο στοιχείο για την διασφάλιση της 

ποιότητας ζωής στην περιοχή του Δήμου. 

Ζήτημα 04 (Ζ04) Διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στο δημόσιο χώρο και τα δημόσια αγαθά 

Ζήτημα 05 (Ζ05) 
Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου, με έναν τρόπο που θα διασφαλίζει απόλυτα την 

προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος και δεν θα επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής στην πόλη 

Ζήτημα 06 (Ζ06) 
Ύπαρξη διαφορετικών πηγών ρύπανσης του περιβάλλοντος (ρύπανση του αέρα, ρύπανση των υδάτων, 

ηχορύπανση), στην περιοχή του Δήμου, επηρρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής στην περιοχή του Δήμου.  

Ζήτημα 07 (Ζ07) Η αποκοπή του παραλιακού μετώπου, από τον αστικό ιστό 

Ζήτημα 08 (Ζ08) Η απόλυτη προστασία και διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του Δήμου  

Ζήτημα 09 (Ζ09) Η απόλυτη προστασία και διαφύλαξη του αστικού και περιαστικού πρασίνου 

Ζήτημα 10 (Ζ10) Η απόλυτη προστασία και διαφύλαξη του οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής του Δήμου 

Ζήτημα 11 (Ζ11) Η αποτελεσματική λειτουργία της Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή του Δήμου 

Ζήτημα 12 (Ζ12) 
Ύπαρξη εμποδίων σε ΑμεΑ και άλλες ομάδες πληθυσμού, ως προς την πλήρη προσβαση σε δημόσιους χώρους και 

κατ΄επέκταση σε βασικά κοινωνικά αγαθα 

Ζήτημα 13 (Ζ13) 

Ολοκληρωμένη διαχείριση του κυκλοφοριακού ζητήματος (Οδικό δίκτυο και επικινδυνότητα αυτού, λοιπές 

υποδομές, ρυθμίσεις, αστική κινητικότητα – ήπια κυκλοφορία), στην κατεύθυνση της δημιουργίας μιας βιώσιμης 

πόλης 

Ζήτημα 14 (Ζ14) 
Αύξηση αριθμού μαθητών στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία του Δήμου, με αυξητικές τάσεις (Σχολικός 

«Πληθωρισμός») - Κίνδυνος ποιοτικής υποβάθμισης και αριθμητικής ανεπάρκειας των σχολικών Υποδομών 

Ζήτημα 15 (Ζ15) Κίνδυνος Υποβάθμισης και Ανεπάρκειας των Αθλητικών Υποδομών 

Ζήτημα 16 (Ζ16) 

Ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου, στην κατεύθυνση τόσο της βελτίωσης της ποιότητας ζωής 

στην πόλη, όσο και της αποδοτικότερης διαχείρισης των απορριμμάτων (μείωση του σημαντικού κόστους 

διαχείρισης). 

Ζήτημα 17 (Ζ17) 
Συμμετοχή - Εμπλοκή των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών της περιοχής, στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός 

ενεργειακά αποδοτικού δήμου. 
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7.2.2. Ιεράρχηση Κρίσιμων Ζητημάτων Τοπικής Ανάπτυξης 

 
Για την ιεράρχηση των Κρίσιµων Ζητηµάτων Τοπικής Ανάπτυξης, τα Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής 
Ανάπτυξης που εντοπίστηκαν, αξιολογήθηκαν ως προς τα πιο κάτω κριτήρια58. 
 
� Κριτήριο 1 (Κ1) - Σπουδαιότητα του Προβλήµατος: Ο βαθµός στον οποίο το πρόβληµα που 
παρουσιάζεται έχει ακραίες επιπτώσεις και απαιτείται η άµεση επίλυσή του, για την αποφυγή µόνιµων 
βλαβών. 
 
� Κριτήριο 2 (Κ2) - Μελλοντικός Κίνδυνος: Ο βαθµός στον οποίο το πρόβληµα που 
παρουσιάζεται, δύναται να αποτελέσει σηµαντικό κίνδυνο για την τοπική κοινωνία µελλοντικά, εάν δεν 
επιλυθεί άµεσα. 
 
� Κριτήριο 3 (Κ3) - ∆υνατότητα Παρέµβασης του ∆ήµου: Ο βαθµός στον οποίο ο ∆ήµος, έχει την 
αρµοδιότητα και τη δυνατότητα (θεσµικά) για την επίλυση του εκάστοτε προβλήµατος. 
 

Πίνακας 96: Ιεράρχηση Κρίσιµων Ζητηµάτων Τοπικής Ανάπτυξης 
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Ζήτημα 01 (Ζ01) 

Η διαχείριση των επιπτώσεων και της δυναμικής του φαινομένου της 

ανεργίας (Χαμηλά ποσοστά του Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού, Χαμηλά 

ποσοστά απασχόλησης, Υψηλά ποσοστά ανεργίας και σημαντικός ρυθμός 

αύξησης της ανεργίας). 

4 4 2 10 4 

Ζήτημα 02 (Ζ02) 

Η διαρκώς αυξανόμενη πίεση των κοινωνικών δομών λόγω των διαρκώς 

αυξανόμενων αναγκών του πληθυσμού (και ειδικότερα των ευαίσθητων 

κοινωνικών ομάδων), στο πλαίσιο της υφιστάμενης οικονομικής συγκυρίας, 

δύναται να οδηγήσει σε φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού. 

4 5 4 13 2 

Ζήτημα 03 (Ζ03) 

Διατήρηση και αυστηρή προστασία του πολεοδομικού καθεστώτος, ως 

κρίσιμο στοιχείο για την διασφάλιση της ποιότητας ζωής στην περιοχή του 

Δήμου. 

5 4 5 14 1 

Ζήτημα 04 (Ζ04) 
Διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στο δημόσιο χώρο και τα δημόσια 

αγαθά 
5 4 3 12 3 

Ζήτημα 05 (Ζ05) 

Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου, με έναν τρόπο 

που θα διασφαλίζει απόλυτα την προστασία του φυσικού και οικιστικού 

περιβάλλοντος και δεν θα επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής στην 

πόλη 

5 4 4 13 2 

                                                           
58 Σε µια κλίµακα από 0 έως 5 όπου 0: Καθόλου Σπουδαίο (Κ1), ∆εν αποτελεί καθόλου µελλοντικό κίνδυνο (Κ2), ∆εν υπάρχει 
καµία δυνατότητα παρέµβασης του ∆ήµου για την επίλυση του ζητήµατος (Κ3) και 5: Πολύ σπουδαίο (Κ1), Αποτελεί πολύ 
σηµαντικό κίνδυνο για το µέλλον (Κ2) και Υπάρχουν πολλές δυνατότητες παρέµβασης του ∆ήµου (Κ3). 
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Ζήτημα 06 (Ζ06) 

Ύπαρξη διαφορετικών πηγών ρύπανσης του περιβάλλοντος (ρύπανση του 

αέρα, ρύπανση των υδάτων, ηχορύπανση), στην περιοχή του Δήμου, 

επηρρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής στην περιοχή του Δήμου.  

5 4 3 12 3 

Ζήτημα 07 (Ζ07) Η αποκοπή του παραλιακού μετώπου, από τον αστικό ιστό 5 5 2 12 3 

Ζήτημα 08 (Ζ08) 
Η απόλυτη προστασία και διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος της 

περιοχής του Δήμου  
5 4 4 13 2 

Ζήτημα 09 (Ζ09) 
Η απόλυτη προστασία και διαφύλαξη του αστικού και περιαστικού 

πρασίνου 
5 3 5 13 2 

Ζήτημα 10 (Ζ10) 
Η απόλυτη προστασία και διαφύλαξη του οικιστικού περιβάλλοντος της 

περιοχής του Δήμου 
4 4 4 12 3 

Ζήτημα 11 (Ζ11) 
Η αποτελεσματική λειτουργία της Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή του 

Δήμου 
5 5 3 13 2 

Ζήτημα 12 (Ζ12) 

Ύπαρξη εμποδίων σε ΑμεΑ και άλλες ομάδες πληθυσμού, ως προς την 

πλήρη προσβαση σε δημόσιους χώρους και κατ΄επέκταση σε βασικά 

κοινωνικά αγαθα 

4 4 5 13 2 

Ζήτημα 13 (Ζ13) 

Ολοκληρωμένη διαχείριση του κυκλοφοριακού ζητήματος (Οδικό δίκτυο 

και επικινδυνότητα αυτού, λοιπές υποδομές, ρυθμίσεις, αστική 

κινητικότητα – ήπια κυκλοφορία), στην κατεύθυνση της δημιουργίας μιας 

βιώσιμης πόλης 

5 5 3 13 2 

Ζήτημα 14 (Ζ14) 

Αύξηση αριθμού μαθητών στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία του 

Δήμου, με αυξητικές τάσεις (Σχολικός «Πληθωρισμός») - Κίνδυνος 

ποιοτικής υποβάθμισης και αριθμητικής ανεπάρκειας των σχολικών 

Υποδομών 

3 3 4 10 4 

Ζήτημα 15 (Ζ15) Κίνδυνος Υποβάθμισης και Ανεπάρκειας των Αθλητικών Υποδομών 3 3 4 10 4 

Ζήτημα 16 (Ζ16) 

Ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου, στην 

κατεύθυνση τόσο της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στην πόλη, όσο και της 

αποδοτικότερης διαχείρισης των απορριμμάτων (μείωση του σημαντικού 

κόστους διαχείρισης). 

5 5 4 14 1 

Ζήτημα 17 (Ζ17) 
Συμμετοχή - Εμπλοκή των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών της περιοχής, 

στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ενεργειακά αποδοτικού δήμου. 
3 3 3 9 5 

 
Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει η ιεράρχηση των Κρίσιµων Ζητηµάτων Τοπικής Ανάπτυξης. 
Υπογραµµίζεται πως ανεξάρτητα από την πιο πάνω ιεράρχηση βάσει συγκεκριµένων και ενδεικτικών 
κριτηρίων59 το σύνολο των παραπάνω αποτελούν Κρίσιµα Ζητήµατα και οφείλουν να αντιµετωπιστούν 
στο σύνολό τους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου. 
 

                                                           
59 Οδηγός Εκπόνησης Ολοκληρωµένων Τοπικών Προγραµµάτων Βιώσιµης Ανάπτυξης σε Εφαρµογή της 
HABITAT AGENDA, LOCAL HABITAT AGENDAS, ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2002 
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Πίνακας 97: Ιεράρχηση Κρίσιµων Ζητηµάτων Τοπικής Ανάπτυξης 
 

Ζήτημα 03 (Ζ03) 
Διατήρηση και αυστηρή προστασία του πολεοδομικού καθεστώτος, ως κρίσιμο στοιχείο για την 

διασφάλιση της ποιότητας ζωής στην περιοχή του Δήμου. 

Ζήτημα 16 (Ζ16) 

Ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου, στην κατεύθυνση τόσο της βελτίωσης της 

ποιότητας ζωής στην πόλη, όσο και της αποδοτικότερης διαχείρισης των απορριμμάτων (μείωση του 

σημαντικού κόστους διαχείρισης). 

1 

Ζήτημα 02 (Ζ02) 

Η διαρκώς αυξανόμενη πίεση των κοινωνικών δομών λόγω των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών του 

πληθυσμού (και ειδικότερα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων), στο πλαίσιο της υφιστάμενης 

οικονομικής συγκυρίας, δύναται να οδηγήσει σε φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού. 

Ζήτημα 05 (Ζ05) 

Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου, με έναν τρόπο που θα διασφαλίζει απόλυτα 

την προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος και δεν θα επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα 

ζωής στην πόλη 

Ζήτημα 08 (Ζ08) Η απόλυτη προστασία και διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του Δήμου  

Ζήτημα 09 (Ζ09) Η απόλυτη προστασία και διαφύλαξη του αστικού και περιαστικού πρασίνου 

Ζήτημα 11 (Ζ11) Η αποτελεσματική λειτουργία της Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή του Δήμου 

Ζήτημα 12 (Ζ12) 
Ύπαρξη εμποδίων σε ΑμεΑ και άλλες ομάδες πληθυσμού, ως προς την πλήρη προσβαση σε δημόσιους 

χώρους και κατ΄επέκταση σε βασικά κοινωνικά αγαθα 

Ζήτημα 13 (Ζ13) 

Ολοκληρωμένη διαχείριση του κυκλοφοριακού ζητήματος (Οδικό δίκτυο και επικινδυνότητα αυτού, λοιπές 

υποδομές, ρυθμίσεις, αστική κινητικότητα – ήπια κυκλοφορία), στην κατεύθυνση της δημιουργίας μιας 

βιώσιμης πόλης 

2 

Ζήτημα 04 (Ζ04) Διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στο δημόσιο χώρο και τα δημόσια αγαθά 

Ζήτημα 06 (Ζ06) 

Ύπαρξη διαφορετικών πηγών ρύπανσης του περιβάλλοντος (ρύπανση του αέρα, ρύπανση των υδάτων, 

ηχορύπανση), στην περιοχή του Δήμου επηρρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής στην περιοχή του 

Δήμου.  

Ζήτημα 07 (Ζ07) Η αποκοπή του παραλιακού μετώπου, από τον αστικό ιστό 

Ζήτημα 10 (Ζ10) Η απόλυτη προστασία και διαφύλαξη του οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής του Δήμου 

3 

Ζήτημα 01 (Ζ01) 

Η διαχείριση των επιπτώσεων και της δυναμικής του φαινομένου της ανεργίας (Χαμηλά ποσοστά του 

Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού, Χαμηλά ποσοστά απασχόλησης Υψηλά ποσοστά ανεργίας και σημαντικός 

ρυθμός αύξησης της ανεργίας). 

Ζήτημα 14 (Ζ14) 

Αύξηση αριθμού μαθητών στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία του Δήμου, με αυξητικές τάσεις 

(Σχολικός «Πληθωρισμός») - Κίνδυνος ποιοτικής υποβάθμισης και αριθμητικής ανεπάρκειας των σχολικών 

Υποδομών 

4 

Ζήτημα 17 (Ζ17) 
Συμμετοχή - Εμπλοκή των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών της περιοχής, στην κατεύθυνση της 

δημιουργίας ενός ενεργειακά αποδοτικού δήμου. 
5 
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7.2.3. Προσδιορισμός Κρίσιμων Ζητημάτων Εσωτερικής Ανάπτυξης 

 
Σε οργανωτικό επίπεδο, παραµένει η ανάγκη αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού του ∆ήµου ώστε να 
είναι σε θέση να επιτελέσει το αναβαθµισµένο ρόλο του στους τοµείς της ανάπτυξης, της 
απασχόλησης, της κοινωνικής µέριµνας, της παιδείας, την υγείας, του πολιτισµού, του αθλητισµού και 
γενικότερα της παροχής του συνόλου των απαιτούµενων υπηρεσιών προς τους ∆ηµότες στα πλαίσια 
της αποστολής του. Η SWOT ανάλυση αναφορικά µε την οργανωτική και διοικητική αξιολόγηση  του 
∆ήµου, κατέδειξε ένα σύνολο κρίσιµων οργανωτικών και διοικητικών ζητηµάτων, τα οποία µάλιστα 
διαφοροποιούνται σε µεγάλο βαθµό από διεύθυνση σε διεύθυνση.  
 
Υπογραµµίζεται πως σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο, οι αυξηµένες διοικητικές και οργανωτικές 
απαιτήσεις κατά την περίοδο 2014 – 2019, στον πλαίσιο των αυξηµένων αρµοδιοτήτων του ∆ήµου ως 
ΟΤΑ και των νέων προκλήσεων (πχ. ΕΣΠΑ 2014 – 2020), έχουν ως αποτέλεσµα την ανάδειξη των 
αδυναµιών στην εσωτερική λειτουργία του ∆ήµου και την αναβάθµιση των ζητηµάτων που 
σχετίζονται µε την εσωτερική οργάνωση και τη διοίκηση του ∆ήµου. 
 
Οι βασικές θεµατικές ενότητες στις οποίες ο ∆ήµος θα πρέπει να ενεργήσει, έχοντας ως στόχο την 
εξασφάλιση της βιωσιµότητας, της αποδοτικότητας, της αποτελεσµατικότητας και της ποιότητας είναι: 
 

•••• Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση (e-Government) 
•••• ∆ιοίκηση ∆ιαδικασιών 
•••• ∆ιαχείριση Γνώσης 
•••• Ανθρώπινο ∆υναµικό 

 
Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν τα Κρίσιµα Ζητήµατα Εσωτερικής Ανάπτυξης. Κρίσιµα 
Ζητήµατα Εσωτερικής Ανάπτυξης, είναι ολιγάριθµα προβλήµατα που αφορούν ως οργανωτική 
οντότητα και ιεραρχούνται ως τα πλέον σηµαντικά για την επόµενη περίοδο. Τα Κρίσιµα Ζητήµατα 
Εσωτερικής Ανάπτυξης προκύπτουν από την αξιολόγηση της SWOT ανάλυσης που 
πραγµατοποιήθηκε σε επίπεδο ∆ήµο και ΝΠ∆∆. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  2015 - 2019 

 

194                                                                                                                              Δήμος Βάρης - Βούλας -  Βουλιαγμένης 

 

Πίνακας 98: Κρίσιµα Ζητήµατα Εσωτερικής Ανάπτυξης ∆ήµου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης 
 

Ζήτηµα 01 (ΕΑ 01) Χαµηλό επίπεδο αξιοποίησης νέων τεχνολογιών για την παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις. 

Ζήτηµα 02 (ΕΑ 02) 
Χαµηλό επίπεδο αξιοποίησης νέων τεχνολογιών στο εσωτερικό του ∆ήµου, για την αποδοτικότερη εκτέλεση των 
διοικητικών και υποστηρικτικών διαδικασιών. 

Ζήτηµα 03 (ΕΑ 03) 
Ανάγκη οργανωτικής αναβάθµισης της Μονάδας ΤΠΕ, ώστε να είναι σε θέση να επιτελέσουν αποτελεσµατικά τον εκ 
των πραγµάτων αναβαθµισµένο ρόλο τους. 

Ζήτηµα 04 (ΕΑ 04) 
Ανάγκη αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών, ειδικότερα στο πλαίσιο της νέας προγραµµατικής περιόδου και των 
αυξηµένων απαιτήσεων που επιφέρει σε σχέση µε το παρελθόν. 

Ζήτηµα 05 (ΕΑ 05) 
Έλλειψη Προσωπικού και αρνητικές προοπτικές ως προς την δυνατότητα ανάσχεσης / αντιµετώπισης του 
προβλήµατος µέσω αύξησης του προσωπικού. 

Ζήτηµα 06 (ΕΑ 06) 
Έλλειψη τυποποιηµένων διαδικασιών που επηρεάζει αρνητικά την αποδοτικότητα των Υπηρεσιών και υπονοµεύει τη 
διαχειριστική τους επάρκεια µακροχρόνια στο πλαίσιο της αποχώρησης έµπειρων υπαλλήλων από το ∆ήµο. 

Ζήτηµα 07 (ΕΑ 07) 
Απουσία µιας διεργασίας παρακολούθησης εκπαιδευτικών αναγκών και εκπαίδευσης / κατάρτισης του υφιστάµενου 
προσωπικού µε συστηµατικό τρόπο. 

Ζήτηµα 08 (ΕΑ 08) Αδυναµίες εσωτερικής επικοινωνίας και συντονισµού µεταξύ των Υπηρεσιών 

Ζήτηµα 09 (ΕΑ 09) 
Απουσία ενεργειακής διαχείρισης στο δηµοτικό φωτισµό και στα δηµοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις του ∆ήµου, µε 
αποτέλεσµα έλλειψη αποδοτικότητας στη διαχείριση των πόρων 

Ζήτηµα 10 (ΕΑ 10) 
Οι ιδιαίτερα περιορισµένες δυνατότητες χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της υφιστάµενης οικονοµικής συγκυρίας 
απαιτούν διαχειριστική ικανότητα που θα διασφαλίζει την πλήρη αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων Εθνικών και 
Ευρωπαϊκών πόρων και µηχανισµών. 

Ζήτηµα 11 (ΕΑ 11) 
Οι ιδιαίτερα περιορισµένες δυνατότητες χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της υφιστάµενης οικονοµικής συγκυρίας 
απαιτούν την αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση των διαθέσιµων πόρων. 

 

7.2.4. Ιεράρχηση Κρίσιμων Ζητημάτων Εσωτερικής Ανάπτυξης 

 
Για την ιεράρχηση των Κρίσιµων Ζητηµάτων Εσωτερικής Ανάπτυξης, τα Κρίσιµα Ζητήµατα Εσωτερικής 
Ανάπτυξης που εντοπίστηκαν, αξιολογήθηκαν επίσης ως προς τα προαναφερθέντα κριτήρια. 
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Πίνακας 99: Ιεράρχηση Κρίσιµων Ζητηµάτων Εσωτερικής Ανάπτυξης 
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Ζήτηµα 01 (ΕΑ 01) 
Χαµηλό επίπεδο αξιοποίησης νέων τεχνολογιών για την παροχή υπηρεσιών 
προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις. 

3 3 3 12 3 

Ζήτηµα 02 (ΕΑ 02) 
Χαµηλό επίπεδο αξιοποίησης νέων τεχνολογιών στο εσωτερικό του ∆ήµου, 
για την αποδοτικότερη εκτέλεση των διοικητικών και υποστηρικτικών 
διαδικασιών. 

4 5 4 13 2 

Ζήτηµα 03 (ΕΑ 03) 
Ανάγκη οργανωτικής αναβάθµισης της Μονάδας ΤΠΕ, ώστε να είναι σε 
θέση να επιτελέσουν αποτελεσµατικά τον εκ των πραγµάτων 
αναβαθµισµένο ρόλο τους. 

4 5 5 14 1 

Ζήτηµα 04 (ΕΑ 04) 
Ανάγκη αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών, ειδικότερα στο πλαίσιο της νέας 
προγραµµατικής περιόδου και των αυξηµένων απαιτήσεων που επιφέρει σε 
σχέση µε το παρελθόν. 

4 4 5 13 2 

Ζήτηµα 05 (ΕΑ 05) 
Έλλειψη Προσωπικού και αρνητικές προοπτικές ως προς την δυνατότητα 
ανάσχεσης / αντιµετώπισης του προβλήµατος µέσω αύξησης του 
προσωπικού. 

5 5 1 11 4 

Ζήτηµα 06 (ΕΑ 06) 

Έλλειψη τυποποιηµένων διαδικασιών που επηρεάζει αρνητικά την 
αποδοτικότητα των Υπηρεσιών και υπονοµεύει τη διαχειριστική τους 
επάρκεια µακροχρόνια στο πλαίσιο της αποχώρησης έµπειρων υπαλλήλων 
από το ∆ήµο. 

4 5 5 14 1 

Ζήτηµα 07 (ΕΑ 07) 
Απουσία µιας διεργασίας παρακολούθησης εκπαιδευτικών αναγκών και 
εκπαίδευσης / κατάρτισης του υφιστάµενου προσωπικού µε συστηµατικό 
τρόπο. 

3 3 5 11 4 

Ζήτηµα 08 (ΕΑ 08) 
Αδυναµίες εσωτερικής επικοινωνίας και συντονισµού µεταξύ των 
Υπηρεσιών 

2 2 5 9 5 

Ζήτηµα 09 (ΕΑ 09) 
Απουσία ενεργειακής διαχείρισης στο δηµοτικό φωτισµό και στα δηµοτικά 
κτίρια και εγκαταστάσεις του ∆ήµου, µε αποτέλεσµα έλλειψη 
αποδοτικότητας στη διαχείριση των πόρων 

4 5 5 14 1 
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Ζήτηµα 10 (ΕΑ 10) 

Οι ιδιαίτερα περιορισµένες δυνατότητες χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της 
υφιστάµενης οικονοµικής συγκυρίας απαιτούν διαχειριστική ικανότητα που 
θα διασφαλίζει την πλήρη αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων Εθνικών και 
Ευρωπαϊκών πόρων και µηχανισµών. 

4 5 5 14 1 

Ζήτηµα 11 (ΕΑ 11) 
Οι ιδιαίτερα περιορισµένες δυνατότητες χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της 
υφιστάµενης οικονοµικής συγκυρίας απαιτούν την αποτελεσµατικότερη και 
αποδοτικότερη διαχείριση των διαθέσιµων πόρων. 

4 5 5 14 1 

 
Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει η ιεράρχηση των Κρίσιµων Ζητηµάτων Εσωτερικής 
Ανάπτυξης. Υπογραµµίζεται πως ανεξάρτητα από την πιο πάνω ιεράρχηση βάσει συγκεκριµένων και 
ενδεικτικών κριτηρίων60 το σύνολο των παραπάνω αποτελούν Κρίσιµα Ζητήµατα και οφείλουν να 
αντιµετωπιστούν στο σύνολό τους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου. 
 

Πίνακας 100: Ιεράρχηση Κρίσιµων Ζητηµάτων Εσωτερικής Ανάπτυξης 
 

Ζήτηµα 03 (ΕΑ 03) 
Ανάγκη οργανωτικής αναβάθµισης της Μονάδας ΤΠΕ, ώστε να είναι σε θέση να επιτελέσουν 
αποτελεσµατικά τον εκ των πραγµάτων αναβαθµισµένο ρόλο τους. 

Ζήτηµα 06 (ΕΑ 06) 
Έλλειψη τυποποιηµένων διαδικασιών που επηρεάζει αρνητικά την αποδοτικότητα των Υπηρεσιών και 
υπονοµεύει τη διαχειριστική τους επάρκεια µακροχρόνια στο πλαίσιο της αποχώρησης έµπειρων 
υπαλλήλων από το ∆ήµο. 

Ζήτηµα 09 (ΕΑ 09) 
Απουσία ενεργειακής διαχείρισης στο δηµοτικό φωτισµό και στα δηµοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις του 
∆ήµου, µε αποτέλεσµα έλλειψη αποδοτικότητας στη διαχείριση των πόρων 

Ζήτηµα 10 (ΕΑ 10) 
Οι ιδιαίτερα περιορισµένες δυνατότητες χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της υφιστάµενης οικονοµικής 
συγκυρίας απαιτούν διαχειριστική ικανότητα που θα διασφαλίζει την πλήρη αξιοποίηση όλων των 
διαθέσιµων Εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων και µηχανισµών. 

Ζήτηµα 11 (ΕΑ 11) 
Οι ιδιαίτερα περιορισµένες δυνατότητες χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της υφιστάµενης οικονοµικής 
συγκυρίας απαιτούν την αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση των διαθέσιµων πόρων. 

1 

Ζήτηµα 02 (ΕΑ 02) 
Χαµηλό επίπεδο αξιοποίησης νέων τεχνολογιών στο εσωτερικό του ∆ήµου, για την αποδοτικότερη εκτέλεση 
των διοικητικών και υποστηρικτικών διαδικασιών. 

Ζήτηµα 04 (ΕΑ 04) 
Ανάγκη αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών, ειδικότερα στο πλαίσιο της νέας προγραµµατικής περιόδου και 
των αυξηµένων απαιτήσεων που επιφέρει σε σχέση µε το παρελθόν. 

2 

Ζήτηµα 01 (ΕΑ 01) 
Χαµηλό επίπεδο αξιοποίησης νέων τεχνολογιών για την παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις 
επιχειρήσεις. 

3 

                                                           
60 Οδηγός Εκπόνησης Ολοκληρωµένων Τοπικών Προγραµµάτων Βιώσιµης Ανάπτυξης σε Εφαρµογή της 
HABITAT AGENDA, LOCAL HABITAT AGENDAS, ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2002 
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Ζήτηµα 05 (ΕΑ 05) 
Έλλειψη Προσωπικού και αρνητικές προοπτικές ως προς την δυνατότητα ανάσχεσης / αντιµετώπισης του 
προβλήµατος µέσω αύξησης του προσωπικού. 

Ζήτηµα 07 (ΕΑ 07) 
Απουσία µιας διεργασίας παρακολούθησης εκπαιδευτικών αναγκών και εκπαίδευσης / κατάρτισης του 
υφιστάµενου προσωπικού µε συστηµατικό τρόπο. 

4 

Ζήτηµα 08 (ΕΑ 08) Αδυναµίες εσωτερικής επικοινωνίας και συντονισµού µεταξύ των Υπηρεσιών 5 
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7.3. Διαμόρφωση Στρατηγικής 
 

7.3.1. Αναπτυξιακό Όραμα - Αποστολή & Κατευθυντήριες Αρχές 

 

Η διατύπωση της αποστολής και του οράµατος, είναι ένα στοιχείο κρίσιµης σηµασία για τον ∆ήµο, 
όπως και για κάθε οργανισµό.  Σκοπός της διατύπωσης της αποστολής και του οράµατος είναι να 
εξασφαλίσει πως όλοι οι ενδιαφερόµενοι, εσωτερικά και εξωτερικά του ∆ήµου, έχουν την ίδια 
αντίληψη για το που βρίσκεται σήµερα ο ∆ήµος και πολύ περισσότερο για το ποια κατεύθυνση θα 
ακολουθήσει και που σκοπεύει να φθάσει στο άµεσο µέλλον. Επιπρόσθετα, τόσο η αποστολή, όσο 
και το όραµα, βοηθούν στον καθορισµό των προτεραιοτήτων του, στοιχείο κρίσιµης σηµασίας για την 
πορεία του ∆ήµου. Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να υπογραµµιστούν τα παρακάτω, ώστε να 
είναι πιο κατανοητή η διαδικασία διαµόρφωσης στρατηγικής, και διατύπωσης της αποστολής, του 
οράµατος και των κατευθυντήριων αρχών του ∆ήµου. 
 

» Σε κάθε περίπτωση, η Αποστολή του ∆ήµου ως Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του. Η 
αποστολή του ∆ήµου περιλαµβάνει την διαχείριση τοπικών ζητηµάτων που σχετίζονται µε την 
προώθηση της τοπικής Ανάπτυξης, την ενίσχυση της προστασίας και τη διαχείριση του 
φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, τη διασφάλιση της 
εύρυθµης λειτουργίας του ∆ήµου, την απασχόλησης, την κοινωνικής προστασία, την 
αλληλεγγύη, την παιδείας, τον αθλητισµού και τον πολιτισµού, την πολιτικής Προστασία και 
την τήρηση των αρµοδιοτήτων τους ως Φορέα κρατικού χαρακτήρα. 
 

Όµως, ο κάθε ∆ήµος διαφοροποιείται µέσα από την διατύπωση του δικού του Οράµατος και των δικών 
του Κατευθυντήριων Αρχών, καθώς: 
 

» Μέσα από τη διατύπωση του Οράµατος, ο ∆ήµος και η ∆ιοίκηση του ∆ήµου, µπορούν να 
καθορίσουν τις δικές τους προτεραιότητες και να προσδιορίσουν ποια συγκεκριµένη 
κατεύθυνση θα ακολουθήσει ο ∆ήµος την επόµενη περίοδο, πάντα εντός του θεσµικού 
πλαισίου που περιγράφεται στην αποστολή του. 
 

» Επίσης, µέσα από τη διατύπωση των Κατευθυντήριων Αρχών, ο ∆ήµος και η ∆ιοίκηση 
κυρίως του ∆ήµου, θέτουν το ιδιαίτερο πλαίσιο µέσα στο οποίο υποχρεωτικά θα κινηθούν και 
εντός του οποίου θα επιδιώξουν την εκπλήρωση του Οράµατος. 

 

7.3.1.1. Αποστολή 

 

H Αποστολή του ∆ήµου διατυπώνεται ως εξής: «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η 
παροχή δηµόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων και 
των τοπικών φορέων, µε απώτερο σκοπό τη βιώσιµη κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της 
περιοχής του ∆ήµου» 

 
Η εκπλήρωση της Αποστολής του ∆ήµου επιτυγχάνεται µέσα από την στελέχωσή του, όπως αυτή 
περιγράφεται στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του και µέσα από την αποτελεσµατική 
κατανοµή ευθυνών και αρµοδιοτήτων στα διαφορετικά τµήµατα και διευθύνσεις. Βασική προϋπόθεση 
για να µπορέσει να επιτύχει ο ∆ήµος τους µελλοντικούς του σκοπούς και τις επιδιώξεις του, είναι να 
έχει πλήρως αποσαφηνίσει ποιοι ακριβώς είναι αυτοί οι σκοποί και αυτές οι επιδιώξεις. Τα 
παραπάνω επιτυγχάνονται µέσα από την αποκρυστάλλωση και την διατύπωση του Οράµατος.  
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7.3.1.2. Όραμα 

 

Το Όραµα είναι η ιδεατή κατάσταση για το µέλλον. Αναλυτικότερα, το Όραµα αποτυπώνει την εικόνα 
του ∆ήµου όπως αυτή θα προκύψει στο µέλλον, εάν όλες οι ενδιάµεσες επιδιώξεις επιτευχθούν µε 
απόλυτη επιτυχία. Ένα κρίσιµο στοιχείο για τη διατύπωση του οράµατος του ∆ήµου είναι να είναι 
σύντοµο, συνοπτικό, κατανοητό και συγκεκριµένο, ήτοι να προσφέρει σε όλους τους 
ενδιαφερόµενους την αίσθηση για το ποια ακριβώς κατεύθυνση σκοπεύει να ακολουθήσει ο ∆ήµος. 
Με βάση τα παραπάνω το όραµα του ∆ήµου, µπορεί να διατυπωθεί ως εξής: 
 

«Όραµά µας είναι η δηµιουργία ενός ∆ήµου, όπου θα εξασφαλίζει το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας ζωής προς όλους, 
προστατεύοντας παράλληλα το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της 
περιοχής, επενδύοντας στο σήµερα και το αύριο, για τη δηµιουργία 
µιας πρότυπης πόλης που θα θέλεις να ζεις». 
 

Το παραπάνω  όραµα εµπεριέχει τα εξής:  
 

… δηµιουργία: ∆ίδεται έµφαση στην παραγωγή έργου και όχι στην απλή διαχείριση του 
∆ήµου 
 
… ποιότητα ζωής: Αναγνωρίζεται ο χαρακτήρας του ∆ήµου, ως τόπου κατοικίας υψηλού 
επιπέδου ποιότητας ζωής 
 
… προς όλους: Έµφαση στους νέους, την τρίτη ηλικία, τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες 
(ανθρώπινος ∆ήµος) 
 
… προστατεύοντας το περιβάλλον: Αναγνωρίζεται στο υψηλότερο επίπεδο (όραµα), ο 
ρόλος του φυσικού περιβάλλοντος ως συγκριτικό πλεονέκτηµα του ∆ήµου. 
 
… αύριο: Είναι µέρος του οράµατός µας σήµερα, η διασφάλιση της ποιότητας ζωής των 
µελλοντικών γενεών στο ∆ήµο 
 

… πρότυπης: Μια πόλη που δηµιουργεί και εφαρµόζει καινοτοµίες, αποτελώντας πεδίο 
πιλοτικών εφαρµογών 
 

7.3.1.3. Κατευθυντήριες Αρχές 

 
Τρίτο και τελευταίο στοιχείο, εκτός από τη διατύπωση του Οράµατος και της Αποστολής είναι η 
διατύπωση των κατευθυντήριων αρχών. Οι κατευθυντήριες αρχές του ∆ήµου είναι αυτές οι οποίες τον 
καθοδηγούν διαρκώς κατά την εκπλήρωση της αποστολής του καθώς επίσης και στο ταξίδι της 
επίτευξης του Οράµατος. Αναλυτικότερα, οι κατευθυντήριες αρχές είναι συγκεκριµένες και 
αδιαπραγµάτευτες νοοτροπίες, αντιλήψεις διακυβέρνησης ή πολιτικές κατευθύνσεις που 
πρόκειται να ακολουθήσει ο ∆ήµος, και όλες οι στρατηγικές και οι δράσεις που θα διατυπωθούν και θα 
αναλυθούν στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος θα είναι σύµφωνες µε τις 
αδιαπραγµάτευτες αυτές αρχές του ∆ήµου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης. Αποτελούν τη φιλοσοφία 
για τον τρόπο προσέγγισης της αποστολής και του οράµατος, για τον τρόπο διαχείρισης των σχέσεων 
µε τους πολίτες, για τον τρόπο διοίκησης και εκτέλεσης των δραστηριοτήτων του ∆ήµου και για τον 
τρόπο διαχείρισης των πόρων. 
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Οι Κατευθυντήριες Αρχές του ∆ήµου είναι: 
 

� Ανθρωποκεντρικός ∆ήµος: Η πολιτική του ∆ήµου είναι ανθρωποκεντρική, δίνει 
προτεραιότητα στον πολίτη και ιδιαίτερη φροντίδα στη νεολαία, στην καταπολέµηση της 
ανεργίας και των επιπτώσεών της, στην Παιδεία, όπως και την τρίτη ηλικία και γενικότερα τις 
ευαίσθητες κοινωνικά οµάδες, ειδικότερα στο πλαίσιο της υφιστάµενης και παρατεταµένης 
οικονοµικής κρίσης και αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας που υπονοµεύει τη συνοχή του 
κοινωνικού ιστού, ακόµη και σε τοπικό επίπεδο. 
 

� «Ανοιχτός» ∆ήµος: Η διαχείριση και οι υπηρεσίες του ∆ήµου θα πρέπει να είναι όχι µόνο 
αποτελεσµατικές, αλλά και αποδοτικές, µε σύγχρονη οργάνωση σε όρους ανθρώπινων 
πόρων, διαδικασιών, συστηµάτων και υποδοµών, διασφαλίζοντας προς το συµφέρον του 
πολίτη την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους και αποτελέσµατος, διαφάνεια και ανοιχτές, 
συµµετοχικές διαδικασίες. 

 

� «Πράσινος» ∆ήµος: ∆ιατήρηση και ενίσχυση του προαστιακού χαρακτήρα της πόλης, ως 
πόλης κατοικίας, υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής, στοιχείο που αναγνωρίζεται ως το 
συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι όλων των άλλων πόλεων, χαρακτήρας που εντάσσεται 
αρµονικά στο πλούσιο και µοναδικό φυσικό περιβάλλον της περιοχής του ∆ήµου. 

 

Εφόσον έχουν ξεκάθαρα διατυπωθεί το Όραµα, η Αποστολή και οι Αξίες του ∆ήµου Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγµένης  και παράλληλα έχουν αποκρυσταλλωθεί τα Κρίσιµα Ζητήµατα Ανάπτυξης, όπως αυτά 
προέκυψαν από την Ανάλυση της Υφιστάµενης Κατάστασης, και την Ανάλυση SWOT,  επόµενο βήµα 
είναι η διατύπωση της Γενικών Στρατηγικών Στόχων του ∆ήµου Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγµένης. Η γενική στρατηγική παρουσιάζει τον τρόπο µε τον οποίο ο ∆ήµος πρόκειται να 
εκπληρώσει την αποστολή του και να επιτύχει το Όραµά του και σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι 
σε συµφωνία µε τις Αξίες του ∆ήµου.  
 

7.3.2. Άξονες & Μέτρα Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015 – 2019 
 
Πιο κάτω  και µε βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, αποτυπώνεται η διάρθρωση του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2015 - 2019, του ∆ήµου. Στον πίνακα που ακολουθεί 
αποτυπώνονται οι θεµατικοί Άξονες και τα Μέτρα, που αποτελούν και τη διάρθρωση του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου. Υπογραµµίζεται πως θεµατικές ενότητες των Αξόνων είναι 
προσδιορισµένες από το θεσµικό πλαίσιο για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Η 
εξειδίκευση των Αξόνων σε χαµηλότερο επίπεδο, ξεκινώντας από το επίπεδο του Μέτρου, αποτυπώνει 
τις προτεραιότητες του ∆ήµου και την κατεύθυνση που επιδιώκει να ακολουθήσει. 
 
Η διάρθρωση στο σηµείο αυτό παρουσιάζεται µέχρι το επίπεδο του «Γενικού Στόχου», δηλαδή 
αποτυπώνονται οι θεµατικοί «Άξονες» και τα «Μέτρα» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και οι 
ολιγάριθµοι Γενικοί Στόχοι που απαντούν στα Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης και στα 
Κρίσιµα Ζητήµατα Εσωτερικής Ανάπτυξης και οι οποίοι εξειδικεύονται (Ειδικοί Στόχοι), στο πλαίσιο 
της ΄Β φάσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, αυτή του Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού. 
 
Στην ενότητα Β (Επιχειρησιακός Σχεδιασµός), λαµβάνοντας υπόψη και τα συµπεράσµατα της 
δηµόσιας διαβούλευσης, η διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ολοκληρώνεται, 
περιλαµβάνοντας τα Σχέδια ∆ράσης αλλά και τις συγκεκριµένες ∆ράσεις για την επίτευξη των γενικών 
και ειδικών στόχων του Προγράµµατος.  
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Πίνακας 101: Διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε Επίπεδο Στρατηγικού Σχεδιασμού 

 

Άξονες Επιχειρησιακού Σχεδίου Μέτρα του Επιχειρησιακού Σχεδίου 

Μ.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

Μ.1.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

Μ.1.3 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΡΑΣΙΝΟ 

Μ.1.4 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Μ.1.5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Μ.1.6 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ 

Α1 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΖΩΗΣ 

Μ.1.7 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Μ.2.1 ΥΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 

Μ.2.2 ΠΑΙ∆ΕΙΑ 

Μ.2.3 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Μ.2.4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Μ.2.5 ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 

Α2 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – 
ΥΓΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Μ.2.6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Μ.3.1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΑΝΕΡΓΙΑ 

Μ.3.2 ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Α3 
ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Μ.3.3 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Μ.4.1 «ΕΞΥΠΝΗ» ΠΟΛΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Μ.4.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Μ.4.3 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

Μ.4.4 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Μ.4.5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Α4 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Μ.4.6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
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∆ιάγραµµα 61: Πορεία ∆ιαµόρφωσης των Αξόνων Ανάπτυξης στα Πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

του ∆ήµου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποστολή:  

«Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων αγαθών και υπηρεσιών για 
την ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, µε απώτερο σκοπό τη 

βιώσιµη κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής του ∆ήµου» 
 

Ανθρωποκεντρικός 

Δήμος 

Ανοιχτός 

Δήμος 

Πράσινος 

Δήμος 

Α Ξ Ι Ε Σ 

Όραµα: 
 

«Όραµά µας είναι η δηµιουργία ενός ∆ήµου, όπου θα εξασφαλίζει το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας ζωής προς όλους, 

προστατεύοντας παράλληλα το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της 
περιοχής, επενδύοντας στο σήµερα και το αύριο, για τη δηµιουργία µιας 

πρότυπης πόλης που θα θέλεις να ζεις» 
 

Α Ξ Ο Ν Ε Σ    Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ – 

ΥΓΕΙΑ – 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΤΟΠΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ 
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7.3.3. Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 2015 - 2019 
 

Ο εντοπισµός των δυνατών σηµείων, αδύνατων σηµείων ευκαιριών και απειλών αποκρυσταλλώνει την 
εικόνα αναφορικά µε την υφιστάµενη κατάσταση του ∆ήµου συνολικά. Το επόµενο στάδιο στα πλαίσια 
της παρούσας διαδικασίας και το οποίο ακολουθεί αµέσως µετά τον καθορισµό της θέσης στην οποία 
βρίσκεται ο ∆ήµος, είναι ο προσδιορισµός πιθανών εναλλακτικών στρατηγικών. Για το σκοπό αυτό 
θα χρησιµοποιήσουµε τον πίνακα διαµόρφωσης στρατηγικής. Ο πίνακας αυτός θα έχει την πιο 
κάτω µορφή. 
 

Πίνακας 102: Γενική Μορφή Πίνακα ∆ιαµόρφωσης Στρατηγικής 

Στρατηγικοί Παράγοντες Ισχυρά Σημεία Αδύνατα Σημεία 

Ευκαιρίες 

Στρατηγικές που 

Χρησιμοποιούν Δυνάμεις για 

να Εκμεταλλευτούν τις 

Ευκαιρίες 

Στρατηγικές που 

Εκμεταλλεύονται Ευκαιρίες 

Νικώντας τις Αδυναμίες 

Απειλές 

Στρατηγικές που 

Χρησιμοποιούν Δυνάμεις για 

να Αποφύγουν Απειλές 

Στρατηγικές που 

Ελαχιστοποιούν Αδυναμίες για 

να Αποφύγουν Απειλές 

 

Τονίζεται ιδιαίτερα, πως οι Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι, διαµορφώθηκαν: 
 

i. Βάσει των Συµπερασµάτων της Ανάλυσης της Υφιστάµενης Κατάστασης της Περιοχής 
του ∆ήµου και του ∆ήµου ως Οργανισµού (SWOT Ανάλυση, Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής και 
Εσωτερικής Ανάπτυξης), σύµφωνα µε την προβλεπόµενη µεθοδολογία61 
 

ii. Βάσει των κατευθύνσεων και των στρατηγικών επιλογών της ∆ηµοτικής Αρχής 
 

iii. Βάσει των προτάσεων που συγκεντρώθηκαν από τα Συµβούλια των Τοπικών  
Κοινοτήτων Βάρης, Βούλας και Βουλιαγµένης, αναφορικά µε τη στρατηγική του ∆ήµου κατά 
την επόµενη περίοδο. 

 
iv. Από τις προτάσεις των ∆ηµοτικών παρατάξεων που συγκεντρώθηκαν.  

 
Σε κάθε περίπτωση τονίζεται πως το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγµένης, αποτελεί δυναµικό εργαλείο Προγραµµατισµού το οποίο δύναται να 
τροποποιηθεί εφόσον διαµορφωθούν νέες ανάγκες ή/και νέες συνθήκες. 
 
Βάσει των παραπάνω διαµορφώνονται οι Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι του ∆ήµου Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγµένης 2015 – 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61

 Wheelen L. Thomas, David J. Hunger, Concepts in Strategic Management and Business Policy, Pearson 

Prentice Hall, tenth edition 



Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  2015 - 2019 

 

204                                                                                                                              Δήμος Βάρης - Βούλας -  Βουλιαγμένης 

 

Πίνακας 103: Μήτρα Διαμόρφωσης Γενικών Στρατηγικών Στόχων Δήμου Βάρης - Βούλας - 

Βουλιαγμένης 

 

 

Εσωτερικοί 

Παράγοντες  

 

 

 

 

   

Εξωτερικοί 

Παράγοντες Ισχυρά Σημεία Αδύνατα Σημεία 

Ευκαιρίες 

1.2.3. Βελτίωση της Ποιότητας των Κοινόχρηστων Χώρων 
1.7.1. Προώθηση της Ενεργειακή Αποδοτικότητας στα 
Νοικοκυριά & τις Επιχειρήσει του ∆ήµου 
2.3.1. Ενίσχυση των Αθλητικών Υποδοµών 
2.3.2. Προώθηση του Αθλητισµού 
2.4.1. Καθιέρωση του ∆ήµου ως Πολιτιστικού Κέντρου 
2.4.2. Προώθηση του Πολιτισµού 
2.4.3. Βελτίωση των Πολιτιστικών Υποδοµών 
2.5.1. Ενίσχυση του Εθελοντισµού 
2.5.2. Στήριξη & των Κοινωνικών ∆οµών που Βασίζονται 
στον Εθελοντισµό 
2.2.5. Προώθηση του Σχολικού Αθλητισµού 
2.3.3. Καθιέρωση του ∆ήµου ως Πόλου Έλξης Σηµαντικών 
Αθλητικών Εκδηλώσεων 
4.5.2. ∆ιαχείριση & Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας 
 
 

1.2.1. Προώθηση της Αστικής Κινητικότητας 
1.2.2. Βελτίωση της Τοπικής Συγκοινωνίας 
1.4.1. Μείωση το Κόστους ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων 
1.4.2. Αύξηση της Ανακύκλωσης 
1.4.3. Αύξηση της ∆ιαλογή στην Πηγή (∆σΠ) 
1.2.4. Βελτίωση του Επιπέδου Καθαριότητας 
4.1.1. Αναβάθµιση των ΤΠΕ  
4.1.3. Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Πόλη µέσω 
Αξιοποίησης Νέων Τεχνολογιών 
4.1.2. Βελτίωση της Αποτελεσµατικότητας & της 
Αποδοτικότητας των Υπηρεσιών µέσω Αξιοποίησης ΤΠΕ 
4.2.1. Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια και τις 
Εγκαταστάσεις & Οχήµατα 
4.2.2. Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ∆ηµοτικό Φωτισµό 
4.2.3. Παραγωγή Ενέργειας για Ιδιόχρηση & Πώληση 
4.5.1. ∆ιασφάλιση της Οικονοµικής Βιωσιµότητας του ∆ήµου 

Απειλές 

1.1.2. Βελτίωση της ∆ιαχείρισης των Υδάτινων Πόρων 
1.1.3. Βελτίωση της ∆ιαχείρισης των Υγρών Αποβλήτων 
1.1.4. Βελτίωση των Λιµενικών Υποδοµών 
1.3.1. Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος της Περιοχής 
1.3.2. Περιορισµός της Ρύπανσης του Περιβάλλοντος 
1.3.3. Προστασία & Ενίσχυση του Αστικού & Περιαστικού 
Πρασίνου 
1.3.4. Αναβάθµιση του Παραλιακού Μετώπου 
1.5.1. Ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας 
1.6.1. ∆ιαφύλαξη του Χαρακτήρα του ∆ήµου ως Τόπου 
Κατοικίας & Υψηλού Επιπέδου Ποιότητας Ζωής 
2.1.1. ∆ιατήρηση ενός Υψηλού Επιπέδου Ποιότητας 
Προνοιακών Υπηρεσιών προς τις Ευαίσθητες  Κοινωνικές 
Οµάδες 
2.1.2. Ενεργή Στήριξη των ΑµΕΑ 
2.2.1. Βελτίωση των Υποδοµών Εκπαίδευσης 
2.2.2 ∆ιασφάλιση της Επάρκειας των Σχολικών Υποδοµών 
σε Όλα τα Επίπεδα Εκπαίδευσης 
3.3.2. Προστασία του Τουριστικού Προϊόντος της Περιοχής 
3.3.1. Προώθηση Εναλλακτικών – Ήπιων Μορφών 
Τουρισµού 
2.1.3. Στήριξη Κοινωνικών ∆οµών 
1.2.5. Βελτίωση της Καθηµερινότητας του Πολίτη 
1.6.2. Αναβάθµιση Οικιστικού Περιβάλλοντος 

1.1.1. Βελτίωση του Οδικού ∆ικτύου 
2.2.3. Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Νέων 
2.2.4. Προώθηση της Εκπαίδευσης & της ∆ια Βίου Μάθησης  
2.6.1. Αντιµετώπιση Τοπικών Προβληµάτων Μέσω της 
Προώθησης της Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας 
3.1.1. Μείωση της Ανεργίας σε Τοπικό Επίπεδο 
3.2.1. Ενεργή Στήριξη των Τοπικών Επιχειρήσεων  
4.3.1. Ενίσχυση του Ανθρώπινου ∆υναµικού 
4.3.2. Βελτίωση της Αποτελεσµατικότητας του Ανθρώπινου 
∆υναµικού 
4.4.3. Βελτίωση της Οργανωτικής ∆οµής του ∆ήµου 
5.4.1. Βελτίωση της Αποτελεσµατικότητας & της 
Αποδοτικότητας των ∆ιαδικασιών Λειτουργίας του ∆ήµου 
4.4.2. Ενίσχυση της Συµµετοχικότητας & της ∆ιαφάνειας 
4.6.1. Μείωση του Κόστους Προµηθειών 
4.6.2. ∆ιασφάλιση των Απαιτούµενων Μέσων για την Εύρυθµη 
Λειτουργία του ∆ήµου 
4.4.4 Βελτίωση Κτιριακών Υποδοµών 
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Πίνακας 104: Γενικοί Στόχοι ανά Μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
 

Μέτρα  Γενικοί Στόχοι 

1.1.1. Βελτίωση του Οδικού ∆ικτύου 

1.1.2. Βελτίωση της ∆ιαχείρισης των Υδάτινων Πόρων 

1.1.3. Βελτίωση της ∆ιαχείρισης των Υγρών Αποβλήτων 

Μ.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

1.1.4. Βελτίωση των Λιµενικών Υποδοµών 

1.2.1. Προώθηση της Αστικής Κινητικότητας 

1.2.2. Βελτίωση της Τοπικής Συγκοινωνίας 

1.2.3. Βελτίωση της Ποιότητας των Κοινόχρηστων Χώρων 

1.2.4. Βελτίωση του Επιπέδου Καθαριότητας 

Μ.1.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

1.2.5. Βελτίωση της Καθηµερινότητας του Πολίτη 

1.3.1. Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος της Περιοχής 

1.3.2. Περιορισµός της Ρύπανσης του Περιβάλλοντος 

1.3.3. Προστασία & Ενίσχυση του Αστικού & Περιαστικού Πρασίνου 

Μ.1.3 
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & 
ΠΡΑΣΙΝΟ 

1.3.4. Αναβάθµιση του Παραλιακού Μετώπου 

1.4.1. Μείωση του Κόστους ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων 

1.4.2. Αύξηση της Ανακύκλωσης Μ.1.4 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

1.4.3. Αύξηση της ∆ιαλογής στην Πηγή (∆σΠ) 

Μ.1.5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1.5.1. Ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας 

1.6.1. ∆ιαφύλαξη του Χαρακτήρα του ∆ήµου ως Τόπου Κατοικίας & Υψηλού Επιπέδου 
Ποιότητας Ζωής 

Μ.1.6 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ 

1.6.2.  Αναβάθµιση Οικιστικού Περιβάλλοντος 

Μ.1.7 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.7.1. Προώθηση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα Νοικοκυριά & τις Επιχειρήσεις 

2.1.1. ∆ιατήρηση ενός Υψηλού Επιπέδου Ποιότητας Προνοιακών Υπηρεσιών προς τις 
Ευαίσθητες  Κοινωνικές Οµάδες 

Μ.2.1 ΥΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 

2.1.2. Ενεργή Στήριξη των ΑµΕΑ 
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2.1.3. Στήριξη Κοινωνικών ∆οµών 

2.2.1. Βελτίωση των Υποδοµών Εκπαίδευσης 

2.2.2.  ∆ιασφάλιση της Επάρκειας των Σχολικών Υποδοµών σε Όλα τα Επίπεδα 
Εκπαίδευσης 

2.2.3. Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Νέων 

2.2.4. Προώθηση της Εκπαίδευσης & της ∆ια Βίου Μάθησης  

Μ.2.2 ΠΑΙ∆ΕΙΑ 

2.2.5. Προώθηση του Σχολικού Αθλητισµού 

2.3.1. Ενίσχυση των Αθλητικών Υποδοµών 

2.3.2. Προώθηση του Αθλητισµού Μ.2.3 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

2.3.3. Καθιέρωση του ∆ήµου ως Πόλου Έλξης Σηµαντικών Αθλητικών Εκδηλώσεων 

2.4.1. Καθιέρωση του ∆ήµου ως Πολιτιστικού Κέντρου 

2.4.2. Προώθηση του Πολιτισµού Μ.2.4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

2.4.3. Βελτίωση των Πολιτιστικών Υποδοµών του ∆ήµου 

2.5.1. Ενίσχυση του Εθελοντισµού 
Μ.2.5 ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 

2.5.2. Στήριξη των Κοινωνικών ∆οµών που Βασίζονται στον Εθελοντισµό 

Μ.2.6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
2.6.1. Αντιµετώπιση Τοπικών Προβληµάτων Μέσω της Προώθησης της Κοινωνικής 
Επιχειρηµατικότητας 

Μ.3.1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΑΝΕΡΓΙΑ 3.1.1. Μείωση της Ανεργίας σε Τοπικό Επίπεδο 

Μ.3.2 
ΤΟΠΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

3.2.1. Ενεργή Στήριξη των Τοπικών Επιχειρήσεων  

3.3.1. Προώθηση Εναλλακτικών – Ήπιων Μορφών Τουρισµού 
Μ.3.3 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

3.3.2. Προστασία του Τουριστικού Προϊόντος της Περιοχής 

4.1.1. Αναβάθµιση των ΤΠΕ  

4.1.2. Βελτίωση της Αποτελεσµατικότητας & της Αποδοτικότητας των Υπηρεσιών µέσω 
Αξιοποίησης ΤΠΕ 

Μ.4.1 
«ΕΞΥΠΝΗ» ΠΟΛΗ – 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

4.1.3. Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Πόλη µέσω Αξιοποίησης Νέων Τεχνολογιών 

Μ.4.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 4.2.1. Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Οχήµατα 
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4.2.2. Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ∆ηµοτικό Φωτισµό 

4.2.3. Παραγωγή Ενέργειας για Ιδιόχρηση & Πώληση 

4.3.1. Ενίσχυση του Ανθρώπινου ∆υναµικού 
Μ.4.3 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

4.3.2. Βελτίωση της Αποτελεσµατικότητας του Ανθρώπινου ∆υναµικού 

4.4.1. Βελτίωση της Αποτελεσµατικότητας & της Αποδοτικότητας των ∆ιαδικασιών 
Λειτουργίας 

4.4.2. Ενίσχυση της Συµµετοχικότητας & της ∆ιαφάνειας 

4.4.3. Βελτίωση της Οργανωτικής ∆οµής 

Μ.4.4 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ & 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

4.4.4. Βελτίωση Κτιριακών Υποδοµών 

4.5.1. ∆ιασφάλιση της Οικονοµικής Βιωσιµότητας του ∆ήµου 
Μ.4.5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

4.5.2. ∆ιαχείριση & Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας 

4.6.1. Μείωση του Κόστους Προµηθειών 
Μ.4.6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

4.6.2. ∆ιασφάλιση των Απαιτούµενων Μέσων για την Εύρυθµη Λειτουργία του ∆ήµου 
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8. Εργαλεία Χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος62 63 
 

8.1. Εισαγωγή 
 
Μία από τις σηµαντικότερες πηγές χρηµατοδότησης της αυτοδιοίκησης και κατ΄επέκταση και του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος του ∆ήµου, είναι οι πόροι των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πόροι αυτοί 
διαχέονται µέσα από την υλοποίηση τόσο των Τοµεακών και Περιφερειακών Προγραµµάτων, όσο και απευθείας 
µέσα από Προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆εδοµένου ότι το παρών Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του 
∆ήµου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης, ταυτίζεται χρονικά µε τη 5η προγραµµατική περίοδο, είναι απαραίτητο 
να εξεταστεί - και στο βαθµό που είναι εφικτό να διασφαλιστεί - η συσχέτιση της στρατηγικής του δήµου µε τη 
στρατηγικές κατευθύνσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, όπως αυτές αποτυπώνονται στα αντίστοιχα 
κείµενα του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασµού για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2014 – 2020. Με το τρόπο 
αυτό εξασφαλίζεται: (α) Η αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των πόρων των διαρθρωτικών ταµείων από το 
∆ήµο και (β) Η αποδοτικότερη διαχείριση των πόρων του δήµου συνολικά. 
 
Στο πλαίσιο του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράµµατος, κρίνεται απαραίτητη η παρουσίαση της στρατηγικής 
για την περίοδο 2014 – 2020 σε Ευρωπαϊκό, Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο, όπως αποτυπώνεται στα 
εγκεκριµένα πλέον κείµενα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. 
 
Πάνω από το 76% του προϋπολογισµού της ΕΕ εκτελείται σε συνεργασία µε τις εθνικές και περιφερειακές 
αρχές µέσω ενός συστήµατος «κοινής διαχείρισης», κατά κύριο λόγο µέσω 5 µεγάλων ταµείων, των 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταµείων, πάντα µε γνώµονα την υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020. 
Στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι η προαγωγή: «Έξυπνης» ανάπτυξης: Ανάπτυξης µε 
αποτελεσµατικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, Ανάπτυξης µε αποτελεσµατικότερες επενδύσεις στην έρευνα 
και την καινοτοµία, Βιώσιµης ανάπτυξης (µέσω της µετάβασης σε µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα 
και χωρίς αποκλεισµούς, µε ιδιαίτερη έµφαση στη δηµιουργία θέσεων εργασίας και στη µείωση της φτώχειας). 
Συνεπώς, οι στρατηγικοί στόχοι επικεντρώνονται στους τοµείς της απασχόλησης, της καινοτοµίας, της 
εκπαίδευσης, της µείωσης της φτώχειας και του κλίµατος / της ενέργειας.  
 
Υπάρχουν χρηµατοδοτήσεις που στοχεύουν σε δράσεις για το περιβάλλον, την ανάπτυξη, την τόνωση της 
απασχόλησης, και οι οποίες µπορούν να ενταχθούν στα στρατηγικά προγράµµατα ∆ήµων. Τα πέντε αυτά µεγάλα 
ταµεία από τα οποία η αυτοδιοίκηση θα µπορεί να διεκδικήσει πόρους την περίοδο 2014 – 2020: 
 

» Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) – περιφερειακή και αστική ανάπτυξη 
» Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) – κοινωνική ένταξη και χρηστή διακυβέρνηση 
» Ταµείο Συνοχής (ΤΣ) – οικονοµική σύγκλιση των λιγότερο αναπτυγµένων περιφερειών  
» Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
» Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
62 Στη παρούσα ενότητα πραγµατοποιείται µια αναλυτική παράθεση όλων των διαθέσιµων (κατά την περίοδο 2014 -2020) 
εργαλείων χρηµατοδότησης του ∆ήµου (πέραν των τακτικών επιχορηγήσεων από τον κρατικό προϋπολογισµό και τους Ιδίους 
Πόρους). Παρά το γεγονός ότι ορισµένα από τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα που αναφέρονται στη παρούσα ενότητα 
χρηµατοδοτούν δράσεις που δεν σχετίζονται µε τη δραστηριότητα του ∆ήµου, επιλέχθηκε η συνοπτική παρουσίαση και αυτών 
των προγραµµάτων, ώστε να υπάρχει µια ολοκληρωµένη καταγραφή του ευρύτερου χρηµατοδοτικού πλαισίου µέσα στο 
οποίο ο ∆ήµος θα διεκδικήσει οικονοµικούς πόρους κατά την περίοδο 2014 – 2020. 
 
63 GUE/NGL, Οδηγός χρηµατοδότησης από τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταµεία για Περιφέρειες, 
∆ήµους, ΜΚΟ και Επιχειρήσεις, Ιούνιος 2015 
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8.2. Πολιτική Συνοχής 
 

8.2.1. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)64 
 
Ο κύριος στόχος του ΕΤΠΑ είναι η ενίσχυση της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και η γεφύρωση των ανισοτήτων µεταξύ περιφερειών. Οι θεµατικοί στόχοι του ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο των 
οποίων είναι δυνατή η χρηµατοδότηση έργων και δραστηριοτήτων είναι οι εξής:   
 

i. Έρευνα & Καινοτοµία (π.χ. ερευνητική υποδοµή, προώθηση έρευνας & καινοτοµίας στις 
επιχειρηµατικές επενδύσεις, κοινωνική και οικολογική καινοτοµία, ανάπτυξη συνεργατικών 
σχηµατισµών). 

ii. Τεχνολογία Πληροφοριών & Επικοινωνίας (π.χ. επέκταση ευρυζωνικής υποδοµής, ανάπτυξη 
προϊόντων ΤΠΕ, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική µάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικός 
πολιτισµός, ηλεκτρονική υγεία). 

iii. Ανταγωνιστικότητα ΜΜΕ (π.χ. προώθηση επιχειρηµατικότητας και οικονοµικής αξιοποίησης νέων 
ιδεών). 

iv. Οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα (π.χ. προώθηση ενεργειακής απόδοσης και χρήσης 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε επιχειρήσεις, δηµόσιες υποδοµές και στον τοµέα της στέγασης, 
έξυπνη διαχείριση ενέργειας, προώθηση στρατηγικών χαµηλών εκποµπών άνθρακα για όλα τα είδη 
εδαφών, βιώσιµη αστική κινητικότητα). 

v. Προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή και διαχείριση κινδύνου (π.χ. επενδύσεις για προσαρµογή στην 
κλιµατική αλλαγή, συµπεριλαµβανοµένων των προσεγγίσεων µε βάση το οικοσύστηµα, επενδύσεις για 
τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές). 

vi. Προστασία του περιβάλλοντος και αποδοτικότητα πόρων (π.χ. επενδύσεις στον τοµέα των 
αποβλήτων και των υδάτων, προστασία φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, βιοποικιλότητα (Natura 
2000), πράσινες υποδοµές και αστικό περιβάλλον, προώθηση υπηρεσιών οικοσυστήµατος, οικολογική 
καινοτοµία και αποδοτική οικονοµία από πλευράς πόρων). 

vii. Βιώσιµη Μεταφορά (π.χ. ∆Ε∆-Μ, περιφερειακή κινητικότητα, ανάπτυξη και βελτίωση συστηµάτων 
µεταφορών φιλικών προς το περιβάλλον (και χαµηλού θορύβου) και χαµηλών εκποµπών άνθρακα, 
σιδηροδροµικά συστήµατα συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων µείωσης του θορύβου, έξυπνα δίκτυα).  

viii. Απασχόληση, κοινωνική και εκπαιδευτική υποδοµή. 
ix. Κοινωνική ένταξη και καταπολέµηση των διακρίσεων (π.χ. στήριξη για τη φυσική, οικονοµική και 

κοινωνική αναγέννηση µειονεκτούντων κοινοτήτων σε αστικές και αγροτικές περιοχές, στήριξη για 
κοινωνικές επιχειρήσεις, επενδύσεις στο πλαίσιο των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης µε πρωτοβουλία 
των τοπικών κοινοτήτων). 

x. Θεσµική ικανότητα δηµόσιων αρχών και ενδιαφερόµενων φορέων. 
 

8.2.2. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο65 
 
Το ΕΚΤ έχει τέσσερεις βασικούς στόχους: 
 

i. Την προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
ii. Τη στήριξη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 

iii. Τη βελτίωση της δηµόσιας διοίκησης 
iv. Τη δηµιουργία αξιοπρεπούς εργασίας 

 
Τα προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ αφορούν την πρόσβαση σε απασχόληση, την ένταξη στην 
αγορά εργασίας, αυτοαπασχόληση, επιχειρηµατικότητα, την ένταξη της γυναίκας στην αγορά εργασίας, την 
ενεργό γήρανση, την ενεργό ένταξη στην αγορά εργασίας, την βοήθεια περιθωριοποιηµένων οµάδων, την 
καταπολέµηση των διακρίσεων, την κοινωνική επιχειρηµατικότητα, καθώς επίσης και δραστηριότητες που 
προωθούν την ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση, τη δια βίου µάθηση. 
 
Επίσης υπάρχουν χρηµατοδοτούµενα µέτρα βελτίωσης υπηρεσιών για δηµόσιες αρχές και φορείς που 
εµπλέκονται σε εκπαιδευτικές - διά βίου µάθησης δραστηριότητες, σε δράσεις καταπολέµησης της φτώχειας και 
στη καταπολέµηση των διακρίσεων γενικότερα. 

                                                           
64 http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/erdf/ 
65 http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=el 
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8.2.3. Ταμείο Συνοχής66 
 
Το Ταµείο Συνοχής δηµιουργήθηκε µε σκοπό να ενισχυθεί η οικονοµική και κοινωνική συνοχή της Κοινότητας, 
µέσω της χρηµατοδότησης του τοµέα του Περιβάλλοντος, των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών, της 
προώθησης της βιώσιµης ανάπτυξης και της µείωσης των οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων. 
 

8.3. Κοινή Αγροτική Πολιτική - Αλιεία 
 

8.3.1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης67 
 
Το ΕΓΤΑΑ είναι, µαζί µε το ΕΓΤΕ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων), ένα από τα δύο µέσα 
χρηµατοδότησης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Παρέχει χρηµατοδότηση στις αγροτικές περιοχές για ένα 
ευρύ φάσµα δράσεων που στοχεύουν στην προώθηση της βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης, της κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής ευηµερίας και της τόνωσης της δράσης για το κλίµα. 
 

8.3.2. Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)68 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµιούργησε το ΕΤΘΑ ως το νέο ταµείο για την αλιευτική πολιτική της Ένωσης, για την 
περίοδο 2014-2020. Το ΕΤΘΑ θα συµβάλει στη µεταρρύθµισης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και θα βοηθήσει 
τους αλιείς στη µετάβαση προς τη βιώσιµη αλιεία, καθώς και τις παράκτιες κοινότητες στη διαφοροποίηση των 
οικονοµιών τους.  
 

8.4. Αστική Ανάπτυξη & Εδαφική Συνεργασία 
 

8.4.1. Αστική Ανάπτυξη69 
 
Ένα νέο στοιχείο της κοινοτικής χρηµατοδότησης στο πεδίο της αστικής ανάπτυξης είναι οι καινοτόµες δράσεις 
για τις οποίες θα διατεθούν 330 εκατοµµύρια EUR. Αυτές οι καινοτόµες αστικές δράσεις θα περιλαµβάνουν 
µελέτες και πιλοτικά προγράµµατα για τη δοκιµή νέων λύσεων για τις αστικές προκλήσεις που πιθανόν να 
αυξηθούν τα επόµενα χρόνια. Τη διαχείριση αυτών των έργων θα αναλάβει απευθείας η Επιτροπή και θα 
επιλέγονται µέσω διαγωνισµού. 
 

8.4.2. URBACT III70 
 
Η αποστολή του URBACT είναι η δηµιουργία δικτύων για τη συνεργασία των πόλεων µε σκοπό την ανάπτυξη 
ολοκληρωµένων λύσεων σε κοινά αστικές προκλήσεις. Το Πρόγραµµα URBACT III, θα οργανωθεί γύρω από 
τέσσερις βασικούς στόχους: 
 

i. Τη βελτίωση της ικανότητας των πόλεων για τη διαχείριση βιώσιµων αστικών πολιτικών και πρακτικών 
µε έναν ολοκληρωµένο και συµµετοχικό τρόπο. 

ii. Τη βελτίωση του σχεδιασµού των βιώσιµων αστικών πολιτικών και πρακτικών στις πόλεις. 
iii. Τη βελτίωση της εφαρµογής των ολοκληρωµένων και βιώσιµων αστικών στρατηγικών και δράσεων 

στις πόλεις. 
iv. Την ανταλλαγή απόψεων έτσι ώστε φορείς λήψης αποφάσεων να έχουν πρόσβαση στη γνώση και την 

τεχνογνωσία για όλες τις πτυχές της αειφόρου αστικής ανάπτυξης, προκειµένου να βελτιώσουν τις 
πολιτικές αστικής ανάπτυξης. 

 
 
 

                                                           
66 http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/cohesion-fund/ 
67 http://enrd.ec.europa.eu/en 
68 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_el.htm 
69 http://ec.europa.eu/regional_policy/el/policy/themes/urban-development/ 
70 http://urbact.eu/ 
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8.5. Ειδικά Χρηματοδοτικά Μέσα 
 

8.5.1. JASPERS71 
 
Το JASPERS (Κοινή Βοήθεια για τη Στήριξη Σχεδίων στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες) είναι ένας µηχανισµός 
τεχνικής βοήθειας που παρέχει συµβουλές και υποστήριξη κατά την προπαρασκευαστική φάση έργων και έργων 
υποδοµών. 
 

8.5.2. JESSICA72 
 
Το χρηµατοδοτικό εργαλείο JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas ή Κοινή 
Ευρωπαϊκή Υποστήριξη για βιώσιµες Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές) αποτελεί µια πρωτοβουλία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε συνεργασία µε την Τράπεζα Ανάπτυξης 
του Συµβουλίου της Ευρώπης. ∆εν συνιστά µια νέα πηγή χρηµατοδότησης αλλά έναν νέο τρόπο αξιοποίησης των 
πόρων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, σχεδιασµένο να βοηθήσει τα Κράτη Μέλη στην αξιοποίηση µηχανισµών 
χρηµατοοικονοµικής τεχνικής για την υποστήριξη επενδύσεων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 2007-2013 
σε έργα βιώσιµης αστικής ανάπτυξης.  Τα Κράτη Μέλη έχουν κατ’ αυτόν τον τρόπο την επιλογή να 
χρησιµοποιήσουν µέρος της Κοινοτικής επιχορήγησης για επενδύσεις επιστρεπτέας χρηµατοδότησης σε έργα 
που αποτελούν µέρος ενός ολοκληρωµένου σχεδίου βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Αυτές οι επενδύσεις µπορεί να 
έχουν τη µορφή συµµετοχών ιδίων κεφαλαίων, δανείων ή/και εγγυήσεων. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η 
προώθηση βιώσιµων επενδύσεων, της ανάπτυξης και της απασχόλησης σε ευρωπαϊκές αστικές περιοχές και η 
υποστήριξη στη δηµιουργία Ταµείων Αστικής Ανάπτυξης τα οποία θα επιλέξουν και θα ενισχύσουν αστικά 
έργα µε τις παραπάνω επιστρεπτέες µορφές χρηµατοδότησης. 
 
Οι στόχοι του JESSICA στο πλαίσιο των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων είναι: 
 

» Υψηλότερη παραγωγικότητα των δηµόσιων πόρων και πόρων των ∆Τ: µε τη αύξηση της 
αποδοτικότητας των ∆Τ µέσω της χρησιµοποίησης καινοτόµων και ανακυκλούµενων χρηµατοδοτικών 
εργαλείων στον αστικό τοµέα, συµπληρωµατικά ως προς τις κλασσικές επιχορηγήσεις 

» Επίδραση µόχλευσης: µε την κινητοποίηση επιπρόσθετων δηµόσιων και ιδιωτικών πόρων προς 
όφελος των βιώσιµων και ολοκληρωµένων σχεδίων αστικής ανάπτυξης 

» Τεχνογνωσία, νέες συµπράξεις και συνέργιες: µε την αξιοποίηση της εµπειρίας του ιδιωτικού τοµέα 
ή/και διεθνών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, όπως της ΕΤΕπ, στη χρηµατοοικονοµική, τη διαχείριση 
και υλοποίηση έργων.  

 
Η χρησιµότητα του JESSICA προκύπτει από τις καινοτοµίες που εισάγει στη χρηµατοδότηση επενδύσεων στο 
αστικό περιβάλλον οι οποίες ενδεχοµένως δε θα υλοποιούνταν λόγω αποτυχιών της αγοράς, αυξηµένου 
ιδιωτικού ρίσκου, αδυναµίας ή απροθυµίας δηµόσιας επιχορήγησης ή/και έλλειψης ικανοτήτων από το δηµόσιο 
τοµέα.  
 
Οι µεν κλασικές επιχορηγούµενες επενδύσεις: 
 

• Έχουν υψηλό ρίσκο, χαµηλή ζήτηση και µηδενική ή χαµηλή οικονοµική βιωσιµότητα 
• Αποφέρουν «εξωτερικές» ωφέλειες παρά εσωτερικά (χρηµατοοικονοµικά) κέρδη 
• Τα έργα τους κινητοποιούν την κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη 
• ∆εν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για επενδυτές / φορείς της αγοράς. 

 
Οι δε εµπορικές επενδύσεις παρουσιάζουν: 
 

• Σαφές και κατανοητό ρίσκο 
• Προφανή λογική για εµπορική χρηµατοδότηση µέσω φορέων της αγοράς 
• Έσοδα από τα έργα που αντιστοιχούν στο ρίσκο και τα αναµενόµενα κέρδη των εµπορικών επενδυτών. 

 
 

                                                           
71 http://www.jaspers-europa-info.org/ 
72 http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/el/funding/special-support-instruments/jessica/ 
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Οι επενδύσεις JESSICA τοποθετούνται ακριβώς στην περιοχή των έργων που παρουσιάζουν υψηλή εξωτερική 
απόδοση (π.χ. συµβάλουν στην µακροπρόθεσµη και βιώσιµη αστική ανάπτυξη) και παράλληλα αποδεκτή 
χρηµατοοικονοµική απόδοση για µακροπρόθεσµους επενδυτές. Γεφυρώνουν κατ’ αυτόν τον τρόπο το χάσµα 
µεταξύ των επιχορηγούµενων και των εµπορικών έργων, αυξάνοντας τη βιωσιµότητα των δηµόσιων έργων στην 
αγορά 
 
Το πλαίσιο εφαρµογής JESSICA διέπεται από γενικούς και ειδικούς κανονισµούς, που επιτρέπουν στα Κράτη 
Μέλη να χρησιµοποιήσουν ορισµένους από τους ∆ιαρθρωτικούς Πόρους που τους αναλογούν για να 
αξιοποιήσουν µηχανισµούς χρηµατοοικονοµικής τεχνικής έτσι ώστε να υποστηρίξουν βιώσιµες επενδύσεις σε 
σχέδια ολοκληρωµένης αστικής αναγέννησης.  
 
 
 

 
Εικόνα 21: Σχήµα 
Υλοποίησης JESSICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.5.3. ELENA73 
 
Το Πρόγραµµα ELENA καλύπτει έως και το 90% του κόστους τεχνικής υποστήριξης που απαιτείται για την 
προετοιµασία, την υλοποίηση και τη χρηµατοδότηση ενός επενδυτικού προγράµµατος. Ένα τέτοιο πρόγραµµα 
µπορεί να περιλαµβάνει µελέτες σκοπιµότητας και αγοράς, ενεργειακούς ελέγχους και τη διαδικασία 
προετοιµασίας υποβολής προσφορών. Έτσι, είτε πρόκειται για την αναπαλαίωση δηµόσιων και ιδιωτικών 
κτιρίων, την δηµιουργία αειφόρων κτιρίων, την ενεργειακά αποδοτική θέρµανση, τις φιλικές προς το περιβάλλον 
µεταφορές, κλπ, το Πρόγραµµα ELENA αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο για τις τοπικές αρχές για: 
 

i. Ενεργειακή απόδοση σε δηµόσια κτίρια 
ii. Ανάπτυξη της χρήσης ηλιακής ενέργειας σε δηµόσια κτήρια 

iii. Καθαρές και ενεργειακά αποδοτικές αστικές µεταφορές 
 

8.5.4. Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) 
 
Οι Συµπράξεις ∆ηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) αποτελούν ένα νέο χρηµατοοικονοµικό εργαλείο για υλοποίηση 
επενδυτικών έργων χωρίς να χρειάζεται να αναλάβει το κόστος κατασκευής τους η τοπική αυτοδιοίκηση. Τα 
πλεονεκτήµατα που προσφέρουν, όχι µόνο λόγω του ευνοϊκού δηµοσιονοµικού χειρισµού τους, συνοψίζονται ως 
εξής:  
 

i. Κόστος συντήρησης / ποιότητα κατασκευής : λόγω του ισχυρού κινήτρου του ιδιωτικού τοµέα να 
ελαχιστοποιήσει το κόστος συντήρησης κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, εξασφαλίζεται υψηλή 
ποιότητα κατασκευής. 
 

ii. Εισαγωγή καινοτοµίας / µεταφορά τεχνογνωσίας : ο ιδιωτικός τοµέας έχει µεγαλύτερη δυνατότητα από 
το ∆ηµόσιο στην εισαγωγή καινοτοµιών, τόσο στο κατασκευαστικό µέρος ενός έργου, όσο και στη 

                                                           
73 http://www.eib.org/products/advising/elena/index.htm 
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µετέπειτα παροχή υπηρεσιών, την οποία µεταφέρει ως τεχνογνωσία στο δηµόσιο τοµέα, ο οποίος θα 
µπορούσε να τη χρησιµοποιήσει σε αντίστοιχα έργα στη συνέχεια 

iii. Χρόνος παράδοσης έργου : η εµπειρία έχει δείξει ότι τα έργα που υλοποιούνται µε τη µέθοδο των Σ∆ΙΤ, 
συνήθως ολοκληρώνονται πριν από τον καθορισµένο χρόνο παράδοσης, διότι ο ιδιωτικός τοµέας 
αποκτά ισχυρότερο κίνητρο εµπρόθεσµης παράδοσης του έργου µε τη σύνδεση λήξης έργου και 
χρηµατικών εισροών 

iv. Υπέρβαση προϋπολογισµού : αν και δεν είναι απόλυτο ότι τα έργα Σ∆ΙΤ δεν ξεπερνούν τον αρχικό 
προϋπολογισµό (ιδίως στην Ελλάδα, όπου υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήµατα και επιπλέον έξοδα 
υλοποίησης), οι τυχόν υπερβάσεις σε συµβάσεις µπορούν να αναλαµβάνονται από τον ιδιωτικό τοµέα 

v. Μεταφορά κινδύνου : το κάθε εµπλεκόµενο µέρος σε µια Σ∆ΙΤ, αναλαµβάνει τον κίνδυνο εκείνο που 
είναι σε θέση να διαχειριστεί και έτσι επιτυγχάνεται από άποψη τελικού κόστους, το βέλτιστο 
αποτέλεσµα 

vi. ∆υνατότητα ταυτόχρονης ανάπτυξης επιπρόσθετων έργων : η απεµπλοκή δηµόσιου χρήµατος από 
έργα που µπορούν να υλοποιηθούν µε ιδιωτικά κεφάλαια, διευκολύνει τον προγραµµατισµό και την 
υλοποίηση άλλων εξίσου σηµαντικών έργων.   

 

8.6. Απασχόληση & Κοινωνική Πολιτική 
 

8.6.1. Πρόγραμμα για την Απασχόληση & την Κοινωνική Αλληλεγγύη (PROGRESS)74 
 
Το PROGRESS χρηµατοδοτεί δραστηριότητες ανάλυσης και αµοιβαίας µάθησης, ευαισθητοποίησης και 
διάδοσης. Το πρόγραµµα χωρίζεται σε πέντε τοµείς που αντιστοιχούν στους πέντε κύριους τοµείς 
δραστηριοτήτων: απασχόληση, κοινωνική προστασία και ενσωµάτωση, συνθήκες εργασίας, ποικιλοµορφία και 
καταπολέµηση των διακρίσεων, καθώς και ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι στόχοι του προγράµµατος 
είναι: 
 

i. Βελτίωση των γνώσεων και της κατανόησης της κοινωνικής κατάστασης που επικρατεί στα κράτη µέλη 
µέσω της ανάλυσης, αξιολόγησης και της στενής παρακολούθησης των πολιτικών 

ii. Υποστήριξη της εκπόνησης στατιστικών εργαλείων και µεθόδων και κοινών δεικτών 
iii. Υποστήριξη και παρακολούθηση της εφαρµογής της νοµοθεσίας και των πολιτικών στόχων 
iv. Προώθηση της δικτύωσης, της αµοιβαίας µάθησης και του εντοπισµού και της διάδοσης ορθών 

πρακτικών στο επίπεδο της Ένωσης 
v. Ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόµενων µερών και του κοινού σχετικά µε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ) που επιδιώκονται στους τοµείς της απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας και 
ενσωµάτωσης, των όρων εργασίας, της καταπολέµησης των διακρίσεων και της ποικιλοµορφίας, της 
ισότητας ανδρών και γυναικών 

vi. Ενίσχυση της ικανότητας των κύριων δικτύων της ΕΕ να προωθούν και να ενισχύουν τις πολιτικές της 
Ένωσης. 

 
Το πρόγραµµα χρηµατοδοτεί τα ακόλουθα είδη δραστηριοτήτων: 
 

i. ∆ραστηριότητες ανάλυσης (Συλλογή στοιχείων, διασφάλιση ορθής και αποτελεσµατικής εφαρµογής της 
νοµοθεσίας της ΕΕ στα κράτη µέλη). 

ii. ∆ραστηριότητες αµοιβαίας µάθησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης (αξιολογήσεις από οµότιµους 
ειδικούς σχετικά µε τις πολιτικές κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης στα διάφορα κράτη 
µέλη της ΕΕ, ανταλλαγή καλών πρακτικών και εµπειριών, συγκριτική αξιολόγηση των ∆ηµόσιων 
Υπηρεσιών Απασχόλησης (∆ΥΑ). 

iii. Υποστήριξη των βασικών ΜΚΟ και ∆ικτύων. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
74 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1082&langId=el 
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8.6.2. Ευρωπαϊκής Υπηρεσίες Απασχόλησης (EURES)75 
 
Στόχος του δικτύου EURES είναι η διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων µέσα στον 
Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ). Το ∆ίκτυο EURES παρέχει πληροφορίες σχετικές µε νέες θέσεις εργασίας 
και δίνει πρόσβαση σε ένα δίκτυο συµβούλων σε κάθε χώρα της ΕΕ και της ΕΟΧ. Το δίκτυο EURES είναι ένα 
χρήσιµο εργαλείο για ιδιώτες (φοιτητές, ανέργους) που ψάχνουν εργασία άλλα και για φορείς που ενδιαφέρονται 
να µάθουν περισσότερα για τις ευκαιρίες που προέρχονται από την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων µέσα 
στον ΕΟΧ. 
 

8.6.3. Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων & Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 
(MF/SE)76 
 
Το MF/SE είναι ένα πρόγραµµα που έχει ως στόχο την παροχή βοήθειας σε άτοµα τα οποία αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα να λάβουν δάνεια στην παραδοσιακή τραπεζική αγορά προκειµένου να ξεκινήσουν τη δική τους 
πολύ µικρή επιχείρηση, να αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση σε µικροχρηµατοδοτήσεις. Για τον σκοπό αυτό, το 
MF/SE υποστηρίζει τη σύσταση µικροπιστωτικών ιδρυµάτων µε ανάπτυξη ικανοτήτων και προωθεί την ανάπτυξη 
µιας αγοράς κοινωνικών επενδύσεων. 
 

8.7. Αλληλεγγύη 
 

8.7.1. Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς του Απόρους (ΤΕΒΑ FEAD)77 
 

Το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) στηρίζει τις δράσεις των χωρών της ΕΕ για 
παροχή υλικής βοήθειας στους απόρους. Η παροχή υλικής βοήθειας πρέπει να συνοδεύεται από µέτρα 
κοινωνικής ένταξης, όπως καθοδήγηση και στήριξη για να µπορέσουν τα άτοµα αυτά να βγουν από τη φτώχεια. 
 

8.7.2 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)78 
 

Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση παρέχει στήριξη σε άτοµα που χάνουν τη θέση 
εργασίας τους είτε εξαιτίας σηµαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσµιο εµπόριο λόγω 
παγκοσµιοποίησης.  
 

8.7.3. Ταμείο Ασύλου & Μετανάστευσης79 
 

Ο γενικός στόχος του Ταµείου είναι να συµβάλει στην αποτελεσµατική διαχείριση των µεταναστευτικών ροών και 
στην υλοποίηση, ενδυνάµωση και ανάπτυξη της κοινής πολιτικής στα θέµατα ασύλου, επικουρικής προστασίας 
και προσωρινής προστασίας καθώς και την κοινή µεταναστευτική πολιτική, ενώ παράλληλα θα υπάρχει πλήρης 
σεβασµός προς τα δικαιώµατα και αρχές που έχουν κατοχυρωθεί µε βάση τον Χάρτη των Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  ∆υνητικοί Φορείς είναι και οι Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 

8.7.4. Ταμείο Αλληλεγγύης (ΤΑΕΕ)80 
 

Το ΤΑΕΕ παρέχει οικονοµική ενίσχυση στις δηµόσιες επενδύσεις των κρατών µελών για την αντιµετώπιση 
καταστροφών, όπως, άµεση αποκατάσταση υποδοµών, ενίσχυση εξοπλισµού, αποκατάσταση αποχετευτικών 
δικτύων και δικτύων ενέργειας. Όλα τα κράτη µέλη καθώς και οι υπό ένταξη χώρες είναι επιλέξιµες για 
χρηµατοδότηση από το ΤΑΕΕ σε περίπτωση µεγάλης φυσικής καταστροφής και υπό ορισµένες συνθήκες σε 
περίπτωση περιφερειακής καταστροφής. 

                                                           
75 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1083&langId=el 
76 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=el 
77 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=el 
78 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=el 
79 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/index_en.htm 
80 http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/solidarity-fund/ 
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8.7.5. Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας81 
 

Οι χώρες που συµµετέχουν στον µηχανισµό συνενώνουν τους πόρους που καθεµιά από αυτές µπορεί να 
διαθέσει για χώρες που έχουν πληγεί από καταστροφές ανά τον κόσµο. Ο Μηχανισµός αυτός καλύπτει δράσεις 
στο τοµέα της πρόληψης, ασκήσεις ετοιµότητας, σχεδιασµό επιχειρήσεων, υποστηρικτικές δράσεις στο τόπο 
καταστροφής.  
 

8.8. Πολιτισμός82 
 

8.8.1. Δημιουργική Ευρώπη 
 

Το Πρόγραµµα υποστηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτιστική και γλωσσική πολυµορφία και την ενδυνάµωση της 
ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού πολιτιστικού και δηµιουργικού τοµέα. 
 

8.8.2. Πρόγραμμα «MEDIA» 
 

Το υποπρόγραµµα MEDIA καλύπτει πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο την προώθηση και τη διανοµή των 
έργων και την πρόσβαση τους στις αγορές. Καλύπτει µεταξύ άλλων, πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη σχεδίων και 
δραστηριότητες που προωθούν το ενδιαφέρον σε ταινίες, όπως ο κινηµατογράφος δίκτυα ή τα κινηµατογραφικά 
φεστιβάλ 
 

8.8.3. Πρόγραμμα «Πολιτισμός» 
 

Οι προτεραιότητες του υποπρογράµµατος «Πολιτισµός» είναι η ενίσχυση της πολιτιστικής και δηµιουργικής 
ικανότητας του πολιτιστικού και του δηµιουργικού τοµέα να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο και 
να προωθούν τη διακρατική κυκλοφορία και κινητικότητα. Προκειµένου να υλοποιηθούν οι προτεραιότητες που 
καθορίζονται στον κανονισµό, το υποπρόγραµµα «Πολιτισµός» παρέχει στήριξη ιδίως για: 
 

i. Έργα διακρατικής συνεργασίας που φέρνουν σε επαφή πολιτιστικούς και δηµιουργικούς οργανισµούς 
από διαφορετικές χώρες. 

ii. ∆ραστηριότητες ευρωπαϊκών δικτύων πολιτιστικών και δηµιουργικών οργανισµών από διαφορετικές 
χώρες. 

iii. ∆ραστηριότητες από οργανισµούς µε ευρωπαϊκό προσανατολισµό για την προώθηση της ανάπτυξης 
νεοεµφανιζόµενων ταλέντων και την τόνωση της διακρατικής κινητικότητας των πολιτιστικών και 
δηµιουργικών παραγόντων και την κυκλοφορία των έργων. 

iv. Έργα λογοτεχνικής µετάφρασης και περαιτέρω προώθηση των µεταφρασµένων έργων λογοτεχνίας. Τα 
έργα είναι ανοικτά σε πολιτιστικούς και δηµιουργικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον 
πολιτιστικό και τον δηµιουργικό τοµέα. 

 

8.8.4. Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες»83 
 

Το πρόγραµµα «Ευρώπη για τους Πολίτες» έχει δυο κεντρικούς στόχους: (α) Την ευρωπαϊκή µνήµη µέσα από το 
διάλογο και την ανάπτυξης δικτύων σχετικά µε την ιστορία, την ταυτότητα και τους στόχους της Ένωσης και (β) 
τη συµµετοχή στις δηµοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά µέσω της προώθησης της καλύτερης κατανόησης της 
διαδικασίας χάραξης πολιτικής της ΕΕ. 
 
Όλες οι δράσεις που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος πρέπει να έχουν µια ευρωπαϊκή 
διάσταση. Το σκέλος της ευρωπαϊκής µνήµης υποστηρίζει δραστηριότητες που προωθούν τον προβληµατισµό 
σχετικά µε την ευρωπαϊκή πορεία και τις κοινές Ευρωπαϊκές αξίες. Το σκέλος της συµµετοχής στις δηµοκρατικές 
διαδικασίες χρηµατοδοτεί τους ακόλουθους τύπους δράσεων: 
 
 

                                                           
81 http://ec.europa.eu/echo/en/what/civil-protection/mechanism 
82 http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm 
83 http://efc.ypes.gr/?page_id=307 
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i. Έργα αδελφοποίησης πόλεων που φέρνουν σε επαφή τους πολίτες 
ii. ∆ίκτυα πόλεων που συνεργάζονται µακροπρόθεσµα σε ένα κοινό θέµα 

iii.  Έργα σχετικά µε την κοινωνία των πολιτών που συγκεντρώνουν πολίτες για δραστηριότητες σε άµεση 
σύνδεση µε τις πολιτικές της ΕΕ. 

 
Οι επιδοτήσεις λειτουργίας παρέχουν χρηµατοοικονοµική στήριξη για τις συνήθεις δραστηριότητες µιας 
οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών. Στο σκέλος της ευρωπαϊκής µνήµης, επιλέξιµες για λειτουργικές 
επιδοτήσεις είναι οργανώσεις που αντικατοπτρίζουν τα αίτια των απολυταρχικών καθεστώτων στη σύγχρονη 
ιστορία της Ευρώπης, καθώς και άλλες καθοριστικές στιγµές και σηµεία αναφοράς της πρόσφατης ευρωπαϊκής 
ιστορίας. Στο σκέλος συµµετοχής στις δηµοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά, επιλέξιµες για λειτουργικές 
επιδοτήσεις είναι οργανώσεις που ασχολούνται µε τη συµµετοχή των πολιτών στη δηµοκρατική ζωή της ΕΕ, 
ξεκινώντας από την τοπική δηµοκρατία µέχρι την αύξηση των δυνατοτήτων των πολιτών να συµµετέχουν ενεργά 
στην πολιτική της ΕΕ. 
 

8.9. Εκπαίδευση & Νεολαία 
 

8.9.1. ERASMUS+84 
 
Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη 
νεολαία και τον αθλητισµό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιµότητας καθώς και 
στον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τοµείς της ∆ια Βίου 
Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική 
Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κ.τ.λ.).  
 

8.9.2. ERASMUS για Νέους Επιχειρηματίες85 
 
Το πρόγραµµα Erasmus για Νέους Επιχειρηµατίες απευθύνεται σε επιχειρηµατίες µε δραστηριότητα έως 3 
χρόνια ή επίδοξους επιχειρηµατίες, οι οποίοι µπορούν να µεταβούν για 1 έως 6 µήνες σε µια ευρωπαϊκή χώρα, 
προκειµένου να εκπαιδευτούν σε µία εν λειτουργία επιχείρηση µε σκοπό να αποκτήσουν εµπειρία και 
τεχνογνωσία. Όλοι οι νέοι επιχειρηµατίες που σχεδιάζουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση και διαθέτουν 
ένα βιώσιµο επιχειρηµατικό σχέδιο, µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα. 
 

8.10. Πολιτικά Δικαιώματα 
 

8.10.1. Πρόγραμμα για τα Δικαιώματα & την Ιθαγένεια86 
 
To πρόγραµµα υποστηρίζει δράσεις για την: 
 

i. Καταπολέµηση του ρατσισµού, της ξενοφοβίας, της οµοφοβίας και άλλων µορφών µισαλλοδοξίας 
ii. Την παρακολούθηση και τη συλλογή δεδοµένων σχετικά µε την ύπαρξη ρατσιστικών / ξενοφοβικών / 

οµοφοβικών ιστοσελίδων 
iii. Την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών µεταξύ των συµµετεχουσών χωρών 
iv. Την ανάπτυξη αποτελεσµατικών µηχανισµών υποβολής καταγγελιών από τα θύµατα των εγκληµάτων 

µίσους (και / ή δηµιουργία δικτύων αναφοράς). 
v. Την ανάλυση δεδοµένων, στατιστικών, ανάπτυξη κοινών µεθοδολογιών, δεικτών, µελετών, ερευνών, 

αξιολόγησης αντίκτυπου κ.λπ. 
vi. Τις δράσεις κατάρτισης όπως για παράδειγµα ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, σεµινάρια κ.λπ 

vii. Τις δράσεις αµφίδροµης µάθησης, συνεργασίας, διάχυσης, ανταλλαγές, καινοτοµικές προσεγγίσεις 
κ.τ.λ. 

viii. Την υποστήριξη σε κύριους εταίρους 
 
 
                                                           
84 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/index_el.htm 
85 http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5#.Ut5-D6VZAy4 
86 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm 
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8.11. Περιβάλλον 
 

8.11.1. LIFE 2014-202087 
Το πρόγραµµα LIFE είναι το χρηµατοδοτικό µέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Το LIFE 
συµβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και 
στηρίζει την εφαρµογή άλλων στρατηγικών και σχεδίων της ΕΕ για το περιβάλλον και για το κλίµα. Μέσω του 
προγράµµατος LIFE χρηµατοδοτούνται µέτρα και έργα µε ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία για τα κράτη-µέλη. Στο 
πρόγραµµα LIFE για την επόµενη περίοδο χρηµατοδότησης 2014-2020, καθιερώνονται δύο υποπρογράµµατα, το 
πρώτο για το Περιβάλλον και το δεύτερο για την Κλιµατική ∆ράση. 
 
Το σκέλος «Περιβάλλον» του νέου προγράµµατος (75% του προϋπολογισµού) καλύπτει τρεις τοµείς 
προτεραιότητας: 
 

• Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων 
• Φύση και βιοποικιλότητα 
• Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση. 

Το σκέλος «∆ράση για το κλίµα» (25% του προϋπολογισµού) καλύπτει: 
 

• Μετριασµό της κλιµατικής αλλαγής 
• Προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή 
• Κλιµατική διακυβέρνηση και πληροφόρηση 

 
Το πρόγραµµα LIFE εκτός από τα «παραδοσιακά έργα» όπως έργα πιλοτικά (καινοτόµα), επίδειξης, βέλτιστων 
πρακτικών, έργα πληροφόρησης ευαισθητοποίησης και διάδοσης περιλαµβάνει επίσης µια νέα  κατηγορία 
έργων , τα ολοκληρωµένα έργα , τις στρατηγικές και έργα για το περιβάλλον ή το κλίµα, τα οποία θα λειτουργούν 
σε εκτεταµένη εδαφική κλίµακα και που θα χρηµατοδοτούνται από κοινού µε τουλάχιστον µία ακόµη σχετική 
χρηµατοδοτική πηγή. Επίσης περιλαµβάνει έργα τεχνικής βοήθειας, έργα οικοδόµησης δυναµικού και 
προπαρασκευαστικά έργα. Η χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του προγράµµατος LIFE είναι ανοιχτή για δηµόσιους 
και ιδιωτικούς φορείς, ΜΚΟ, δηµόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
 

8.12. Μεταφορές 
 

8.12.1. «Συνδέοντας την Ευρώπη» - Δίκτυα Ενέργειας – Μεταφορών & Ευρυζωνικά 
Δίκτυα88 
 
Είναι το νέο γενικό πρόγραµµα για επενδύσεις της ΕΕ σε έργα ενέργειας, µεταφορών και ευρυζωνικής υποδοµής 
κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Εστιάζοντας σε ευφυή, βιώσιµα και πλήρως συνδεόµενα δίκτυα µεταφορών, 
ενέργειας και ψηφιακής τεχνολογίας, η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα συµβάλει στην ολοκλήρωση 
της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
87 http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/ngos/documents/ngos2014.pdf 
 
88 http://www.espa.gr/el/Pages/cef.aspx 
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8.13. Διαπεριφερειακή Συνεργασία 
 

8.13.1. Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας 
 

Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΕΣ) είναι τµήµα του ΕΤΠΑ και συµπεριλαµβάνει µορφές διασυνοριακής, 
διαπεριφερειακής και διεθνικής συνεργασίας. Για την Ελλάδα έχουν εγκριθεί τα προγράµµατα «Ελλάδα-
Βουλγαρία», «Ελλάδα-Ιταλία», «Ελλάδα- Αλβανία», «Ελλάδα-ΠΓ∆Μ». Επιπλέον, υπάρχει το πρόγραµµα 
Μεσογειακός Χώρος, στο οποίο συµµετέχουν η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, το 
Ηνωµένο Βασίλειο - Γιβραλτάρ, η Μάλτα, η Κύπρος, η Σλοβενία, η Κροατία και η Βοσνία και Ερζεγοβίνη.  Η 
Ελλάδα επίσης συµµετέχει στο διαπεριφερειακό πρόγραµµα INTERREG IV C, στο οποίο συµµετέχουν όλα τα 
κράτη µέλη της ΕΕ - πλην της Γερµανίας - καθώς και η Νορβηγία και η Ελβετία. Θεµατικοί στόχοι αυτών των 
προγραµµάτων µπορούν να αποτελέσουν: η έρευνα & καινοτοµία, η ανταγωνιστικότητα, τα ΜΜΕ, η οικονοµία 
χαµηλών εκποµπών άνθρακα, η προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή και διαχείριση κινδύνων, η προστασία του 
περιβάλλοντος και επάρκεια πόρων, οι µεταφορές, η απασχόληση, η κοινωνική ένταξη και καταπολέµηση των 
διακρίσεων, η εκπαίδευση και κατάρτιση, η θεσµική ικανότητα δηµόσιων αρχών. Οι ΕΕΣ υλοποιούνται στη βάση 
προγραµµάτων συνεργασίας, τα οποία καταρτίζονται από τα συµµετέχοντα κράτη µέλη. Οι συµµετέχοντες 
ορίζουν µια ενιαία διαχειριστική αρχή που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του προγράµµατος και τη 
δηµοσίευση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να επιλέξουν έναν 
Ευρωπαϊκό Όµιλο Εδαφικής Συνεργασίας ως διαχειριστική αρχή. Ένας Ευρωπαϊκός Όµιλος Εδαφικής 
Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) είναι ένα µέσο συνεργασίας για τη σύσταση νοµικής προσωπικότητας που επιτρέπει στις 
δηµόσιες αρχές να παρέχουν υπηρεσίες από κοινού. Τα µέλη ενός ΕΟΕΣ µπορεί να είναι κράτη µέλη, 
περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ενώσεις και οποιοσδήποτε άλλος δηµόσιος φορέας. Παρόλο που η κύρια 
λειτουργία των εν λόγω οντοτήτων είναι η διαχείριση και η υλοποίηση προγραµµάτων εδαφικής συνεργασίας 
που χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ, οι εν λόγω οντότητες µπορούν να πραγµατοποιούν δράσεις στο πλαίσιο 
οποιασδήποτε άλλης κοινοτικής χρηµατοδότησης ή χωρίς κοινοτική χρηµατοδότηση. 
 

8.13.2. Μακροπεριφερειακές Στρατηγικές89 
 
Η ΕΕ έχει καταρτίσει 3 στρατηγικές, οι οποίες καλύπτουν διάφορες πολιτικές και επικεντρώνονται σε µια 
«µακροπεριφέρεια». 

• Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας 
• Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του ∆ούναβη 
• Στρατηγική της ΕΕ για την Περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου 

 

8.14. Έρευνα 
 

8.14.1. HORIZON 202090 
 

Το ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 είναι το νέο πρόγραµµα πλαίσιο για τις επενδύσεις της ΕΕ στην έρευνα και την καινοτοµία 
και τη βιοµηχανική υπεροχή. Καλύπτει ένα ευρύ φάσµα ερευνητικών πεδίων. Η χρηµατοδότηση αυτή συνήθως 
λαµβάνει τη µορφή επιχορηγήσεων για τη µερική χρηµατοδότηση ενός µεγάλου φάσµατος ερευνητικών έργων. Το 
νέο πρόγραµµα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 για επενδύσεις στην έρευνα και στην καινοτοµία ενσωµατώνει τη στενότερη 
συµµετοχή των πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών και των οργανισµών του δηµοσίου τοµέα. Οι πιο σηµαντικές 
δυνατότητες χρηµατοδότησης για ΜΚΟ διατίθενται στα σκέλη του προγράµµατος «Κοινωνικές προκλήσεις» και 
«Επιστήµη στην κοινωνία». ∆υνητικοί Φορείς είναι και οι Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
 
 
 
 
 
 

                                                           
89 http://www.adriatic-ionian.eu/ 
90 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 
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8.15. Υγεία 
 
Το πρόγραµµα της ΕΕ για την υγεία, έχει 4 βασικούς στόχους : 
 

i. Προαγωγή της υγείας, πρόληψη των νόσων και καλλιέργεια συνθηκών για την υιοθέτηση υγιεινών 
τρόπων ζωής, µε βάση την αρχή «η υγεία σε όλες τις πολιτικές». 

ii. Προστασία των πολιτών της Ένωσης από σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας 
iii. Συµβολή σε καινοτόµα, αποδοτικά και βιώσιµα συστήµατα υγεία 
iv.  ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών της Ένωσης σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονοµική 

περίθαλψη. 
 
Η συµµετοχή είναι ανοικτή σε ευρύ φάσµα οργανισµών συµπεριλαµβανοµένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 

8.16. Δικαιοσύνη 
 
Το πρόγραµµα της ΕΕ για τη δικαιοσύνη, προωθεί τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, 
υποστηρίζει την κατάρτιση των δικαστών, των εισαγγελέων και άλλων επαγγελµατιών του τοµέα και 
χρηµατοδοτεί δράσεις της ΕΕ για την καταπολέµηση των ναρκωτικών. ∆υνητικοί Φορείς είναι και οι Φορείς της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  
 

8.17. Θεματικοί Στόχοι 5ης Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020 
 
Οι θεµατικοί στόχοι της 5ης Προγραµµατικής Περιόδου 2014 – 2020, όπως αυτοί διατυπόνονται στα κείµενα 
προγραµµατισµού σε Ευρωπαικό Επίπεδο, έχουν ως εξής: 
 
Θεµατικός Στόχος 1: Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτοµίας. 
  
Θεµατικός Στόχος 2:  Βελτίωση της πρόσβασης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 

της χρήσης και της ποιότητάς τους.  
 
Θεµατικός Στόχος 3:  Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

συµπεριλαµβανοµένων και αυτών του γεωργικού τοµέα και του τοµέα της αλιείας 
και της υδατοκαλλιέργειας.  

 
Θεµατικός Στόχος 4:  Υποστήριξη της µετάβασης σε µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του 

άνθρακα σε όλους τους τοµείς.  
 
Θεµατικός Στόχος 5:  Προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή και της πρόληψης των 

κινδύνων  
 
Θεµατικός Στόχος 6:  ∆ιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής 

χρήσης των πόρων.  
 
Θεµατικός Στόχος 7:  Προώθηση των βιώσιµων µεταφορών και άρση των εµποδίων σε βασικές 

υποδοµές δικτύων.  
 
Θεµατικός Στόχος 8:  Προώθηση της βιώσιµης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της 

κινητικότητας των εργαζοµένων  
 
Θεµατικός Στόχος 9:  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέµησης της φτώχειας και κάθε 

διάκρισης  
 
Θεµατικός Στόχος 10: Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη 

δια βίου µάθηση  
 
Θεµατικός Στόχος 11: Ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας των δηµόσιων υπηρεσιών και των φορέων, 

καθώς και της αποτελεσµατικής δηµόσιας διοίκησης.  
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Πίνακας 105: Στρατηγική της ΕΕ κατά την 5η Προγραµµατική Περίοδο 2014 - 202091 

 Αύξηση του % απασχόλησης του πληθυσµού ηλικίας 20 έως 64 ετών, σε τουλάχιστον 75% 
 Αύξηση του επιπέδου επενδύσεων σε 3% στον τοµέα Ε&Α, µε βελτίωση ιδίως των όρων επένδυσης σε Ε&Α, από τον ιδιωτικό 

τοµέα και δηµιουργία νέου δείκτη για την παρακολούθηση της καινοτοµίας 
 Μείωση των εκποµπών αερίου του θερµοκηπίου κατά 20% τουλάχιστον, σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990, ή κατά 30%, 

εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, αύξηση σε 20% του % των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και αύξηση σε 20% της 
ενεργειακής απόδοσης 

 Μείωση του % των ατόµων που εγκαταλείπουν πρόωρα τη σχολική εκπαίδευση, από το τρέχων 15% σε 10% και αύξηση του 
% πληθυσµού ηλικίας 30 έως 34 ετών που έχει ολοκληρώσει 3βάθµια εκπαίδευση, από 31% σε τουλάχιστον 40% 

 Μείωση κατά 25% του αριθµού των Ευρωπαίων που ζουν κάτω από τα εθνικά όρια της φτώχειας για τον απεγκλωβισµό 20 
εκ. Ανθρώπων από τη φτώχεια 

ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ 

Καινοτοµία Κλίµα, Ενέργεια & Κινητικότητα Απασχόληση και ∆εξιότητες 

Εµβληµατική πρωτοβουλία της ΕΕ 
«Ένωση Καινοτοµίας», για να 

βελτιωθούν οι συνθήκες πλαίσιο και η 
πρόσβαση στη χρηµατοδότηση για 

έρευνα και καινοτοµία ώστε να 
ενισχυθεί η αλυσίδα καινοτοµίας και να 
αυξηθούν τα επίπεδα επενδύσεων σε 

ολόκληρη την ένωση 

Εµβληµατική πρωτοβουλία της ΕΕ 
«Μια Ευρώπη που Χρησιµοποιεί 

Αποτελεσµατικά του Πόρους», για να 
αποσυνδεθεί η οικονοµική ανάπτυξη 
από την χρήση των πόρων, µε τον 

περιορισµό της έκλυσης CO2 από την 
οικονοµία µας, µε την αύξηση της 

χρήσης των ΑΠΕ, µε τον 
εκσυγχρονισµό του τοµέα των 

µεταφορών και την προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης 

Εµβληµατική πρωτοβουλία της ΕΕ 
«Ατζέντα για Νέες ∆εξιότητες & Θέσεις 
Εργασίας», για να εκσυγχρονιστούν οι 
αγορές εργασίας µε τη διευκόλυνση της 
κινητικότητας στην αγορά εργασίας και 

τη δια βίου ανάπτυξη δεξιοτήτων µε 
σκοπό την αύξηση της συµµετοχής 

στην αγορά εργασίας και την καλύτερη 
αντιστοίχηση µεταξύ προσφοράς και 

ζήτησης στην αγορά εργασίας 

Εκπαίδευση Ανταγωνιστικότητα Καταπολέµηση της Φτώχειας 

Εµβληµατική Πρωτοβουλία της ΕΕ 
«Νεολαία σε Κίνηση» για να 
ενισχυθούν οι επιδόσεις των 

εκπαιδευτικών συστηµάτων και να 
ενισχυθεί η ελκυστικότητα σε διεθνές 

επίπεδο της 3βάθµιας εκπαίδευσης της 
Ευρώπης 

Εµβληµατική πρωτοβουλία της ΕΕ 
«Μια Βιοµηχανική Πολιτική για την 

Εποχή της Παγκοσµιοποίησης», για να 
βελτιωθεί το επιχειρηµατικό 

περιβάλλον, ιδίως για τις ΜΜΕ και να 
στηριχθεί η ανάπτυξης ισχυρής και 

βιώσιµης βιοµηχανικής βάσης, ικανής 
να ασκεί ανταγωνισµό σε παγκόσµιο 

επίπεδο 

Εµβληµατική πρωτοβουλία της ΕΕ 
«Ευρωπαϊκή Πλατφόρµα για την 

Καταπολέµηση της Φτώχειας», για να 
διασφαλιστεί η εδαφική και κοινωνική 
συνοχή, ώστε να εξαπλωθούν ευρέως 

τα οφέλη της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης και τα άτοµα που ζουν 
σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισµού να αποκτήσουν τα µέσα 

αξιοπρεπούς διαβίωσης και να 
συµµετάσχουν ενεργά στην κοινωνία 

Ψηφιακή Κοινωνία   

Εµβληµατική Πρωτοβουλία της ΕΕ 
«Ψηφιακό Θεµατολόγιο για την 
Ευρώπη», για να επισπευτεί η 

ανάπτυξη των υπηρεσιών πρόσβασης 
στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας και να 

αντληθούν οφέλη από µια ψηφιακή 
ενιαία αγορά για τα νοικοκυριά και τις 

επιχειρήσεις 

  

                                                           
91 Ευρώπη 2020, Στρατηγική για Έξυπνη, ∆ιατηρήσηµη & Χωρίς Περιορισµούς Ανάπτυξης, Βρυξέλες 03.03.2010, Τελικό 
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8.18. ΕΣΠΑ 2014 - 2020 
 
Στο εγκεκριµένο έγγραφο προγραµµατισµού του ΕΣΠΑ 2014 2020, αναγνωρίζεται η ανάγκη αναχαίτισης της 
παρατεταµένης ύφεσης και στη συνέχεια η επίτευξη σταθερής, ποιοτικής και διατηρήσιµης ανάκαµψης. Στη 
κατεύθυνση αυτή, η Ελλάδα υιοθετεί – µε διαφορετική προφανώς ένταση – το σύνολο των πιο πάνω 
Θεµατικών Στόχων που προβλέπονται από τους κανονισµούς της ΕΕ για τα προγράµµατα της επόµενης 
προγραµµατικής περιόδου. Η επιλογή αυτή είναι απόλυτα συµβατή µε τις ανειληµµένες θεσµικές και οργανωτικές 
µεταρρυθµίσεις και τη στρατηγική επικέντρωση της αναπτυξιακής προσπάθειας σε επιλεγµένους στόχους και 
αντίστοιχους τοµείς και δράσεις, δεδοµένου ότι είναι ανάγκη να αντιµετωπιστούν ταυτόχρονα προβλήµατα 
οικονοµικά, κοινωνικά, υποδοµών, ποιότητας ζωής, κλπ. Για το σύνολο των προτεραιοτήτων λαµβάνεται µέριµνα 
- στο πλαίσιο µιας αρχιτεκτονικής των προγραµµάτων που αναδεικνύει τον ολοκληρωµένο χαρακτήρα των 
παρεµβάσεων να συνεργούν µεταξύ τους και να συµπληρώνονται για την επίτευξη πολλαπλασιαστικών και, 
κυρίως, ορατών και µετρήσιµων αποτελεσµάτων.  
 
Για την επίτευξη του αναπτυξιακού οράµατος της χώρας επιλέγονται στο πλαίσιο της στρατηγικής οι ακόλουθες 
πέντε χρηµατοδοτικές προτεραιότητες: 
 

i. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), 
µετάβαση στην ποιοτική επιχειρηµατικότητα, µε αιχµή την καινοτοµία και αύξηση της εγχώριας 
προστιθέµενης αξίας: Πρόκειται για τη βασική στρατηγική προτεραιότητα και την εµβληµατικότερη 
αυτών, καθώς σηµατοδοτεί µε το περιεχόµενό της και τον ολοκληρωµένο της χαρακτήρα, την κύρια 
στροφή στο νέο αναπτυξιακό υπόδειγµα.  

ii. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναµικού – ενεργός κοινωνική 
Ενσωµάτωση: Eµβληµατική χρηµατοδοτική προτεραιότητα, καθώς καλείται να αντιµετωπίσει τις πλέον 
αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης και της ύφεσης - την ανεργία και την φτώχεια θέτοντας τα θεµέλια για 
µια βιώσιµη ανάπτυξη που δηµιουργεί απασχόληση. Λόγω της έντασης των προβληµάτων θα 
αναζητηθούν οι µέγιστες συνέργιες των πολιτικών απασχόλησης για τη δηµιουργία 
πολλαπλασιαστικών αποτελεσµάτων µέσω συνδυασµού µέτρων και παρεµβάσεων που επιδιώκουν 
µια καλύτερη ισορροπία ανάµεσα στα αντικυκλικά και στα διαρθρωτικά µέτρα στο πλαίσιο της 
επανεκκίνησης της ελληνικής οικονοµίας. 

iii. Προστασία του περιβάλλοντος – µετάβαση σε µία οικονοµία φιλική στο περιβάλλον: Βασική 
επιδίωξη για την προστασία του περιβάλλοντος είναι η µετάβαση σε µια οικονοµία φιλική στο 
περιβάλλον µε αποδοτική χρήση των πόρων και χαµηλά επίπεδα εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, 
παράλληλα µε την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και των 
φυσικών πόρων. Η προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και η εξοικονόµηση ενέργειας – 
ενεργειακή αποδοτικότητα, αποτελούν βασικές  προτεραιότητες, από τις οποίες αναµένεται να 
προκύψει και νέα «πράσινη» επιχειρηµατικότητα. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος αποτελεί δυνητικά για τη χώρα σηµαντικό πεδίο ανάπτυξης επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας. Οι δράσεις στο πεδίο αυτό θα έχουν ως γνώµονα την προστασία της δηµόσιας υγείας 
και της ζωής των πολιτών. Οι δράσεις για τη µείωση του περιβαλλοντικού και κλιµατικού 
αποτυπώµατος της γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας και την ενίσχυση της 
δασοπροστασίας, όπως επίσης και τη µείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, 
αποτελούν προϋποθέσεις για την προώθηση υπηρεσιών οικοσυστήµατος και τη δυνατότητα 
αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος ως «πόρου» για την ανάπτυξη οικονοµικών δραστηριοτήτων 
όπως ο οικοτουρισµός. 

iv. Ανάπτυξη – εκσυγχρονισµός – συµπλήρωση υποδοµών για την οικονοµική και κοινωνική 
ανάπτυξη : Κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του τοµέα µεταφορών για την προγραµµατική περίοδο 
2014-2020 παραµένει η περαιτέρω ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Μεταφορών και η προώθηση 
των συνδυασµένων Μεταφορών για την άµεση αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης και την ανάδειξη 
της Ελλάδας σε κύρια Ευρωπαϊκή πύλη και κόµβο µεταφορών των Βαλκανίων και της Μεσογείου, 
επαρκώς συνδεδεµένη µε τα άλλα κράτη µέλη και κυρίως µε τον κεντρικό αναπτυξιακό πυρήνα της Ε.Ε. 

v. Βελτίωση της θεσµικής επάρκειας και της αποτελεσµατικότητας της δηµόσιας διοίκησης και της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Η µεταρρύθµιση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ 
και Β’ βαθµού και γενικότερα του συστήµατος διακυβέρνησης της χώρας, αποτελεί προϋπόθεση, αλλά 
και καθοριστικό παράγοντα για τη βιώσιµη ανάπτυξη, την επίτευξη των στόχων της εµβληµατικής 
προτεραιότητας για την ανταγωνιστικότητά της και την αποτελεσµατική και αποδοτική υλοποίηση του 
ΕΣΠΑ 2014-2020.  
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8.18.1. Αρχιτεκτονική των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 
 

8.18.1.1. Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 
 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία». Στρατηγικός στόχος 
του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η µετάβαση στην 
ποιοτική επιχειρηµατικότητα, µε αιχµή την καινοτοµία και η αύξηση της εγχώριας προστιθέµενης αξίας. 
Σηµατοδοτεί την κύρια στροφή στο νέο αναπτυξιακό υπόδειγµα που αναδεικνύει σε κεντρικό ρόλο 
παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς κλάδους, όπως ο τουρισµός, ο αγροδιατροφικός τοµέας, αλλά 
και η µεταποίηση και οι υπηρεσίες υψηλής εγχώριας προστιθέµενης αξίας, ώστε να αυξηθούν η κλίµακα/µέγεθος 
των µονάδων παραγωγής, να επιταχυνθεί η εισαγωγή νέων προϊόντων/υπηρεσιών που δηµιουργούν 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα στη χώρα και τις επιµέρους περιφέρειες και ενσωµατώνουν νέα γνώση, 
παράγοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικά σε παγκόσµιο επίπεδο.  
 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»: Οι στόχοι του 
Ε.Π. συνίστανται στην προώθηση της ολοκλήρωσης βασικών µεταφορικών υποδοµών (οδικών, σιδηροδροµικών, 
λιµένων, αεροδροµίων), την προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών και τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος 
Μεταφορών, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, καθώς και την ανάπτυξη βιώσιµων και οικολογικών αστικών 
µεταφορών (αστικών µέσων σταθερής τροχιάς) για την ενίσχυση της βιώσιµης αστικής κινητικότητας. Στον τοµέα 
του περιβάλλοντος οι στόχοι συνίστανται στην προστασία και αξιοποίηση του περιβάλλοντος, ως µέσου για την 
υποστήριξη της µετάβασης της Χώρας σε µία οικονοµία φιλική στο περιβάλλον µε ταυτόχρονη υποστήριξη της 
δηµιουργίας ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων στο σύνολο των τοµέων της οικονοµίας τη διευκόλυνση της 
προσέλκυσης επενδύσεων και την παροχή ευκαιριών άσκησης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στον ίδιο τον 
Τοµέα του Περιβάλλοντος.  
 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού – Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση». 
περιλαµβάνει ολοκληρωµένες πολιτικές για τη στήριξη της δηµιουργίας βιώσιµων θέσεων απασχόλησης, την 
προώθηση της ενεργητικής ένταξης στην αγορά εργασίας συµπεριλαµβανοµένης της ένταξης ευάλωτων 
κοινωνικά οµάδων, τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, την 
ισχυροποίηση της σύνδεσης της εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου µάθησης µε την αγορά εργασίας, µε 
βασικό στόχο τον περιορισµό η/και την εξάλειψη των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης, ή/και την 
ελαχιστοποίηση του κόστους που προκαλείται από την υψηλή ανεργία. 
 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μεταρρύθµιση ∆ηµόσιου Τοµέα» που περιλαµβάνει δράσεις που αποσκοπούν 
στην εισαγωγή µεταρρυθµίσεων µέσω και νέων τεχνολογιών και πληροφορικής στον ∆ηµόσιο Τοµέα. Το Ε.Π. θα 
συµβάλει στην εθνική προσπάθεια προκειµένου στα επόµενα χρόνια, η ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση να καταστεί 
συνεκτική, καλά συντονισµένη, ευέλικτη, εξωστρεφής και προσανατολισµένη στο αποτέλεσµα, αποκαθιστώντας τη 
σχέση εµπιστοσύνης του κράτους µε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, παρέχοντας πολιτοκεντρικές και συνεχώς 
αναβαθµιζόµενες υπηρεσίες αποτελώντας έτσι έναν από τους βασικούς πυλώνες για την ανάκαµψη της χώρας. 
 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική Βοήθεια». Το πρόγραµµα  στοχεύει στην υποστήριξη της λειτουργίας και 
της εφαρµογής όλων των Ε.Π. που χρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. 
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Πίνακας 106: Κατανοµή Πόρων ΕΣΠΑ 2014 - 2020 
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8.18.1.2. ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2020» 
 
Στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΕΕ 2020, η στρατηγική ανάπτυξης της Περιφέρειας βασίζεται στην αξιοποίηση και 
βελτίωση της ερευνητικής υποδοµής και ανθρώπινου δυναµικού, στην ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας, τµήµα της 
οποία θα αποτελέσει και η κοινωνική και συνεταιριστική οικονοµία, στην ολοκλήρωση των βασικών υποδοµών 
(ειδικότερα των υποδοµών προστασίας του περιβάλλοντος) και την πρόληψη από τους κινδύνους, τη µείωση των 
χωρικών ανισοτήτων εντός της Περιφέρειας και την αντιµετώπιση της φτώχειας και της περιθωριοποίησης των 
πληθυσµιακών οµάδων. Η αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας που τίθεται µε το χαρακτηρισµό «ΑΤΤΙΚΗ 
2020+», εκφράζεται σε περιφερειακό επίπεδο µε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και δράσεις, οι οποίες, µπορούν να 
οµαδοποιηθούν στα ακόλουθα «προγραµµατικά έγγραφα» 
 

• Το Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας 2021, στο οποίο η Αττική αναδεικνύεται ως «Μεσογειακή 
Πρωτεύουσα», και αναδεικνύει την νέα χωρική οργάνωση της Περιφέρειας 

• Τα Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από το σύνολο των Ε∆ΕΤ 2014 
2020 όπως αποτυπώνονται στο Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) 

• Το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, που χρηµατοδοτείται από το ΣΕΣ 2014-2020 και συγκεκριµένα από το 
ΕΤΠΑ και το ΕΚ 

• Την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΠΣΕΕ), µέρος της οποίας χρηµατοδοτείται 
επίσης από τους πόρους του ΠΕΠ Αττικής, συµπληρώνεται δε από τις αντίστοιχες παρεµβάσεις που 
σχεδιάζονται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 

• Τον Περιφερειακό χάρτη φτώχειας 
 
Οι Αναπτυξιακές Προτεραιότητες του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, συνοψίζονται στα παρακάτω: 
 

• Aναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας και η βαθµιαία 
αναδιάρθρωση της µε τη µετατόπιση σε κλάδους υψηλής προστιθέµενης αξίας και χαµηλής 
περιβαλλοντικής όχλησης µε στόχο τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της εξωστρέφειας, 
την καινοτόµο επιχειρηµατικότητα και τη φιλική και έξυπνη αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

• Βελτίωση της ελκυστικότητας της Αττικής σαν τόπου κατοικίας και προσέλκυσης επενδύσεων, 
µέσω της προστασίας και αειφορικής διαχείρισης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και 
της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή 

• ∆ιασφάλιση της κοινωνικής συνοχής 
 

8.18.1.2.1. Η Στρατηγικής της Περιφέρειας Αττικής για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» 
 
Η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης/ΠΣΕΕ (RIS3) αποτελεί προσέγγιση η οποία στην ουσία 
διαπνέει το σύνολο του περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασµού. Η Στρατηγική αυτή συµβάλει από τη µία 
πλευρά στη δηµιουργία της αναγκαίας συνοχής των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρεια Αττικής και, από την 
άλλη, αντικατοπτρίζει καλύτερα τις ανάγκες των επιχειρήσεων και της περιφερειακής αγοράς εργασίας. Η µέχρι 
σήµερα ανάλυση της ΠΣΕΕ της Αττικής, αναδεικνύει την ανάγκη υποστήριξης συγκεκριµένων «περιοχών 
δραστηριοτήτων», µε έµφαση στην υποβοήθηση της ανάπτυξης και διάχυσης νέων τεχνολογιών και προϊόντων, 
δηµιουργίας συνεργατικών δικτύων και νέας επιχειρηµατικότητας, αξιοποίησης των δυνατοτήτων της Περιφέρειας 
για νέες µορφές τουρισµού, κτλ. 
 
Στο πλαίσιο της ΠΣΕΕ αναπτύσσονται και εφαρµόζονται πιλοτικές εφαρµογές περιβαλλοντικής και ενεργειακής 
διαχείρισης των αστικών λειτουργιών, έξυπνα συστήµατα µετακίνησης, διαβίωσης και τοπικής διοίκησης στην 
πόλη (Smart Living, Smart Mobile Apps, Smart Local Government, Smart Building, Smart Energy, Smart & Eco 
Mobility κ.λπ.), διαχείριση ροών επισκεπτών κ.λπ. Περιλαµβάνονται επίσης, ήπιες µορφές επιχειρηµατικότητας µε 
τη µορφή «smart city logistics», τα οποία συνδέονται µε τη χρήση κοινών στόλων διανοµής προϊόντων µε τη 
χρήση πράσινων τεχνολογιών. Στις εναλλακτικές και ανταγωνιστικές µορφές τουρισµού περιλαµβάνονται 
δράσεις στο Yachting/κρουαζιέρα, στον καταδυτικό τουρισµό, δραστηριότητες «MICE» που αναδεικνύουν την 
«µητροπολιτικότητα» της Αττικής, city-break και προϊόντα και υπηρεσίες διάχυσης της «βιωµατικής» ταξιδιωτικής 
εµπειρίας στην Αθήνα 
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8.18.1.2.2. Άξονες Προτεραιότητας ΠΕΠ Αττικής 
 
Με βάση την ανωτέρω αναπτυξιακή στρατηγική, η διάρθρωση του ΠΕΠ Αττικής 2014- 2020 σε Άξονες 
Προτεραιότητας (Α.Π.) ακολουθεί την «µονοταµειακή» λογική και την ευθεία συσχέτιση κάθε Α.Π. µε ένα Θ.Σ. 
Συνακόλουθα, η «αρχιτεκτονική» του νέου ΠΕΠ Αττικής είναι η ακόλουθη: 
 
ΑΠ1: Ενίσχυση των Μηχανισµών & των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα & την 

Καινοτοµία (ΕΤΠΑ). 
 
ΑΠ2:  ∆ιάδοση & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων & Υπηρεσιών των ΜΜΕ µε τη χρήση ΤΠΕ (ΕΤΠΑ). 
 
ΑΠ3:  Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας & της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της 

Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων & προαγωγή της Καινοτόµου Επιχειρηµατικότητας 
(ΕΤΠΑ). 

 
ΑΠ4:  Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συµπαραγωγής & Προώθηση Χαµηλών 

εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές (ΕΤΠΑ). 
 
ΑΠ5:  Προώθηση της Προσαρµογής στην Κλιµατική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης & ∆ιαχείρισης 

Κινδύνων (ΕΤΠΑ). 
 
ΑΠ6:  Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον (ΕΤΠΑ). 
 
ΑΠ7:  Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας & των Πολυτροπικών Μεταφορικών Συνδέσεων της 

Περιφέρειας Αττικής (ΕΤΠΑ). 
 
ΑΠ8:  Προώθηση της Ανάπτυξης των ∆εξιοτήτων & της Προσαρµοστικότητας του Ανθρώπινου ∆υναµικού 

στους Τοµείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΚΤ). 
 
ΑΠ9:  Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης & Καταπολέµηση της Φτώχειας & ∆ιακρίσεων – ∆ιασφάλιση της 

Κοινωνικής Συνοχής (ΕΚΤ). 
 
ΑΠ10:  Ανάπτυξη – Αναβάθµιση Στοχευµένων Κοινωνικών Υποδοµών & Υποδοµών Υγείας (ΕΤΠΑ). 
 
ΑΠ11:  Ανάπτυξη – Αναβάθµιση Στοχευµένων Υποδοµών Εκπαίδευσης (ΕΤΠΑ) 
  
ΑΠ12: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής (µε χρηµατοδότηση του ΕΤΠΑ) 
 
ΑΠ13:  Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής (µε χρηµατοδότηση του ΕΚΤ) 
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9: Κατευθύνσεις της Δημοτικής Αρχής για την Βελτίωση της 
Αποτελεσματικότητας & της Αποδοτικότητας92 
 

9.1. Οργάνωση & Διοίκηση 
 

9.1.1. Καταγραφή & Τυποποίηση Διαδικασιών / Ανάπτυξη - Εφαρμογή & Πιστοποίηση 
Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας 

 
Η καταγραφή και η τυποποίηση των διαδικασιών  λειτουργίας του ∆ήµου, σε συνδυασµό µε ένα 
πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου τήρησης των διαδικασιών αυτών, εξασφαλίζει ένα σταθερά υψηλό  
επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, η τυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας του 
∆ήµου, µέσω της «µεταφοράς» γνώσης και εµπειρίας από το προσωπικό του ∆ήµου, στον ίδιο 
το ∆ήµο ως οργανισµό, οδηγεί στην ανάσχεση των επιπτώσεων της µείωσης προσωπικού. Το 
ISO 9001 αποτελεί ένα πρότυπο93, σύµφωνα µε το οποίο, εφόσον οι κατάλληλα σχεδιασµένες 
διαδικασίες ενός δήµου τυποποιηθούν, µπορούν µέσα από την ορθή εφαρµογή και διαχείρισή τους, να 
διασφαλίζουν και συνεχώς να βελτιώνουν την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών του δήµου, 
καθώς επίσης και την ικανοποίηση των πολιτών. Οι απαιτήσεις του προτύπου βασίζονται σε 
συγκεκριµένες αρχές, η εφαρµογή των οποίων αποφέρει σηµαντικά οφέλη για τον οργανισµό. 
 
1. Εστίαση στον Πολίτη - ∆ηµότη: Ο κάθε δήµος εξαρτάται από τους δηµότες του και θα πρέπει να 
κατανοεί και να ικανοποιεί  τις τρέχουσες και µελλοντικές ανάγκες τους, Τα οφέλη της εστίασης στον 
πολίτη – δηµότη είναι: 
 

•••• Αυξανόµενη αποτελεσµατικότητα στη χρήση των πόρων του δήµου µε στόχο την ενίσχυση της 
ικανοποίησης των δηµοτών 

•••• Καθιέρωση της έρευνας για τον ορθό προσδιορισµό των αναγκών των δηµοτών 
•••• Εξασφάλιση ότι οι στόχοι του δήµου συνδέονται µε τις ανάγκες και τις προσδοκίες των 

δηµοτών 
•••• Επικοινωνία των αναγκών των δηµοτών σε όλο το προσωπικό του δήµου 
•••• Συστηµατική διαχείριση των σχέσεων µε τους δηµότες 
•••• Εξασφάλιση ότι το προσωπικό διαθέτει τις γνώσεις και τις ικανότητες για να ικανοποιεί τους 

δηµότες 
 
2. ∆ιεργασιοκεντρική Προσέγγιση: Τα επιθυµητά αποτελέσµατα επιτυγχάνονται αποτελεσµατικότερα 
όταν οι δραστηριότητες και οι συναφείς πόροι υφίστανται διαχείριση ως µια διεργασία ξεπερνώντας 
τις γραφειοκρατικές καθετοποιηµένες δοµές. Τα οφέλη της διεργασιοκεντρικής προσέγγισης είναι: 
 

•••• Χαµηλότερο κόστος µέσα από την αποτελεσµατικότερη χρήση των πόρων και τη µείωση του 
χρόνου υλοποίησης των διεργασιών 

•••• Καθιέρωση σαφών ευθυνών και υπευθυνοτήτων για τη διαχείριση των βασικών 
δραστηριοτήτων του δήµου 

•••• Ανάλυση και µέτρηση της ικανότητας των βασικών δραστηριοτήτων 
•••• Εστίαση σε συγκεκριµένους παράγοντες που µπορούν να βελτιώσουν τις βασικές 

δραστηριότητες του δήµου 
 

                                                           
92 Τα εργαλεία που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές και αποτελούν αποτέλεσµα της αξιολόγησης 
της υφιστάµενης κατάστασης του ∆ήµου ως Οργανισµού και συγκεκριµένα των οργανωτικών και διοικητικών περιθωρίων 
βελτίωσης που εντοπίστηκαν. Σε κάθε περίπτωση οι όποιες προτάσεις υιοθετηθούν στα πλαίσια της Β Φάσης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος – Επιχειρησιακός Σχεδιασµός, θα πρέπει να ευθυγραµµίζονται µε τους Στρατηγικούς Στόχους 
του νέου ∆ήµου, όπως αυτοί διαµορφώνονται παρακάτω. 
 
93 Υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός προτύπων, το διεθνές πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδοµένο. 
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3. ∆ιαρκής Βελτίωση: Ο δήµος θα πρέπει να αναγνωρίζει ως µόνιµο και αντικειµενικό σκοπό του, τη 
διαρκή βελτίωση της συνολικής του επίδοσης. Τα οφέλη από την υιοθέτηση της αρχής της διαρκούς 
βελτίωσης είναι: 
 

•••• Καθιέρωση µηχανισµών παρακολούθησης και µέτρησης της βελτίωσης της απόδοσης του 
δήµου 

•••• Αναγνώριση και επιβράβευση των βελτιώσεων 
•••• ∆ηµιουργία καταρτισµένου προσωπικού, προσανατολισµένου στη βελτίωση της ποιότητας 

των  υπηρεσιών του δήµου 
 
4. Ηγεσία: Η δηµοτική αρχή  πρέπει να δηµιουργεί και να διατηρεί ένα εργασιακό περιβάλλον εντός 
του οποίου τα άτοµα να µπορούν να συµµετέχουν πλήρως στην επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών 
του δήµου. Ως αποτέλεσµα: 
 

•••• Το προσωπικό κατανοεί τους σκοπούς και τους στόχους του δήµου και παρακινείται για την 
υλοποίησή τους  

•••• Ενισχύεται η επικοινωνία εσωτερικά του δήµου 
•••• Καθιερώνεται και µεταδίδεται ένα σαφές όραµα για το µέλλον του δήµου 
•••• Καθορίζονται συγκεκριµένοι σκοποί και στόχοι 
•••• Καθιέρωση και υποστήριξη κοινών αρχών   

 
5. Εµπλοκή των Ατόµων: Το προσωπικό αποτελεί κρίσιµο παράγοντα για την επιτυχία του δήµου  
και για το λόγο αυτό πρέπει να αξιοποιούνται πλήρως οι γνώσεις και οι ικανότητές του. Ως 
αποτέλεσµα: 
 

•••• Το προσωπικό κατανοεί τον ρόλο του και τη σηµασία της συµβολής του στην επίτευξη των 
στόχων του δήµου 

•••• Το προσωπικό εµπλέκεται ενεργά στη διατύπωση απόψεων και συνεισφέρει στην επίλυση 
•••• προβληµάτων και την βελτίωση των διεργασιών του δήµου 
•••• Βελτίωση της ικανοποίησης του προσωπικού από την εργασία του 

 
6. Συστηµική Προσέγγιση: Η αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητα του δήµου ενισχύονται από 
την κατανόηση και διαχείριση των αλληλεξαρτώµενων διεργασιών ως ένα ενιαίο σύστηµα. Ως 
αποτέλεσµα: 
 

•••• Οι στόχοι των µεµονωµένων διεργασιών ευθυγραµµίζονται µε τους βασικούς στόχους του 
δήµου 

•••• Κατανοούνται οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των διεργασιών του συστήµατος 
•••• Κατανοούνται τα αίτια των προβληµάτων και εξασφαλίζονται έγκαιρες ενέργειες βελτίωσης 
•••• Μειώνονται τα λειτουργικά εµπόδια και ενισχύεται η οµαδική εργασία 

 
7. Λήψη Τεκµηριωµένων ∆ιοικητικών Αποφάσεων: Οι αποτελεσµατικές αποφάσεις λαµβάνονται 
ύστερα από ανάλυση δεδοµένων και πληροφοριών. Η υιοθέτηση της συγκεκριµένης αρχής από το 
∆ήµο, προϋποθέτει: 
 

•••• Χρήση συγκρίσιµων δεδοµένων βάση των οποίων µπορούν να θεσπιστούν ρεαλιστικοί και 
δηµιουργικοί στόχοι 

•••• Εξασφάλιση της αξιοπιστίας των δεδοµένων και πληροφοριών και ανάλυσή τους µε τη χρήση 
έγκυρων µεθόδων 

•••• Μέσα από τα δεδοµένα και τις πληροφορίες αξιολογείται η επίδοση των διεργασιών και του 
συστήµατος και λαµβάνονται ενέργειες για την αποτροπή µελλοντικών προβληµάτων 
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9.1.2. Ανασχεδιασμός94 Διαδικασιών Λειτουργίας του Δήμου 

 
Ο ανασχεδιασµός και η αυτοµατοποίηση (σε δεύτερο στάδιο), των διαδικασιών λειτουργίας του 
∆ήµου, αφορούν: 
 

•••• Τον προσδιορισµός των διαδικασιών εκείνων που εν µέρει, ή στο σύνολό τους, 
ενεργοποιούνται, εκτελούνται ή ολοκληρώνονται, εντός των υπηρεσιών 
 

•••• Τον προσδιορισµός των διαδικασιών κρίσιµης σηµασίας (οι πλέον συχνά ανακύπτουσες 
ή/και οι πλέον σηµαντικές - κρίσιµες). Βασικό κριτήριο επιλογής είναι φυσικά η 
σηµαντικότητα της κάθε διαδικασίας, ενώ άλλα κριτήρια που εξετάζονται, είναι η µείωση του 
κόστους (cost reduction), η µείωση του χρόνου ολοκλήρωσης (cycle time reduction), οι 
δυνατότητες αξιοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και η 
διεθνής εµπειρία (benchmarking) 

 
Ο επιτυχής ανασχεδιασµός των διαδικασιών περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα: 
 

i. ∆ιαµόρφωση µιας κοινής άποψης των εµπλεκόµενων διευθύνσεων, για την 
αποτελεσµατικότητα των υφιστάµενων διαδικασιών λειτουργίας. Η διαµόρφωση κοινής 
άποψης, αποτελεί κρίσιµη προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση έργων βελτίωσης ή/και 
ανασχεδιασµού διαδικασιών. 
 

ii. ∆ιαµόρφωση µιας αρχικής εικόνας για τον βαθµό κατά τον οποίο τυχόν βελτιώσεις στις 
υφιστάµενες διαδικασίες είναι εφικτές (feasible) ή ακόµα και απαραίτητες. Ορισµένες 
διαδικασίες δύναται να απαιτούν µικρές βελτιώσεις ενώ άλλες ριζικό ανασχεδιασµό 
(reengineering). 
 

iii. ∆ιαµόρφωση µιας κοινής άποψης των εµπλεκόµενων διευθύνσεων και υπηρεσιών, για 
τον µεταξύ τους βαθµό αλληλεπίδρασης, στο πλαίσια της εκτέλεσης συγκεκριµένων 
διαδικασιών95. 
 

iv. ∆ιαµόρφωση µιας κοινής άποψης των εµπλεκόµενων διευθύνσεων και υπηρεσιών, 
αναφορικά µε την τεκµηρίωση των διαδικασιών (πχ. καταγεγραµµένες διαδικασίες, 
τυποποιηµένα έγγραφα, κλπ.), καθώς επίσης και των υφιστάµενων πληροφοριακών 
συστηµάτων και εφαρµογών που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο της εκτέλεσης των 
διαδικασιών. 
 

v. Συγκέντρωση δεδοµένων αναφορικά µε την απόδοση των διαδικασιών (process performance) 
όπως: κόστος, χρόνος ολοκλήρωσης και αποκλίσεις. 
 

vi. Αποτύπωση των υφιστάµενων διαδικασιών λειτουργίας96 και το σχεδιασµό αναλυτικών 
διαγραµµάτων ροής εργασιών (process flowcharts). Με την ολοκλήρωση του συγκεκριµένου 
σταδίου προκύπτουν οι Χάρτες των Υφιστάµενων ∆ιαδικασιών (AS IS Process Maps) 
 
 

                                                           
94 Υπογραµµίζεται πως οι διαδικασίες λειτουργίας των ΟΤΑ καθορίζονται σε µεγάλο βαθµό από το θεσµικό πλαίσιο 
λειτουργίας τους. Σε κάθε περίπτωση, η εµπειρία έχει δείξει πως υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης των εσωτερικών 
διαδικασιών λειτουργίας των ΟΤΑ, εντός του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου. Αυτό είναι και το αντικείµενο της 
συγκεκριµένης πρότασης. 
 
95 Τονίζεται πως ήδη στο πλαίσιο της ανάλυσης της υφιστάµενης κατάστασης, οι Υπηρεσίες του ∆ήµου,  αναγνώρισαν 
δραστηριότητες η εκτέλεση των οποίων απαιτεί την συνεργασία περισσότερων οργανωτικών µονάδων, καθώς επίσης και 
σχετικά προβλήµατα – αδυναµίες.  
 
96 Όπου δεν υπάρχουν καταγεγραµµένες διαδικασίες 
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vii. Ανάλυση του συνόλου των δεδοµένων που έχουν συγκεντρωθεί, για τις υφιστάµενες 
διαδικασίες και λεπτοµερής αποτύπωση των πρωταρχικών αιτιών (root causes) 
αναποτελεσµατικότητας των υφιστάµενων διαδικασιών, ως βασικό προαπαιτούµενο για το 
στάδιο του σχεδιασµού προτάσεων βελτίωσης / ανασχεδιασµού. 
 

viii. Έχοντας ως εισερχόµενα, τα συµπεράσµατα και τις προτάσεις βελτίωσης / ανασχεδιασµού, 
καθορίζονται εναλλακτικές προτάσεις τροποποίησης των υφιστάµενων διαδικασιών. 
Στόχος θα είναι η επίτευξη ενός ή περισσοτέρων από τα παρακάτω: 

 
» Μείωση χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών 
» Απλοποίηση - Μείωση πολυπλοκότητας - Μείωση απαιτούµενων ενεργειών 
» Μείωση κόστους ολοκλήρωσης των διαδικασιών 
» Τροποποίηση της αλληλουχίας των απαιτούµενων ενεργειών 
» Χρήση / Αξιοποίηση ΤΠΕ 
» Ανακατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ των εµπλεκοµένων στις διαδικασίες 

 

9.1.3. Διοίκηση Μέσω Στόχων (Management by Objective - MBO) 

 
Στα πλαίσια της διεργασίας προγραµµατισµού του ∆ήµου, οι διευθύνσεις αποτελούν κέντρα ευθύνης 
σχεδιασµού και υλοποίησης δράσεων. Ο προϊστάµενος της κάθε Οργανωτικής Μονάδας, κάθε έτος, 
πρέπει να προγραµµατίζει το έργο που θα παραχθεί από την υπηρεσία του και να λαµβάνει ενέργειες 
για την ολοκλήρωση του έργου αυτού. Με τον τρόπο αυτό, ο προϋπολογισµός, εκτός από εργαλείο 
ελέγχου της νοµιµότητας των δαπανών του ∆ήµου, καθίσταται και εργαλείο διοίκησης. Εφόσον οι 
δηµοτικές ∆ιευθύνσεις προγραµµατίζουν συστηµατικά τη δράση τους, τότε µπορεί στη συνέχεια να 
εφαρµοστεί το σύστηµα διοίκησης µέσω στόχων που προβλέπεται από τον Ν. 3230/2004, καθώς και 
σύστηµα κοστολόγησης των δηµοτικών υπηρεσιών. ∆εδοµένης της ύπαρξης του θεσµικού πλαισίου 
και πλέον και της εισαγωγής βασικών εργαλείων προγραµµατισµού (επιχειρησιακό πρόγραµµα και 
ετήσιο πρόγραµµα δράσης), υπάρχει η δυνατότητα έµµεσης αξιολόγησης και παροχής κινήτρων στους 
προϊσταµένους και το προσωπικό των τµηµάτων και σε µελλοντικό στάδιο θα µπορούσε να συνδεθεί η 
κατανοµή του προϋπολογισµού των εσόδων του δήµου µε την αποτελεσµατικότητα και την 
αποδοτικότητα στο βαθµό υλοποίησης των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και του 
Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης (ΕΠ∆). 

9.1.4. Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης - ΚΠΑ 

 
Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) είναι ένα µοντέλο αυτο-αξιολόγησης των επιδόσεων ενός 
∆ηµόσιου Οργανισµού, βάσει των τεχνικών ∆ιοίκησης Ποιότητας. Το ΚΠΑ προέκυψε από την 
συνεργασία µεταξύ των υπουργείων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην προσπάθεια 
να εισαχθούν οι αρχές ∆ιοίκησης Ποιότητας στους δηµόσιους οργανισµούς της Ε.Ε. και συνιστά ένα 
ιδιαίτερα ήπιο, αλλά ταυτόχρονα απλό και εύχρηστο εργαλείο. Η δοµή του ΚΠΑ αποτελείται από εννέα 
κριτήρια τα οποία αναφέρονται στις βασικές πτυχές µιας οργάνωσης και εξετάζονται σε κάθε µορφή 
διοικητικής ανάλυσης: (Ηγεσία, Στρατηγική και Προγραµµατισµός, ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού, 
Εξωτερικές Συνεργασίες και Πόροι, ∆ιοίκηση ∆ιαδικασιών και Αλλαγών, Αποτελέσµατα 
προσανατολισµένα προς τον πελάτη-πολίτη, Αποτελέσµατα για το ανθρώπινο δυναµικό, 
Αποτελέσµατα σχετικά µε την Κοινωνία, Κύρια Αποτελέσµατα). Καθένα από τα εννέα κριτήρια 
υποδιαιρείται σε δέσµη υποκριτηρίων τα οποία προσδιορίζουν τα κύρια σηµεία που θα πρέπει να 
εξετάζονται κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης µιας οργάνωσης. Βάση των εγκυκλίων ∆ΙΠΑ/Φ. 1/6-4-
2005 και ∆ΙΠΑ/Φ.1/οικ. 6304/12-3-2007 του Υπουργείου Εσωτερικών οι υπηρεσίες και φορείς του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου υποχρεούνται να ενηµερώνουν την ∆ΙΠΑ για την εφαρµογή και τα αποτελέσµατα 
της εφαρµογής του ΚΠΑ. Στην Ελλάδα το ΚΠΑ έχει συνδεθεί µε το Εθνικό Βραβείο Ποιότητας για 
Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου και αποτελεί το κριτήριο αξιολόγησης των υποψήφιων υπηρεσιών. Το ΚΠΑ 
δεν αφορά στην αξιολόγηση της ουσίας των δηµόσιων πολιτικών που εφαρµόζει µια δηµόσια 
οργάνωση αλλά αξιολογεί τη διοικητική της λειτουργία. Επίσης, δεν αξιολογεί το προσωπικό της 
δηµόσιας οργάνωσης σε οποιοδήποτε ιεραρχικό επίπεδο ευθύνης.  
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9.2. Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
 
Η δροµολόγηση e-local-government βρίσκεται στο κέντρο ενός πολύπλοκου ιστού διοικητικών, 
κοινωνικών και πολιτικών σχέσεων σε τοπικό επίπεδο. Αυτό που χαρακτηρίζει την ηλεκτρονική τοπική 
διακυβέρνηση είναι η χρήση της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ, Information and 
Communication Technology, ICT), η οποία, σύµφωνα µε ένα διαδεδοµένο ορισµό, είναι97:  
 
«…κάθε εξοπλισµός (…) που χρησιµοποιείται στην αυτοµατοποιηµένη πρόσκτηση, αποθήκευση, 
χειρισµό, διαχείριση, µετακίνηση, έλεγχο, προβολή, διανοµή, ανταλλαγή, µετάδοση ή λήψη δεδοµένων 
ή πληροφορίας…»    
 
Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποτελούν ένα σύγχρονο  εργαλείο αναπτυξιακής 
πολιτικής και διοίκησης, λόγω του ότι: 
 

� είναι ευέλικτες, µπορούν να χρησιµεύσουν σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα 
� επιτρέπουν την δηµιουργία δικτύων, που πολλαπλασιάζουν τα οφέλη από την χρήση της µε ρυθµό 

ταχύτερο από την αύξηση του αριθµού των χρηστών 
� διαχέουν την γνώση, µε τον χειραφέτηση της πληροφορίας από τον τόπο της αποθήκευσής της. Για τον 

ίδιο λόγο, η πληροφορία είναι θεωρητικά προσιτή στον καθένα 
� επιτρέπουν την «αποδιαµεσολάβηση» (disintermediation) παραγωγού και καταναλωτή, γιατί επιτρέπει 

την άµεση λήψη από τον τελευταίο των προϊόντων 
� ευνοούν την παγκοσµιότητα: επιτρέπει σε τοπικές κοινωνίες να υπερβούν τα γεωγραφικά ή πολιτιστικά 

τους όρια και να γίνουν τµήµατα ευρύτερων δικτύων. 
 
Οι παρεµβάσεις των ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών) στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
χαρακτηρίζονται ως «οριζόντιες», δηλαδή επεκτείνονται και αγκαλιάζουν όλες τις υπηρεσίες του ΟΤΑ, 
υποστηρίζοντας ενεργά την αναβάθµιση της εσωτερική λειτουργία του ∆ήµου, 
συµπεριλαµβανοµένων και των εποπτευόµενων φορέων του. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση µπορεί να 
συµπεριλαµβάνει ακόµα και έννοιες όπως την ηλεκτρονική δηµοκρατία (e-democracy), την 
ηλεκτρονική µάθηση (e-learning), την ηλεκτρονική διαδικασία λήψης αποφάσεων (e-decision 
making), την ηλεκτρονική επικοινωνία (e-political communication).  
 
H χρήση των νέων τεχνολογιών σε επίπεδο Πολιτείας ή/και Αυτοδιοίκησης προσδιορίζεται στρατηγικά 
από τον τρόπο διακυβέρνησης, ήτοι: 
 

� Aπό τη στρατηγική χρήσης των νέων τεχνολογιών για τις εσωτερικές σχέσεις του κράτους (οικονοµικές, 
πολιτικές, κοινωνικές, κλπ) µε την ονοµασία Intragov (Intra- Government) 

� Χρήση των νέων τεχνολογιών για τις εξωτερικές σχέσεις του κράτους (οικονοµικές, πολιτικές, 
κοινωνικές κλπ) µε την ονοµασία Extragov (Extra- Government. 
 
Ειδικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονται στο Intragov µπορούν να ταξινοµηθούν στις ακόλουθες: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
97 Centre for Information Technology, Information Technology Management Reform Act of 1996 (ITMRA), Section 5002 (3), 
http://irm.cit.nih.gov/itmra/ . 
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Πίνακας  107: Κατηγορίες eGovernment 

1.0 G2C 
Government to 
Citizen 

Κυβέρνηση / Αυτοδιοίκηση προς Πολίτη, µε τις παρακάτω ειδικότερες 
παραλλαγές. 

1.1 G2IS 
Government 
Delivering Services 
to Individuals 

Από τη διοίκηση προς τον διοικούµενο. Στην περίπτωση αυτή, η 
διοίκηση δηµιουργεί µία άµεση σχέση µε τον διοικούµενο. Η διµερής 
επικοινωνία εµπλουτίζει ακόµη περισσότερο την σχέση αυτή, για 
παράδειγµα όταν ο διοικούµενος αναζητά κάποιο πιστοποιητικό µέσω 
του ∆ιαδικτύου. 

1.2 G2IP 

Government to 
Individuals as Part 
of the Political 
Process 

Από τη διοίκηση προς το πολίτη. Αυτή είναι η σχέση που ιδρύει η 
διοίκηση µε πολίτες – ιδιώτες που συµµετέχουν στην πολιτική 
διαδικασία. Ένα παράδειγµα είναι η εγγραφή ψηφοφόρων ή υποβολή 
παρατηρήσεων από πολίτες κατά την διάρκεια της νοµοθετικής 
διαδικασίας.  

2.0 G2E 
Government to 
Employees 

Από τη διοίκηση προς Εργαζόµενους / Υπαλλήλους. Η σχέση της 
διοίκησης µε τους υπαλλήλους της δεν διαφέρει ριζικά από την σχέση 
µίας επιχείρησης µε τους υπαλλήλους της. Εάν υπάρχει η κατάλληλη 
τεχνολογία και επαρκής πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, είναι δυνατή η 
παροχή µίας πλειάδας υπηρεσιών µε σηµαντικά οφέλη και για τα δύο 
µέρη. Αξίζει να σηµειωθεί η ενδιαφέρουσα δυνατότητα της τριπλής 
σχέσης ενός ιδιώτη µε ένα οργανισµό: ως πολίτη, ως διοικούµενου και 
ως υπαλλήλου. 

3.0 G2B 
Government to 
Business 

Από τη διοίκηση προς Επιχειρήσεις 

3.1 G2BC 
Government  to 
Business as a 
Citizen 

Από τη διοίκηση προς την επιχείρηση ως διοικούµενο. Οι 
επιχειρήσεις δεν συµµετέχουν στην πολιτική διαδικασία. Ωστόσο, 
είναι διοικούµενοι µε την ευρύτερη έννοια του όρου. Η µορφή αυτή του 
e-government έχει σηµαντικές οικονοµικές πτυχές. Για παράδειγµα, 
µειώνει τα «έξοδα συµµόρφωσης» µίας επιχείρησης µε την 
υπάρχουσα νοµοθεσία. Παράδειγµα τέτοιας υπηρεσίας είναι η 
πληρωµή φόρων on-line. 

3.2 G2BMKT 
Government to 
Business in the 
Marketplace,  

Από τη διοίκηση προς την επιχείρηση στην αγορά. Το µεγαλύτερο 
µέρος των on-line συναλλαγών µεταξύ διοίκησης και επιχειρήσεων 
αφορά την προµήθεια αγαθών (e-procurement). Ο τοµέας αυτός 
παρουσιάζει σηµαντικά οφέλη για την διοίκηση. Παραδείγµατα 
χρηµατικού οφέλους είναι η µείωση των εξόδων των συνεχών 
πλειστηριασµών και οι οικονοµίες κλίµακας που επιτυγχάνονται όταν 
διοικητικές υπηρεσίες συνενώνουν τις διαδικασίες προµηθειών τους. 
Παραδείγµατα µη χρηµατικού οφέλους είναι η µείωση των 
καθυστερήσεων και της γραφειοκρατίας, και τα κέρδη αποδοτικότητας, 
που µπορεί να είναι σηµαντικά. 

4.0 G2D 
Government to 
Democratic 
Process 

Κυβέρνηση / Αυτοδιοίκηση και ∆ηµοκρατικές ∆ιαδικασίες 

 
Η συστηµατοποίηση της διαλειτουργικότητας στην ελληνική πραγµατικότητα προωθείται µέσω του 
Έργου «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Πρότυπα 
∆ιαλειτουργικότητας» - eGIF 
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9.2.1. Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Έργων 

 
Οι νέες προκλήσεις που διαµορφώνονται σήµερα, τόσο σε αναπτυξιακό, όσο και σε οργανωτικό 
επίπεδο, είναι σαφές πως συνδυάζονται µε περιορισµένες δυνατότητες χρηµατοδότησης των 
∆ήµων για την αντιµετώπιση των προκλήσεων αυτών. Στην κατεύθυνση αυτή,  η βέλτιστη διαχείριση 
και εξοικονόµηση πόρων, µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσα από τον σωστό προγραµµατισµό 
έργων και παρεµβάσεων, σε συνδυασµό µε έναν αποτελεσµατικό µηχανισµό συστηµατικής 
παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των παρεµβάσεων αυτών (µεµονωµένα και συνολικά) 
αναφορικά µε το κύκλωµα Προγραµµατισµός - Χρηµατοδότηση - Ωρίµανση - ∆ηµοπράτηση – 
Υλοποίηση. 
 
Ένα Πληροφοριακό Σύστηµα Παρακολούθησης Έργων περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 
 

» Οικονοµική Παρακολούθηση του Έργου 
» Υλοποίηση του έργου – Παρακολούθηση Φυσικού Αντικειµένου 
» ∆ιαχείριση Συµβάσεων (Contract Management) 
» Υποστήριξη και Παρακολούθηση της ∆ιαδικασίας ∆ηµοπράτησης 
» ∆ηµιουργία Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης 
» Χρονικός Προγραµµατισµός και Προϋπολογισµός του Έργου 

 
 
Εικόνα 22: Το Κύκλωµα Παρακολούθησης 
των Έργων98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.2.2. Συστήματος Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας & Εξυπηρέτησης Πολιτών 

 
∆ηµιουργία συστήµατος διαδραστικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ώστε να δίνεται η δυνατότητα 
επικοινωνίας µέσω της δηµοτικής ιστοσελίδας µε κατοίκους, δηµότες, η χρήστες των υπηρεσιών του 
δήµου. Πέραν της επικοινωνίας, θα επιλεγούν διαδικασίες εξυπηρέτησης πολιτών / επιχειρήσεων και 
οι διαδικασίες διεξαγωγής ελέγχων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ∆ήµου. Βασικός στόχος θα 
πρέπει να είναι η αυτοµατοποίηση ολόκληρου του κύκλου ζωής αυτών των διαδικασιών ο οποίος 
συνοπτικά καλύπτει: 
 
 
 
 
 
                                                           
98 Σχήµα: http://bulsuk.com 
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•••• Την υποβολή αιτήµατος / καταγγελίας από τον πολίτη ή την επιχείρηση: Ο Πολίτης ή η 
επιχείρηση δηλαδή, θα µπορεί να υποβάλει µέσω του διαδικτύου αφού πιστοποιηθεί πρώτα, 
την αίτηση του µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, χωρίς να απαιτείται η φυσική του 
παρουσία στα αρµόδια γραφεία. Παράλληλα θα δηµιουργείται φάκελος µε όλα τα 
δικαιολογητικά που έχει υποβάλει (θυρίδα εγγράφων). Έτσι θα µπορεί να έχει πρόσβαση στα 
έγγραφα που έχει υποβάλει κατά καιρούς και να τα χρησιµοποιεί αναλόγως. 
 

••••  Την επεξεργασία του παραπάνω αιτήµατος/ καταγγελίας από τα αρµόδια στελέχη 
προκειµένου να δρολοµολογηθούν οι απαιτούµενες ενέργειες για την εξυπηρέτησή του (π.χ. 
έκδοση εγγράφων, ανάθεση και πραγµατοποίηση ελέγχου κλπ 
 

•••• Την ενηµέρωση του πολίτη/επιχείρησης για την έκβαση του αιτήµατος και την παροχή 
βεβαιώσεων και εγγράφων που δεν απαιτούν δια νόµου την φυσική του παρουσία 

 

 
 

Εικόνα 23: Λειτουργίες του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας & Εξυπηρέτησης Πολιτών 
 
Η δηµιουργία συστήµατος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών θα πρέπει να στοχεύει στην πλήρη 
παραγωγική λειτουργία της ∆ηµοτικής Πύλης, που έχει ως στόχο την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
επιπέδου 2 και 3 από το ∆ήµο προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η ανάπτυξή της ∆ηµοτικής 
Πύλης πρέπει να είναι σύµφωνη µε το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο ∆ια-λειτουργικότητας 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Η ∆ηµοτική Πύλη προσφέρει στους πολίτες που βρίσκονται µακριά από 
τα διοικητικά κέντρα, δηµόσιες πληροφορίες και υπηρεσίες στο κοντινότερο σε αυτούς σηµείο σε 
τοπικό επίπεδο σε προσιτή και οµοιογενή µορφή. Η χρήση των εργαλείων της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτηµάτων και της καταγραφής τους. 
Για παράδειγµα, σχετικά µε αίτηµα που αφορά στη συντήρηση σχολικών κτιρίων, οι δηµότες 
πληροφορούνται ότι πρέπει να αποταθούν στη ∆ιεύθυνση Εξωτερικών Συνεργείων και συγκεκριµένα 
στο τµήµα συντήρησης οδών και κοινόχρηστων χώρων, ενώ παράλληλα ενηµερώνονται για τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν. 
 
Το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα ελεγκτικών µηχανισµών θα µπορεί παρέχει τα παρακάτω: 
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» Επιτόπια ηλεκτρονική καταγραφή ελέγχων µε πολυκαναλική προσέγγιση µέσω εφαρµογών 
για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (android κλπ), tablet, netbook, υπολογιστών 
παλάµης(πολυκαναλική προσέγγιση). 

» Κεντρική διαχείριση ελέγχων µέσω της ∆ιαδικτυακή Πύλη. 
» Προγραµµατισµός ελέγχων από αρµόδιους προϊσταµένους. 
» Καταγραφή και αποτύπωση ελέγχων σε Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών. 
» Ενηµέρωση πολιτών µε αποτελέσµατα  ελέγχων, στατιστικά και χάρτες µέσω Web map 

.services, προσβάσιµη από οποιονδήποτε υπολογιστή, έξυπνο κινητό τηλέφωνο, netbook, 
tablet, µε σύνδεση στο internet (πολυκαναλική προσέγγιση). 

» ∆ιαχείριση καταγγελιών (πολυκαναλική προσέγγιση) και σύνδεση µε το ενιαίο  πρωτόκολλο 
και το υποσύστηµα προγραµµατισµού ελέγχων. 

» Παρακολούθηση προστίµων και διοικητικών κυρώσεων. 
 
 

 

Εικόνα 24: Αρχιτεκτονική του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας & Εξυπηρέτησης Πολιτών 

 

9.2.3. Σύστημα Εσωτερικής Επικοινωνίας 

 
Εγκατάσταση συστήµατος εσωτερικής επικοινωνίας. Κύριοι στόχοι είναι η ελαχιστοποίηση της 
διακίνησης έντυπου υλικού µεταξύ των υπηρεσιών και σταδιακά η µετάβαση σε µια µη έντυπη 
διοίκηση (paperless administration) µε τη δηµιουργία εσωτερικής δικτύωσης (intranet), καθώς και η 
αυτοµατοποίηση της διακίνησης εγγράφων από την είσοδό τους στην υπηρεσία µέχρι την έξοδο – 
απάντηση στον αιτούντα (εισερχόµενα – εξερχόµενα). 
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9.2.4. Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης Διαδικασιών 

 
Αποτύπωση της Επιχειρησιακής Αρχιτεκτονικής99 του ∆ήµου ως Οργανισµού: 
 

» Αποτύπωσης της Επιχειρησιακής Αρχιτεκτονικής του ∆ήµου, η οποία θα αποτελεί βασικό 
σηµείο αναφοράς, µοντέλο σχεδιασµού και πλάνο ανάπτυξης. Όλα τα στοιχεία 
αποθηκεύονται σε µια Ενιαία Βάση ∆εδοµένων («κοινή βιβλιοθήκη» των διαδικασιών και των 
υπόλοιπων δοµικών συστατικών) µε δυνατότητα διάθεσής της εσωτερικά µέσω µιας ενιαίας 
εσωτερικής πύλης (“Intranet portal”), βάσει κανονισµών διαβαθµισµένης πρόσβασης όπου 
απαιτείται, αλλά και προς τον πολίτη µέσω µιας ενιαίας διαδικτυακής πύλης (“Internet portal”). 

» Άµεση και µεθοδική διακυβέρνηση των συνεχών αλλαγών (που επιβάλλονται από 
εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες) του παραπάνω δοµηµένου πλαισίου. 

» Βελτιστοποίηση των υφιστάµενων διαδικασιών, όπου εντοπίζονται περιοχές που επιτρέπουν 
ή/και απαιτούν βελτίωση, τυποποίηση, αυτοµατοποίηση, µείωση του κόστους κ.ο.κ µε τη 
βοήθεια τεχνικών και µεθόδων για προσοµοίωση και διαχείριση του λειτουργικού κόστους 
των διαδικασιών. 

 
Αυτοµατοποίηση ∆ιαδικασιών 
 

» Αυτοµατοποίηση των διαδικασιών, όπου είναι εφικτό, διασφαλίζοντας την αµφίδροµη 
επικοινωνία µεταξύ της «Επιχειρησιακής Αρχιτεκτονικής», µε το περιβάλλον εκτέλεσης / 
αυτοµατοποίησης των διαδικασιών. 

» «Ολοκλήρωση» των υφιστάµενων ετερογενών συστηµάτων πληροφορικής 
 
Μέτρησης και Παρακολούθησης της Απόδοσης των ∆ιαδικασιών 
 

» Σχεδιασµό και αυτόµατη παρακολούθηση δεικτών απόδοσης και αποτελεσµατικότητας των 
διαδικασιών ανάλογα µε το είδος της υπηρεσίας µε στόχο τη συστηµατική µέτρηση και 
παρακολούθηση της απόδοσης των διαδικασιών  

 
∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (Content Management System) 
 

» Γρήγορη πρόσβαση σε περιεχόµενο (π.χ. φόρµες, έντυπα κλπ) που χρησιµοποιείται κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των διαδικασιών και βρίσκεται σε ετερογενείς πηγές (π.χ. e-mail servers, 
Document Management Systems, File Servers κλπ), ενδυναµώνοντας την καθηµερινή δουλειά 
των χρηστών. Επιπλέον, διαθέτει λειτουργίες αρχειοθέτησης και ελέγχου των κύκλου ζωής 
των εντύπων, για την κάλυψη των εκάστοτε απαιτήσεων συµµόρφωσης. 

9.2.5. Περαιτέρω Αξιοποίηση των Ηλεκτρονικών Προμηθειών 

Το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) αποτελεί ένα ολοκληρωµένο 
πληροφοριακό σύστηµα της Γενική Γραµµατεία Εµπορίου (Γ.Γ.Ε.) του Υπουργείου Οικονοµίας 
Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού και µέσω αυτού πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά όλη η διαγωνιστική 
διαδικασία και η παρακολούθηση µίας δηµόσιας σύµβασης µε προϋπολογισµό 60.000 ευρώ και άνω 
άνευ ΦΠΑ. Μετά την έκδοση του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014), το θεσµικό πλαίσιο που διέπει 
πλέον τη λειτουργία του ΕΣΗ∆ΗΣ είναι τα άρθρα 134-138 του εν λόγω νόµου.  

 

 

                                                           
99 Το σύνολο των στοιχείων που συνθέτουν το ∆ήµο ως οργανισµό, ήτοι πληροφορία σχετικά µε τη δοµή και τα 
πληροφοριακά της στοιχεία, τα οργανογράµµατα τους ρόλους, τις παρεχόµενες υπηρεσίες, τα υπάρχοντα πληροφοριακά 
συστήµατα, τους κανονισµοί, τα έντυπα, τις διαδικασίες κ.ο.κ. 
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Πίνακας 108: Προθεσµίες Εφαρµογής των Ηλεκτρονικών Προµηθειών στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 

 
Κεντρική 
∆ιοίκηση 

Κεντρική 
Κυβέρνηση 

Γενική 
Κυβέρνηση 

Σύνολο 
∆ηµοσίου 

Τοµέα 
Προµήθειες 01/07/2014 01/10/2014 01/10/2014 01/10/2015 
Υπηρεσίες 01/07/2014 01/10/2014 01/10/2014 01/10/2015 
Μελέτες & 
συναφείς 

υπηρεσίες του 
ν.3316/2005 

01/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 01/10/2015 

∆ηµόσια έργα 01/12/2015 01/12/2015 01/12/2015 01/12/2015 

Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων - ΚΗΜ∆ΗΣ αποτελεί πληροφοριακό σύστηµα 
καταχώρισης δεδοµένων από τις αναθέτουσες αρχές και δηµόσιους φορείς µε σκοπό τη συλλογή, 
επεξεργασία και δηµοσίευση στοιχείων που αφορούν τις δηµόσιες συµβάσεις στο σύνολο τους, ήτοι 
δηµόσιες προµήθειες, υπηρεσίες και έργα ανεξαρτήτως αξίας. Συστάθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης 
βάσει του άρθρου 11 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15.09.2011) και ειδικότερα στη Γενική Γραµµατεία 
Εµπορίου (ΓΓΕ). 

Η περαιτέρω αξιοποίηση του θεσµικού πλαισίου των ηλεκτρονικών προµηθειών δύναται να µεγιστοποιήσει τα 
πλεονεκτήµατα100 εφαρµογής των ηλεκτρονικών προµηθειών στο ∆ήµο: 
 
� Οφέλη σε επίπεδο διαδικασιών: Συγκριτικά µε τις υφιστάµενες διαδικασίες προµηθειών, η 

υιοθέτηση ηλεκτρονικών προµηθειών µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά, τόσο τις αναθέτουσες 
αρχές, όσο και τους υποψήφιους αναδόχους στη µείωση του διοικητικού κόστους και την 
επιτάχυνση των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων (µείωση του απαιτούµενου χρόνου για την 
σύναψη των συµβάσεων). Στο τρέχον µάλιστα οικονοµικό περιβάλλον, η βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας (µεγιστοποίηση αποτελεσµάτων µε χρήση περιορισµένων πόρων) 
κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιµη 
 

� Οφέλη από την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των προµηθειών: Η ίδρυση και 
λειτουργία κεντρικών Φορέων για την ∆ιαχείριση των προµηθειών - Central Purchasing 
Bodies (CPBs) - οι οποίοι να εφαρµόζουν σε µεγάλο βαθµό διαδικασίες ηλεκτρονικών 
προµηθειών, δύναται να βοηθήσει στη συγκέντρωση της διαχείριση δαπανηρών λειτουργιών 
(λειτουργίες back office) µε αποτέλεσµα την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας στη διοίκηση των 
προµηθειών 
 

� Περισσότερη διαφάνεια και καλύτερη παρακολούθηση των συµβάσεων: Με την 
αυτοµατοποίηση και συγκέντρωση της ροής των πληροφοριών σε ένα σηµείο, οι ηλεκτρονικές 
προµήθειες µπορούν να ενισχύσουν τη διαφάνεια και τη συνολική αποτελεσµατικότητα των 
διαδικασιών σύναψης και διαχείρισης δηµοσίων συµβάσεων. Ως αποτέλεσµα, ενισχύουν τον 
ανταγωνισµό αυξάνοντας των αριθµό των δυνητικών προµηθευτών (ανταγωνιστών) ενώ την 
ίδια στιγµή βελτιώνουν τη διαχείριση των δαπανών και τον σχεδιασµό / προγραµµατισµό των 
προµηθειών γενικότερα. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
100

 EUROPEAN COMMISSION, EVALUATION of the 2004 ACTION PLAN FOR ELECTRONIC PUBLIC PROCUREMENT, 

2010, “Why eProcurement?” chapter. 
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� ∆υνατότητες Ολοκλήρωσης των Αγορών ∆ηµοσίων Προµηθειών σε Ευρωπαϊκό 
Επίπεδο: Οι ηλεκτρονικές προµήθειες µειώνουν τα εµπόδια απόστασης και έλλειψης 
πληροφοριών, εµπόδια που τείνουν να µειώνουν ή να αποθαρρύνουν τη διασυνοριακή 
συµµετοχή σε δηµόσιους διαγωνισµούς. Θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι, ενώ οι 
ηλεκτρονικές προµήθειες µπορούν να εξαλείψουν τα κόστη συµµετοχής που σχετίζονται µε την 
απόσταση, δεν αλλάζουν τη σηµασία της απόστασης ή της φυσικής εγγύτητας. Ένας 
αυξανόµενος αριθµός από κατηγορίες προµηθειών, όπως για παράδειγµα η παροχή 
υπηρεσιών ανάπτυξης λογισµικού, δύναται να παρέχονται από διαφορετική χώρα και οι 
ηλεκτρονικές προµήθειες προσφέρουν τις προϋποθέσεις για την πραγµατοποίηση και τελικά 
την αξιοποίηση τέτοιων ευκαιριών 
 

� Ο ∆ιοικητικός εκσυγχρονισµός και η απλοποίηση, ενθαρρύνουν την ολοκλήρωση των 
διαφόρων διοικητικών διαδικασιών, καθώς και τη διάδοση των ΤΠΕ στην κυβέρνηση και την 
κοινωνία. Ωστόσο, η υλοποίηση αυτών των παροχών εξαρτάται από την πραγµατοποίηση 
σηµαντικών επενδύσεων σε ολόκληρο το σύστηµα των προµηθειών και η διαχείριση της 
αλλαγής ως περιοριστικός παράγοντας στον τοµέα αυτό δεν πρέπει να υποτιµάται. 

 
Τα  µετρήσιµα οφέλη των Ηλεκτρονικών Προµηθειών διακρίνονται σε δύο (2) κυρίως διαστάσεις, οι 
οποίες µε την σειρά τους αναλύονται σε περισσότερες: 
 

i. Μείωση κόστους Αγοράς αγαθών και υπηρεσιών (“hard savings” ή “competitive bidding 
savings”) 

» Μειωµένο κόστος αγορών 
» Τήρηση συµβολαίων 
» Χαµηλότερο κόστος διαχείρισης προµηθευτών 
» ∆υνατότητα µελέτης και ανάλυσης των αγορών εποµένως βελτιωµένος εφοδιασµός 
» ∆ιαχείριση µετρητών (πρόσθετες εκπτώσεις λόγω µείωσης του χρόνου εξυπηρέτησης 

των πληρωµών) 
 

ii. Μείωση διαχειριστικού κόστους (“soft savings” ή “operational savings”) 
» Βελτίωση αποτελεσµατικότητας προσωπικού & διαδικασιών 
» Περιορισµός του χαµένου χρόνου του προσωπικού σε καθήκοντα που δεν 

προσθέτουν αξία στον οργανισµό 
» Το προσωπικό συγκεντρώνεται στα σηµαντικά καθήκοντα για τον οργανισµό 
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9.2.6. Από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση προς μια «Έξυπνη» Πόλη 

 
Ο χαρακτηρισµός αφορά τη δυνατότητα των πόλεων να αξιοποιούν πρωτοποριακές τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνίας προς όφελος των κατοίκων τους. «Έξυπνες» είναι εκείνες οι πόλεις οι 
οποίες αξιοποιούν πλήρως τις νέες τεχνολογίες, προκειµένου (α) να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των 
δηµοτών τους, (β) να µειώσουν το κόστος λειτουργίας τους, (γ) να περιορίσουν τη χρήση πόρων στο 
πλαίσιο της λειτουργίας τους και (δ) να αλληλεπιδράσουν αποτελεσµατικότερα και πιο ενεργά µε τους 
πολίτες – δηµότες τους. Πεδία εφαρµογής τέτοιων τεχνολογιών λύσεων αποτελεί το σύνολο των κύριων 
και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων των ΟΤΑ. 
 
 

Εικόνα 25: Πεδία αξιοποίησης νέων 
τεχνολογιών από «έξυπνες» πόλεις101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ενδεικτικά πεδία αξιοποίησης νέων τεχνολογιών στην κατεύθυνση της δηµιουργίας µιας «έξυπνης» 
πόλης είναι: 
 

•••• Περιβάλλον 
•••• Ενέργεια & ∆ιαχείριση Υδάτων 
•••• Μεταφορές 
•••• Παιδεία 
•••• Υγεία 
•••• Κοινωνικά Προγράµµατα 
•••• ∆ηµόσια Ασφάλεια 
•••• Κτιριακές Υποδοµές 
•••• Τοπική ∆ιακυβέρνηση 

 
Ο ∆ήµος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης, στην κατεύθυνση της δηµιουργίας ενός σύγχρονου ∆ήµου, 
αναγνωρίζει την ανάγκη εντοπισµού πεδίων αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο 
των δικών του ιδιαιτεροτήτων και στρατηγικών προτεραιοτήτων, στην κατεύθυνση της 
δηµιουργίας µιας «έξυπνης» πόλης. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
101 http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/smarter_cities/overview/ 
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