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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1

Το βασικό Θεσμικό Πλαίσιο

Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν 3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη
φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) από τους πρωτοβάθμιους
ΟΤΑ. Με το άρθρο 266 του Ν 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση
κατάρτισης ΕΠ από τους ΟΤΑ Α βαθμού, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 79
του Ν.4172/2013).
Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣΔΔΑ) με σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που
εξέδωσε έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ Α βαθμού για την κατάρτιση των ΕΠ, όπως με:
1.
την ΥΑ 18183/2007, στην οποία καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών
προγραμμάτων των ΟΤΑ,
2.
την υπ’ αριθ. 45/58939/25-10-2006 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό,
τη διάρθρωση και τους στόχους των ΕΠ,
3.
την υπ’ αριθ. 66/50837/14-09-2007 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις
διαδικασίες κατάρτισης των ΕΠ ΟΤΑ Α βαθμού,
4.
το ΠΔ 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης
των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α βαθμού»
με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων,
5.
την ΥΑ 5694/2011 σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η ΥΑ 18183/2007,
6.
το ΠΔ 89/2011 με το οποίο τροποποιείται το ΠΔ185/2007 «Όργανα και διαδικασία
κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α βαθμού»,
7.
την ΥΑ αριθμ. 41179 / 2014 - "Περιεχόμενο, δομή, τρόπος υποβολής των Πενταετών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α΄ βαθμού για
τη δημοτική περίοδο 2014−2019".
Την παρούσα αυτοδιοικητική περίοδο που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2019 (άρθρο 210 παρ.2
Ν.4555/18 και άρθρο 9 του Ν.3852/10, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του
Ν.4555/18) η χρονική διάρκεια των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Δήµων
αναπροσαρµόζεται σε τέσσερα (4) έτη, ώστε να συµπίπτει µε την τετραετή θητεία των δηµοτικών
αρχών. (αιτιολογική έκθεση Ν.4555/18)
1.2

Περιεχόμενο και δομή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από 01.09.2019

Ειδικότερα, ισχύουν τα εξής:
Για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων, εκπονείται Τετραετές Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης.
Το τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και επισυνάπτεται σε
αυτό, ως παράρτημα. (παρ.1 άρθρο 266 Ν.3852/10, όπως αντικαθίσταται από την παρ.1 του
άρθρου 175 του Ν.4555/18)
Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους, απαιτείται η κατάρτιση τεχνικού
προγράμματος για το έτος αυτό. Ο ετήσιος προϋπολογισμός εκάστου έτους, καθώς και το ετήσιο
τεχνικό πρόγραμμα, πρέπει να εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις και τις παραδοχές του
αντίστοιχου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, καθώς και με το Τετραετές Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα. (παρ.1 άρθρο 266 Ν.3852/10, όπως αντικαθίσταται από την παρ.1 του άρθρου 175
του Ν.4555/18)
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Ειδικά για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του
πρώτου έτους κάθε δημοτικής περιόδου, δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί η κατάρτιση και έγκριση
Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.
Για το πρώτο έτος κάθε δημοτικής περιόδου, ο αντίστοιχος ετήσιος προϋπολογισμός και το
αντίστοιχο τεχνικό πρόγραμμα λογίζονται ως προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης,
μέχρι την κατάρτιση και έγκριση αυτού. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του πρώτου έτους της
δημοτικής περιόδου οριστικοποιείται με την κατάρτιση και έγκριση του Τετραετούς Επιχειρησιακού
Προγράμματος. (παρ.1 άρθρο 266 Ν.3852/10, όπως αντικαθίσταται από την παρ.1 του άρθρου
175 του Ν.4555/18)
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από
πρόταση της Επιτροπής του άρθρου 266Α, ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν το
περιεχόμενο, τη δομή, τις προδιαγραφές ανά κατηγορία δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 2Α, τη
διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης, αξιολόγησης και παρακολούθησης εφαρμογής των Τετραετών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των δήμων, τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και κάθε άλλο
ειδικότερο ζήτημα, για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. (παρ.1 άρθρο 266 Ν.3852/10,
όπως αντικαθίσταται από την παρ.1 του άρθρου 175 του Ν.4555/18)
Σκοπός των τετραετών επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α' βαθμού είναι η προώθηση
της εφαρμογής του θεσμοθετημένου χωρικού σχεδιασμού και η παρακολούθηση υλοποίησης του
αναπτυξιακού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο, καθώς και η συμβολή στην ανατροφοδότηση και
προσαρμογή του σχεδιασμού, στο πλαίσιο των υφιστάμενων κάθε φορά συνθηκών. (παρ.1Α
άρθρο 266 Ν.3852/10, όπως αντικαθίσταται από την παρ.2 του άρθρου 175 του Ν.4555/18)
Τα Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα έχουν ενιαία δομή και συγκρότηση, που διέπει το
σύνολο των διοικητικών και γεωγραφικών υποενοτήτων του Δήμου και περιλαμβάνουν:
α) στρατηγικές επιλογές,
β) επιχειρησιακό σχέδιο και
γ) δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης. (παρ.1Α άρθρο 266 Ν.3852/10, όπως
αντικαθίσταται από την παρ.2 του άρθρου 175 του Ν.4555/18)
Για την κατάρτισή τους, λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού
σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η μακροπεριφερειακή και διαπεριφερειακή
στρατηγική, οι προτεραιότητες που απορρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα, καθώς
και άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα, πολιτικές και στρατηγικές που επηρεάζουν
τη διάρθρωση και ανάπτυξη του χώρου του δήμου, ενώ απαιτείται εναρμόνιση με τον υφιστάμενο
θεσμοθετημένο χωρικό σχεδιασμό εθνικού, περιφερειακού επιπέδου και συμβατότητα με το
θεσμοθετημένο σχεδιασμό τοπικού επιπέδου. (παρ.1Α άρθρο 266 Ν.3852/10, όπως
αντικαθίσταται από την παρ.2 του άρθρου 175 του Ν.4555/18)
Κατά την κατάρτιση και υλοποίησή τους, αξιοποιούνται όλες οι διαθέσιμες μορφές δημοσιοποίησης
και δημόσιας διαβούλευσης, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής. Τα
Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα αποτυπώνονται σε ηλεκτρονική μορφή και τα γεωχωρικά
τους δεδομένα δημιουργούνται και διατίθενται ελεύθερα και διαδικτυακά σε ψηφιακή μορφή
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ν. 3882/2010 και του ν. 4305/2014. (παρ.1Α άρθρο 266
Ν.3852/10, όπως αντικαθίσταται από την παρ.2 του άρθρου 175 του Ν.4555/18)
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1.3

Σκοπός και οφέλη του ΕΠ

Ο γενικός σκοπός των ΕΠ είναι η προώθηση της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης των ΟΤΑ, σε
εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Ειδικότερα -και κατ’ αντιστοιχία με τα παραπάνω - για το Δήμο Αμαρουσίου ο σκοπός του ΕΠ
είναι η κατάρτιση ενός σαφούς χρονικά και όσο το δυνατόν ακριβούς από άποψη
κόστους μεσοπρόθεσμου σχεδίου υλοποίησης έργων και δράσεων για την περιοχή και
το Δήμο ως Υπηρεσία. Τα έργα και δράσεις που θα περιλαμβάνονται στο ΕΠ θα απαντούν
στα σχετικά άμεσα τοπικά αλλά και εσωτερικά προβλήματα του Δήμου και θα κάνουν
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χρήση των τοπικών πλεονεκτημάτων της περιοχής σε όλα
τα επίπεδα (ανθρώπινοι πόροι, φυσικό κεφάλαιο, ιστορία, πολιτισμός, κ.λπ.).
Συνέπεια του παραπάνω σκοπού είναι ότι το ΕΠ του Δήμου Αμαρουσίου θα πρέπει:
- να αποτελέσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής
ικανότητας του ΟΤΑ και προϊόν συλλογικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου,
- να είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος
του προγραμματικού του κύκλου,
- να είναι εύχρηστο, σύντομο και περιεκτικό, κωδικοποιώντας κατά το δυνατόν την πληροφορία
που παρέχει, ώστε να διευκολύνει την παρακολούθηση και την επικαιροποίησή του,
- να δίνει έμφαση στη διάγνωση, σε σχέση με την αποτύπωση του εξωτερικού και εσωτερικού
περιβάλλοντος, για την ανάδειξη βασικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων,
- να δίνει έμφαση στον τεκμηριωμένο προσδιορισμό των ολιγάριθμων κρίσιμων ζητημάτων, στα
οποία πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές του ο Δήμος, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά
προβλήματα, τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις δυνατότητές του
ως οργανισμού.
- οι άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού να είναι προκαθορισμένοι και σε συμφωνία με την
οργάνωση των αρμοδιοτήτων σε θεματικές ενότητες(4 άξονες) (Ν 3852/2010).
- ο επιχειρησιακός σχεδιασμός να αποτελεί την κεντρική αναφορά ώστε να δίνει εύκολα το
υπόβαθρο, σχεδόν αυτοματοποιημένα, για την εκπόνηση επιμέρους σχεδίων δράσης (ανά
υπηρεσία υλοποίησης, ανά θεματική, κλπ.).
- διερευνά πλήθος πηγών χρηματοδότησης, αποτελώντας βάση για το σχεδιασμό και υλοποίηση
δράσεων κυρίως αναπτυξιακού χαρακτήρα.
- συνδέεται με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του
Δήμου.
- υποστηρίζεται, κατά το δυνατόν, από μηχανογραφική εφαρμογή.
- αξιοποιεί δείκτες επίδοσης.
1.4

Δομή και περιεχόμενα του ΕΠ

Το παρόν ΕΠ περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες και κεφάλαια:
Εισαγωγή
Γενικά - Σκοπός του ΕΠ - Δομή και περιεχόμενα του ΕΠ - Διαδικασία κατάρτισης ΕΠ - Όργανα
κατάρτισης ΕΠ Μεθοδολογία κατάρτισης ΕΠ - Προβλήματα κατάρτισης ΕΠ - Χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης ΕΠ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1:
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 Συνοπτική περιγραφή - αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
 Εργαλεία χρηματοδότησης
 Καθορισμός της στρατηγικής του Δήμου
ΕΝΟΤΗΤΑ 2:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 Επιχειρησιακός σχεδιασμός - Στόχοι και δράσεις
 Τετραετής προγραμματισμός των δράσεων
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Οικονομικός προγραμματισμός και χρηματοδοτικοί πίνακες του Επιχειρησιακού
Προγράμματος
Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

1.5 Διαδικασία Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Δυνάμει του ΠΔ 89/2011, η κατάρτιση του ΕΠ του Δήμου αποτελεί αρμοδιότητα της Εκτελεστικής
Επιτροπής η οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για το σκοπό αυτό το οικείο Γραφείο
Προγραμματισμού και Αξιοποίησης Πόρων συντάσσει σχέδιο ΕΠ σε συνεργασία με τα όργανα της
διοίκησης, τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.
Το οικείο Γραφείο Προγραμματισμού και Αξιοποίησης Πόρων του Δήμου είναι αρμόδιο για την
υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του
κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΕΠ και των ετήσιων
προγραμμάτων δράσης, στα οποία εξειδικεύεται το ΕΠ.
Σε θέματα που αφορούν στο ΕΠ, το Προγραμματισμού και Ανάπτυξης συνεργάζεται με
υπαλλήλους των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, που δύνανται να
συμβάλλουν, μέσω των αντικειμένων αρμοδιότητάς τους. Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει τη γενική
εποπτεία της προόδου των εργασιών της υπηρεσίας.
1.6 Όργανα Κατάρτισης
Για την εκπόνηση του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος ακολουθήθηκε στο μεγαλύτερο
μέρος η μεθοδολογία που περιγράφεται στον Οδηγό Κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ο.Τ.Α της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Δημοτικής
Αρχής, των Νομικών Προσώπων και των Υπηρεσιών του Δήμου είναι το κύριο χαρακτηριστικό της
πορείας που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου
Αμαρουσίου.
1.7 Μεθοδολογία Κατάρτισης
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου, σύμφωνα και με τις οδηγίες του Υπουργείου
Εσωτερικών, υλοποιείται σε 9 βήματα, όπως αυτά αναλύονται παρακάτω:

Βήμα 9: Έγκριση ΕΠ
Βήμα 8: Δείκτες
Βήμα 7: Προγραμματισμός ΕΠ
Βήμα 6: Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου
Βήμα 5: Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου
Βήμα 4: Συνεργασία με Όμορους Δήμους
Βήμα 3: Κατάρτισης Στρατηγικού Σχεδίου
Βήμα 2: Αξιολόγηση Υφιστάμενης Καταστασης
Βήμα 1: Προετοιμασία και Οργάνωση

Σχήμα 1: Ιεραρχία Βημάτων Κατάρτισης ΕΠ Δήμου Αμαρουσίου
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Βήμα 1: Προετοιμασία και Οργάνωση
Σκοπός του συγκεκριμένου βήματος ήταν η προετοιμασία και η οργάνωση της όλης διαδικασίας
κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο ολοκληρώθηκε με τις εξής ενέργειες :
 Διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της Δημοτικής Αρχής
 Προγραμματισμό του έργου
 Ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των ΝΠ του Δήμου για τη διαδικασία
κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
 Βήμα 2: Συνοπτική Περιγραφή και Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης
Σκοπός του βήματος ήταν η αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της
περιοχής του Δήμου και του Δήμου ως Οργανισμού και ο εντοπισμός των κυριοτέρων
προβλημάτων, ελλείψεων και ζητημάτων που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος την επόμενη τετραετία,
ώστε να διαφανούν οι ανάγκες στήριξης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος κυρίως στους
θεματικούς τομείς «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία,
Πολιτισμός και Αθλητισμός», «Τοπική οικονομία και απασχόληση» και του εσωτερικού
περιβάλλοντος του Δήμου και των οριζόντιων υπηρεσιών.
Το γραφείο προγραμματισμού και αξιοποίησης πόρων, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου
και τα Νομικά του Πρόσωπα, κατέγραψε και παρουσίασε συνοπτικά:
 την οργανωτική δομή και τα συστήματα λειτουργίας, το ανθρώπινο δυναμικό
 τις συνεργασίες
 διαδικασίες, συστήματα και πρότυπα που υποστηρίζουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
 την κτιριακή υποδομή και τον τεχνικό εξοπλισμό
 οικονομικά στοιχεία και περιουσία.
Στη συνέχεια προχώρησε στην αξιολόγηση της περιοχής του Δήμου και της οργάνωσης και
λειτουργίας του, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων (σε μία S.W.O.T. ανάλυση) τα εξής:

Τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης (τοπικά και εσωτερικά), τα οποία είναι σκόπιμο να
αντιμετωπιστούν από το Δήμο μεσοπρόθεσμα.

Τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της περιοχής του Δήμου ως προς τα κρίσιμα
ζητήματα, τις ανάγκες των πολιτών καθώς επίσης και την εκτιμώμενη ζήτηση για την παροχή
υπηρεσιών σε επίπεδο Δήμου.

Τις δυνατότητες και τις υφιστάμενες αδυναμίες των υπηρεσιών του Δήμου και των
Νομικών Προσώπων του, σε σχέση α) με τις λειτουργίες που επιτελούν, το ανθρώπινο δυναμικό,
την υλικοτεχνική τους υποδομή, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, και β) με την
οικονομική κατάσταση του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.

Τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς από εξωγενείς παράγοντες (όπως θεσμικό πλαίσιο,
εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηματοδοτήσεις).
Βασικό εργαλείο που αποτέλεσε τον πυρήνα της παρούσας ενότητας αποτελεί το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα του Δήμου 2014-2019.
Βήμα 3: Καθορισμός του Οράματος και της Στρατηγικής του Δήμου-Κατάρτιση
Στρατηγικού Σχεδίου
Σκοποί του συγκεκριμένου βήματος ήταν η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος
μέσω του καθορισμού στόχων και δράσεων της Δημοτικής Αρχής,
η διατύπωση των
κατευθυντηρίων πολιτικών επιλογών της Δημοτικής Αρχής για την επόμενη περίοδο, η διατύπωση
του οράματος και τέλος ο προσδιορισμός των Μέτρων (Αναπτυξιακές Προτεραιότητες) και των
Στόχων, σύμφωνα με τις οποίες θα διαρθρωθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη
τις εθνικές (τομεακές και περιφερειακές) αναπτυξιακές προτεραιότητες. Η στρατηγική του Δήμου
οργανώθηκε σε τέσσερις άξονες:
 Άξονας 1ος: «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»
 Άξονας 2ος: «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός»,
 Άξονας 3ος : «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»
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 Άξονας 4ος : «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου»
Οι Αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου αποτελούν γενικές κατευθύνσεις της Δημοτικής
Αρχής που θα καθοδηγούν και θα προσανατολίζουν τις ειδικότερες αποφάσεις των υπηρεσιών
κατά την επιλογή των δράσεων.
Κατόπιν της έγκρισης του Στρατηγικού Σχεδίου ακολουθούν :
Βήμα 4: Συνεργασία με Όμορους Δήμους και την Περιφέρεια
Σκοπός του βήματος ήταν η διασφάλιση του συντονισμού των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης
και η προώθηση τυχόν διαδημοτικών και διαβαθμιδικών συνεργασιών (Περιφέρειας-Δήμου). Το
βήμα αυτό, εκτός των άλλων, στοχεύει επίσης στην αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας του
Δήμου με όμορους Δήμους για τη συντονισμένη προώθηση της υπερτοπικής ανάπτυξης και την
από κοινού παροχή υπηρεσιών ή την υλοποίηση δράσεων και συμφωνιών. Επιπρόσθετα, το βήμα
στοχεύει στη συνεργασία του Δήμου με την Περιφέρεια, ώστε να συντονιστούν δράσεις που
αφορούν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.
Βήμα 5: Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και Διαδικασίες Διαβούλευσης
Το βήμα περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:
 Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου
 Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
 Δημοσιοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου μέσω των διαθέσιμων συστημάτων και διαδικασιών
επικοινωνίας
 Διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων-Διαβούλευση
 Σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενημέρωση των αρμόδιων
υπηρεσιών
Βήμα 6: Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου
Με σκοπό την εφαρμογή της στρατηγικής του Δήμου, στο βήμα αυτό, καταρτίζεται το
Επιχειρησιακό Σχέδιο για την επίτευξη κάθε Στόχου του Στρατηγικού Σχεδίου. Η ανάλυση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος περιλαμβάνει Άξονες, Μέτρα, Στόχους, όπως έχουν καταρτιστεί
στη φάση εκπόνησης του Στρατηγικού Σχεδίου και δράσεις που εξειδικεύουν και επιμερίζουν τη
στρατηγική του Δήμου.
Για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου απαιτείται εξειδίκευση των Μέτρων και των Στόχων
σε Δράσεις.
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο αναφέρεται σε δράσεις τοπικής ανάπτυξης εξωτερικού περιβάλλοντος
(Άξονες 1 έως 3) και σε δράσεις εσωτερικής ανάπτυξης (άξονας 4).
Βήμα 7: Τετραετής Προγραμματισμός των Δράσεων. Οικονομικός Προγραμματισμός του
Επιχειρησιακού Προγράμματος
Σκοποί του συγκεκριμένου βήματος είναι α) η ιεράρχηση & προγραμματισμός των δράσεων β) η
εκτίμηση του προϋπολογισμού των δράσεων, εκτίμηση των εσόδων και των πηγών
χρηματοδότησης και η κατανομή των εσόδων στα έτη για την κάλυψη των δαπανών των δράσεων
γ) η ομαδοποίηση των δράσεων. Συγκεκριμένα συντάσσεται πίνακας:
α) με τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων,
β) τον προϋπολογισμό των δράσεων και τους χρηματοδοτικούς πίνακες του Επιχειρησιακού
Προγράμματος.
γ) Προκειμένου να αποκτηθεί η συγκεντρωτική εικόνα των δράσεων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος, αλλά και η εικόνα για επιμέρους κατανομές, συντάσσονται συγκεντρωτικοί
πίνακες και ομαδοποιούνται οι δράσεις :

ανάλογα με την υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την υλοποίησή τους

ανάλογα με το είδος τους (λειτουργία, ενέργεια, επένδυση/έργο) (συνεχιζόμενη, νέα)
[16]
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ανάλογα με την προτεραιότητα

ανάλογα με τη χωροθέτηση (στο σύνολο της επικράτειας του Δήμου, ανά δημοτική/τοπική
κοινότητα, διαδημοτική, διαβαθμιδική, κλπ.)

ανάλογα με το έτος

ανάλογα με τη πηγή χρηματοδότησης και το έτος
Βήμα 8: Προσδιορισμός Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
Στο βήμα αυτό προσδιορίζονται οι δείκτες με βάση τους οποίους θα πραγματοποιείται η
παρακολούθηση και η αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι δείκτες
παρακολούθησης κατηγοριοποιούνται σε:

(α) Δείκτες εισροών,

(β) Δείκτες εκροών και

(γ) Δείκτες αποτελέσματος.
Βήμα 9: Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος & Τελικές Ενέργειες
Το τελευταίο βήμα περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

έγκριση από το Δ.Σ. του κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου, εντός μιας (1) εβδομάδας από
την εισήγηση των υπηρεσιών του, των στόχων και των δράσεων του Επιχειρησιακού που το
αφορούν.

ολοκλήρωση του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Υπηρεσία Προγραμματισμού
και Αξιοποίησης Πόρων.

υποβολή του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Εκτελεστική Επιτροπή στο
Δημοτικό Συμβούλιο, επισυνάπτοντας τις σχετικές αποφάσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου
για δράσεις/ σχέδια δράσης που τα αφορούν.

έγκριση του σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο.

δημοσιοποίηση του προγράμματος από το Δήμο.
Τα επόμενα κεφάλαια του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αμαρουσίου περιγράφουν
αναλυτικά τα βήματα της διαδικασίας κατάρτισής του, όπως αυτά αναφέρονται στις προηγούμενες
ενότητες.
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Α ΣΤΑΔΙΟ: Στρατηγικός Σχεδιασμός

Β ΣΤΑΔΙΟ: Δημόσια Διαβούλευση-Έγκριση

•Βήμα 1: Προετοιμασία και Οργάνωση
•Βήμα 2: Περιγραφή και Αξιολόγηση
Υφιστάμενης Κατάστασης
•Βήμα 3: Καθορισμός Οράματος και
Στρατηγικής
•Βήμα 4: Συνεργασία με Όμορους Δήμους

•Βήμα 5: Διαδικασίες Έγκρισης και Δημόσιας
Διαβούλευσης

Δ: ΣΤΑΔΙΟ: Έγκριση
•Βήμα 9: Έγκριση Προγράμματος-Τελικές
Ενέργειες

Γ ΣΤΑΔΙΟ: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

•Βήμα 6: Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου
•Βήμα 7: Τετραετής Προγραμματισμός
Δράσεων-Οικονομικός Προγραμματισμός
ΕΠ
•Βήμα 8: Δείκτες Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης

Σχήμα 2: Στάδια Κατάρτισης ΕΠ Δήμου Αμαρουσίου
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
2. Συνοπτική περιγραφή - αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
2.1. Η γενική εικόνα του Δήμου
Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου
Αμαρουσίου, περιγράφεται συνοπτικά και αξιολογείται η περιοχή του Δήμου, με σκοπό τον
εντοπισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης, που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος
κατά το διάστημα εφαρμογής του ΕΠ. Παρουσιάζεται επίσης η οργάνωση - λειτουργία του Δήμου
και των Νομικών του Προσώπων, με σκοπό τον εντοπισμό σημαντικών ζητημάτων εσωτερικής
ανάπτυξης που πρέπει να αντιμετωπιστούν και τον εντοπισμό κρίσιμων ζητημάτων τοπικής και
εσωτερικής ανάπτυξης.
Αναφορικά με τα θέματα τοπικής ανάπτυξης περιγράφονται και αναλύονται ζητήματα, στον τομέα
ευθύνης και αρμοδιότητας κάθε υπηρεσίας για τους τομείς :
- Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής.
- Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός.
- Τοπική Οικονομία και Απασχόληση.
Τα κρίσιμα ζητήματα καθορίστηκαν συνεκτιμώντας:
- τις αρμοδιότητες του Δήμου,
- τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του,
- τα θεματικά αντικείμενα δραστηριοποίησης των υφιστάμενων υπηρεσιών και των Νομικών
Προσώπων του,
- τις κατευθύνσεις της Δημοτικής Αρχής και τις προτεραιότητες που αποτυπώνονται στο
προεκλογικό της πρόγραμμα,
- τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες.
Βασικό εργαλείο της παρούσας ενότητας είναι το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου ετών 20152019 καθώς αποτελεί σημαντική πηγή πληροφοριών που συγκεντρώνει στοιχεία και δεδομένα
που ισχύουν και την παρούσα χρονική στιγμή και δεν αναλύονται περαιτέρω στο παρόν
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Η ανάλυση αποσκοπεί στην καταγραφή και ερμηνεία των βασικών παραμέτρων του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής. Η ανάλυση αναπτύσσεται σε τρεις βασικές ενότητες.
Στην πρώτη ενότητα καταγράφεται η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Σε πρώτο επίπεδο
περιγράφονται τα δημογραφικά στοιχεία που αφορούν τον πληθυσμό και στη συνέχεια
εξετάζονται τα επίπεδα τόσο της κοινωνικής όσο και της οικονομικής ανάπτυξης.
Στην δεύτερη ενότητα καταγράφονται οι δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής. Αρχικά
καταγράφεται η χωροταξική πολεοδομική οργάνωση. Κατόπιν ακολουθεί η οικιστική ανάπτυξη και
τέλος η ποιότητα του αστικού και του φυσικού περιβάλλοντος.
Τέλος στην τρίτη ενότητα καταγράφονται και αναλύονται οι συνθήκες στέγασης. Στην ενότητα
αυτή αξιολογείται και καταγράφεται το οικιστικό απόθεμα της περιοχής αλλά και η ποιότητα των
κατοικιών.
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Ο Δήμος Αμαρουσίου βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών της
Περιφέρειας Αττικής. Καταλαμβάνει έκταση 13 τ.χλμ. και ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 72.333
κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Aναπτύσσεται σε υψόμετρο 230 μέτρων, 2
χιλιόμετρα νότια της Κηφισιάς και 11 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του κέντρου των Αθηνών, ενώ
περιβάλλεται από τους περιφερειακούς δήμους, Πεντέλης, Βριλησσίων, Φιλοθέης - Ψυχικού, Νέας
Ιωνίας, Ηρακλείου Αττικής, Χαλανδρίου και Λυκόβρυσης - Πεύκης.
2.2.Στοιχεία πληθυσμού
Ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται σε 72.333 με πυκνότητα 5.536 κάτοικοι ανά km2. Ο
μόνιμος πληθυσμός του Δήμου περιλαμβάνει 33.738 άρρενες (0,47%) και 38.595 (0,53%)
θήλεις, με 68.814 (95,14%) Έλληνες υπηκόους και 3.519 (4,86%) υπηκόους άλλης χώρας, ενώ
ο μέσος όρος ηλικίας του μόνιμου πληθυσμού είναι τα 42 έτη.
Πληθυσμιακή Εξέλιξη Αμαρουσίου
Χρονολογία Πληθυσμός

Προστιθείς
Πληθυσμός

Αύξηση

Αθροιστική Αύξηση

1836

320 κάτοικοι

320 κάτοικοι

-

-

1920

3.450 κάτοικοι

+3.130 κάτοικοι

+378,12% 378,12%

1928

7.567 κάτοικοι

+4.117 κάτοικοι

+119%

497,45%

1940

8.253 κάτοικοι

+686 κάτοικοι

+9,06%

506,51%

1943

10.000 κάτοικοι

+1.747 κάτοικοι

+21,16%

527,67%

1951

12.080 κάτοικοι

+2.080 κάτοικοι

+20,8%

548,47

1961

20.135 κάτοικοι

+8.055 κάτοικοι

+66,68%

615,15%

1971

27.000 κάτοικοι

+6.865 κάτοικοι

+34,09%

649,14%

1981

48.151 κάτοικοι

+21.151 κάτοικοι

+78,33%

727,47%

1991

64.092 κάτοικοι

+15.941 κάτοικοι

+33%

760%

2001

71.551 κάτοικοι

+7.459 κάτοικοι

+11,63%

772,1%

2011

72.333 κάτοικοι

+782 κάτοικοι

+1,09%

773,19%

Πίνακας 1 – Πληθυσμιακή Εξέλιξη Αμαρουσίου
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
Δείκτης Εξάρτησης: Δηλώνει την επιβάρυνση που δέχεται ο ενεργός πληθυσμός (15-64 ετών)
από το γεροντικό και το νεανικό πληθυσμό (65+ και 0-14 ετών). Στο σύνολο του Δήμου, η τιμή
του δείκτη εξάρτησης ανέρχεται στο 55%.
Δείκτης Αντικατάστασης: Αποτελεί ένα σημαντικό δομικό δείκτη ο οποίος παρουσιάζει για κάθε
100 άτομα 60-64 ετών (που θεωρητικά ετοιμάζονται να αποχωρήσουν από την αγορά εργασίας)
πόσα άτομα 15-19 ετών (που θεωρητικά ετοιμάζονται να εισέρθουν στην αγορά εργασίας)
αντιστοιχούν. Ο δείκτης δείχνει ικανοποιητικός για το Δήμο, αφού είναι πάνω από τη μονάδα
(1,28).
Δείκτης Νεανικότητας: Δείχνει το ποσοστό των νέων ατόμων ηλικίας 0-14 ετών, στο συνολικό
πληθυσμό. Η τιμή του δείκτη για το σύνολο του Δήμου χαρακτηρίζεται αρκετά ικανοποιητική
(14,56%).
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2.2.1.

Μόνιμος πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών

Αρρενες
Σύνολο

0-4

33.738

5-9

1.916

1.697

10 14
1.587

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

1.590

1.589

2.137

2.932

2.984

2.776

2.392

2.207

2.070

2.104

1.577

1.537

1.258

8084
827

85+
558

Θήλεις
Σύνολο 0-4
38.595 1.884

5-9
1.692

10 -14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85+

1.617

1.577

1.669

2.389

3.173

3.199

3.244

2.760

2.769

2.681

2.577

1.951

1.785

1.443

1.200

985

Πίνακας 2 –Μόνιμος πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
2.2.2.

Μόνιμος Πληθυσμός κατά ομάδες υπηκοοτήτων

Ξένες χώρες
Χώρες ΕΕ

Σύνολ
ο

3.519

Λοιπή Ευρώπη

Ασία

Σύνολ
ο

Βουλγαρί
α

Ηνωμέν
ο
Βασίλειο

Κύπρο
ς

Λοιπέ
ς
χώρες

Σύνολ
ο

Αλβανί
α

Ρωσική
Ομοσπονδί
α

Λοιπέ
ς
χώρες

Σύνολ
ο

Πακιστά
ν

Γεωργί
α

Λοιπέ
ς
χώρες

897

140

112

177

468

1.947

1.654

49

244

488

5

143

340

Πίνακας 3 – Μόνιμος Πληθυσμός κατά ομάδες υπηκοοτήτων
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
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Λοιπες χώρες
/
Χωρίς
υπηκοότητα ή
αδιευκρίνιστ
η υπηκοότητα
ή δε δήλωσε
(ξένη
υπηκοότητα)
187

2.2.3.
Οικογενειακή κατάσταση
Ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου περιλαμβάνει 28.863 άγαμους/ες (39,90%), 35.116
εγγάμους/ες ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση (48,55%), 4.909 χήρους/ες από γάμο ή
σύμφωνο συμβίωσης (6,79%) και 2.923 διαζευγμένους/ες από γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης
(4,04%).

Σύνολο

Άγαμοι

Διαζευγμένοι
Έγγαμοι / Με Χήροι / Χήροι
/
σύμφωνο
από σύμφωνο Διαζευγμένοι
συμβίωσης
συμβίωσης από σύμφωνο
συμβίωσης

Σε διάσταση

Και των δύο φύλων

72.333

28.863

35.116

4.909

2.923

522

Άρρενες

33.738

14.683

17.413

602

887

153

Θήλεις

38.595

14.180

17.703

4.307

2.036

369

Πίνακας 4 – Οικογενειακή κατάσταση
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
2.2.4.

Nοικοκυριά και μέλη αυτών κατά μέγεθος νοικοκυριού

Περιγραφή

Nοικοκυριά

Mέλη

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

28.938

71.317

1 μέλος

7.622

7.622

2 μέλη

8.461

16.922

3

>>

6.306

18.918

4

>>

5.265

21.060

5

>>

1.004

5.020

280

1.775

6 μέλη και άνω

Πίνακας 5 - Nοικοκυριά και μέλη αυτών κατά μέγεθος νοικοκυριού
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
2.2.5.
Πυρηνικές οικογένειες, μέλη πυρηνικών οικογενειών και αριθμός παιδιών
κατά τύπο πυρηνικής οικογένειας

Περιγραφή / Τύπος πυρηνικής οικογένειας

Πυρηνικές
οικογένειες

Μέλη
πυρηνικών
οικογενειών

Αριθμός παιδιών

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

20.718

60.205

22.265

Παντρεμένα ζευγάρια/Συμβιούντες

17.222

52.081

17.637

Μόνος πατέρας

458

1.060

602

Μόνη μητέρα

3.038

7.064

4.026

Πίνακας 6 – Πυρηνικές οικογένειες, μέλη πυρηνικών οικογενειών και αριθμός παιδιών κατά τύπο
πυρηνικής οικογένειας
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
2.2.6.

Πυρηνικές οικογένειες κατά αριθμό παιδιών

Περιγραφή
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Σύνολο
πυρηνικών
οικογενειών

Πυρηνικές οικογένειες κατά αριθμό παιδιών
0

1

2

3+

20.718

6.167

7.898

5.765

888

Πίνακας 7 - Πυρηνικές οικογένειες κατά αριθμό παιδιών
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
22

Στρατη γι κό Σχέ δ ι ο Δ ή μου Α μαρου σί ου 2 0 2 0 - 2 0 2 3
2.2.7.
Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά τύπο και μέγεθος και κατά τύπο πυρηνικής
οικογένειας
Μέλη του

νοικοκυριού

Περιγραφή / Τύπος
νοικοκυριού και τύπος
πυρηνικής οικογένειας

Σύνολο
νοικοκυριών

1

2

3+

Σύνολο μελών
των
νοικοκυριών

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

28.938

7.622

8.461

12.855

71.317

1. Νοικοκυριά με μία
πυρηνική οικογένεια

20.129

0

7.654

12.475

60.283

Παντρεμένα ζευγάρια /
Συμβιούντες

16.833

0

5.746

11.087

51.967

Μόνοι γονείς με παιδί-ιά

3.296

0

1.908

1.388

8.316

Πίνακας 8 - Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά τύπο και μέγεθος και κατά τύπο πυρηνικής οικογένειας
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
2.2.8.

Nοικοκυριά και μέλη αυτών κατά μέγεθος νοικοκυριού

Σύνολο

Aριθμός μελών νοικοκυριού

Nοικοκυριά

Mέλη

Αμαρούσιον,το

28.938

71.317

1 μέλος

7.622

7.622

2 μέλη

8.461

16.922

3

"

6.306

18.918

4

"

5.265

21.060

5

"

1.004

5.020

6

"

212

1.272

68

503

7 μέλη και άνω

Πίνακας 9 - Nοικοκυριά και μέλη αυτών κατά μέγεθος νοικοκυριού
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
2.2.9.

Πυρηνικές οικογένειες κατά αριθμό απασχολούμενων μελών

Περιγραφή

Σύνολο
πυρηνικών
οικογενειών

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

3.021.425
20.718

Πυρηνικές
οικογένειες
απασχολουμένων μελών

κατά

αριθμό

Χωρίς
απασχολούμενο
μέλος

Με
ένα
απασχολούμενο
μέλος

Με δύο και άνω
απασχολούμενα
μέλη

969.317
5.229

1.118.950
7.094

933.158
8.395

Πίνακας 10 - Πυρηνικές οικογένειες κατά αριθμό απασχολούμενων μελών
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
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2.2.10.

Πυρηνικές οικογένειες κατά τύπο πυρηνικής και αριθμό απασχολούμενων μελών

Παντρεμένα ζευγάρια χωρίς παιδί-ιά / Συμβιούντες
χωρίς παιδί-ιά
Με τρία και
Χωρίς
Με
ένα Με
δύο
άνω
απασχολο
απασχολο
απασχολο
απασχολο
ύμενο
ύμενο
ύμενα
ύμενα
μέλος
μέλος
μέλη
μέλη

Παντρεμένα ζευγάρια με παιδί-ιά / Συμβιούντες με
παιδί-ιά
Με τρία και
Χωρίς
Με
ένα Με
δύο
άνω
απασχολο
απασχολο
απασχολο
απασχολο
ύμενο
ύμενο
ύμενα
ύμενα
μέλος
μέλος
μέλη
μέλη

3.287

950

1.196

1.684

0

3.835

5.691

579

Μόνοι γονείς με παιδί-ιά
Χωρίς
απασχολο
ύμενο
μέλος

Με
ένα
απασχολο
ύμενο
μέλος

Με
δύο
απασχολο
ύμενα
μέλη

Με τρία και
άνω
απασχολο
ύμενα
μέλη

992

2.063

375

66

Πίνακας 11 - Πυρηνικές οικογένειες κατά τύπο πυρηνικής και αριθμό απασχολούμενων μελών
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
2.2.11.

Πυρηνικές οικογένειες κατά τύπο πυρηνικής και υπηκοότητα συζύγων, συντρόφων και μόνων γονέων
Τύπος πυρηνικής / Υπηκοότητα συζύγων, συντρόφων και μόνων γονέων
Παντρεμένα ζευγάρια / Συμβιούντες

Σύνολο
πυρηνικών
οικογενειών

20.718

Μόνοι γονείς

Σύνολο

Και
οι
δύο
σύζυγοι Έλληνες
/ Και οι δύο
σύντροφοι
Έλληνες

Ο ένας εκ των δύο
συζύγων Έλληνας /
Ο ένας εκ των δύο
συντρόφων
Έλληνας

Και
οι
δύο
σύζυγοι
αλλοδαποί / Και
οι δύο σύντροφοι
αλλοδαποί

Σύνολο

Ο
μόνος
γονέας
Έλληνας

Ο μόνος γονέας
αλλοδαπός

17.222

16.041

627

554

3.496

3.358

138

Πίνακας 12 - Πυρηνικές οικογένειες κατά τύπο πυρηνικής και υπηκοότητα συζύγων, συντρόφων και μόνων γονέων
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
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Στρατη γι κό Σχέ δ ι ο Δ ή μου Α μαρου σί ου 2 0 2 0 - 2 0 2 3
2.2.12.

Γυναίκες ηλικίας 10 ετών και άνω κατά αριθμό παιδιών

Τόπος μόνιμης διαμονής

Σύνολο
γυναικών

Αριθμός

παιδιών

0

1

2

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ
5.000.444
1.710.051
717.998
1.773.497
ΑΤΤΙΚΗ
1.805.547
684.357
314.743
612.168
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1.805.547
684.357
314.743
612.168
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
1.805.547
684.357
314.743
612.168
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ
284.692
107.607
52.110
99.430
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
35.019
13.625
6.615
11.853
Πίνακας 13 - Γυναίκες ηλικίας 10 ετών και άνω κατά αριθμό παιδιών
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
2.2.13.

3

4 και άνω

560.108
143.025

238.790
51.254

143.025

51.254

143.025

51.254

19.903

5.642

2.235

691

Γυναίκες ηλικίας 10 ετών και άνω, κατά ηλικία του μεγαλύτερου παιδιού

Τόπος μόνιμης διαμονής

Σύνολο
γυναικών

Από αυτές,
χωρίς
παιδιά

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

5.000.444
1.805.547
1.805.547
1.805.547
284.692
35.019

1.710.051
684.357
684.357
684.357
107.607
13.625

Ηλικία μεγαλύτερου παιδιού
Κάτω των 6
ετών

6-12

13-18

19-24

25 και άνω

333.672
126.512
126.512
126.512
21.124
2.690

354.499
128.840
128.840
128.840
20.941
2.478

311.688
111.505
111.505
111.505
17.983
2.169

322.670
114.472
114.472
114.472
18.158
2.130

1.967.864
639.861
639.861
639.861
98.879
11.927

Πίνακας 14 - Γυναίκες ηλικίας 10 ετών και άνω, κατά ηλικία του μεγαλύτερου παιδιού
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
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2.2.14.
Μορφωτικό επίπεδο
Οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο σύνολο των ατόμων που έχουν γεννηθεί πριν το 2005 (67.512 άτομα) ανέρχονται σε 8.068 (11,95%),
οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας σε 28.759 (42,60%) και οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας σε 25.674 (38,03%).

Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολλέγια κλπ.)

Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού,
Εκκλησιαστικού κλπ.)

Πτυχιούχοι Επαγγελματικού
Λυκείου

Πτυχιούχοι Επαγγελματικών
Σχολών

Απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου

Απόφοιτοι Δημοτικού

1.920

637

2.276

6.795

691

596

2.221

3.222

187

1.985

73

2.409

314

1.985

7.864

1.867

361

3.312

9.601

323

351

2.593

4.846

551

1.974

241

2.412

Πίνακας 15 - Μόνιμος Πληθυσμός, κατά φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
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Μη κατατασσόμενοι (άτομα
γεννηθέντα μετά την 1/1/2005)

Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και
ισότιμων σχολών

7.685

Ολοκλήρωσαν την προσχολική
αγωγή

Πτυχιούχοι Παν/μίου –
Πολυτεχνείου και ισότιμων σχολών

2.382

Εγκατέλειψαν το Δημοτικό, αλλά
γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση

Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών

659

Πτυχιούχοι ανώτερων
επαγγελματικών σχολών

Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου
Σύνολο
Άρρενες
33.738
Σύνολο
Θήλεις
38.595

Δε γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση

2.2.14.1. Μόνιμος Πληθυσμός, κατά φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης

Στρατη γι κό Σχέ δ ι ο Δ ή μου Α μαρου σί ου 2 0 2 0 - 2 0 2 3
3. Υποδομές Μεταφορών
Η Λεωφόρος Κηφισίας αποτελεί την κομβική λεωφόρο ταχείας προσπέλασης που εξυπηρετεί με
το μεγαλύτερο φόρτο το συγκρότημα Βόρεια των Αθηνών. Την Κηφισίας τέμνει οριζοντίως ο
διερχόμενος αυτοκινητόδρομος της Αττικής Οδού στο ύψος του Παραδείσου. Λοιποί δρόμοι που
συνδέουν το Μαρούσι με τους γειτονικούς δήμους είναι η οδός Πεντέλης-Λεωφόρος Δημοκρατίας
προς τα Μελίσσια στα ανατολικά, η οδός Αγίου Κωνσταντίνου προς Πεύκη και Νέο Ηράκλειο στα
δυτικά και η οδός Χαλανδρίου-Αμαρουσίου στα νότια προς το Χαλάνδρι.

http://geoportal.maroussi.gr/sdi/
Η είσοδος στο κέντρο της πόλης είναι εφικτή μέσω της οδού Βασιλίσσης Σοφίας που διέρχεται
έμπροσθεν του δημαρχειακού μεγάρου, ενώ η Οδός Περικλέους οδηγεί στη Λεωφόρο Ειρήνης
προς το κέντρο της Πεύκης και τη Λυκόβρυση. Η ιστορική Οδός Νερατζιωτίσσης συνδέει την
ιστορική έδρα του αρχαίου Αθμόνου στη Νερατζιώτισσα με το σύγχρονο κέντρο της πόλης προς
βορρά, εφαπτόμενη της σιδηροδρομικής γραμμής.

[27]

Στρατη γι κό Σχέ δ ι ο Δ ή μου Α μαρου σί ου 2 0 2 0 - 2 0 2 3
H περιοχή πρόκειται να καταστεί σημαντικός συγκοινωνιακός κόμβος, σύμφωνα με τις επεκτάσεις
στις οποίες προβλέπεται να προβεί η Αττικό Μετρό, με τη νέα Γραμμή 4 να συνδέει την πόλη και
τον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο με το Μετρό Αθήνας στο Σταθμό Μαρούσι, αλλά και τον Προαστιακό
Σιδηρόδρομο με το Μετρό στο μελλοντικό Σταθμό Παράδεισος. Σύμφωνα με τις μελέτες, η πόλη
θα συνδεθεί με όλων των ειδών τα συγκοινωνιακά μέσα και θα είναι προσβάσιμη από κάθε
κατεύθυνση της πρωτευούσης. Επιπλέον, θα επωφεληθεί από τις βόρειες επεκτάσεις του
Ηλεκτρικού προς τα βόρεια προάστια και του Προαστιακού προς τη βορειοανατολική και την
ανατολική Αττική, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα στην αποσυμφόρηση από την έντονη
κυκλοφορία και στην αναβάθμιση ζωής των κατοίκων.
Τα μέσα σταθερής τροχιάς που διέρχονται από το Δήμο Αμαρουσίου είναι η γραμμή του Η.Σ.Α.Π.,
που διασχίζει το Δήμο με διεύθυνση σχεδόν Βορρά – Νότου, και ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος,
που διασχίζει το Δήμο με διεύθυνση σχεδόν Ανατολής – Δύσης. Αναφορικά με τη γραμμή του
Η.Σ.Α.Π., εντός των ορίων του Δήμου υπάρχουν τέσσερεις σταθμοί. Συγκεκριμένα, στο βόρειο
όριο του Δήμου, βρίσκεται ο σταθμός «ΚΑΤ», στο κεντρικό τμήμα του υπάρχει ο σταθμός
«Μαρούσι» και στα νότια οι σταθμοί «Ειρήνη» και «Νεραντζιώτισα».
Σχετικά με τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο, στη συμβολή της χάραξής του με την οδό
Νερατζιωτίσσης υπάρχει ο ομώνυμος σταθμός, που βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του Δήμου,
καθώς και στη συμβολή της Αττικής Οδού με τη Λεωφόρο Κηφισίας ο σταθμός «Κηφισίας», ενώ
λειτουργεί και ο σταθμός «Πεντέλη», στη συμβολή με τη Λεωφόρο Πεντέλης στο νοτιοανατολικό
όριο του Δήμου.

https://www.athenstransport.com/wpcontent/uploads/2012/05/Diktyo_Meson_Statheris_Trohias.jpg
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Στρατη γι κό Σχέ δ ι ο Δ ή μου Α μαρου σί ου 2 0 2 0 - 2 0 2 3
3.1.Αστική Συγκοινωνία
Η πόλη του Αμαρουσίου, εξυπηρετείται από πυκνό δίκτυο δρομολογίων των αστικών
συγκοινωνιών του ΟΑΣΑ.
Αριθμός Γραμμής

Ονομασία Γραμμής

402
410
411
421
444
446
500
501
527
541
550
602
642
Α7
Α8
Ε14
Χ14
Χ93

ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ
Ο.Α.Κ.Α- ΑΝΩ ΜΕΛΙΣΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤ. ΕΙΡΗΝΗ - ΓΑΛΑΤΣΙ - ΣΤ. ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΣΤΑΘ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΝΟΣΟΚ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ (Μέσω ΠΙΚΠΑ)
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΠΕΥΚΗ - ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΥΚΗ - ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΣΤ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
Π. ΦΑΛΗΡΟ - ΚΗΦΙΣΙΑ
Ν. ΙΩΝΙΑ - ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ - ΣΤΑΘ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - ΠΕΥΚΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ - ΚΗΦΙΣΙΑ (ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - Ν. ΙΩΝΙΑ - ΜΑΡΟΥΣΙ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ - Ο.Α.Κ.Α - ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ (EXPRESS)
ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΣΤ. ΥΠΕΡ. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ - ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS)
Πίνακας 16 - Διερχόμενες λεωφορειακές γραμμές
Πηγή: ΟΑΣΑ

3.2.Δημοτική Συγκοινωνία
Γενικές Πληροφορίες - Στατιστικά στοιχεία
Ο Δήμος Αμαρουσίου παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες του και τους επισκέπτες της πόλης να
χρησιμοποιούν τη Δημοτική Συγκοινωνία δωρεάν για τις μετακινήσεις τους. Επιπλέον, με την
εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την κυκλοφορία στοχεύει στη διαμόρφωση
συνθηκών ανεμπόδιστης διακίνησης και μεταφοράς μέσα στη πόλη, καθώς και στη ρύθμιση της
χρήσης των δρόμων, με τρόπο ώστε να κινούνται αρμονικά, τα οχήματα, τα δημόσια μέσα
μεταφοράς και οι πεζοί.
Η Συγκοινωνία Αμαρουσίου ξεκίνησε τη λειτουργία της το Δεκέμβριο του 1997 με τη πρώτη
γραμμή. Μετά από 22 χρόνια καλύπτει το 93% της πόλης μέσω των πέντε τοπικών λεωφορειακών
γραμμών και με καθημερινή 18ωρη λειτουργία (από 05:45 έως τις 23:45).
Το μήκος των γραμμών καθώς και οι συχνότητες παρουσιάζονται πιο κάτω:
Αριθμός
Ονομασία Γραμμής
Γραμμής
Γραμμή
Γραμμή
Γραμμή
Γραμμή
Γραμμή

010:
020:
030:
040:
080:

ΗΣΑΠ - ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗ μήκος 13km
ΗΣΑΠ - ΝΕΑ ΛΕΣΒΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ μήκος 12km
ΗΣΑΠ - ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ μήκος 7,5km
ΗΣΑΠ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ μήκος 10,5km
ΨΑΛΙΔΙ - ΗΣΑΠ ΚΑΤ μήκος 6,1km
Πίνακας 17 - Δημοτική Συγκοινωνία
Πηγή:Ιστότοπος Δήμου Αμαρουσίου
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Συχνότητα
δρομολογίων
60min
60min
25min
60min
60min
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Ο στόλος της επιχείρησης περιλαμβάνει:
23 midi θερμικά (Euro II) 15 θέσεων
2 λεωφορεία Φυσικού Αερίου (C.N.G.) 33 θέσεων
Υλοποιούνται: 160 δρομολόγια ανά ημέρα
Πραγματοποιούνται: Πάνω από 1200 km/ημέρα
Μετακινούνται: Πάνω από 18.000 επιβάτες/ημέρα

3.3.Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
Ο Δήμος Αμαρουσίου, στο πλαίσιο της εκπόνησης της μελέτης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του δήμου και συγκεκριμένα του πρώτου κύκλου των διαβουλεύσεων,
διοργάνωσε μία δημόσια συνάντηση την Δευτέρα 04 Νοεμβρίου 2019 με σκοπό την ενημέρωση
των σημαντικότερων εμπλεκόμενων φορέων αναφορικά με το ρόλο τους στο σχεδιασμό, αλλά και
την καταγραφή των αναγκών και των προβλημάτων της καθημερινότητά τους σε σχέση με τις
μετακινήσεις στον δήμο.
Στην συνάντηση αυτή έγιναν εισηγήσεις από την ομάδα μελέτης του Αναδόχου σχετικά με την
έννοια της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και την αναγκαιότητα εκπόνησης της σχετικής
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μελέτης, παρουσιάστηκαν στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος μεταφορών
στον δήμο και τονίστηκε η σημασία της ενεργούς συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων και
πολιτών τόσο στις διαβουλεύσεις όσο και στη συμπλήρωση των σχετικών ερωτηματολογίων και
στην υποστήριξη της συλλογής των απαραίτητων δεδομένων.
Ανάλυση και κατηγοριοποίηση των ευρημάτων της 1ης Διαβούλευσης στις εξής θεματικές
κατηγορίες:
(Α) καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης – προβλημάτων
(Β) πρωταρχική σκιαγράφηση του οράματος
(Γ) πρωταρχική στοχοθέτηση
(Δ) πρωταρχική καταγραφή μέτρων.
Τα ευρήματα των κατηγοριών Β, Γ και Δ, δηλαδή πιθανές προτάσεις – μέτρα, σκιαγραφήσεις
οράματος και στόχοι είναι προγραμματισμένα να αναζητηθούν εκτενώς σε επόμενη αντίστοιχη
φάση του Σχεδίου. Ωστόσο όσα ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της πρώτης διαβούλευσης
παρουσιάζονται κατωτέρω αλλά θα επαναπροσδιοριστούν σε επόμενο στάδιο.
Α. Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης – προβλημάτων
Σκοπός της 1ης Συνάντησης ήταν η καταγραφή προβλημάτων και ευκαιριών που αφορούν την
κινητικότητα και την μεταφορά αγαθών μέσα στον δήμο Αμαρουσίου, μέσα από την σκοπιά των
σημαντικότερων και άμεσα εμπλεκόμενων φορέων. Για το λόγο αυτό κλήθηκαν να συμμετέχουν:
 Εκπρόσωποι αρχών τόσο εντός δήμου Αμαρουσίου όσο και της περιφέρειας Αττικής που
εμπλέκονται σε ζητήματα κινητικότητας που αφορούν τον δήμο Αμαρουσίου.
 Εκπρόσωποι όμορων δήμων
 Φορείς που παρέχουν μεταφορικό έργο ή διαχειρίζονται μεταφορικές υποδομές εντός των
ορίων της περιοχής παρέμβασης και εξυπηρετούν τόσο τις ανάγκες κατοίκων όσο και
επισκεπτών
 Φορείς που εκπροσωπούν χρήσεις γης που έλκουν μετακινήσεις φοιτητών και μαθητών
στην περιοχή παρέμβασης
 Ενώσεις ευάλωτων χρηστών των μεταφορικών συστημάτων που είναι κάτοικοι της
περιοχής παρέμβασης
 Μεγάλες Εταιρίες και Εμπορικά Κέντρα των οποίων η λειτουργεία προσελκύει μεγάλο
αριθμό επισκεπτών στον δήμο Αμαρουσίου
 Σημαντικοί πόλοι έλξης και γένεσης μετακινήσεων, όπως νοσοκομεία και αθλητικά κέντρα.
Στην διαδικασία συμμετείχε από την ομάδα εμπειρογνωμόνων από το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, εκ μέρους του καθηγητή Αθανάσιου Βλαστού, ο Δρ. Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος,
Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός.
Σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δήμος Αμαρουσίου έγινε εκτενής αναφορά στο
κυκλοφοριακό πρόβλημα που εμφανίζεται στην περιοχή του υπερτοπικού κέντρου. Συγκεκριμένα,
όπως πολύ χαρακτηριστικά επισήμανε αρχικά ο δήμαρχος Αμαρουσίου αλλά μετέπειτα και οι
περισσότεροι εκπρόσωποι φορέων, η συγκέντρωση πολύ σημαντικών πόλων έλξης πλησίον της
Αττικής οδού και της λεωφόρου Κηφισίας προκαλεί ιδιαίτερη κυκλοφοριακή ταλαιπωρία όχι μόνο
στο υπερτοπικό κέντρο αλλά και στις όμορες περιοχές. Παράλληλα το γεγονός ότι δεν
πραγματοποιήθηκε ποτέ το έργο επέκτασης της λεωφόρου Κύμης μέχρι την Εθνική οδό ενίσχυσε
έντονα από το ήδη μεγάλο πρόβλημα της συμφόρησης αφού η κυκλοφορία που έρχεται από την
Κύμης με προορισμό τις βόρειες περιοχές ή την εθνική οδό, αντί να εκτονώνεται με άμεση
διοχέτευσή της προς βορρά, διαχέεται στην Αττική οδό.
Σχετικά με ζητήματα στάθμευσης, σχολιάστηκε έντονα η ανεξέλεγκτη στάθμευση και η έλλειψη
χώρων στάθμευσης στην περιοχή του υπερτοπικού κέντρου και των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
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Συγκεκριμένα, η έλλειψη μεγάλων χώρων στάθμευσης που να καλύπτουν την ζήτηση οδηγεί
καθημερινά σε στάθμευση των επισκεπτών σε δρόμους που βρίσκονται σε περιοχές κατοικίας με
αποτέλεσμα να δυσκολεύονται οι κάτοικοι στο να βρουν χώρο να σταθμεύσουν αλλά και
προκαλώντας ζητήματα συμφόρησης σε μικρούς δρόμους και επιβαρύνοντας την έξοδο προς
κύριους άξονες. Αντίστοιχο πρόβλημα παρατηρείται και στον χώρο πλησίον των εμπορικών
κέντρων. Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του AVENUE αναφέρθηκε στο γεγονός ότι εξαιτίας της
έλλειψης κοντινών χώρων στάθμευσης στην περιοχή, και σε συνδυασμό με την δωρεάν
στάθμευση που παρέχει το συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο, ο χώρος στάθμευσής του
χρησιμοποιείται σε υπερβολικό βαθμό από μετακινούμενους που δεν έχουν σαν προορισμό το
AVENUE με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα χωρητικότητας και εξυπηρέτησης των
πελατών του. Πάνω στο ίδιο ζήτημα, αναφέρθηκε πως οι υπάρχοντες όροι δόμησης είναι ιδιαίτερα
περιοριστικοί στην δημιουργία νέων μεγάλων χώρων στάθμευσης.
Έγινε αναφορά σε θέματα πρόσβασης με πιο σημαντικό αυτό της δύσκολης πρόσβασης ασθενών
και ασθενοφόρων σε νοσοκομεία της περιοχής και πιο συγκεκριμένα στο ΙΑΣΩ και στο ΙΑΤΡΙΚΟ
ΑΘΗΝΩΝ. Η δυσκολία στην πρόσβαση οφείλεται κυρίως στην έντονη συμφόρηση που
αναφέρθηκε και πιο πάνω αλλά και στην έλλειψη επαρκούς χώρου στάθμευσης (ΙΑΤΡΙΚΟ
ΑΘΗΝΩΝ) και στην έλλειψη σύνδεσης με κοντινούς σταθμούς μέσων σταθερής τροχιάς (ΙΑΣΩ).
Επίσης, σχολιάστηκε έντονα η υπολειτουργία της άλλοτε πολύ θετικής δημοτικής συγκοινωνίας
του δήμου Αμαρουσίου. Κύρια πηγή του προβλήματος, σύμφωνα με τους φορείς, είναι η έλλειψη
οδηγών που φέρει σαν αποτέλεσμα την έλλειψη αξιοπιστίας του μέσου. Επίσης αναφέρθηκε και η
αδυναμία χρήσης του από ΑΜΕΑ λόγω ακατάλληλων οχημάτων.
Σχετικά με μέτρα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο δήμο Αμαρουσίου για την περιβαλλοντική
εξυγίανση της περιοχές σχολιάστηκε το γεγονός ότι αν και πολλές φορές είχαν θετικό αντίκτυπο,
αρκετά από αυτά απαξιώθηκαν γρήγορα όπως για παράδειγμα ορισμένα τμήματα ποδηλατόδρομου
και οι υπέργειες διαβάσεις πεζών στην Κηφισίας.
Σημειώθηκε από πολλούς φορείς η έλλειψη επαρκούς αστυνόμευσης για αποφυγή παράνομης
στάθμευσης, ειδικά στην περιοχή του υπερτοπικού κέντρου, και στους δρόμους που το
πλαισιώνουν.
Σχολιάστηκε αρνητικά η υπερβολική χρήση του χώρου αναμονής ΤΑΞΙ στην γέφυρα στον σταθμό
Νερατζιώτισσα με αποτέλεσμα να ξεπερνιέται κατά πολύ η χωρητικότητα και να δημιουργείται
πρόβλημα σε ΙΧ και λεωφορεία.
Ακόμα, σχολιάστηκε η δυσκολία στην κίνηση πεζών και ιδιαίτερα ατόμων με ειδικές ανάγκες και
προβλήματα κινητικότητας εξαιτίας στενών πεζοδρομίων (πχ. Οδό Θησέως), κακής συντήρησής
τους (πεζοδρόμια που περιβάλλουν το ΟΑΚΑ), έλλειψης πεζοδρομίων σε ορισμένες περιοχές όπως
στον Σωρό, παράνομης στάθμευσης από ΙΧ ή δίκυκλα και καταστρατήγηση πεζοδρόμων από
δίκυκλα και οχήματα εφοδιασμού. Επιπροσθέτως, έγινε αναφορά στην ύπαρξη εμποδίων και
έλλειψη συντήρησης των διαδρομών για τυφλούς.
Σχετικά με την περιοχή των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, εκτός από το πρόβλημα της κακής
συντήρησης των πεζοδρομίων και το πρόβλημα της στάθμευσης στους γύρω δρόμους, τονίστηκε
και η ανάγκη αποσαφήνισης της υποχρέωσης διαχείρισης της λεωφόρου Σπύρου Λούη ώστε να
συντηρηθεί διότι παρουσιάζει προβλήματα στην απορροή.
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Β. ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΟΡΑΜΑΤΟΣ
Τόσο η τοποθέτηση της Δημοτικής Αρχής αλλά και των φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία
της διαβούλευσης, έδειξαν την ανάγκη για μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην κινητικότητα
τόσο εντός του δήμου όσο και στις υπερτοπικές μετακινήσεις που περιλαμβάνουν το Μαρούσι ως
άκρο τους. Ο δήμαρχος Αμαρουσίου στην εισήγησή του ήταν ιδιαίτερα δεκτικός στην υιοθέτηση
μιας νοοτροπίας ήπιων τρόπων μετακίνησης. Αντίστοιχες ήταν και οι απόψεις των φορέων που
φάνηκε να αγκαλιάζουν την συμμετοχικότητα και την ανάπτυξη ενός κοινού οράματος.
Οι αναφορές στο πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης και στην ανάγκη ανάδειξης των
ΜΜΜ δείχνουν ότι το όραμα που υπάρχει για τον τόπο είναι στραμμένο προς την βιώσιμη
κινητικότητα και την πράσινη ανάπτυξη.
Συχνά στις τοποθετήσεις τους οι φορείς τόνιζαν την βελτίωση που θα υπάρξει από την κατασκευή
της τέταρτης γραμμής του μετρό, την ανάγκη για ενίσχυση της προσβασιμότητας προς σταθμούς
και στάσεις ΜΜΜ και την προώθηση της πεζής μετακίνησης μέσω βελτίωσης της υπάρχουσας
υποδομής (πεζοδρομίων, πεζογέφυρων) αλλά και δημιουργία νέων.
Όλοι συμφώνησαν πως θα πρέπει να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα για όλους, σε όλες τις
κοινωνικές και ευπαθείς ομάδες, και η μετακίνησή τους να μην παρεμποδίζεται από την ύπαρξη
του υπερτοπικού κέντρου και την μεγάλης έλξης μετακινήσεων που προκαλεί.
Πολύ σημαντική ήταν η συμβολή του Δήμου Πεύκης-Λυκόβρυσης όπου με την τοποθέτησή του
αγκάλιασε την προσπάθεια του Δήμου Αμαρουσίου για νάδειξή της βιώσιμης αστικής
κινητικότητας και τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας και αλληλοβοήθειας των δύο γειτονικών δήμων.
Γ. ΠΡΩΤΗ ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ
Ο πρώτος στόχος είναι η επικαιροποίηση και ο εκσυγχρονισμός των κλασσικών εργαλείων
άσκησης πολεοδομικών, στρατηγικών και μεταφορικών πολιτικών, με έμφαση στη συμμετοχική
διαδικασία. Η εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων και πολιτών στο σχεδιασμό
αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βελτιστοποίησή του, εστιάζοντας στις πραγματικές ανάγκες.
Ως βασικός στόχος από τη συζήτηση αναδείχθηκε η προσπάθεια αποσυμφόρησης των μεγάλων
αξόνων ης περιοχής του Αμαρουσίου, η επίλυση του βασικού προβλήματος της στάθμευσης που
επιβαρύνει τόσο το υπερτοπικό κέντρο όσο και τις όμορες περιοχές και η προώθηση της πεζής
μετακίνησης, του ποδηλάτου και της δημόσιας συγκοινωνίας. Είναι αναγκαία η διεύρυνση των
ποδηλατικών και περιπατητικών διαδρομών, η στροφή σε ήπιες μορφές μετακίνησης αλλά και η
προώθηση της διατροπικότητας προς την κατεύθυνση ενός αειφόρου και βιώσιμου μοντέλου
μετακινήσεων και μεταφορών.
Παράλληλα, μακροπρόθεσμος και σταδιακός στόχος είναι η αλλαγή της νοοτροπίας και της
κουλτούρας των πολιτών ώστε να στραφούν σε εναλλακτικές μορφές μετακίνησης εκτός του
αυτοκινήτου. Άμεση συμβολή σε αυτό θα έχει η δημιουργία της τέταρτης γραμμής του μετρό και
η συνεργασία των φορέων μεταφορικού έργου με την δημοτική αρχή.
Επιπλέον, σημαντικός παράγοντας και στόχος είναι να γίνει η πόλη προσβάσιμη και προσπελάσιμη
για όλους, με μέτρα που θα δίνουν έμφαση στις μετακινήσεις των ευπαθών ομάδων του
κοινωνικού συνόλου (μαθητές, ΑμΕΑ, τρίτη ηλικία κοκ.).
Ταυτόχρονα, αποτελεί ουσιαστικό στόχο η αναβάθμιση του δημόσιου και αστικού χώρου. Οι
χωρικές ενότητες που σήμερα καλύπτουν ανάγκες χρήσης των αυτοκινήτων πρέπει να
επανεξεταστούν και να αλλάξει η λειτουργική τους υπόσταση. Ο δρόμος και ο δημόσιος χώρος θα
πρέπει να ανακτηθεί εξυπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον.
Δ. ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ
Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, η επιλογή των μέτρων δεν αποτελεί το κύριο αντικείμενο
του 1ου κύκλου Διαβούλευσης. Παρόλα αυτά είναι μια πρώτη δήλωση των συμμετεχόντων
σχετικά με τις ανάγκες τους και αυτό πρέπει να καταγραφεί και να ανασυρθεί σε επόμενη φάση
της κατάρτισης του στρατηγικού σχεδίου ΣΒΑΚ.
Τέτοια μέτρα και δράσεις αποτελούν τα κάτωθι:
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Ανάπτυξη δικτύων και υποδομών για πεζούς και ποδηλάτες ώστε να συνδέονται οι πόλοι
έλξης και γέννησης μετακινήσεων και να βελτιωθεί η πρόσβαση προς σταθμούς και στάσεις
ΜΜΜ από αυτούς.
Σύστημα ενοικίασης ποδηλάτων στους σταθμούς μέσων σταθερής τροχιάς.
Βελτίωση της λειτουργείας της δημοτικής συγκοινωνίας του δήμου Αμαρουσίου. Πύκνωση
των δρομολογίων της, κατάλληλη στελέχωση και ενδυνάμωση του στόλου τους για την
κάλυψη των αυξημένων αναγκών.
Συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών πεζής και ήπιας μετακίνησης καθώς και οδών
όδευσης τυφλών.
Ανάγκη για επέκταση του ΤΡΑΜ προς βελτίωση πολεοδομικών ζητημάτων.
Δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης, ειδικά κοντά σε νοσοκομεία του δήμου και
υιοθέτηση ελεγχόμενης στάθμευσης.
Προώθηση επενδύσεων σε έργα που εξυπηρετούν την ήπια κινητικότητα.

4. Υποδομές εξυπηρέτησης δικτύων
4.1.Δίκτυο τηλεπικοινωνιών
Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου υπάρχει δίκτυο DSL του OTE και εναλλακτικών παρόχων. Ο
Δήμος παρέχει ασύρματο δίκτυο WiFi στους χώρους του Δημαρχείου και της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης. Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Συνδέοντας την Ευρώπη- WiFi4EU» που
εξασφάλισε ο Δήμος Αμαρουσίου, υπάρχει δωρεάν ασύρματη σύνδεση στο Διαδίκτυο για όλους,
διαθέσιμη από 12/7/2019 στην Πλ. Ευτέρπης και από 10/09/2019 στις πλατείες Ευτέρπης,
Εθνικής Αντιστάσεως και Αλ. Γαρδέλη, καθώς και το εσωτερικό του Δημαρχείου.
4.2.Δίκτυο ύδρευσης
Το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης ανήκει από 31/3/2015 εξ’ ολοκλήρου στην ΕΥΔΑΠ. Σε αυτήν
μεταφέρονται σχετικά αιτήματα δημοτών, τα οποία καταγράφονται και παρακολουθούνται.
4.3.Δίκτυο ηλεκτροφωτισμού
Ο φωτισμός στην πόλη είναι σημαντικός γιατί επιτρέπει την ορατότητα τις βραδινές ώρες και
δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους να χρησιμοποιούν τους δρόμους στις γειτονιές με ασφάλεια,
αφενός σε σχέση με την οδική κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, αφετέρου σε σχέση με την
εποπτεία και το αίσθημα ασφάλειας στο δρόμο.
Το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού συντηρείται και ελέγχεται από ειδικό συνεργείο του δήμου, εκτός
από τις περιπτώσεις επέκτασης του δικτύου και εργολαβιών της τεχνικής υπηρεσίας.
4.4.Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών
Ο Δήμος Αμαρουσίου στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή Οδηγία INSPIRE παρέχει
ελεύθερη πρόσβαση στα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων και μεταδεδομένων που διαθέτει. Η
Υποδομή που αναπτύχθηκε προσφέρει τρεις ηλεκτρονικές γεωχωρικές υπηρεσίες:
 Υπηρεσία Απεικόνισης (View)
 Υπηρεσία Τηλεφόρτωσης (Download)
 Υπηρεσία Εξεύρεσης (Discovery)
Οι γεωχωρικές υπηρεσίες έχουν υλοποιηθεί με χρήση των πιο διαδεδομένων προτύπων στον
τομέα της γεωπληροφορικής.
5. Πολιτική προστασία1
Η ετοιμότητα και η διαχείριση κρίσεων από την Πολιτική Προστασία του Δήμου είναι σε
ικανοποιητικό επίπεδο. Ειδικότερα οι δράσεις της συνοψίζονται στα παρακάτω :
 Καθαρισμός ρεμάτων
1

Απολογισμοί του Δήμου
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Δράσεις πυροπροστασίας δασικών εκτάσεων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου (π.χ.
καθημερινές περιπολίες στο Άλσος Συγγρού)
Προμήθεια αλατιού
Διάθεση χώρων υποδοχής πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτων καιρικών φαινομένων
Ετήσια Άσκηση Εκκένωσης Δημαρχείου
Εκπαίδευση του 5% του προσωπικού του Δήμου σε θέματα πολιτικής προστασίας.

2015


Διεκπεραιώθηκαν τριάντα πέντε (35) υγειονομικές υποθέσεις και με την συνδρομή σε αρκετές
περιπτώσεις των αρμόδιων αρχών (ανθυγιεινές εστίες, καταγγελίες κλπ.).



Ελήφθη μέριμνα για πενήντα τέσσερα (54) αδέσποτα ζώα σε συνεργασία με την Ελληνική
Φιλοζωική Εταιρεία.



Η υπηρεσία τήρησε όλες τις τυπικές διαδικασίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την
σωστή λειτουργία του προγράμματος αδέσποτων και την χρηματοδότηση του, ενώ υπήρξε
άριστη συνεργασία με τα φιλοζωικά σωματεία.



Πραγματοποιήθηκαν 56 ενέργειες απολυμάνσεων - απεντομώσεων – μυοκτονιών κατά
περίπτωση, σε σχολεία, δημοτικά κτίρια, φρεάτια, σιντριβάνια κλπ.



Η υπηρεσία παραβρέθηκε σε εκτέλεση έξι (6) εισαγγελικών παραγγελιών που άπτονταν
υγειονομικών υποθέσεων.



Έγινε ενημέρωση ή διεκπεραίωση υποθέσεων, σε 188 καταγεγραμμένους δημότες, φορείς και
σχολεία που ζήτησαν τη συνδρομή της υπηρεσίας σε υγειονομικά θέματα καθώς και σε θέματα
πολιτικής προστασίας.



Έγιναν ενημερωτικές διαλέξεις σε σχολεία, σε δύο ημερίδες φιλοζωικών σωματείων καθώς και
στο Διαδημοτικό Δίκτυο Πόλεων σαν εισηγητές για τα προγράμματα αδέσποτων.



Στάλθηκαν μέσω του γραφείου τύπου του Δήμου, ενημερωτικά δελτία τύπου στις τοπικές
εφημερίδες για ενημέρωση πάνω σε υγειονομικά θέματα καθώς και θέματα πολιτικής
προστασίας.



Προωθήθηκε η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς Υπουργείων και Περιφέρειας για
υγειονομικά θέματα καθώς και με τις αρμόδιες υπηρεσίες για ζητήματα πολιτικής προστασίας
με κοινά προγράμματα δράσης.

2016


Με ενέργειες του Τμήματος συγκροτήθηκε (α) το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο, το οποίο
συνεδρίασε δύο (2) φορές μέσα στο έτος 2016 και (β) η Ομάδα Εκκένωσης Δημαρχείου.



Συστάθηκε η Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας, η οποία εντάχθηκε με αρ.
πρωτ.17/2016 στο Γενικό Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας.



Ενημερώθηκε και επικαιροποιήθηκε το Μητρώο Προσωπικού Πολιτικής Προστασίας καθώς και
η λίστα οδών προς απαγόρευση κυκλοφορίας και των χώρων καταφυγής - καταυλισμού.



Με ενέργειες του Τμήματος προσλήφθηκαν δέκα (10) άτομα για τις ανάγκες της
πυροπροστασίας.



Κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου η υπηρεσία ήταν παρούσα σε περίπου σαράντα
(40) περιστατικά πυρκαγιάς αλλά και πτώσης δέντρων.



Συντάχθηκαν οι μελέτες για την προμήθεια:
 αποσπώμενων κατασκευών για τις ανάγκες Πολιτικής Προστασίας,
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 εγκατάσταση συστήματος ασύρματης επικοινωνίας για τις ανάγκες δράσεων
πυροπροστασίας του Δήμου Αμαρουσίου και οχημάτων με αυτόνομο πυροσβεστικό
συγκρότημα για πυροπροστασία.
2017


Με ενέργειες του Τμήματος συγκροτήθηκε & συνεδρίασε δύο (2) φορές μέσα στο έτος 2017,
το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο και διενεργήθηκαν δύο (2) ασκήσεις εκκένωσης κτιρίου στο
Δημαρχείο, η μία εκ των οποίων από κοινού με την Πυροσβεστική.



Συντάχθηκαν οι μελέτες για την προμήθεια:
 Προμήθεια οχημάτων με αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα για πυροπροστασία.
 Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες πυρασφάλειας-πυροπροστασίας.
 Προμήθεια εξοπλισμού εθελοντών.
 Προμήθεια υλικών για έκτακτες ανάγκες Πολιτικής Προστασίας.



Υλοποιήθηκαν δύο (2) σεμινάρια εκπαίδευσης με αντικείμενο «Επείγουσες καταστάσεις.
Αρχική εκτίμηση - αντιμετώπιση» από το ΕΚΑΒ, στα οποία συμμετείχαν και πιστοποιήθηκαν
είκοσι (20) άτομα (υπάλληλοι Δήμου, Παιδικών Σταθμών και εθελοντές).



Υλοποιήθηκε σεμινάριο Δασοπροστασίας - Δασοπυρόσβεσης από την Πυροσβεστική
Υπηρεσίας, στο οποίο πιστοποιήθηκαν δέκα (10) άτομα (υπάλληλοι Δήμου και εθελοντές).



Ενισχύθηκε η Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας με σαράντα (40) νέους εθελοντές.



Ενημερώθηκε και επικαιροποιήθηκε το μητρώο προσωπικού Πολιτικής Προστασίας, η λίστα
οδών προς απαγόρευση κυκλοφορίας και η λίστα των χώρων καταφυγής - καταυλισμού.



Με εισήγηση του Τμήματος προσλήφθηκαν έντεκα (11) άτομα για τις ανάγκες της
πυροπροστασίας κατά τους θερινούς μήνες.



Κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου είμαστε παρόντες σε περίπου δέκα εννέα (19)
περιστατικά πυρκαγιάς αλλά και σε σαράντα (40) πτώσης δέντρων.

2018


Με ενέργειες του Τμήματος συγκροτήθηκε & συνεδρίασε τρείς (3) φορές μέσα στο έτος 2018
το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο και διενεργήθηκαν δύο (2) ασκήσεις εκκένωσης κτιρίου, η
μια εσωτερική στο Δημαρχείο και η άλλη σε σχολείο από κοινού με την Πυροσβεστική.



Συντάχθηκαν οι μελέτες για την προμήθεια:
 Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες πυρασφάλειας – πυροπροστασίας.
 Προμήθεια εξοπλισμού εθελοντών.
 Προμήθεια υλικών για έκτακτες ανάγκες Πολιτικής Προστασίας.
 Προμήθεια Αλατιού αποχιονισμού.
 Προμήθεια Διακριτικών οχημάτων.
 Προμήθεια ασυρμάτων.
 Πιστοποίηση πυροσβεστικών οχημάτων.
 Εργασίες συντήρησης πυροσβεστικού δικτύου.



Υλοποιήθηκαν σεμινάρια εκπαίδευσης με αντικείμενο «Επείγουσες καταστάσεις. Αρχική
εκτίμηση - αντιμετώπιση», από το ΕΚΑΒ στα οποία συμμετείχαν και πιστοποιήθηκαν είκοσι
(20) άτομα (υπάλληλοι Δήμου, εθελοντές).



Υλοποιήθηκε σεμινάριο Δασοπροστασίας - Δασοπυρόσβεσης από την Πυροσβεστική, στο
οποίο πιστοποιήθηκαν έξι (6) άτομα (υπάλληλοι Δήμου, εθελοντές).

[36]

Στρατη γι κό Σχέδ ι ο Δ ή μου Α μαρου σί ου 20 2 0 - 20 2 3


Υλοποιήθηκαν δύο (2) ημερίδες εκπαίδευσης πολιτών/υπαλλήλων/εθελοντών σε θέματα
πρώτων βοηθειών/πυροπροστασίας/ εκκένωσης κτιρίου.




Ενισχύθηκε η Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας με είκοσι (25) νέους εθελοντές.
Ενημερώθηκε και επικαιροποιήθηκε το μητρώο προσωπικού Πολιτικής Προστασίας καθώς και
η λίστα οδών προς απαγόρευση κυκλοφορίας και των χώρων καταφυγής - καταυλισμού.



Με ενέργειες του Τμήματος προσλήφθηκαν είκοσι (20) άτομα για τις ανάγκες της
πυροπροστασίας τους θερινούς μήνες.

Κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου η υπηρεσία ήταν παρούσα σε περίπου δέκα (10)
περιστατικά πυρκαγιάς αλλά και σε εκατό (100) πτώσης δέντρων.
Μέλη της εθελοντικής συμμετείχαν στη κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Μάτι αλλά και μετά σε
εργασίες αποκατάστασης.
2019
Με ενέργειες του Τμήματος συγκροτήθηκε & συνεδρίασε δυο (2) φορές μέσα στο έτος 2019 το
Συντονιστικό Τοπικό Όργανο και διενεργήθηκαν δύο (2) ασκήσεις εκκένωσης κτιρίου και μια (1)
εκκένωση σε πραγματικό συμβάν σεισμού.
Συντάχθηκαν οι μελέτες για την προμήθεια:
1. Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες πυρασφάλειας – πυροπροστασίας.
2. Προμήθεια εξοπλισμού εθελοντών.
3. Προμήθεια πυροσβεστικού συγκροτήματος.
4. Προμήθεια Αλατιού αποχιονισμού.
5. Προμήθεια πινακίδων χώρων καταφυγής, συγκέντρωση και διακριτικών οχημάτων.
6. Προμήθεια ασυρμάτων.
7. Εργασίες συντήρησης πυροσβεστικού δικτύου.
8. Προμήθεια συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιάς.
9. Εργασίες σύνταξης μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.
Με ενέργειες του Τμήματος προσλήφθηκαν είκοσι (20) άτομα για τις ανάγκες της πυροπροστασίας
τους θερινούς μήνες, τα οποία προέβησαν σε αποψίλωση 95.000 m2 ανοικτών κοινόχρηστων
χώρων του Δήμου, ενώ βοήθησαν, μετά από σχετικό αίτημα, και στην αποψίλωση του χώρου του
Σισμανογλείου Νοσοκομείου. Επιπλέον κάλυψαν με 24ωρες βάρδιες την επιφυλακή τις είκοσι τρεις
(23) ημέρες της αντιπυρικής περιόδου που υπήρξε κατηγορία κινδύνου 4 και τις δυο (2) ημέρες
με κατηγορία κινδύνου 5, ενώ με 16 ώρες βάρδιες τις υπόλοιπες ημέρες της αντιπυρικής περιόδου.
Κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου τα στελέχη του τμήματος παρέστησαν σε περίπου
δέκα έξι (16) περιστατικά πυρκαγιάς αλλά και σε δέκα (10) πτώσεις δέντρων. Μέλη της
εθελοντικής συμμετείχαν στη κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Μάτι αλλά και μετά σε εργασίες
αποκατάστασης.
Στις αρχές του έτους 2019, πραγματοποιήθηκε αποχιονισμός των οδών του Δήμου Αμαρουσίου
(χιονόπτωση 7-8 & 9 Ιανουαρίου). Υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία,
επιμόρφωση των μαθητών του 15ου Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου, σε θέματα πυρκαγιάς και
σεισμού. Συμμετείχαν τα στελέχη του Τμήματος στην κατάσβεση πυρκαγιών στην Αγία Μαρίνα,
στην Παιανία, στην Πεντέλη και στην Ραφήνα. Υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Εθελοντική
Ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και το προσωπικό των καταστημάτων ΑΒ Βασιλόπουλος,
δράση καθαρισμού του Πάρκου Αρίωνα. Πραγματοποιήθηκε προμήθεια υλικών και εξοπλίστηκαν
οι πυροσβεστικές φωλιές παραρεμάτια ενώ τοποθετήθηκαν και νέες. Εκπαίδευση για φωτιά και
σεισμό, με την βοήθεια εθελοντή και αξιωματικού πυροσβέστη, των παιδιών που συμμετείχαν σε
όλες τις περιόδους του καλοκαιρινού camp του Δήμου.
Τα στελέχη του τμήματος εκπροσώπησαν τον Δήμο στις εργασίες του 6ου Διεθνούς Συνέδριου
για την Πολιτική Προστασία και τις νέες Τεχνολογίες στην Κέρκυρα 6-9 Νοεμβρίου. Συμμετείχαν
με προσωπικό – οχήματα και εξοπλισμό στην έκθεση για το Περιβάλλον VERDE-TEC τον Μάρτιο
[37]

Στρατη γι κό Σχέ δ ι ο Δ ή μου Α μαρου σί ου 2 0 2 0 - 2 0 2 3
στην Παιανία όπου και βραβεύτηκε ο Δήμος για τη «Λειτουργία του Μηχανισμού της Πολιτικής
Προστασίας».
6. Δράσεις ευαισθητοποίησης
Στην κατεύθυνση της κινητοποίησης των κατοίκων και των δημοτών της περιοχής σε θέματα
περιβάλλοντος, διατροφής, υγιεινής και ασφάλειας, ο Δήμος Αμαρουσίου έχει αναπτύξει μια σειρά
από προγράμματα. Ενδεικτικά αναφέρονται:
 Λαχανόκηποι στα σχολεία
 Δημοτικοί λαχανόκηποι
 Εθελοντικές φυτεύσεις
 Εθελοντικό πότισμα
 Προμήθεια φυτών σε συλλόγους, σχολεία
 Ενημέρωση με δελτία τύπου για θέματα πολιτικής προστασίας όπως καύσωνας, πυρκαγιές,
 χιονοπτώσεις και η αντιμετώπιση τους
 Ενημέρωση με δελτία τύπου και φυλλάδια, αλλά και προσωπικά, μέσω τηλεφώνου και e-mail,
για υγειονομικά θέματα όπως αδέσποτα, κουνούπια, δράσεις κ.λπ.
 Δράσεις ανακύκλωσης, δεντροφύτευσης από διάφορους συλλόγους και σχολεία και
συμμετοχή στις δεντροφυτεύσεις και ποτίσματα ΣΠΑΠ
 Πρόγραμμα παιδοδιατροφής στα δημοτικά σχολεία
 Σεμινάρια πρώτων βοηθειών για υπαλλήλους
 Ενημέρωση για προγράμματα ανακύκλωσης, διαγωνισμοί ανακύκλωσης στα σχολεία
 Ο Δήμος συμμετέχει επίσης στον εορτασμό της «Ώρας της Γης» και της Παγκόσμιας Ημέρας
Περιβάλλοντος, καθώς και σε εκδηλώσεις του Συνδέσμου Δήμων για την προστασία και
ανάπλαση του Πεντελικού σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.
Συγκεκριμένα το έτος 2019 μέχρι και τον Αύγουστο του 2020 έχουν πραγματοποιεί οι ακολουθες
δράσεις – εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης από τον Δήμο.
1. Συγκέντρωση φαρμάκων και υγειονομικού υλικού, για τη στήριξη των πληγέντων της
Βηρυτού στην πλατεία ΗΣΑΠ 8/2020
2. Ενημερωτικό υλικό για τη χρήση μάσκας - υποχρεωτική η χρήση της για εργαζόμενους και
πολίτες σε όλους τους Δημοτικούς χώρους
3. 34η Εθελοντική Αιμοδοσία στο Δήμο Αμαρουσίου - 6/2020
4. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου), ο Δήμος Αμαρουσίου, η
Πολιτική Προστασία και οι Εθελοντές της, διοργάνωσαν δράση καθαρισμού στο πάρκο γήπεδο Αρίωνα, την Κυριακή 7 Ιουνίου 2020 και ώρα 10 π.μ.
5. Με συλλογή 315 Μονάδων Αίματος, ο Δήμος Αμαρουσίου πρωταγωνίστησε στον περιορισμό
του covid19 και την προστασία των αιμοδοτών - (5/5/2020)
6. Παρουσία του Δημάρχου Αμαρουσίου Θεόδωρου Αμπατζόγλου πραγματοποιήθηκε η δράση
«Όλοι Μαζί Μπορούμε» του ΣΚΑΪ στο σταθμό του ΗΣΑΠ - (28/12/2019). Τα συλλεχθέντα είδη
παραδόθηκαν στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Χαμόγελο του Παιδιού».
7. Ημερίδα ενημέρωσης για τον σακχαρώδη διαβήτη - 11/2019
8. Ο Δήμος Αμαρουσίου φιλοξένησε το Φεστιβάλ ανακύκλωσης ECO PARK 12 & 13 Οκτωβρίου
2019 στην Πλατεία Ηλεκτρικού Σταθμού Αμαρουσίου
9. Ημερίδα με θέμα: «Εύκολη ζωή για το παιδί με Διάσπαση Προσοχής», από το Σύλλογο
Μυτιληνιών «Νόστος» και την Επιστημονική Οικογένεια i-paidi, με την υποστήριξη του Δήμου
Αμαρουσίου – 9/2019
10. Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας - (19/9/2019)
Ειδικότερα, ο Δήμος Αμαρουσίου συμμετείχε στη γιορτή της βιώσιμης κινητικότητας ως
ακολούθως:
Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 14:25: Υποδοχή ποδηλατικών ομάδων Βόρειου Τομέα
Αττικής
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Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 18:00: Διοργάνωση από το Δήμο Αμαρουσίου
Ποδηλατοβόλτας στο Μαρούσι
11. Εθελοντικό πότισμα από το Δήμο Αμαρουσίου στα ελαιόδεντρα που φυτεύτηκαν στα πλάγια
της Λ. Μαραθώνος μετά την καταστροφική πυρκαγιά – 8/2019
12. 2ο Διεθνές Επιχειρηματικό Φόρουμ στο Μαρούσι παρουσία πολλών πρεσβευτών και
επιχειρηματιών - 7/2019
13. Ομιλία με θέμα : Παιδικός Καρκίνος, δράσεις ευασιθητοποίησης κοινωνίας και ειδικά των νέων
- 3/2019
7. Υποδομές εκπαίδευσης
7.1.Παιδικοί Σταθμοί
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, τκ:15124, Μαρούσι
Τηλ: 213-20.31.949 & 213-20.31.948
Fax: 213-20.31.951
E-mail: p.stathmoi@maroussi.gr
Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου παρέχουν σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες με το δυνατότερο
χαμηλό κόστος, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής των οικογενειών
από την μηνιαία καταβολή οικονομικής εισφοράς σύμφωνα με κοινωνικά κριτήρια.
Βασική μας αρχή είναι ν' αντιμετωπίζουμε κάθε παιδί σαν μοναδική προσωπικότητα, γι' αυτό
παρέχουμε ένα φιλικό και ασφαλές περιβάλλον με εξειδικευμένο προσωπικό, που κύρια
χαρακτηριστικά του είναι, η αγάπη, η γνώση και η εμπειρία. με εξειδικευμένο προσωπικό, που
κύρια χαρακτηριστικά του είναι, η αγάπη, η γνώση, και η εμπειρία.
Οι Παιδικοί Σταθμοί έχουν στόχο :
 Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά
δεδομένα.
 Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά
και κοινωνικά.
 Να εξαλείφουν κατά το δυνατό τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό,
οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους.
 Να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω σε θέματα
σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
 Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το
οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.
 Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
Σήμερα στο Δήμο Αμαρουσίου λειτουργούν έντεκα (11) Παιδικοί Σταθμοί.
Οι υπηρεσίες των Παιδικών Σταθμών παρέχονται από το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής
Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου» Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. (Παιδικοί Σταθμοί - Κ.Α.Π.Η. Πρόνοια)
Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου
1. 1ος Παιδικός Σταθμός Αγ. Αναργύρων, Δ. Ράλλη 55
τηλ. 210-6128549
2. Παιδικός Σταθμός Αγίας Φιλοθέης, Ερ. Σταυρού 21 Α.Φιλοθέη
τηλ. 210-6814977
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3. Παιδικός Σταθμός Εργατικών Κατοικιών, Νερατζιωτίσσης 73
τηλ. 210-6198028
4. 1ος Παιδικός Σταθμός Κοκκινιάς, Μελισσίων 18
τηλ. 210-8051496
5. Παιδικός Σταθμός Πολυδρόσου, Φραγκοκκλησιάς 84
τηλ. 210-6106128
6. Παιδικός Σταθμός Κέντρου, Αριστοτέλους 8
τηλ. 210- 6143825
7. Παιδικός Σταθμός Σωρού, Αμμοχώστου 28
τηλ. 210-6104725
8. Παιδικός Σταθμός Αναβρύτων, Τσακάλωφ 21
τηλ. 210-8029511
9. Παιδικός Σταθμός Στούντιο, Γκλιάτη 2
τηλ. 210-6096073
10. Παιδικός Σταθμός Νέο Τέρμα, Θεμιστοκλέους 3
τηλ. 210-6128525
11. 2ος Παιδικός Σταθμός Κοκκινιάς, Χλόης 30-32 & Μ. Αλεξάνδρου
τηλ. 210-8050203).
7.2.Δημόσια Νηπιαγωγεία Αμαρουσίου
Στην περιοχή του Δήμου Αμαρουσίου υπάρχουν 16 Δημόσια Νηπιαγωγεία και 1 Ειδικό τα οποία
είναι:
Α/Α

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τ.Κ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1

1o

ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 67

15123

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2o
3o
4o
5o
6o
7o
8o
9o
10o
11o
12o

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 211
ΦΛΟΙΑΣ 33
Ν ΖΕΚΑΚΟΥ 7
ΑΝ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 18
ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 12
ΠΑΠΑΓΟΥ 55, Ν.ΛΕΣΒΟΣ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 1
ΥΔΡΑΣ 8
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 44
ΚΡΗΤΗΣ 19
ΦΛΟΙΑΣ 33

15124
15126
15125
15124
15125

13

13o

15124

14
15
16
17

16o
18o
19o
ΕΙΔΙΚΟ

ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΙΜΒΡΟΥ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 1
ΣΥΓΓΡΟΥ & ΙΩΝΟΣ
ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1
ΠΕΝΤΕΛΗΣ 58

Τηλ.:210 6824507, FAX:210
6824551
Τηλ & FAX:210 8024928
Τηλ & FAX:210 8069596
Τηλ & FAX:210 6196253
Τηλ & FAX:210 8061902
Τηλ & FAX:210 6821009
Τηλ & FAX: 210 8103469
Τηλ & FAX:210 8052498
Τηλ & FAX:210 8066055
Τηλ & FAX:210 - 8068288
Τηλ & FAX:210 - 8069109
Τηλ.:210 – 8066477,FAX :210
8066477
Τηλ & FAX: 210 - 6197725

15126
15126
15125
15126

Τηλ
Τηλ
Τηλ
Τηλ

15126
15122
15124
15122
15126
&
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7.3.Δημόσια Δημοτικά Σχολεία Αμαρουσίου
Στην περιοχή του Δήμου Αμαρουσίου υπάρχουν 15 Δημόσια Δημοτικά Σχολεία,2 Ειδικά & 1 ειδικό
Εργαστήριο και είναι τα παρακάτω:
Α/Α

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τ.Κ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1

1o

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 211

15124

2
3
4

3o
4o
5o

15125
15125
15124

5
6

6o
7o

ΦΛΟΙΑΣ 33
ΣΩΡΟΥ 72
ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
& ΙΜΒΡΟΥ
ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1
ΠΑΤΜΟΥ 3

7

8o

ΜΑΡΑΘ/ΜΩΝ 54

15124

8
9

9o
10o

ΑΥΤ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 42
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 1

15122
15126

10
11

11o
13o

15125
15125

12
13
14
15

15o
16o
18o
1o
ΕΙΔΙΚΟ

ΦΛΟΙΑΣ 33
ΨΑΡΡΟΥ & ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
12
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 7
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 44
ΣΥΓΓΡΟΥ & ΙΩΝΟΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ 58

Τηλ.: 210 - 8020697
Fax.: 210 - 8028620
Τηλ & FAX: 210 - 8020788
Τηλ & FAX: 210 - 6196248
Τηλ.: 210 - 6197707
Fax.: 210 - 6100887
Τηλ & FAX: 210 - 6818264
Τηλ.: 210 - 6814830
Fax.: 210 - 6820748
Τηλ.: 210 - 8052552
Fax.: 210 - 8025807
Τηλ.: 210 – 8027403 FAX:210 6149393
Τηλ.: 210 - 6143321
Fax.: 210 - 8024454
Τηλ & FAX: 210 - 8024452
Τηλ & FAX: 210 - 6850760

15125
15123

15126
15124
15126
15126

Τηλ & FAX: 210 - 6109809
Τηλ & FAX: 210 - 8066515
Τηλ & FAX: 210 - 6142166
Τηλ.: 210 – 8021600, Τηλ.: 210 – 8020301,
Τηλ.: 210 – 6143318, Fax.: 210 - 8050433
(κοινό για όλα)

7.4.Δημόσια Γυμνάσια Σχολεία Αμαρουσίου
Στην περιοχή του Δήμου Αμαρουσίου υπάρχουν 8 Δημόσια Γυμνάσια και 1 Πρότυπο τα οποία είναι:
Α/Α

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τ.Κ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1

1o

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 213-215

15124

2
3

2o
3o

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125
Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ & ΥΔΡΑΣ

15125
15122

4

4o

Ν ΖΕΚΑΚΟ

15125

5

5o

ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39

15126

6

6o

ΟΛΥΜΠΙΑΣ 50

15124

7

7o

8

8o

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΣΑΜΟΥ
ΝΙΚΗΣ 46

9

ΠΡΟΤΥΠΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Τηλ.: 210 – 6140923, Fax.: 210 8027858
Τηλ & FAX: 210 - 8027933
Τηλ.: 210 – 6127266, Fax.: 210 8054368
Τηλ.: 210 – 6105139, Fax.: 210 6195566
Τηλ.: 210 – 8050374, FaX.: 210 8050693
Τηλ.: 210 – 6106965, Fax.: 210 6105554
Τηλ: 210 – 6842288, FaX:210 6842213
Τηλ.: 210 – 6841367, Fax.: 210 6836121
Τηλ.: 210 – 8082905, Fax.: 210 8010158

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 184

&

15124
15123
14562
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7.5. Δημόσια Λύκεια Σχολεία Αμαρουσίου
Στην περιοχή του Δήμου Αμαρουσίου υπάρχουν 8 Δημόσια Γενικά Λύκεια, και 1 Πρότυπο τα οποία
είναι:
Α/Α

ΣΧΟΛΕΙΟ

1
2

1o
2o

3

3o

4
5
6
7

4o
5o
6o
8o

8
9

9o
ΠΡΟΤΥΠΟ
ΛΥΚΕΙΟ
ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τ.Κ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 213
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
125
ΚΥΡΙΛΛΟΥ
&
ΠΕΛΙΚΑ 7
Ν. ΖΕΚΑΚΟΥ 3
ΟΛΥΜΠΙΑΣ 50
ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39
ΚΡΙΕΖΗ
&
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΝΙΚΗΣ 46
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 184

15124
15125

Τηλ.: 210 – 8065930, Fax.: 210 - 8020325
Τηλ.: 210 – 6129101, Fax.: 210 - 8028034

15125

Τηλ.: 210 – 6141103, Fax.: 210 - 6126084

15125
15124
15125
15125

Τηλ.:
Τηλ.:
Τηλ.:
Τηλ.:

15123
14562

Τηλ.: 210 – 6836137, Fax.: 210 - 6836136
Τηλ.: 210 – 8012944, Fax.: 210 - 6233215

210
210
210
210

–
–
–
–

6105133,
6109557,
6124722,
6855227,

Fax.:
Fax.:
Fax.:
Fax.:

210
210
210
210

-

6104941
6199460
6141231
6835419

7.6.Δημόσια ΕΠΑΛ/ΤΕΕ,ΕΠΑΣ/ΤΕΕ Αμαρουσίου
Στην περιοχή του Δήμου Αμαρουσίου υπάρχουν 3 ΕΠΑΛ/ΤΕΕ,1 ΕΠΑΣ/ΤΕΕ και 1 ΣΕΚ τα οποία
είναι:
Α/Α

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τ.Κ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1

ΕΠΑΛ/ΤΕΕ
ΑΝΑΒΡ.

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 184

14562

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

2

1ο ΕΠΑΛ

15122

3

2ο ΕΠΑΛ

4

3ο ΕΠΑΛ

5

ΕΚ

ΚΤΗΜΑ
ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ
ΚΤΗΜΑ
ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ
ΚΤΗΜΑ
ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ
ΚΤΗΜΑ
ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ

Τηλ.:
210 – 8019007
Fax.: 216 7002122
Τηλ & FAX:
210 - 2821050
Τηλ & FAX:
210 - 2826167
Τηλ & FAX:
210 - 2820313
Τηλ:
210 – 2821115
FAX:
210- 2819730

15122
15122
15122

7.7.Δημόσιο ΙΕΚ Αμαρουσίου
Στην περιοχή του Δήμου Αμαρουσίου υπάρχει 1 Δημόσιο ΙΕΚ :
Διεύθυνση: Πέλικα 7 & Κυρίλλου 15125
Τηλέφωνο: (210) 6233952-6233953-8024524
Fax : 210 - 8012825
Email: grammateia@iek-amarous.att.sch.gr
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Ιδιωτικά
7.8.ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ

210 6120982

2

ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ Α.Ε.

3

7

Α.ΚΑΛΕΝΤΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ

Μεσογείων 36-40
15125 Μαρούσι
Δημοκρίτου & Ζηρίδη Μαρούσι
Ομορφοκλησιάς 47,
151 22 Μαρούσι
Ρέας 30. 151 22 Μαρούσι

210 6886021

5
6

ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ
ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Π.ΒΟΣΣΟΥ Α.Ε.
ΕΚΠ/ΡΙΑ ΔΟΥΚΑ Α.Ε.
΄ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ΄
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ

Στρ.Σαράφη
15126 Μαρούσι
Σισμανογλείου 1
15126 Μαρούσι
Ασπ.Καψαλά
15123 Μαρούσι

4

210 6136693
210 6897321-3

210 6199261
210 2834991-2
210 8067556-7

7.9. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1

ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ

210 8020285

2

2ΟΥ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ Α.Ε.

3

ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ Π.ΒΟΣΣΟΥ Α.Ε.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Ευκαλύπτων 20 & Φοινικών
15126 Μαρούσι
Σισμανογλείου 29
15126 Μαρούσι
Ασπ.Καψαλά
15123 Μαρούσι
Κανάρη 9
15126 Μαρούσι
Μεσογείων 151
15125 Μαρούσι
Σισμανογλείου 29
15126 Μαρούσι
Δημοκρίτου & Ζηρίδη
Μαρούσι

4
5
6
7

ΕΚΠ/ΡΙΑ ΔΟΥΚΑ Α.Ε.
‘ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ
ΙΔ.ΔΗΜ.ΣΧ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΣ–ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΔΕΡΒΕΝΑΓΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

210 6136693
210 6197321-3
210 8023585
210 6186000
210 6136693
210 6199261

7.10. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

1
2
3

Εκπαιδευτήρια Δούκα
Ελληνική Παιδεία
Γερμανική Σχολή Αθηνών

210 6186000
210 8024125
210 6199261

210 6186020
210 8023996
210 6199261

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

1
2
3

Εκπαιδευτήρια Δούκα
Ελληνική Παιδεία
Γερμανική Σχολή Αθηνών

210 6186020
210 6132313
210 6199261

210 6186020
210 6132313
210 6199261
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7.11.Δια Βίου Μάθηση
Σύγχρονες χρηστικές θεματικές ενότητες για όλους, στο πρόγραμμα του Κέντρου Δια
Βίου Μάθησης Δήμου Αμαρουσίου
Σύγχρονες χρηστικές ενότητες που μπορούν να προσφέρουν δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο νέες
γνώσεις και δεξιότητες περιλαμβάνει το πρόγραμμα του πρόσφατα ιδρυθέντος Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης του Δήμου Αμαρουσίου.
Στην πρώτη φάση του προγράμματος θα λειτουργήσουν οι ενότητες:
Οικονομία – Επιχειρηματικότητα, Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον, Νέες Τεχνολογίες,
Γλώσσα και Επικοινωνία, Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις, Πολιτισμός και Τέχνη.
Στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλλει στην απόκτηση χρήσιμων και πρακτικών γνώσεων
και δεξιοτήτων με εφαρμογή στην καθημερινότητα των εκπαιδευομένων τόσο σε επαγγελματικό
όσο και σε προσωπικό επίπεδο.
Τις θεματικές ενότητες του προγράμματος μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε
ηλικίας, εθνικότητας και μορφωτικού επιπέδου, με την υποβολή σχετικής αίτησης
συμμετοχής αυτοπροσώπως στο Τμήμα Υποστήριξης Δομών Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου
(Βασ. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα ), ηλεκτρονικά στο e-mail:paideia@maroussi.gr, ή με φαξ στο 21320.38.526.
Για την έναρξη λειτουργίας κάθε ενότητας απαιτείται η συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού
συμμετεχόντων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
τηλ. 213- 20.38.294 – 295- 296.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –
Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής
Εμβέλειας» ΑΠ8, και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το
Ελληνικό Δημόσιο.
7.12.Μετακίνηση μαθητών 5ου Δημοτικού, 13ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αμαρουσίου
Ο Δήμος Αμαρουσίου προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών του 5ου
Δημοτικού Σχολείου και του 13ου Νηπιαγωγείου λόγω της διαμονής τους σε περιοχές με
βεβαρημένους κυκλοφοριακούς άξονες, παρέχει λεωφορείο της Δημοτικής Συγκοινωνίας για την
μεταφορά τους προς και από τα παραπάνω Σχολεία.
Τα δρομολόγια εκτελούνται καθημερινά εκτός των καθιερωμένων αργιών.
7.13.Μεταφορά Φοιτητών
Τομέας Παιδείας
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα
Τηλέφωνο: 213.2038.294, 295, 275
Fax: 213 2038526
Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα ως Παρασκευή 09:00-15:00
Ο Δήμος Αμαρουσίου υλοποιεί από 3ης Οκτωβρίου 2016 το πρόγραμμα μεταφοράς φοιτητών που
διαμένουν στο Μαρούσι, στην Πεύκη και στη Λυκόβρυση, προς την Πανεπιστημιούπολη και την
Πολυτεχνειούπολη στην περιοχή Ζωγράφου.
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Τα δρομολόγια εκτελούνται καθημερινά - εκτός των καθιερωμένων αργιών με λεωφορείο της
Δημοτικής Συγκοινωνίας Αμαρουσίου.
Η επιβίβαση των φοιτητών γίνεται από τον Ηλεκτρικό Σταθμό του Αμαρουσίου στις 7:30 π.μ. και
από την οδό Κηφισίας και Δ.Γούναρη γωνία στις 7:35 π.μ και Κηφισιάς Δαχτυλίδι 7:40.

7.14.Τομέας Εκπαίδευσης
Ετησίως
λειτουργούν
τμήματα
σεμιναρίων
εκμάθησης Ξένων
Γλωσσών,
Ελληνικής
και Πληροφορικής που διοργανώνει η «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ».
Μαθήματα Πληροφορικής & Ξένων Γλωσσών
Σεμινάρια Ξένων Γλωσσών
Τμήματα Γλωσσών:
 Αγγλικών (Α1,Α2,Β1,Β2,C1,C2)
 Γαλλικών (Αρχάριοι, Προχωρημένοι)
 Γερμανικών (Αρχάριοι, Προχωρημένοι)
 Ισπανικών (Αρχάριοι, Προχωρημένοι)
 Ιταλικών (Αρχάριοι, Προχωρημένοι)
 Ρωσικών (Αρχάριοι, Προχωρημένοι)
 Ελληνική Γλώσσα
 Business English
 Fast English
Σεμινάρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Τμήματα
Διάρκεια
Αρχάριοι
(βασικές λειτουργίες ηλεκτρονικού υπολογιστή, πλοήγηση στις λειτουργίες των windows)
20 ώρες
3 ενότητες
(word, excel, internet)
36 ώρες
6 ενότητες
(βασικές αρχές υπολογιστή, windows, word,excel, internet, power-point)
72 ώρες
Internet
 Αναζήτηση πληροφοριών
 Ηλεκτρονικές αγορές
 Κατεβάστε μουσική και ταινίες
 Sοcial Media (facebook κ.α.)
 Web TV/internet radio
 Προγράμματα video chat, chat
 Ψυχαγωγικά site (youtube κ.α.)
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8. Υποδομές υγείας
Στο Δήμο Αμαρουσίου εδρεύουν δημόσια και ιδιωτικά θεραπευτήρια ως ακολούθως :

Δομές Υγείας Δήμου Αμαρουσίου Σύνολο
8.1.Δημόσια Θεραπευτήρια
8.1.1.
Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής
8.2.Ιδιωτικά Θεραπευτήρια
8.2.1.
Ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο Αθηνών «Υγεία»
8.2.2.
Ιδιωτικό Ιατρικό Κέντρο
8.2.3.
Μαιευτήριο Ιασώ
8.2.4.
Μαιευτήριο Γαία
8.2.5.
Μαιευτήριο Μητέρα
9. Κτίρια και κατοικίες
Σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού του 2011, το σύνολο των κανονικών και μη κανονικών
κατοικιών στο Δήμο ανέρχονται σε 35.571.
Η συντριπτική πλειοψηφία των κτιρίων στην περιοχη του Δήμου ανήκει σε ιδιώτες (96,45%) και
χρησιμοποιείται από ιδιώτες.
Τα κτίρια αποκλειστικής χρήσης ανέρχονται σε ποσοστό 89,51% των κτιρίων του Δήμου, ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό για την περιφερειακή ενότητα του βόρειου τομέα Αθηνών ανέρχεται σε
90,74%. Οι κατοικίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,71% επί των συνολικών κτιρίων αποκλειστικής
χρήσης, με το αντίστοιχο ποσοστό για την περιφερειακή ενότητα του βόρειου τομέα να ανέρχεται
σε 90,39%. Οι άλλες χρήσεις κτιρίων αφορούν κυρίως καταστήματα σε ποσοστό 9,2% , το οποίο
είναι σημαντικά υψηλό σε σχέση με το σύνολο του βόρειου τομέα Αθηνών (6,1%).
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9.1.Kανονικές κατοικίες κατά κατάσταση κατοικίας (κατοικούμενες, κενές) και είδος μόνωσης

Κενές

Κατοικούμενες

Είδος μόνωσης

Είδος μόνωσης

Σύνολ
ο

Σύνολο
κατοικούμενω
ν

Διπλά
τζάμια

Μόνωση
εξωτερικών
τοίχων

Άλλο
είδος
μόνωσης

Δύο
ή
περισσότερα
είδη μόνωσης

Καθόλου
μόνωση

κενών

Διπλά
τζάμια

Μόνωση
εξωτερικών
τοίχων

Άλλο
είδος
μόνωσης

Δύο
ή
περισσότερα
είδη μόνωσης

Καθόλου
μόνωση

35.571

28.934

8.907

2.656

932

8.238

8.201

6.637

1.792

629

204

1.667

2.345

Σύνολο

Πίνακας 18 - Kανονικές κατοικίες κατά κατάσταση κατοικίας (κατοικούμενες, κενές) και είδος μόνωσης
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
9.2.Κανονικές κατοικίες κατά κατάσταση κατοικίας (κατοικούμενες, κενές) και διαθεσιμότητα θέρμανσης

439

8.673

776

180

6.637

4.198

1.944

236

Πίνακας 19 - Κανονικές κατοικίες κατά κατάσταση κατοικίας (κατοικούμενες, κενές) και διαθεσιμότητα θέρμανσης
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
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Δεν έχει θέρμανση

Άλλο είδος θέρμανσης

Κεντρική μη αυτόνομη
θέρμανση

Κεντρική αυτόνομη
θέρμανση

Σύνολο

Δεν έχει θέρμανση

19.305

Άλλο είδος θέρμανσης

28.934

Κενές

Κεντρική μη αυτόνομη
θέρμανση

Κεντρική αυτόνομη
θέρμανση

1.012

Σύνολο

10.617

Δεν έχει θέρμανση

23.503

Άλλο είδος θέρμανσης

Κεντρική αυτόνομη
θέρμανση

35.571

Κατοικούμενες

Κεντρική μη αυτόνομη
θέρμανση

Σύνολο

Κανονικές κατοικίες

259
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9.3.Κανονικές κατοικίες κατά κατάσταση κατοικίας (κατοικούμενες, κενές) και διαθεσιμότητα κουζίνας
Κανονικές κατοικίες

Κατοικούμενες

Σύνολο

Έχει
κουζίνα
μεγαλύτερη
των 4 μ2

Έχει
κουζίνα
μικρότερη
των 4 μ2

Δεν έχει
κουζίνα /
Διευκολύνσεις
μαγειρέματος
παρεχόμενες
σε άλλο χώρο

35.571

30.329

4.832

410

Κενές

Σύνολο

Έχει
κουζίνα
μεγαλύτερη
των 4 μ2

Έχει
κουζίνα
μικρότερη
των 4 μ2

Δεν έχει
κουζίνα /
Διευκολύνσεις
μαγειρέματος
παρεχόμενες
σε άλλο χώρο

28.934

24.845

3.838

251

Σύνολο

Έχει
κουζίνα
μεγαλύτερη
των 4 μ2

Έχει
κουζίνα
μικρότερη
των 4 μ2

Δεν έχει κουζίνα
/ Διευκολύνσεις
μαγειρέματος
παρεχόμενες σε
άλλο χώρο

6.637

5.484

994

159

Πίνακας 20 - Κανονικές κατοικίες κατά κατάσταση κατοικίας (κατοικούμενες, κενές) και διαθεσιμότητα κουζίνας
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
9.4.Κανονικές κατοικίες κατά διαθεσιμότητα τουαλέτας ή WC

Σύνολο

Έχει τουαλέτα ή WC με
υδραυλική εγκατάσταση
μέσα στην κατοικία

Έχει τουαλέτα ή WC
με
υδραυλική
εγκατάσταση έξω από
την κατοικία

35.571

35.508

23

Έχει τουαλέτα ή WC
χωρίς
υδραυλική
εγκατάσταση
μέσα
στην κατοικία

Έχει τουαλέτα ή WC
χωρίς
υδραυλική
εγκατάσταση έξω από
την κατοικία / Δεν έχει
τουαλέτα ή WC

0

40

Πίνακας 21 - Κανονικές κατοικίες κατά διαθεσιμότητα τουαλέτας ή WC
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
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9.5.Κανονικές κατοικίες κατά κατάσταση κατοικίας (κατοικούμενες, κενές) και διαθεσιμότητα λουτρού
Κανονικές κατοικίες

Κατοικούμενες κατοικίες

Σύνολο

Υπάρχει
λουτρό μέσα
στην
κατοικία

Υπάρχει
λουτρό έξω
από
την
κατοικία
/
Δεν υπάρχει
λουτρό
ή
ντους

35.571

35.484

87

Κενές

Σύνολο

Υπάρχει
λουτρό μέσα
στην
κατοικία

Υπάρχει
λουτρό έξω
από
την
κατοικία
/
Δεν υπάρχει
λουτρό
ή
ντους

Σύνολο

Υπάρχει
λουτρό μέσα
στην κατοικία

Υπάρχει
λουτρό έξω
από
την
κατοικία
/
Δεν υπάρχει
λουτρό
ή
ντους

28.934

28.918

16

6.637

6.566

71

Πίνακας 22 - Κανονικές κατοικίες κατά κατάσταση κατοικίας (κατοικούμενες, κενές) και διαθεσιμότητα λουτρού
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
9.6.Κανονικές κατοικίες κατά επιφάνεια ( μ2)
ΣΥΝΟΛΟ

Επιφάνεια (μ2)
Κάτω από 30

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 - 79

80 - 99

100 - 119

120 - 149

150+

35.571

199

596

935

2.411

6.110

8.800

7.780

5.513

3.227

Πίνακας 23 - Κανονικές κατοικίες κατά επιφάνεια ( μ2)
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
9.7.Κανονικές κατοικίες κατά αριθμό δωματίων
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
1
2

3

4

5

6

7+

35.571

992

15.152

10.852

2.041

535

342

5.657

Πίνακας 24 - Κανονικές κατοικίες κατά αριθμό δωματίων
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
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9.8.Κατοικούμενες κανονικές κατοικίες κατά πυκνότητα κατοικήσεως και τύπο κυριότητας
Τύπος κυριότητας

Πυκνότητα κατοικήσεως (μ2 ανά κάτοικο)

Ιδιοκατοικούμενες

Ενοικιαζόμενες

Συνεταιριστικής
ιδιοκτησίας
/
Άλλος
τύπος
κυριότητας

20.475

7.195

1.264

133
374
1.400
1.376
2.062
909
941
τύπο κυριότητας

14
29
180
182
342
206
311

Σύνολο

28.934

Κάτω από 15 τμ2 ανά κάτοικο
343
196
2
15 - 19 μ ανά κάτοικο
1.139
736
20 - 29 μ2 ανά κάτοικο
5.630
4.050
2
30 - 39 μ ανά κάτοικο
5.704
4.146
2
40 - 59 μ ανά κάτοικο
7.802
5.398
2
60 - 79 μ ανά κάτοικο
3.654
2.539
80 +
μ2 ανά κάτοικο
4.662
3.410
Πίνακας 25 - Κατοικούμενες κανονικές κατοικίες κατά πυκνότητα κατοικήσεως και
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
9.9.Κανονικές κατοικίες κατά τύπο κτιρίου

Σύνολο
35.571

Τύπος κτιρίου όπου βρίσκεται η κατοικία
Μονοκατοικία
3.518

Διπλοκατοικία
Πολυκατοικία / Κτίριο που η κύρια χρήση του δεν είναι κατοικία
3.808
28.245
Πίνακας 26 - Κανονικές κατοικίες κατά τύπο κτιρίου
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
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9.10.Kανονικές κατοικίες κατά κατάσταση κατοικίας
Kανονικές

κατοικίες

Σύνολο
κανονικών
κατοικιών

Kατοικούμενες

Σύνολο κενών
κατοικιών

για ενοικίαση
ή πώληση

εξοχικές

δευτερεύουσες

για άλλο
λόγο

35.571

28.934

6.637

2.808

119

2.337

1.373

Κενές

Πίνακας 27 - Kανονικές κατοικίες κατά κατάσταση κατοικίας
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
9.11.Νοικοκυριά κατά μέση ηλικία των μελών τους, ανάλογα με την προώθηση απορριμάτων για ανακύκλωση και το ποσοστό
ανακύκλωσης

Οικισμοί / Μέση ηλικία
των
μελών
του
νοικοκυριού

Προωθούν τα απορρίματα για ανακύκλωση
Σύνολο νοικοκυριών
Νοικοκυριά

Ποσοστό
(%)

ανακύκλωσης

Νοικοκυριά που
προωθούν
απορρίματα
ανακύκλωση

δεν
τα
για

Κάτω των 20 ετών
863
742
38,7
121
20-29
5.508
4.806
38,9
702
30-39
6.777
5.916
38,6
861
40-49
4.511
3.975
38,0
536
50-59
3.516
3.032
37,1
484
60-69
3.389
2.900
36,1
489
70+
4.374
3.206
34,9
1.168
Πίνακας 28 - Νοικοκυριά κατά μέση ηλικία των μελών τους, ανάλογα με την προώθηση απορριμάτων για ανακύκλωση και το ποσοστό
ανακύκλωσης
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
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9.12.Νοικοκυριά κατά τύπο νοικοκυριού και τύπο πυρηνικής οικογένειας και ποσοστιαία κατανομή τους ανάλογα με την δυνατότητα
πρόσβασης στο διαδίκτυο
Ποσοστό (%) νοικοκυριών που:
Οικισμοί / Τύπος νοικοκυριού και τύπος πυρηνικής
οικογένειας

Σύνολο νοικοκυριών

έχουν πρόσβαση στο
διαδίκτυο

δεν έχουν πρόσβαση
στο διαδίκτυο

1.0 Νοικοκυριά με μία πυρηνική οικογένεια

20.129

75,0

25,0

Παντρεμένα ζευγάρια χωρίς παιδιά / Συμβιούντες χωρίς
παιδιά

5.952

53,2

46,8

Παντρεμένα ζευγάρια με παιδί-ιά / Συμβιούντες με παιδί-ιά

10.881

87,5

12,5

Μόνοι γονείς με παιδί-ιά
2.0 Νοικοκυριά με δύο ή περισσότερες πυρηνικές
οικογένειες

3.296

72,9

27,1

293

75,8

24,2

3.0 Νοικοκυριά χωρίς πυρηνικές οικογένειες
8.516
49,6
50,4
Πίνακας 29 - Νοικοκυριά κατά τύπο νοικοκυριού και τύπο πυρηνικής οικογένειας και ποσοστιαία κατανομή τους ανάλογα με την δυνατότητα
πρόσβασης στο διαδίκτυο
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
9.13.Νοικοκυριά κατά αριθμό θέσεων στάθμευσης που έχουν στη διάθεσή τους
Νοικοκυριά κατά θέσεις στάθμευσης
Σύνολο νοικοκυριών
0 θέσεις στάθμευσης
1 θέση στάθμευσης
2 θέσεις στάθμευσης
28.938

3 + θέσεις στάθμευσης

11.430
13.623
3.497
388
Πίνακας 30 - Νοικοκυριά κατά αριθμό θέσεων στάθμευσης που έχουν στη διάθεσή τους
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
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9.14.Νοικοκυριά κατά αριθμό αυτοκινήτων που έχουν στη διάθεσή τους
Σύνολο
νοικοκυριών

Νοικοκυριά κατά αριθμό αυτοκινήτων

28.938

5.526

0 αυτοκίνητα

1 αυτοκίνητο

2 αυτοκίνητα

3 αυτοκίνητα

4 αυτοκίνητα

13.538
8.325
1.324
203
Πίνακας 31 - Νοικοκυριά κατά αριθμό αυτοκινήτων που έχουν στη διάθεσή τους
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011

5+ αυτοκίνητα
22

9.15.Νοικοκυριά και μέλη αυτών κατά κύρια χρησιμοποιούμενη πηγή ενέργειας για ζεστό νερό
Πηγή ενέργειας

Νοικοκυριά

Μέλη

Ηλεκτρισμός
15.673
36.068
Φυσικό αέριο
1.321
3.395
Πετρέλαιο
1.480
4.039
Ηλιακή ενέργεια
10.416
27.704
Άλλη πηγή / Καμία πηγή
48
111
Πίνακας 32 - Νοικοκυριά και μέλη αυτών κατά κύρια χρησιμοποιούμενη πηγή ενέργειας για ζεστό νερό
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
9.16.Νοικοκυριά και μέλη αυτών κατά κύρια χρησιμοποιούμενη πηγή ενέργειας για θέρμανση
Πηγή ενέργειας
Ηλεκτρισμός
Φυσικό αέριο
Πετρέλαιο
Άλλη πηγή
Καθόλου

Νοικοκυριά
1.147
10.614
16.783
213
181
Πίνακας 33 - Νοικοκυριά και μέλη αυτών κατά κύρια χρησιμοποιούμενη πηγή ενέργειας για
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
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Μέλη
2.798
25.725
41.918
504
372
θέρμανση
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10.Ελεύθεροι Χώροι



Συνολική έκταση Δήμου Αμαρουσίου : 13.352.561,2 Τετραγωνικά Μέτρα (ΤΜ)
Συνολική έκταση εντός σχεδίου στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται έκταση των οδών:
7.347.979 ΤΜ, ποσοστό επί του συνόλου 55,03%
Συνολική έκταση οικοδομήσιμων χώρων : 6.487.104,5 Τετραγωνικά Μέτρα (ΤΜ), ποσοστό
επί του συνόλου 48,58 %
Συνολική έκταση κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων : 951.190,4 Τετραγωνικά Μέτρα
(ΤΜ), ποσοστό επί του συνόλου 7,12 %
Σύνολο έκτασης εκτός σχεδίου πόλεως στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι ζώνες οικιστικού
ελέγχου, το κτήμα Συγγρού και το Ο.Α.Κ.Α : 1.603.978,8 Τετραγωνικά Μέτρα (ΤΜ),
ποσοστό επί του συνόλου 12,01%





10.1.Παιδικές Χαρές
Στο Δήμο Αμαρουσίου σήμερα υφίστανται 40 παιδικές χαρές κατανεμημένες στον πολεοδομικό
ιστό. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, αναγνωρίζοντας τη σημασία του
παιχνιδιού και της επαφής με τη φύση για τα παιδιά καθώς αποτελούν αφετηρία για τη σωστή
σωματική, νοητική και συναισθηματική τους ανάπτυξη έχει αναλάβει τη μέριμνα για την έγκαιρη
προμήθεια του εξοπλισμού και την αντικατάσταση των υλικών των παιδικών χαρών, την μελέτη
κατασκευής και ανάπλασης των παιδικών χαρών καθώς και την επίβλεψή τους με γνώμονα
την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αισθητική.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Α/Α
1
2
3
4

ΠΕ
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

5

2.
2.1

11
12

3.
3.1
3.2
4.
4.1
5.
5.1
5.2
6.
6.1
6.2

13

6.3

14

7.
7.1

15
16

7.2
7.3

17

7.4
8.
8.1
8.2
9.

6
7
8
9
10

18
19

ΠΕΡΙΟΧΗ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΑΡΔΕΛΗ
ΑΜΑΛΙΕΙΟ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
(ΗΣΑΠ)
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ,
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
&
ΧΑΪΜΑΝΤΑ
ΝΕΟ ΤΕΡΜΑ
ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε'
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ & ΝΑΟΥΣΗΣ
ΨΑΛΙΔΙ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ
ΠΑΡΝΗΘΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΝΙΚΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΙΟΛΗΣ &
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
&
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ (ΟΑΚΑ)
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ
(ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΠ.ΛΕΚΚΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ,
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ,
ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ & ΕΦΗΒΩΝ
ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ & ΚΡ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΘΕΜΙΔΟΣ
ΓΡΑΜΜΟΥ
ΑΝΑΒΡΥΤΑ
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Δ/ΝΣΗ
ΒΑΣ.ΑΜΑΛΙΑΣ & ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ
ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
ΓΑΡΔΕΛΗ & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΧΑΪΜΑΝΤΑ

ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε'
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ & ΝΑΟΥΣΗΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ & ΧΑΡΑΣ
ΠΑΡΝΗΘΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΝΙΚΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΙΣΟΚΡΑΤΟΥ, ΤΗΛΟΥ & Σ.ΣΟΛΩΜΟΥ
ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
ΙΟΛΗΣ
&
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ &
ΕΡΑΤΟΥΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ
ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΗΦΑΙΣΤΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ, ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ &
ΕΦΗΒΩΝ
ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ & ΚΡ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΘΕΜΙΔΟΣ
ΓΡΑΜΜΟΥ
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20

9.1

21
22
23

10.
10.1
10.2
10.3

24

15.
15.1
15.2
16.
16.1

ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΥΛΟΥΡΗ
ΣΩΡΟΣ
ΚΟΝΙΤΣΗΣ,
ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
&
ΠΑΡΝΩΝΟΣ
ΖΕΚΑΚΟΥ & ΔΕΛΦΩΝ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ & ΥΜΗΤΤΟΥ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΕΦΕΣΟΥ &
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ
ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ & ΣΤΡ.ΡΟΓΚΑΚΟΥ
ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΚΟΡΥΤΣΑΣ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΝΕΟ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ,
ΠΑΞΩΝ
&
ΜΑΡΙΑΣ
ΚΑΛΛΑΣ
ΣΤΟΥΝΤΙΟ Α'
ΡΕΜΑ ΠΑΠΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΤΖΙΑ
ΝΕΑ ΛΕΣΒΟΣ
ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ & ΠΕΝΤΕΛΗΣ

39

16.2
16.3
17.
17.1

ΔΑΣΥΛΛΙΟ ΝΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΤΣΑΚΑΛΩΦ
ΣΕΛΕΤΕ
ΠΕΛΙΚΑ & ΑΙΑΝΤΟΣ

40

17.2

MALL

25
26
27
28

29
30
31
32
33

34
35
36
37
38

10.4
11.
11.1

ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ &
ΠΥΘΑΓΟΡΑ
ΚΟΚΚΙΝΙΑ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ

11.2
11.3
12.
12.1
13.
13.1
13.2
13.3
14.
14.1
14.2

ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ & ΠΥΘΑΓΟΡΑ

ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ, ΠΩΓΩΝΙΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΔΗ
Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΣΙΣΑΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
& ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΔΑΦΝΗΣ & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΗΣ, ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΠΑΡΝΩΝΟΣ
ΖΕΚΑΚΟΥ & ΔΕΛΦΩΝ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ & ΥΜΗΤΤΟΥ
ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΕΦΕΣΟΥ & ΔΩΔΩΝΗΣ

ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ & ΣΤΡ.ΡΟΓΚΑΚΟΥ
ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΚΟΡΥΤΣΑΣ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ, ΕΙΡΗΝΗΣ & Θ.ΚΑΪΡΗ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ & ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ

Δ.ΣΟΛΩΜΟΥ & ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ & ΓΚΛΙΑΤΗ
ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ, ΑΡΙΩΝΟΣ, ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΤΣΑΚΑΛΩΦ

&

ΠΕΛΙΚΑ,
ΑΙΑΝΤΟΣ,
ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

&

ΠΥΛΟΥ

Ειδικότερα, εντός του 2019 και μέχρι σήμερα, έχουν συντελεστεί οι ακόλουθες ενέργειες
αναφορικά με τη διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία των παιδικών χαρών του Δήμου :
Εργασίες αποκατάστασης από τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου, οι οποίες αφορούσαν τρέχουσες
ανάγκες επισκευής, συντήρησης και φροντίδας των παιδικών χαρών. Αναλυτικότερα,
απεστάλησαν στα συνεργεία συνολικά (110) έγγραφα για εργασίες επίβλεψης επισκευής –
συντήρησης - αποκατάστασης στους χώρους των παιδικών χαρών.
Στο πλαίσιο διαχείρισης των αιτημάτων αυτών, η υπηρεσία ενημερώνει συστηματικά καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους, τα ακόλουθα αρχεία παιδικών χαρών:


Ηλεκτρονικό βιβλίο διαχείρισης παραπόνων για τα αιτήματα που φθάνουν στην Υπηρεσία.



Αρχείο τριμηνιαίων δελτίων ελέγχου, με αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό.




Τα αιτήματα εργασιών μέσω e-mail ή μέσω της Γραμμής Δημότη προς τα τεχνικά
συνεργεία.



Το Τμήμα τηρεί αρχεία για την διαδικασία συντήρησης και ελέγχου παιδικών χαρών του
Γραφείου Ποιότητας.

Η επικαιροποίηση της πιστοποίησης των παιδικών χαρών, γίνεται από ανεξάρτητο φορέα
πιστοποίησης (TUV HELLAS), σύμφωνα με την σύμβαση που έχει υπογραφεί μέσα στο 2019. Από
τις (40) παιδικές χαρές, πιστοποιημένες είναι (37) παιδικές χαρές. Οι τρεις είναι σφραγισμένες. Η
παιδική χαρά Ολυμπίας, λόγω ιδιοκτησιακού καθεστώτος, η παιδική χαρά Α.Παπανδρέου (MALL)
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αναμένεται να αναπλαστεί με το ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ, και η παιδική χαρά ΑΜΑΛΙΕΙΟ, θα αναπλαστεί με
την καινούργια εργολαβία έργου.
Εκπόνηση Μελετών
Εκπόνηση μελέτης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ». Η
μελέτη αφορά στον έλεγχο των παιδικών και αθλητικών χώρων, ώστε η ασφάλεια τους να
προσαρμόζεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Εκπόνηση μελέτης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ». Η μελέτη
περιλαμβάνει την προμήθεια ειδικών περιφράξεων για τις παιδικές χαρές. Η ανάθεση της μελέτης
έγινε μέσα στο 2019.
Εκπόνηση μελέτης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ». Η μελέτη
περιλαμβάνει τη συντήρηση οργάνων παιχνιδιού και αστικού εξοπλισμού στον χώρο των παιδικών
χαρών και γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις και της παρατηρήσεις του φορέα ελέγχου και
πιστοποίησης, προκειμένου να καταστούν τα όργανα ασφαλή και πλήρως λειτουργικά για τα
παιδιά. Οι εργασίες αυτές είναι απαραίτητες, διότι τα όργανα με την συντήρηση καθίσταται
ασφαλή και θελκτικά προς το κοινό.
Εκπόνηση μελέτης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Η μελέτη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών,
με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, και αφορά στην ανάπλαση έντεκα (11)
παιδικών χαρών.
11.Επιχειρηματικότητα – Οικονομική Δραστηριότητα
11.1.Αναπτυξιακή φυσιογνωμία της περιοχής
Ο Δήμος Αμαρουσίου έιναι μια σύγχρονη πόλη με μητροπολιτική και διεθνή ακτινοβολία. Η ύπαρξη
στο δήμο του αθλητικού κέντρου του ΟΑΚΑ, τα μεγάλα κυκλοφοριακά έργα (Αττική οδός, Μετρό,
Προαστιακός) καθώς και η ύπαρξη περιοχών ήπιων σε ανάπτυξη, περιοχών ιδιαίτερου
περιβαλλοντικού κάλους, αδόμητες ζώνες και χώρους πρασίνου (άλσος Συγγρού κλπ)
σκιαγραφούν τη φυσιογνωμία του Δήμου.
Στο πλαίσιο της γρήγορης διαφοροποίησης των χωρικών ενοτήτων του λεκανοπέδιου της Αθήνας,
στην περιοχή του Δήμου Αμαρουσίου έχει πλέον διαμορφωθεί ένα νέο Περιφερειακό - Υπερτοπικό
Κέντρο για την Πρωτεύουσα (κέντρο υπερτοπικών λειτουργιών), με έδρες μεγάλων επιχειρήσεων
του τομέα των υπηρεσιών, τράπεζες, ασφάλειες, επικοινωνίες, κλπ. Παράλληλα έχει ενισχυθεί η
χρήση της κατοικίας δεδομένης τόσο της ευχερούς πρόσβασης στο κέντρο της Αθήνας, όσο και
του αποδεκτού επιπέδου ποιότητας περιβάλλοντος κατοικίας, - του δομημένου, αλλά και των
τοπικών εξυπηρετήσεων. Όλα τα παραπάνω προσδίδουν στο Δήμο Αμαρουσίου στρατηγική θέση
στο οικονομικό γίγνεσθαι τόσο της Περιφέρειας Αττικής όσο και της χώρας.
Οπως είναι γνωστό, οι παρεμβάσεις των Ο.Τ.Α. στο οικονομικό γίγνεσθαι της εδαφικής τους
περιφέρειας δεν είναι θεσμοθετημένες, ωστόσο στο επίπεδο των υποδομών είναι καθοριστικές για
την προσέκλυση επενδύσεων ή την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Με τις ευχερείς συγκοινωνιακές προσβάσεις προς όλα τα σημεία του λεκανοπεδίου και την
ανάπτυξη της τεχνολογίας των επικοινωνιών, το Μαρούσι αποτελεί προνομιακό χώρο
εγκατάστασης μεγάλων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, αλλά και επιλογή κατοικίας
εργαζομένων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, που λαμβάνουν υπόψη τον αριθμό των Επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον Δήμο και σχετικές μελέτες ανθρωπίνου δυναμικού, οι βασικές θέσεις
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εργασίας στην περιοχή του Αμαρουσίου υπολογίζονται για το 2011, σε περισσότερες από 37.000
θέσεις εργασίας.
Παρόλα αυτά, η τρέχουσα δημοσιονομική και οικονομική συγκυρία έχει αλλοιώσει την
εικόνα της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα τον
περιορισμό της οικονομικης δραστηριότητας. Ο Δήμος οφείλει να προσαρμόσει τον
προγραμματσμό του και να περιορίσει, στο πλαίσο των δυνατοτήτων του, τις επιπτώσεις στους
δημότες και τις επιχειρήσεις, αξιοποιώντας πολιτικές και προγράμματα για την στήριξη της
οικονομικής δραστηριότητας.
Ο Δήμος Αμαρουσίου, βάσει της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές
Κοινωνίες, αναγνωρίζει ότι η επίτευξη ισόρροπης και αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί
ζωτικό στοιχείο ενός επιτυχημένου Δήμου ή Περιφέρειας, και ότι οι δραστηριότητες και οι
υπηρεσίες της στον τομέα μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην Ισότητα ανδρών και γυναικών.
Αναγνωρίζει την ανάγκη αύξησης του ποσοστού και της ποιότητας απασχόλησης των γυναικών,
και αναγνωρίζει περαιτέρω ότι ο κίνδυνος της φτώχειας που συνδέεται με τη μακροπρόθεσμη
ανεργία είναι ιδιαίτερα υψηλός για τις γυναίκες. Έχει δεσμευτεί σε σχέση με τις δραστηριότητες
και τις υπηρεσίες του στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης, να λάβει πλήρως υπόψη τις ανάγκες
και τα συμφέροντα των γυναικών και των ανδρών, και τις ευκαιρίες για προώθηση της ισότητας
μεταξύ τους, και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για αυτόν τον σκοπό (π.χ. ενίσχυση της γυναικείας
επιχειρηματικότητας, εξασφάλιση οικονομικής και άλλης υποστήριξης στις επιχειρήσεις σχετικά με
την προώθηση της ισότητας των φύλων, ενθάρρυνση των εκπαιδευομένων γυναικών για την
εκμάθηση δεξιοτήτων και την απόκτηση προσόντων για εργασίες που παραδοσιακά θεωρούνται
«ανδρικές» και αντίστροφα κ.ά.).
Το έτος 2019 το Τμήμα Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Καταστημάτων προέβει στις
ακόλουθες ενέργειες :
Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας, χορήγηση/διαχείριση δέκα (10) αδειών ίδρυσης και λειτουργίας
Κέντρων διασκέδασης, κολυμβητικών δεξαμενών και παιδότοπων.
Γνωστοποιήσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας.
- Χορήγηση/διαχείριση εκατό πενήντα (150) βεβαιώσεων ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου 4442/2016.
- Διαχείριση διακοσίων τριακοσίων (300) γνωστοποιήσεων καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος (μαζικής εστίασης, κυλικείων σχολείων, υπεραγορών, αυτόματων πωλητών,
λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών, παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.λπ.).
Άδειες μουσικής, χορήγηση/διαχείριση πέντε (5) αδειών παράτασης μουσικής για καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Επιβολή προστίμου/σφραγίσεις καταστημάτων, διαχείριση εξήντα (60) υποθέσεων επιβολής
προστίμου/σφραγίσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία (μηνύσεις, αλληλογραφία, ενημέρωση ελεγκτικών οργάνων, ενδιαφερόμενου,
εισηγήσεις αποφάσεις Δημάρχου).
Δικογραφίες, διαχείριση πέντε (5) υποθέσεων δικογραφιών, που σχηματίστηκαν για καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος, και για τις οποίες ζητήθηκαν και διαβιβάστηκαν οι απόψεις μας στη
Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων. Ανακοινώσεις εμπορικών εκθέσεων, έκδοση δέκα (10)
ανακοινώσεων εμπορικών εκθέσεων.
Διαχείριση Στάσιμου Εμπορίου.
- Έκδοση είκοσι (20) βεβαιώσεων ετήσιας διάρκειας.
- Διαχείριση πέντε (5) αδειών στάσιμου εμπορίου.
- Εξέταση είκοσι (20) γραπτών αιτημάτων για στάσιμο εμπόριο, ενδιαφερομένων για
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τη σχετική διαδικασία - νομοθεσία.
Άδειες Εκμετάλλευσης, Μεταβίβασης κι Εκμίσθωσης περιπτέρων.
- Χορήγηση - διαχείριση δέκα (10) αδειών εκμίσθωσης περιπτέρων
- Διαχείριση πέντε (5) αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων
- Διαχείριση – αλληλογραφία δέκα (10) Υποθέσεων.
- 145
- Διαχείριση πέντε (5) υποθέσεων αποχώρησης/απομάκρυνσης μισθωτών από περίπτερα του
Δήμου
Αδειών Παιδικών Σταθμών Ιδιωτικών και Δημοτικών, αλληλογραφία και χορήγηση/διαχείριση
αδειών (νέων και αναθεωρήσεων) σαράντα (40) παιδικών σταθμών.
Αδειών ασκήσεως επαγγέλματος κομμωτών, κουρέων, τεχνιτών περιποίησης χεριών κ.α.,
χορήγηση/διαχείριση πέντε (5) αδειών ασκήσεως επαγγέλματος κομμωτών, κουρέων κ.α.

11.2.Ιατρικός τουρισμός και τοπική αυτοδιοίκηση2
Γενικά
Παρά τα οικονομικά οφέλη του ιατρικού τουρισμού σε διεθνές επίπεδο, έχει διαπιστωθεί έλλειψη
συστηματικών καταγραφών, γεγονός που εμποδίζει την αξιόπιστη αποτίμηση της συμβολής του
ιατρικού τουρισμού. Για το λόγο αυτό, συναντώνται συχνά διάφορες πηγές με διαφορετικές
εκτιμήσεις, που αναφέρονται ακόμη και σε ίδιες χώρες. Το 2008 τα συνολικά έσοδα της διεθνούς
αγοράς τουρισμού προσέγγισαν τα 60 δισ. δολάρια με ετήσιο ρυθμό αύξησης 20%, ενώ το 2010
έφτασαν στα 100 δισ. δολάρια (Horowitz et.al. 2007). Οι σχετικές δαπάνες για αγαθά και
υπηρεσίες, όπως είναι τα φαρμακευτικά προïόντα, ο ατομικός ιατρικός εξοπλισμός, οι
διαγνωστικές υπηρεσίες κα. υπερβαίνουν τα 3 δισ. ευρώ (OECD 2014). Η εκτίμηση για την
Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι δεν έχει σχηματίσει ακόμη το δικό της προφίλ στον ιατρικό τουρισμό,
είναι περίπου 100.000-150.000 τουρίστες υγείας στο χρονικό ορίζοντα της δεκαετίας, έσοδα,
δηλαδή περί των 500.000 εκατ. ευρώ. Υπολογίζεται, όμως, ότι έχει τη δυνατότητα να προσελκύει
τουλάχιστον 400.000 ασθενείς, κυρίως από Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία, ΝΑ Ευρώπη, Μέση
Ανατολή, ΗΠΑ και Κίνα, στόχος που σε συνδυασμό με την κατάλληλη χρήση των υποδομών του
ΕΣΥ μέσω ΣΔΙΤ, αλλά και των υποδομών των ΟΤΑ, θα μπορούσε να αποφέρει έσοδα άνω των
500.000 εκατ. ευρώ και ενδεχομένως, να τετραπλασιάσει το στόχο την επόμενη δεκαετία, δηλαδή
2 δισ. ευρώ.
Εύλογα, λοιπόν, διαπιστώνει κανείς ότι τουρισμός υγείας μπορεί να δώσει τη δυνατότητα
οικονομικής ανάκαμψης και ανάπτυξης, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Η εισροή
συναλλάγματος, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, καθώς η τουριστική περίοδος επιμηκύνεται,
όχι μόνο στα αστικά κέντρα, αλλά και στην περιφέρεια, η αύξηση της εισροής επισκεπτών,
αναπτύσσει και άλλους τομείς της οικονομίας, αλλά και άλλες ειδικές μορφές τουρισμού.
Οι προοπτικές ανάπτυξης των δήμων μπορούν να διευρυνθούν, τα έσοδά τους μπορούν να
αυξηθούν σημαντικά, να δοθούν ευκαιρίες στην τοπική κοινωνία, να δημιουργηθούν θέσεις
εργασίας και να αυξηθεί η επιχειρηματικότητα.

2

Στρατηγικό Μάνατζμεντ στον Ιατρικό Τουρισμό στην Ελλάδα. Παράδειγμα Δήμου Αμαρουσίου. Σοφία Μπαμπάνα 2018
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Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού στο Δήμο Αμαρουσίου.
Καθώς ο Δήμος Αμαρουσίου διαθέτει κατάλληλες υποδομές και μονάδες υγείας διεθνούς κύρους,
έχει τη δυνατότητα να μετατραπεί σε υγειονομικό κέντρο, με σκοπό να αποτελέσει μία πρότυπη
πόλη διεθνούς τουρισμού υγείας. Η ανάπτυξη κατάλληλων ξενοδοχειακών υποδομών στο Δήμο
και η διασφάλιση οικονομικών συνεργασιών, μπορούν να επιτύχουν την ευρύτερη ανάπτυξη της
περιοχής. Εάν ο ιατρικός κόσμος συνεργαστεί με την τοπική αυτοδιοίκηση για την υλοποίηση
αυτού του στόχου, η συμπόρευση αυτή μπορεί να δημιουργήσει νέους ορίζοντες σε εθνικό
επίπεδο.
Συγκεκριμένα, ο Δήμος Αμαρουσίου, μπορεί να επωφεληθεί τα μέγιστα από την ανάπτυξη του
ιατρικού τουρισμού, διευρύνοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές του, ιδιαίτερα, εάν χρησιμοποιηθεί
με σωστό τρόπο η υποδομή του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσω Συμπράξεων Δημόσιου &
Ιδιωτικού Τομέα, αξιοποιώντας τις υποδομές και τους ανθρώπινους πόρους, τόσο της δημόσιας,
όσο και της ιδιωτικής φροντίδας υγείας. Κρίνονται απαραίτητα προγράμματα σχεδιασμού,
συντονισμού και αξιολόγησης, που θα αφορούν στις τοπικές νοσοκομειακές μονάδες και στις
οποίες θα συμπεριλαμβάνονται πρωτοβάθμιες δομές, πράκτορες και φυσικά η Τοπική
Αυτοδιοίκηση (Γείτονα, Σαραντόπουλος, 2015).
Στα γεωγραφικά όρια του Δήμου, όπου είναι εγκατεστημένα πέντε μεγάλα νοσοκομεία και πλήθος
εξειδικευμένων κέντρων, μπορεί, με τον κατάλληλο συντονισμό, «μία σειρά από συνέργειες και
ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες, από την πλευρά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ιδιωτικών
φορέων, να αναπτυχθεί ο τουρισμός υγείας» (Πατούλης, 2018). Ο ιατρικός τουρισμός μπορεί,
αφενός, να αποφέρει σημαντικότατα έσοδα στα υγειονομικά αυτά κέντρα και να δώσει, αφετέρου,
τη δυνατότητα ευκαιριών επαγγελματικής απασχόλησης, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την
ανεργία, αλλά και τη μετανάστευση στο εξωτερικό για επαγγελματικούς λόγους, στην τόσο
δύσκολη οικονομική περίοδο, που διανύει η χώρα μας, καθότι κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη
διοικητικού, νοσηλευτικού, αλλά και εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού. Η αύξηση των
ασθενών, συνεπάγεται και αύξηση των πηγών χρηματοδότησης των κλινικών, με αποτέλεσμα να
κρίνεται απαραίτητη η βελτίωση των εγκαταστάσεων, αλλά και του ιατρικού εξοπλισμού, γεγονός
που θα συμβάλλει στη βελτίωση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και του ίδιου του
τοπικού πληθυσμού (Γείτονα, Σαραντόπουλος, 2015).
Με την αύξηση του τουρισμού υγείας, δημιουργούνται, παράλληλα, νέες θέσεις εργασίας, καθώς
θα απαιτηθεί η λειτουργία γραφείων εξυπηρέτησης των διεθνών ασθενών. Για την υλοποίηση του
στόχου αυτού, είναι απαραίτητη η ανάδειξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των υψηλών και
εξειδικευμένων υπηρεσιών των νοσοκομείων και κλινικών, αλλά και του υψηλά καταρτισμένου
ανθρώπινου ιατρικού δυναμικού τους, «μέσω ολοένα και περισσότερων συμμετοχών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπων του ιδιωτικού τομέα, φορέων υγείας και επιστημονικών φορέων σε
διεθνή συνέδρια. Κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία ενός ενιαίου μετώπου, ώστε η Τοπική
Αυτοδιοίκηση και ο ιδιωτικός τομέας να συντονιστούν, για να αποκτήσουν μία πιο δυναμική
ελληνική παρουσία, να εδραιώσουν τη θέση της χώρας σε διεθνείς εκθέσεις, ενισχύοντας την
εξωστρέφειά της και προσελκύοντας νέες επενδύσεις» (Πατούλης, 2018).
Από την προβολή του Αμαρουσίου ως πόλη ιατρικού τουρισμού, άμεσα, θα είναι τα οφέλη και του
ξενοδοχειακού κλάδου στο Δήμο Αμαρουσίου, καθότι οι τουρίστες υγείας θα αναζητήσουν
καταλύματα πλησίον των νοσοκομείων, στα οποία θα λάβουν υγειονομική περίθαλψη, με
αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης, την ανάπτυξη και αύξηση νέας επιχειρηματικότητας στον
ξενοδοχειακό κλάδο και τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τον τοπικό πληθυσμό. Αξιοσημείωτο
είναι το γεγονός ότι «οι τουρίστες υγείας, σχεδόν πάντα συνοδεύονται και ως εκ τούτου, μπορεί
να αναλογιστεί κανείς τα οικονομικά οφέλη της τοπικής κοινωνίας» (Πατούλης, 2018). Άμεσο
όφελος στον εμπορικό Δήμο του Αμαρουσίου μπορούν να έχουν τα καταστήματα, οι χώροι
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ψυχαγωγίας και διασκέδασης, τα εστιατόρια, τα φαρμακεία, τα σούπερ μάρκετ, οι πάροχοι
υπηρεσιών μεταφοράς, τα τουριστικά γραφεία. Κρίνεται απαραίτητη η ενσωμάτωση στο
πρόγραμμα του ιατρικού τουρισμού των μεγάλων εμπορικών κέντρων, που ήδη λειτουργούν στο
Δήμο. Για την ενίσχυση των εσόδων του ίδιου του Δήμου, κρίνεται αναγκαία η ανάδειξη των
υφιστάμενων υποδομών του Δήμου, προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των εισροών
τουρισμού, όπως ένα ετήσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων σε μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, τουριστικοί
οδηγοί με δραστηριότητες, τοποθεσίες, εμπορικά και αθλητικά κέντρα, ξενοδοχεία και εστιατόρια,
η διανομή των προγραμμάτων σε αεροδρόμια και νοσοκομεία του δήμου, καθώς και η δημοσίευσή
τους στην ιστοσελίδα του Δήμου. Επίσης, η αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού υγείας θα
αυξήσει την επιχειρηματικότητα στο Δήμο, καθώς ολοένα και περισσότερες νέες επιχειρήσεις θα
επιθυμούν την έναρξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας εντός των συνόρων του Δήμου,
με ευνοïκά οικονομικά αποτελέσματα για τον ίδιο. Η συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με
την κεντρική κυβέρνηση για την ενσωμάτωση και εκμετάλλευση μέρους των υποδομών του
Ολυμπιακού Σταδίου, θα δώσει τη δυνατότητα στους ιατρικούς επισκέπτες να συμμετέχουν σε
αθλητικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες, «καθώς η άθληση αποτελεί βασικό παράγοντα για την
υγεία» (Πατούλης, 2018). Αναγκαία είναι, επίσης, η ανάδειξη του ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος του κλίματος της Αττικής και του Αμαρουσίου, άρρηκτα συνυφασμένου με την
καλή υγεία. Οι παραπάνω δράσεις περισσότερο προσεγγίζουν δράσεις οργάνωσης και διαχείρισης
των υπαρχουσών υποδομών με μικρή οικονομική επίδραση, παρά ανάπτυξης νέων δομών, που
θα συνιστούσαν ένα επιπλέον πρόβλημα ανεύρεσης κεφαλαίων, για την ανάπτυξη αυτών των
υποδομών. Πάραυτα, «επιβάλλεται η απόκτηση ενός εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού, γιατί αν η
αυτοδιοίκηση, ο επιστημονικός κόσμος και οι υγιείς δυνάμεις του επιχειρείν συστρατευθούν για
να κάνουν το όραμα πράξη, η Ελλάδα θα καταφέρει να γίνει ο στρατηγικός παίχτης στον τομέα
του τουρισμού υγείας» (2ο Συνέδριο Τουρισμός Υγείας και Ανάπτυξη, 2018).
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Δήμου Αμαρουσίου στον ιατρικό τουρισμό
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Δήμου αποτελεί το γεγονός ότι «συγκεντρώνει δημόσιες μονάδες
υγείας, καθώς και ιδιωτικές, εξειδικευμένα κέντρα διάγνωσης και ειδικών επεμβάσεων
οφθαλμολογικού περιεχομένου, εξωσωματικής γονιμοποίησης, ρομποτικής χειρουργικής,
φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, οδοντιατρικής, αιμοκάθαρσης, αισθητικής δερματολογίας
και πλαστικής χειρουργικής» (Πατούλης, 2018).
Συγκεκριμένα, η εξωσωματική γονιμοποίηση, θεωρείται από τους πιο ανθηρούς και δυναμικούς
τομείς, καθότι υπολογίζεται ότι πραγματοποιούνται 12.000 ως 14.000 κύκλοι γονιμοποίησης
ετησίως, με τα ποσοστά επιτυχίας να αγγίζουν το 50%, λόγω των βέλτιστων δυνατών πρακτικών,
που εφαρμόζει το πλήθος κέντρων εξωσωματικής, που βρίσκονται στο Δήμο, προς όφελος των
ασθενών, με αποτέλεσμα υπογόνιμα ζευγάρια από όλον τον κόσμο να καταφθάνουν για να λάβουν
την κατάλληλη θεραπεία. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Εταιρείας
Αναπαραγωγικής Ιατρικής και Διευθυντή Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Κλινικής
Γένεσις Αθηνών κ. Κωνσταντίνο Πάντο, «το κόστος εξωσωματικής γονιμοποίησης στην Ελλάδα
κυμαίνεται από 2.000 έως και 3.000 ευρώ και είναι τέσσερις ως πέντε φορές μικρότερο απ' ό,τι
στις ΗΠΑ». Με την κατάλληλη προβολή, ο Δήμος θα επιτύχει αξιοσημείωτα έσοδα από την εισροή
των ξένων ασθενών.
11.3.Αναπτυξιακές υποδομές – δίκτυα
Το επίπεδο των υποδομών σε οποιαδήποτε περιοχή είναι καθοριστικό για την προσέλκυση
επενδύσεων ή την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Με τις ευχερείς συγκοινωνιακές προσβάσεις
προς όλα τα σημεία του λεκανοπεδίου και την ανάπτυξη της τεχνολογίας των επικοινωνιών, το
Μαρούσι αποτελεί προνομιακό χώρο εγκατάστασης μεγάλων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών,
αλλά και επιλογή κατοικίας εργαζομένων.
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11.4.Μνημόνιο συνεργασίας για νέο πιλοτικό πρόγραμμα μεταξύ Δήμου Αμαρουσίου και
ΟΑΕΔ
Ο Δήμαρχος : «Με τη συμβολή του ΟΑΕΔ πραγματοποιούμε τη σύζευξη μεταξύ επιχειρήσεων και
ανέργων στο Μαρούσι»
Μνημόνιο συνεργασίας για το νέο πιλοτικό πρόγραμμα που αφορά στην καταπολέμηση της
ανεργίας, υπέγραψαν την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020, στα γραφεία της Διοίκησης του
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος
Αμπατζόγλου και ο Διοικητής ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης με στόχο τη διάγνωση των αναγκών
της τοπικής αγοράς εργασίας και την ταχύτερη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας.
Στόχοι της συνεργασίας των συμβαλλομένων μερών στο πιλοτικό πρόγραμμα για την
καταπολέμηση της ανεργίας μεταξύ ΟΑΕΔ και των Δήμων Αμαρουσίου, Μάνδρας-Ειδυλλίας και
Κορυδαλλού είναι :
1. Σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας μέσω του ΟΑΕΔ, με συνδρομή των συμβαλλομένων
Δήμων των Τοπικών Επιχειρήσεων,
2. Καταγραφή και διερεύνηση των αναγκών των Τοπικών Επιχειρήσεων για κενές θέσεις εργασίας,
3. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης με βάση τις τοπικές ανάγκες σε
δεξιότητες,
4. Ενημέρωση και διάδοση των νέων υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (Μονάδα Μεγάλων Επιχειρήσεων και
Σύμβουλοι Εργοδοτών) προς τοπικούς εργοδότες και ανάπτυξη συνεργασιών με αυτούς,
5. Σχεδιασμός και υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ) βασισμένων
στις τοπικές και τομεακές ανάγκες των επιχειρήσεων,
6. Διερεύνηση, σχεδιασμός και υλοποίηση προώθησης των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ)
για την απασχόλησή τους στις τοπικές επιχειρήσεις,
7. Σύζευξη τοπικών επιχειρήσεων με ΕΠΑΣ και ΙΕΚ του ΟΑΕΔ για την πρακτική άσκηση των
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα,
8. Δράσεις συμβουλευτικής ανέργων και διερεύνηση ενδεχόμενου αναβάθμισης δεξιοτήτων /
απόκτηση προσόντων υψηλού επιπέδου (upskilling) των επιχειρήσεων
9. Συμβουλευτική επιχειρήσεων και διερεύνηση εκτίμησης αναγκών (need assessment)
Ο ΟΑΕΔ θα είναι ο Συντονιστής του έργου και θα προβαίνει στην υλοποίηση των διαδικασιών
σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Συγκεκριμένα, ο ΟΑΕΔ θα προβεί σε:
α) διάγνωση αναγκών των τοπικών αγορών,
β) δημιουργία και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης βάσει των τοπικών αναγκών,
γ) δημιουργία και υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης(ΝΘΕ), ή/και ΕΚΟ ΝΘΕ ή/και μαθητείας
αν προκύψει ανάγκη,
δ) σύζευξη μεταξύ ανέργων και επιχειρήσεων, ε) συμβουλευτικά εργαλεία/υπηρεσίες προς τους
εργοδότες (need assessement κοκ) , στ) διενέργεια ομάδων συμβουλευτικής με αποδέκτες τους
ανέργους-ωφελούμενους του προγράμματος,
ζ) παρακολούθηση της πορείας του προγράμματος και αξιολόγηση του.
Ο Δήμος Αμαρουσίου καθώς και οι άλλοι συνεργαζόμενοι Δήμοι Μάνδρας-Ειδυλλίας και
Κορυδαλλού θα αξιοποιήσουν το δίκτυο τους, προκειμένου να διασυνδέσουν τις τοπικές
επιχειρήσεις με του ΟΑΕΔ, θα παρέχουν ενημέρωση / πληροφόρηση για το πρόγραμμα, θα
οργανώσουν ενημερωτικές ημερίδες.
Συγκεκριμένα, οι Δήμοι θα:
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(α) οργανώνουν συναντήσεις με άλλους ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού, Κοινωνικούς Εταίρους,Τοπικούς
Φορείς, Επιχειρήσεις, κλπ.
(β) παράγουν και διανέμουν έντυπο ενημερωτικό υλικό και υλικό διαφημιστικής καμπάνιας
αναφορικά με το εν λόγω πρόγραμμα,
(γ) οργανώνουν συναντήσεις για συζήτηση επί σχετικών θεμάτων.
(δ) οργανώνουν ενημερωτικές εκδηλώσεις προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
(ε) ερευνούν τις ανάγκες δεξιοτήτων και κατάρτισης προσωπικού των τοπικών επιχειρήσεων.
(στ) θα ερευνούν τις ανάγκες κατάρτισης και upskilling των ανέργων της τοπικής κοινότητας.
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12. Απασχόληση - Ανεργία
12.1. Μόνιμος Πληθυσμός κατά επίπεδο εκπαίδευσης και κατάσταση ασχολίας
Σύνολο
Μόνιμου
Πληθυσμού

Οικονομικά ενεργοί
Σύνολο

Απασχολούμενοι

Άνεργοι

Σύνολο

Συνταξιούχοι

Λοιποί

72.333

34.143

29.960

4.183

38.190

15.209

22.981

Κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου
/ Πτυχιούχοι Παν/μίου - Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ,
ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων επαγγελματικών
και
ισότιμων σχολών

25.674

19.208

17.481

1.727

6.466

4.726

1.740

Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(ΙΕΚ, Κολλέγια κλπ.) /Απόφοιτοι Λυκείου
(Γενικού, Εκκλησιαστικού, Επαγγελματικού
κλπ.)

22.998

12.033

10.156

1.877

10.965

4.926

6.039

Απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου και πτυχιούχοι
Επαγγελματικών Σχολών

5.761

1.841

1.479

362

3.920

1.289

2.631

Απόφοιτοι Δημοτικού

8.068

1.006

799

207

7.062

3.511

3.551

Άλλη περίπτωση(1)

9.832

55

45

10

9.777

757

9.020

Επίπεδο εκπαίδευσης

Οικονομικά μη ενεργοί

Πίνακας 34 - Μόνιμος Πληθυσμός κατά επίπεδο εκπαίδευσης και κατάσταση ασχολίας
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
12.2.Μόνιμος Πληθυσμός, κατά ομάδες υπηκοοτήτων και κατάσταση ασχολίας
Σύνολο Μόνιμου Πληθυσμού : 72.333

Σύνολο

Οικονομικά ενεργοί

Οικονομικά μη ενεργοί

Σύνολο

Απασχολούμενοι

Άνεργοι

Σύνολο

Μαθητέςσπουδαστές

Συνταξιούχοι

Οικιακά

Λοιποί

Ελληνική υπηκοότητα(1)

68.814

32.081

28.266

3.815

36.733

11.053

15.040

5.687

4.953

Υπηκοότητα
ξένης
χώρας
/
Χωρίς
υπηκοότητα ή αδιευκρίνιστη υπηκοότητα

3.519

2.062

1.694

368

1.457

566

169

488

234

(1) Περιλαμβάνεται και ο πληθυσμός με διπλή υπηκοότητα (Ελληνική και άλλη)
Πίνακας 35 - Μόνιμος Πληθυσμός, κατά ομάδες υπηκοοτήτων και κατάσταση ασχολίας
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
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12.3.Μόνιμος Πληθυσμός, κατά φύλο και κατάσταση ασχολίας

15.209

Εισοδηματίες

11.619

244

Λοιποί

38.190

Οικιακά

1.136

Συνταξιούχοι

17.871
16.272

3.047

Μαθητές- σπουδαστές

33.738
38.595

4.183

Σύνολο

29.960

"Νέοι"

34.143

Οικονομικά μη ενεργοί

Πρώην
απασχολούμενοι

Απασχολούμενοι

72.333

Σύνολο

Σύνολο

Άρρενες
Θήλεις

Σύνολο

Φύλο

Οικονομικά ενεργοί
Άνεργοι

6.175

4.943

15.736
2.135 1.558
577
15.867
5.903
7.257
132
33
2.542
14.224
2.048 1.489
559
22.323
5.716
7.952
112
6.142
2.401
Πίνακας 36 - Μόνιμος Πληθυσμός, κατά φύλο και κατάσταση ασχολίας
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
12.4.Οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός, απασχολούμενοι κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, άνεργοι

Σύνολο

Οικονομικά ενεργοί
Απασχολούμενοι
Σύνολο
οικονομικών
Σύνολο
ενεργών
απασχολούμενων

Πρωτογενής
Τομέας

Δευτερογενής
Τομέας

Τριτογενής
Τομέας

Ανεργοι

Οικονομικά
μη ενεργοί

72.333

34.143

139

3.794

26.027

4.183

38.190

29.960

Πίνακας 37 - Οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός, απασχολούμενοι κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, άνεργοι
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
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Σύνολο
μόνιμου
πληθυσμού
Σύνολο

72.333
34.143
19.208
12.033
1.841

Σύνολο

1.061
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38.190
6.466

Πίνακας 38 - Οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός κατά επίπεδο εκπαίδευσης
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011

Άλλη περίπτωση(1)

10.965

Απόφοιτοι τριταξίου Γυμνασίου και πτυχιούχοι
Επαγγελματικών Σχολών

Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ,
Κολέγια κλπ.) / Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού,
Εκκλησιαστικού, Επαγγελματικού κλπ.)

Οικονομικά ενεργός πληθυσμός

Κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου /
Πτυχιούχοι Παν/μίου - Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ,
ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων επαγγελματικών και ισοτίμων
σχολών

Άλλη περίπτωση(1)

Απόφοιτοι τριταξίου Γυμνασίου και πτυχιούχοι
Επαγγελματικών Σχολών

Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ,
Κολέγια κλπ.) / Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού,
Εκκλησιαστικού, Επαγγελματικού κλπ.)

Κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου /
Πτυχιούχοι Παν/μίου - Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ,
ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων επαγγελματικών και ισοτίμων
σχολών

Στρατη γι κό Σχέ δ ι ο Δ ή μου Α μαρου σί ου 2 0 2 0 - 2 0 2 3

12.5.Οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός κατά επίπεδο εκπαίδευσης
Οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός

3.920
16.839
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12.6.Οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός κατά ομάδες υπηκοοτήτων
Οικονομικά ενεργός πληθυσμός
Σύνολο μόνιμου
πληθυσμού

Σύνολο

72.333

34.143

Οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός

Ελληνική
υπηκοότητα(1)

Υπηκοότητα ξένης
χώρας
/
Χωρίς
υπηκοότητα
ή
αδιευκρίνιστη
υπηκοότητα

Σύνολο

Ελληνική
υπηκοότητα(1)

Υπηκοότητα ξένης
χώρας
/
Χωρίς
υπηκοότητα
ή
αδιευκρίνιστη
υπηκοότητα

32.081

2.062

38.190

36.733

1.457

Πίνακας 39 - Οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός κατά ομάδες υπηκοοτήτων
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
12.7.Απασχολούμενοι κατά φύλο και τομέα απασχόλησης (Δημόσιος(1), Ιδιωτικός)
Και των δύο φύλων
Σύνολο

Δημόσιος
)
τομέας

29.960

6.801

Άρρενες
(1

Θήλεις

Ιδιωτικός
τομέας

Δεν
απάντησαν

Σύνολο

Δημόσιος
τομέας

19.802

3.357

15.736

3.104

(1)

Ιδιωτικός
τομέας

Δεν
απάντησαν

Σύνολο

Δημόσιος(1)
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Δεν
απάντησαν

10.912

1.720

14.224

3.697

8.890

1.637

(1) Περιλαμβάνονται και οι απασχολούμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα
Πίνακας 40 - Απασχολούμενοι κατά φύλο και τομέα απασχόλησης (Δημόσιος(1), Ιδιωτικός)
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011

[66]

Στρατη γι κό Σχέ δ ι ο Δ ή μου Α μαρου σί ου 2 0 2 0 - 2 0 2 3
12.8.Απασχολούμενοι κατά φύλο και επάγγελμα (μονοψήφιο)

Επάγγελμα

Σύνολο

Άρρενες

Θήλεις

29.960

15.736

14.224

1.Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη
2.Επαγγελματίες
3.Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
4.Υπάλληλοι γραφείου

2.452
10.706
4.062
3.412

1.696
5.228
2.054
1.139

756
5.478
2.008
2.273

5.Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές

5.088

2.567

2.521

6.Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς

189

144

45

7.Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
8.Χειριστές
βιομηχανικών
εγκαταστάσεων,
μηχανημάτων
εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι)

1.881

1.618

263

922

800

122

1.248

490

758

και

9.Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες

Πίνακας 41 - Απασχολούμενοι κατά φύλο και επάγγελμα (μονοψήφιο)
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
12.9.Απασχολούμενοι κατά φύλο και θέση στην εργασία
Θέση στην εργασία
Βοηθοί
στην
οικογενειακή
επιχείρηση

Μέλη
παραγωγικών
συνεταιρισμών /
Άλλη περίπτωση

Σύνολο

Εργοδότες

Εργαζόμενοι
για δικό τους
λογαριασμό

Και των δύο φύλων

29.960

1.930

5.002

22.740

117

171

Άρρενες

15.736

1.357

3.229

11.019

54

77

Θήλεις

14.224

Μισθωτοί
ημερομίσθιοι

ή

573
1.773
11.721
63
Πίνακας 42 - Απασχολούμενοι κατά φύλο και θέση στην εργασία
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
[67]

94

Στρατη γι κό Σχέ δ ι ο Δ ή μου Α μαρου σί ου 2 0 2 0 - 2 0 2 3
12.10.

Απασχολούμενοι κατά τομέα απασχόλησης (Δημόσιος(1), Ιδιωτικός) και επίπεδο εκπαίδευσης
Τομέας απασχόλησης

Eπίπεδο εκπαίδευσης

Σύνολο

Δημόσιος(1) τομέας

Ιδιωτικός τομέας

Δεν απάντησαν

29.960

6.801

19.802

3.357

17.481

4.818

10.871

1.792

10.156

1.628

7.332

1.196

Απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου και πτυχιούχοι
Επαγγελματικών Σχολών

1.479

223

1.034

222

Απόφοιτοι Δημοτικού

799

132

520

147

Άλλη περίπτωση(2)

45

0

45

0

Κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου /
Πτυχιούχοι Παν/μίου - Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ,
ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων επαγγελματικών
και
ισότιμων σχολών
Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(ΙΕΚ, Κολλέγια κλπ.) /Απόφοιτοι Λυκείου
(Γενικού, Εκκλησιαστικού, Επαγγελματικού
κλπ.)

Πίνακας 43 - Απασχολούμενοι κατά τομέα απασχόλησης (Δημόσιος(1), Ιδιωτικός) και επίπεδο εκπαίδευσης
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011

[68]

29.960
139
2.154
241
Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κ. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1.262
4.624
1.287
1.167
2.168
1.922
3.442

[69]

Π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Ρ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Σ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.281
3.033
2.897
512
464

Πίνακας 44 - Απασχολούμενοι κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (μονοψήφιο)
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
362

ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

Τ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ - ΜΗ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ

Ο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

750

Ξ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ν. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

109
ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Δ. ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Σύνολο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

12.11.

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

Στρατη γι κό Σχέ δ ι ο Δ ή μου Α μαρου σί ου 2 0 2 0 - 2 0 2 3

Απασχολούμενοι κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (μονοψήφιο)
Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας

146

Στρατη γι κό Σχέ δ ι ο Δ ή μου Α μαρου σί ου 2 0 2 0 - 2 0 2 3
12.12.
Απασχολούμενοι κατά ώρες συνήθους απασχόλησης, ώρες απασχόλησης την προηγούμενη εβδομάδα και λόγος σε
περίπτωση που εργάστηκε λιγότερες ώρες

Ώρες συνήθους απασχόλησης

Σύνολο
απασχολουμένων

29.960

Κάτω
από
20
ώρες

2029

3039

40-49

50+

1.147

1.747

3.407

15.424

8.235

Ώρες απασχόλησης την προηγούμενη εβδομάδα
Λόγος
που
εργάστηκε
λιγότερες ώρες
Έλλειψη
Τις
ίδιες
ή
Λιγότερες από
εργασίας
περισσότερες
τις
ώρες Ασθένεια / πλήρους
από τις ώρες
συνήθους
Εκπαίδευση
απασχόλησης /
συνήθους
απασχόλησης
/
Άδεια- Εποχικότητα απασχόλησης
Αργία
καιρικές
συνθήκες
/
Άλλος λόγος
28.534

1.426

911

515

Πίνακας 45 - Απασχολούμενοι κατά ώρες συνήθους απασχόλησης, ώρες απασχόλησης την προηγούμενη εβδομάδα και λόγος σε περίπτωση που
εργάστηκε λιγότερες ώρες
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011

[70]

Στρατη γι κό Σχέ δ ι ο Δ ή μου Α μαρου σί ου 2 0 2 0 - 2 0 2 3
12.13.

Απασχολούμενοι κατά τόπο εργασίας
Τόπος εργασίας

Σύνολο

Στον Δήμο
διαμονής

29.960

9.531

της

μόνιμης

Σε άλλο δήμο της ίδιας Περιφερειακής
Ενότητας

Σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή
χώρα εξωτερικού ή σε μη μόνιμο
μέρος

6.385

14.044

Πίνακας 46 - Απασχολούμενοι κατά τόπο εργασίας
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011

29.960

4.466

9.971

2.603

441

3.436

6.085

635

Πίνακας 47 - Απασχολούμενοι κατά επίπεδο εκπαίδευσης
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011

[71]

458

1.021

799

Άλλη περίπτωση(1)

Απόφοιτοι
Δημοτικού

Απόφοιτοι τριτάξιου
Γυμνασίου

Πτυχιούχοι
Επαγγελματικών
Σχολών

Πτυχιούχοι
Επαγγελματικού
Λυκείου

Απόφοιτοι Λυκείου
(Γενικού,
Εκκλησιαστικού
κλπ.)

Πτυχιούχοι
μεταδευτεροβάθμια
ς εκπαίδευσης (ΙΕΚ,
Κολλέγια κλπ.)

Πτυχιούχοι
ανώτερων
επαγγελματικών
σχολών

Πτυχιούχοι
ΑΤΕΙ,
ΑΣΠΑΙΤΕ
και
ισότιμων σχολών

Πτυχιούχοι
Παν/μίου
Πολυτεχνείου
και
ισότιμων σχολών

Απασχολούμενοι κατά επίπεδο εκπαίδευσης
Κάτοχοι
διδακτορικού τίτλου
/
Κάτοχοι
μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών

Σύνολο

12.14.

45

Σύνολο

4.183
161
594
327
436
773

[72]

49
372

Πίνακας 48 - Άνεργοι κατά επάγγελμα (μονοψήφιο)
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011
124
211

Νέοι άνεργοι

9. Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και
μικροεπαγγελματίες

8. Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων,
μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές
(μονταδόροι)

7. Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα

6. Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και
αλιείς

5. Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και
πωλητές

4. Υπάλληλοι γραφείου

3. Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

2. Επαγγελματίες

12.15.

1. Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη

Στρατη γι κό Σχέ δ ι ο Δ ή μου Α μαρου σί ου 2 0 2 0 - 2 0 2 3

Άνεργοι κατά επάγγελμα (μονοψήφιο)
Επάγγελμα

1.136

Στρατη γι κό Σχέ δ ι ο Δ ή μου Α μαρου σί ου 2 0 2 0 - 2 0 2 3
12.16.

Άνεργοι κατά επίπεδο εκπαίδευσης

Σύνολο

Κάτοχοι διδακτορικού ή
μεταπτυχιακού τίτλου /
Πτυχιούχοι Παν/μίου Πολυτεχνείου,
ΑΤΕΙ,
ΑΣΠΑΙΤΕ,
ανώτερων
επαγγελματικών
και
ισότιμων σχολών

Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
(ΙΕΚ,
Κολλέγια
κλπ.) / Απόφοιτοι Λυκείου
(Γενικού,
Εκκλησιαστικού,
Επαγγελματικού κλπ.)

Απόφοιτοι
τριτάξιου
Γυμνασίου και πτυχιούχοι
Επαγγελματικών Σχολών

Άλλη περίπτωση(1)

4.183

1.727

1.877

362

217

Πίνακας 49 - Άνεργοι κατά επίπεδο εκπαίδευσης
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Στατιστικές Απογραφής 2011

[73]

Στρατη γι κό Σχέ δ ι ο Δ ή μου Α μαρου σί ου 2 0 2 0 - 2 0 2 3
13. Βασικά περιβαλλοντικά δεδομένα
13.1.Φυσικό Περιβάλλον
Το Μαρούσι εντοπίζεται 12 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το κέντρο των Αθηνών, στις υπώρειες
του Πεντελικού όρους και σε υψόμετρο που κυμαίνεται μεταξύ των 155 μ. (περιοχή Μετοχίου
Καλογρέζας) και 300 μ. περίπου (υψώματα Μελισσίων). Το εδαφικό ανάγλυφο του Αμαρουσίου
χαρακτηρίζεται ως ήπιο, δίχως απότομες υψομετρικές διαφορές. Κύριο χαρακτηριστικό του
αποτελεί το μεγάλο ρέμα που διανύει όλη την έκτασή του, με άξονα από βορειοανατολικά προς
νοτιοδυτικά, το οποίο παλαιότερα ενισχυόταν και από μικρούς χειμάρρους. Το ρέμα ξεκινά από τη
σημερινή συνοικία της Νέας Λέσβου, σε μικρή απόσταση ανατολικά του κτήματος Βορρέ, σε θέση
όπου μέχρι το 1991 τουλάχιστον υπήρχε μικρή φλέβα νερού. Από εκεί αρχίζει να σχηματίζεται η
κοίτη που κατέρχεται προς νότια-νοτιοδυτικά, κάμπτεται δυτικά, περνά ανάμεσα από τον Άγιο
Αθανάσιο και τον Άγιο Ελευθέριο, τέμνει κάθετα τη λεωφόρο Κηφισίας και συνεχίζει προς τα
νοτιοδυτικά, ώσπου συναντά τη ρεματιά του Χαλανδρίου, αμέσως βόρεια από τα Τουρκοβούνια.
Οι κυριότεροι από τους χείμαρρους που συνέβαλαν σε αυτό ήταν το μικρό ρέμα που υπήρχε
άλλοτε στη θέση της οδού Βορείου Ηπείρου και ένα άλλο μικρό ρέμα που ξεκινούσε λίγο πιο νότια
από τον Πέλικα, μέρος του οποίου διατηρείται προς το παρόν στη νεότερη συνοικία Ψαλίδι.

[74]

Στρατη γι κό Σχέ δ ι ο Δ ή μου Α μαρου σί ου 2 0 2 0 - 2 0 2 3
13.2.Κλιματικά δεδομένα
Το κλίμα της περιοχής είναι μεσογειακό και κατατάσσεται, ειδικότερα, στην κατηγορία του έντονου θερμού – μεσογειακού. Το Μαρούσι βρίσκεται
κοντά στον μετεωρολογικό σταθμό του Τατοϊου.
Τατόι (Tatoi) Γ. Μήκος (Lon): 23.78 Γ.Πλάτος (Lat): 38.107 Ύψος (Alt): 237m, Περιφέρεια:Αττική
Θερμοκρασία

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

Ελάχιστη Μηνιαία Θερμοκρασία

3.2

3.5

4.9

7.7

11.9

16.2

19.2

19.3

15.6

11.8

7.9

4.9

Μέση Μηνιαία Θερμοκρασία

7.3

7.8

9.9

14.2

19.6

24.6

26.9

26.3

22.1

17.0

12.4

8.9

Μέγιστη Μηνιαία Θερμοκρασία

11.7

12.5

14.7

19.3

24.9

29.9

32.1

31.8

28.0

22.5

17.4

13.2

Πίνακας 50 - Μηνιαίες Θερμοκρασίες έτους 2019
Πηγή : Ιστοσελίδα Δήμου
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Υγρασία

Μέση Μηνιαία Υγρασία

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ ΔΕΚ

77.4

74.9

71.7

65.1

56.3

47.6

44.8

46.1

55.7

67.1

76.2 78.7

Πίνακας 51 - Μέσες Μηνιαίες Τιμές Υγρασίας έτους 2019
Πηγή : Ιστοσελίδα Δήμου
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Βροχόπτωση

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

Μέση Μηνιαία Βροχόπτωση

69.2

48.6

51.1

26.2

20.4

9.8

10.0

6.0

17.6

47.6

60.2

83.9

Συνολικές Μέρες Βροχής

11.0

9.6

9.4

8.0

5.6

3.1

1.6

1.5

3.2

6.7

9.4

12.5

Πίνακας 52 - Επίπεδα βροχοπτώσεων έτους 2019
Πηγή : Ιστοσελίδα Δήμου

[77]

Στρατη γι κό Σχέ δ ι ο Δ ή μου Α μαρου σί ου 2 0 2 0 - 2 0 2 3
Άνεμος

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

Μέση Μηνιαία Διεύθυνση Ανέμου

Β

Β

Β

Β

Β

Β

Β

Β

Β

Β

Β

Β

Μέση Μηνιαία Ένταση Ανέμου

6.4

6.4

6.6

5.2

5.3

5.5

7.0

7.3

6.5

6.6

5.1

5.7

Πίνακας 53 - Επίπεδα ανέμου έτους 2019
Πηγή : Ιστοσελίδα Δήμου
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Στον Δήμο Αμαρουσίου λειτουργούν 2 μετεωρολογικοί Σταθμοί
Άλλοι ιδιωτικοί μετεωρολογικοί σταθμοί που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή : ΜαρούσιΚοκκινιά, Μαρούσι-Αγ.Αθανάσιος, Μαρούσι-Ουρσουλίνες, Κηφισιά, Ψυχικό, Βριλήσσια, Πεντέλη.
13.3.Γεωλογικά χαρακτηριστικά
Κατά τη φάση της ορογένεσης στην Αττική σχηματίστηκαν οι ορεινοί όγκοι της Πάρνηθας και της
Πεντέλης, που κυριαρχούν μέχρι σήμερα στο τοπίο της περιοχής, καθώς και μερικά μικρότερα
υψώματα, όπως τα Τουρκοβούνια. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας ακολούθησε η
χαλάρωση της τεκτονικής συμπίεσης και αρχικά η τοπική βύθιση του αλπικού υπόβαθρου, που
μεταξύ άλλων είχε ως αποτέλεσμα το σχηματισμό μιας γεωμορφολογικής λεκάνης στην περιοχή
ανάμεσα στην Πάρνηθα, την Πεντέλη και τα Τουρκοβούνια. Στη νοτιοανατολική απόληξη αυτής
της λεκάνης βρίσκεται το Μαρούσι.
Η συγκεκριμένη λεκάνη βυθίζεται κατά το Νεογενές στο διάστημα 5-10.000.000 χρόνια πριν,
γίνεται λίμνη και παράλληλα γεμίζει με λιμναία ιζήματα, των οποίων τα ανώτερα στρώματα είναι
τα κοκκινοχώματα που χαρακτηρίζουν σήμερα τα εδάφη της περιοχής, στη μεγαλύτερη έκτασή
της. Οι σχηματισμοί αυτοί περιλαμβάνουν και τη γνωστή πικερμική πανίδα, δείγματα της οποίας
έχουν έρθει επανειλημμένα στο φως στην ομώνυμη θέση της Αττικής.
Στους κατώτερους ορίζοντες της ίδιας λεκάνης υπάρχουν λιγνιτοφόρα στρώματα, τα οποία στην
εξεταζόμενη περιοχή περιλαμβάνουν το Ψαλίδι, τον Πέλικα, τη Μαγκουφάνα (Πεύκη), τη
Λυκόβρυση και το Ηράκλειο, ως και τις παρυφές των Κουκουβάουνων (Μεταμόρφωση) και της
σημερινής Νέας Ιωνίας. Τα κοιτάσματα Καλογρέζας – Ηρακλείου, κοντά στο σημερινό σταθμό
Ειρήνη, έτυχαν εκμετάλλευσης κατά τους νεότερους χρόνους. Οι τοποθεσίες που δεν καλύπτονται
από κοκκινοχώματα είναι αυτές που βρίσκονται εγγύτερα στις υπώρειες της Πέντελης. Αυτές
(κτήμα Συγγρού, Ανάβρυτα, κτήμα Βορρέ, Νέα Λέσβος, περιοχή Σισμανογλείου, Σωρός) ανήκουν
στους λεγόμενους αδρομερείς ποταμολιμναίους σχηματισμούς παρυφών Πάρνηθας – Πεντέλης.
Πρόκειται για συμφύρματα από μικτά υλικά, προερχόμενα από την αποσάθρωση των ορεινών
όγκων που περιβάλλουν την περιοχή.
13.4.Ύδατα
Τα υπόγεια ύδατα αποτελούν το σύνολο των υδάτων που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του
εδάφους στη ζώνη κορεσμού και σε άμεση επαφή με το έδαφος ή το υπέδαφος.
Ακολουθεί χάρτης με τα υπόγεια ύδατα που υπάρχουν στην Αττική, σύμφωνα με τα δεδομένα της
geodata.gov.gr - Δημοσίευση: 2015-08-16, Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04.
Τα υδάτινα συστήματα του Δήμου σχηματίζονται κυρίως από το ρέμα του Κοκκιναρά, το ρέμα της
Σαπφούς και του Πολύδροσου.
Ο υδροφόρος ορίζοντας στην περιοχή του Δήμου Αμαρουσίου εξακολουθεί να είναι πλούσιος,
ωστόσο τα νερά που βρίσκονται σε μικρό βάθος είναι συνήθως μολυσμένα από τις ανθρώπινες
δραστηριότητες. Σε πολλές περιπτώσεις έργων και εργασιών τα υπόγεια ύδατα προκαλούν
προβλήματα που αντιμετωπίζονται με μηχανική άντληση.3
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13.5.Χλωρίδα και Πανίδα
Η περιοχή τόσο του Δήμου, όσο και των περιχώρων χαρακτηριζόταν από τους μεγάλους πευκώνες
της Μαγκουφάνας (Πεύκη), των Αναβρύτων και των Μελισσίων, καθώς και έναν αιωνόβιο
ελαιώνα, ο οποίος βρισκόταν σε ακμή κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας και έως το 1940, και
από τον οποίο επιβιώνουν ακόμα μερικά διάσπαρτα άτομα μεγάλης ηλικίας.
Ωστόσο, η χλωρίδα και η βλάστηση της περιοχής έχουν διαταραχτεί από την οικιστική
δραστηριότητα, με εξαίρεση το Κτήμα Συγγρού, το οποίο καλύπτεται από φυσικές συστάδες Pinus
halepensis και περιλαμβάνει πολλά βασικά είδη της αυτοφυούς χλωρίδας της Αττικής.
Επιπλέον, στα ρέματα της περιοχής υπάρχουν υπολείμματα παρόχθιας βλάστησης.
Ανατολικά του Κτήματος Συγγρού βρίσκεται το Κτήμα Καρέλλα, συνολικής έκτασης 12,8 Ha, εκ
των οποίων περίπου 3 Ha είναι χαρακτηρισμένα ως δασική έκταση. Από το 2017 λειτουργεί σε
αυτό ο Πρότυπος Δημοτικός Λαχανόκηπος Αειφόρου Καλλιέργειας, ο οποίος καλλιεργείται από
ευπαθείς κοινωνικά οικογένειες, ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτεί το κοινωνικό παντοπωλείο του
Δήμου.
Στο νότιο τμήμα του Δήμου Αμαρουσίου βρίσκεται το Άλσος Παραδείσου (Κτήμα Μιμικόπουλου),
έκτασης 3,5Ha, εκ των οποίων τα 2 Ha είναι δενδροφυτεμένη έκταση, χαρακτηρισμένη ως δασική.
Παρακείμενα αυτού, το 1931 ιδρύθηκε ο Ελληνικός Ιππικός Όμιλος, ο πρώτος ιππικός όμιλος στην
Ελλάδα που βρίσκεται σε λειτουργία μέχρι και σήμερα και η έκταση του οποίου καταλαμβάνει 2,25
Ha κατάφυτης έκτασης, η οποία μεν χρησιμοποιείται για ιππασία, αποτελεί δε μέρος της αστικής
πράσινης υποδομής του Δήμου.
Από τις παρατηρήσεις που έγιναν σε όλη την έκταση του Δήμου, παρατηρείται ότι υπάρχουν
μεγάλης ηλικίας άτομα, κυρίως Πεύκης, τα οποία ενδεχομένως αποτελούν ιστορικά κατάλοιπα
υφιστάμενης βλάστησης.
Βιοποικιλότητα4
Οι συχνές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν την περίοδο της Άνοιξης του 2019 και το γεγονός ότι
ξεκίνησε επίσημα από την 1η Μαΐου του 2019 η αντιπυρική περίοδος είχαν σαν αποτέλεσμα την
μικρή διαθέσιμη χρονικά περίοδο για την εκτίμηση της βιοποικιλότητας στο σύνολο των αστικών
χώρων πρασίνου στον Δήμο Αμαρουσίου. Με βάση τα παραπάνω, για να εκτιμηθεί η
βιοποικιλότητα (ποικιλότητα βλάστησης και αυτοφυών ειδών) του αστικού οικοσυστήματος
διεξήχθη δειγματοληψία σε 16 επιλεγμένες περιοχές της αστικής περιοχής του Δήμου Αμαρουσίου
με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.
1. Ιδιοκτησιακά ανήκουν στον Δήμο Αμαρουσίου, αντίστοιχα και η συντήρηση και διαχείριση τους
είναι ευθύνη αυτού.
2. Έχουν τα στοιχεία που τους χαρακτηρίζουν Χώρους Αστικού Πρασίνου.
3. Βρίσκονται διασπαρμένοι μέσα στον αστικό ιστό.
4. Αποτελούν μέρος ενός τυπικού αστικού προτύπου και μέρος του αστικού ιστού του Δήμου,
καθώς γειτνιάζουν με λεωφόρους, δρόμους, οικήματα και δέχονται έντονα την ανθρώπινη
επίδραση.
5. Το μέγεθός τους ή η συνδεσιμότητα μεταξύ τους έχει αντίκτυπο στη γύρω αστική περιοχή και
στο τοπικό κλίμα.
6. Αποτελούν διαφορετικές κατηγορίες αστικών χώρων πρασίνου και χαρακτηρίζονται από
διαφορετική δομή και σύνθεση χλωρίδας και βλάστησης.
Η βιοποικιλότητα, σε σχέση με τη βλάστηση (είδη ξυλωδών ειδών) και τα αυτοφυή είδη (ποώδη
φυτά) του Δήμου Αμαρουσίου, έχει σημαντική οικολογική, λειτουργική και αισθητική αξία καθώς
συμβάλλει σε ικανοποιητικά επίπεδα στη βελτίωση των αστικών χώρων πρασίνου. Οι
δειγματοληψίες της βλάστησης και των αυτοφυών ειδών για την εκτίμηση της σημαντικότητας
των υπό μελέτη αστικών χώρων πρασίνου, ως προς την ποικιλία των φυτικών ειδών με τη χρήση
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των δεικτών βιοποικιλότητας [δείκτης πλούτου ειδών (S), δείκτης ποικιλότητας Shannon (H΄),
Simpson (D), Margalef (D), McIntosh (D), Brilluin (D) και Menhinick] (Magurran 1988),
πραγματοποιήθηκαν την άνοιξη του 2019.
Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν αντιπροσωπευτικές δειγματοληπτικές επιφάνειες διαστάσεων
100 m2 (10x10m) (Μάργαρης 1976, Αθανασιάδης 1982), για τη βλάστηση και 0.25m2
(0.5x0.5m) (Κουτσίδου 1995) για τα αυτοφυή είδη.
Σε κάθε μία δειγματοληπτική επιφάνεια καταγράφηκαν τα φυτικά είδη, μετρήθηκε ο πλούτος και
ο αριθμός των ατόμων κάθε είδους. Για την υλοποίηση των εργασιών, δημιουργήθηκε
πρωτόκολλο με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Κατά τη δειγματοληψία καταγράφηκαν 40
είδη ξυλωδών ειδών, από τα οποία 23 ήταν αυτόχθονα και τα 17 ήταν αλλόχθονα (Πίνακας 3).
Οι τιμές του δείκτη ποικιλότητας Shannon (H΄) (3,06), Simpson (D) (0,93), Margalef (D) (6,95),
McIntosh (D) (0,78), Brilluin (D) (2,84) και Menhinick (D) (2,42) ήταν ικανοποιητικές, στους υπό
μελέτη χώρους πρασίνου. Όσον αφορά στη δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε για την
εκτίμηση του πλούτου των αυτοφυών φυτικών ειδών, στους 16 αστικούς χώρους πρασίνου,
καταγραφήκαν 87 αυτοφυή φυτικά είδη, εκ των οποίων τα 82 ήταν αυτόχθονα και 5 αλλόχθονα
(Πίνακας 4). Οι τιμές του δείκτη ποικιλότητας Shannon (H΄) (3,66), Simpson (D) (0,96), Margalef
(D) (10,44), McIntosh (D) (0,82), Brilluin (D) (3,61) και Menhinick (D) (1,39) ήταν
ικανοποιητικές στους υπό μελέτη χώρους.
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται όλα τα είδη ξυλωδών ειδών και αυτοφυών ειδών (που
καταγράφηκαν στους αστικούς χώρους πρασίνου του Δ. Αμαρουσίου.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στους 16 χώρους αστικού πρασίνου, όπου διεξήχθει
δειγματοληψία, η ποικιλία της χλωριδικής σύνθεσης ήταν ικανοποιητική, με δυνατότητα
βελτίωσης της φυσικότητας. Η σημασία των ξυλωδών ειδών και των αυτοφυών φυτικών ειδών
συνίσταται στην αποτελεσματική προσαρμοστικότητα και ανταγωνιστικότητα, πέραν των άλλων
ωφελειών που σχετίζονται με την αντιδιαβρωτική ικανότητα, τη βελτίωση του μικροκλίματος και
τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Επιπλέον, η βλάστηση κατά μήκος των δρόμων λειτουργεί ηχομονωτικά, καθώς αποτρέπει τα
υψηλά επίπεδα θορύβου. Ως προς τη βιοποικιλότητα, η αξία τους έγκειται στην προσφορά
ενδιαιτήματος, εφόσον αποτελούν μοναδικό βιότοπο για πληθώρα ζωικών ειδών, (πτηνών,
εντόμων και μυκήτων). Βελτιώνουν αισθητικά και λειτουργικά τις πράσινες διαδρομές και φέρουν
στο προσκήνιο γνώριμες παραδοσιακές εικόνες του ευρύτερου Μεσογειακού περιβάλλοντος.
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Κτήμα Συγγρού
Το Άλσος του κτήματος Συγγρού, καλύπτει μια έκταση 950 στρεμμάτων, εκ των οποίων τα 700
και πλέον αποτελούν ένα μοναδικό φυσικό δάσος. Πρόκειται για κληροδότημα, από το 1926, της
Ιφιγένειας Συγγρού, συζύγου του Ανδρέα Συγγρού. Σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ 144/27-2-2003
Πράξη χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Πεντέλης, το μεγαλύτερο μέρος του (περίπου 649
στρέμματα) καλύπτεται από Δάσος που έχει χαρακτηριστεί ως Τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους
και ανευρέσεως αρχαιολογικών ευρημάτων (ΦΕΚ 968/1991).
Το 2000 υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση Παραχώρησης της διαχείρισης του Κτήματος
Συγγρού μεταξύ των Δήμων Αμαρουσίου, Κηφισιάς, Μελισσίων, του Ι.Γ.Ε και του Υπουργείου
Γεωργίας. Στόχοι της Σύμβασης είναι η προστασία του κτήματος, η συντήρησή του, και η
διατήρηση του υπάρχοντος φυσικού πλούτου του.
Ο Δήμος Αμαρουσίου με γνώμονα τη διατήρηση του χαρακτήρα της δασικής έκτασης, των
αναδασωμένων περιοχών, καθώς και του υψηλού οικολογικού επίπεδου του χώρου, βοηθά με
όλα τα μέσα, συνεισφέροντας οικονομικά, διαθέτοντας ειδικευμένο προσωπικό αλλά και
υλικοτεχνικά μέσα. Διαθέτει δύο πυροσβεστικά οχήματα σε συνεχή επιφυλακή για την φύλαξή
του, ενώ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οργανώνει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, σε συνεργασία
με τους προσκόπους, για την πυροπροστασία του.
Πρόκειται για μια έκταση με υψόμετρο από 240-300μ., με έκθεση νοτιοδυτική, κλίσεις που
κυμαίνονται από 3% έως 10% και έδαφος γεώδες.
Η χλωρίδα του περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την χαλέπιο πεύκη (κοινό πεύκο), η οποία καλύπτει
το μεγαλύτερο μέρος του δάσους, με υποόροφο από αείφυλλα πλατύφυλλα κυρίως πουρνάρι,
αγριελιά και σχίνο. Η αυτοφυής βλάστηση έχει εμπλουτιστεί με μεγάλη ποικιλία ειδών που
απαντώνται σποραδικά όπως κυπαρίσσια, βαλανιδιές, χαρουπιές, κουτσουπιές, ευκάλυπτοι,
κουκουναριές, φράξοι, μελικοκιές, κιτρινόξυλα, δάφνες κ.α. αλλά και φυσικά από πλήθος άλλων
φυτών.
Παράλληλα, το δάσος αποτελεί σπίτι για μια ευρεία ποικιλία δασικής πανίδας. Σύμφωνα με τον
Κανιάστα (2011), ο φτερωτός κόσμος του Κτήματος Συγγρού, τα πουλιά που εκμεταλλευόμενα
την διόλου ευκαταφρόνητη για τα μέτρα της πόλης ποικιλία βιοτόπων (δάσος, μακί, φρύγανα,
οπωρώνες, αμπελώνες, κτίρια και ανοικτές εκτάσεις) έχουν καταγραφεί σε 52 είδη. Πέρα όμως,
από την όρνιθοπανίδα στην περιοχή ζουν και άλλα μικρά θηλαστικά όπως οι σκαντζόχοιροι και
ερπετά όπως η Κρασπεδωτή χελώνα (Testudo marginata) που συναντάτε συχνά στο πευκοδάσος
και στους θαμνώνες, η Πράσινη σαύρα (Lacerta viridis) κα. Ακόμη, στις λίμνες του Κτήματος
φιλοξενούνται και χρυσόψαρα.
Τη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή το δάσος την υπέστη το έτος 1981, όπου 407 στρέμματά του
κάηκαν στην μεγάλη φωτιά που αποτέφρωσε 6000 στρεμ. πρασίνου. Μετά από 35 χρόνια περίπου,
η αναβλάστηση έχει επαναφέρει το φυσικό τοπίο.
Η βλάστηση του κτήματος
Στο δασωμένο τμήμα του κτήματος συναντώνται κυρίως χαλέπιος πεύκη, κυπαρίσσια, σκίνα,
πουρνάρια, λαδανιές. Τα μεγάλα ξέφωτα, τα σκιερά μονοπάτια φιλοξενούν καθημερινά κατοίκους
των γύρω περιοχών και μαθητές. Στους κήπους γύρω από τα κτήρια συναντούνται και φυτά με
καλλωπιστικό
χαρακτήρα
φοίνικες,
αγγελικές,
μυρτιές,
πικροδάφνες,
πυράκανθα,
τριανταφυλλιές, ακακίες, λιγούστρα, ενώ τον αγροτικό χαρακτήρα του κτήματος ενισχύουν
εκτάσεις με ελιές, αμυγδαλιές, φυστικιές, αμπέλια. Στο νοτιοδυτικό άκρο του κτήματος βρίσκονται
δύο μεγάλα πουρνάρια,Quercuscoccifera, που αποτελούν τοπόσημα μιας και κατά την παράδοση
από αυτό το σημείο φόρτωνε τα κιούπια του με νερό ο Σπύρος Λούης, που ως γνωστόν ήταν
νερουλάς.
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Στο κτήμα βρίσκουν καταφύγιο πολλά φυτικά είδη, στοιχεία με τη πιο αντιπροσωπευτική χλωρίδα.
Τα στοιχεία της χλωρίδας συγκεντρώθηκαν από επιτόπιες καταγραφές και από μελέτες της
περιοχής.
Επιστημονική Ονομασία
Cercis siliquastrum
Ceratonia siliqua
Cupressus sempervirens
Cupressusarizonica
Eucalyptus camaldulensis
Pinus halepensis
Prunus amygdalus
Querqus coccifera
Quercusmacrolepis
Salix alba
Pistacia vera
Melia azederach
Ficus carica
Morus sp
Pyrus amygdaliformis
Olea europaea
Phoenix canariensis
Robinia pseudacacia
Fraxinusornus
Euphorbia helioscopia
Laurusnobilis
Neriumoleander
Arbutus unedo
Pistacia lentiscus
Pittosporum tobira
Rhamnus alaternus
Cistus creticus
Cistus monspeliensis
Coridothymus capitatus
Allium nigrum
Anthemis arvensis
Anthyllis hermanniae
Anemone coronaria
Asparagus acutifolius
Bromus madritensis
Bromus sterilis
Chamomila recutita
Chrysanthemum coronarium
Cyclamen hederifolium
Erica manipuliflora
Eruca vecicaria
Genista acanthoclada
Geranium lucidum
Globularia allypum
Hordeum murinum

Κοινή Ονομασία
Κουτσουπιά
Χαρουπιά
Κυπαρίσσι
Κυπαρίσσι γλαυκό
Ευκάλυπτος
Πεύκο
Aμυγδαλιά
Πουρνάρι
Βελανιδιά
Ιτιά
Φιστικιά
Μελία
Συκιά
Μουριά
Γκορτσιά
Eλιά
Φοίνικας
Ακακίαροβίνια
Φράξος
Ευφορβία
Δάφνη Απόλλωνος
Πικροδάφνη
Kουμαριά
Σκίνος
Aγγελική
Ράμνος
Λαδανιά
Λαδανιά
Θυμάρι
Αγριοκρέμμυδο
Ανθεμιδα
Αλογοθύμαρο
Ανεμώνη
Σπαράγγι
Αγριοβρώμη
Καλέντουλα
Χαμομήλι
Aγριομαργαρίτα
Κυκλάμινο
Ρείκι
Ρόκα
Αφάνα
Αγριογεράνι
Στουρέκι
Αγριοκρίθαρο
[90]

Στρατη γι κό Σχέ δ ι ο Δ ή μου Α μαρου σί ου 2 0 2 0 - 2 0 2 3
Επιστημονική Ονομασία
Κοινή Ονομασία
Hypericum empetrifolium
Υπέρικο
Malva sylvestris
Μολόχα
Osyris alba
Όσυρις η λευκή
Sinapis alba
Σινάπι
Smilax aspera
Σμίλη
Thymelaea tartonraira
Φυνοκαλιά
Viciasativa
Αγριόβικος
Papaver Rhoeas
Παπαρούνα
Chamomilla sp
Χαμομήλι
Πίνακας 54 - Χλωρίδα Κτήματος Συγγρού
Η συνεισφορά του κτήματος στον καθαρισμό της ατμόσφαιρας από τους αέριους ρύπους και τα
σωματίδια είναι πολύ μεγάλη. Το γεγονός ότι οι φυτοκοινωνίες του αγροτικού και περιαστικού
τοπίου της πόλης εισέρχονται μέσα στο κτήμα και βρίσκουν καταφύγιο πάνω στο πρόσφορο
έδαφος του, ενισχύοντας την αστική βιοποικιλότητα, είναι πολύ σημαντικό για την οικολογική
ισορροπία της πόλης. Αλλά και η βελτίωση της βιοκλιματικής λειτουργίας, της γύρω δομημένης
περιοχής, σίγουρα οφείλεται στην παρουσία της βλάστησης μέσα στο κτήμα, στις σκιασμένες
εκτάσεις, στην εξατμισοδιαπνοή, στην απουσία πλακοστρωμένων επιφανειών, στην αύξηση του
υδατικού ισοζυγίου του εδάφους μέσω της υδατοπερατότητας του.

Κτήμα Καρέλλα
Το κτήμα Καρέλλα είναι ένας από τους σημαντικότερους χώρους πρασίνου της ευρύτερης βόρειας
περιοχής της Αττικής. Πρόκειται για ένα χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου Αμαρουσίου, συνολικής
έκτασης 128.000 τ.μ. περίπου, εκ των οποίων τα 27.500 τ.μ. είναι χαρακτηρισμένα ως δασική
έκταση. Το κτήμα Καρέλλα εκτείνεται στο βορειοανατολικό τμήμα του Δήμου Αμαρουσίου και
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κατά μήκος των ανατολικών συνόρων του Δάσους Συγγρού. Ο δήμος έχει αποφασίσει την επαναπαλλοτρίωσή του για μετατροπή του σε χώρο αναψυχής, πρασίνου και ήπιων αθλητικών
δραστηριοτήτων.
Άλσος Παραδείσου
Στο ανατολικό μέρος του Υπερτοπικού Κέντρου της πόλης του Αμαρουσίου βρίσκεταιτο οικόπεδο
Μιμικόπουλου, εφαπτόμενο των οδών Αρτέμιδος και Ασπασίας. Στο βόρειο τμήμα του άλσους και
προς την οδό Αρτέμιδος υπάρχουν πολλά σύγχρονα κτίρια γραφείων, ενώ προς την ανατολική
και τη νότια πλευρά του υπάρχουν κατοικίες. Το οικόπεδο καταλαμβάνει έκταση 35.000 τ.μ. εκ
των οποίων τα 20.000 τ.μ. είναι δεντροφυτεμένα με μεγάλα δέντρα -όπως κυπαρίσσια, πεύκα και
ελαιόδεντρα- και είναι χαρακτηρισμένα ως δασική έκταση.
Κτήμα Ιππικού Ομίλου
Στο νότιο τμήμα της πόλης του Αμαρουσίου και σε μικρή απόσταση από την Λ.Κηφισίας, βρίσκεται
ο χώρος του Ιππικού Ομίλου. Η έκταση του οικοπέδου είναι 22.500 τ.μ. περίπου. Πρόκειται για
μια κατάφυτη έκταση, η οποία χρησιμοποιείται για ιππασία.
Πανίδα
Το θηλαστικό που μπορεί κανείς να συναντήσει πιο συχνά στην Αθήνα είναι ο σκατζόχοιρος. Τα
μικρά αυτά θηλαστικά ζούνε ακόμα στου Φιλοπάππου, στο Μαρούσι, στο Άλσος Συγγρού, στα
Βριλήσσια, ακόμα και στα λίγα εναπομείναντα άδεια χωράφια του Ελαιώνα, και μπορεί κανείς να
τα παρατηρήσει τις ανοιξιάτικες νύχτες που βγαίνουν για να τραφούν.
Κάθε απόγευμα από την άνοιξη και μετά εμφανίζονται στον ουρανό της πόλης πολλές νυχτερίδες
με κυριότερο είδος τον πιπιστρέλο.
Σε επτά περιόδους (Νοέμβριος 2018 – Μάιος 2019), σε 68 συνολικά διαδρομές (transects)
καταγράφηκαν 238 άτομα λεπιδοπτέρων, τα οποία ανήκουν σε εννέαδιαφορετικά είδη. Από αυτά
τα είδη, τα Pieris brassicae, P. rapae και Pontia edussa αποτέλεσαν τα πλέον πολυπληθή με 40,
136 και 25 άτομα αντίστοιχα. Με δεδομένο ότι οι διαδρομές αυτές είχαν πραγματοποιηθεί την
περίοδο του χειμώνα και της άνοιξης, αναμένεται ότι με τη συνέχισή τους κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού, οι καταγραφές θα εμπλουτιστούν ώστε να αντικατοπτρίζουν την κατάσταση που
επικρατεί σε αυτές τις περιοχές πρασίνου. Το βασικό πρόβλημα που εντοπίστηκε σε αυτές τις
θέσεις είναι η ελλιπής συντήρηση, η οποία οδηγεί σε καταστάσεις (λ.χ. συγκέντρωση σκουπιδιών)
που προφανώς δεν ευνοούν την παρουσία λεπιδοπτέρων. Μια βελτίωση της υφιστάμενης
κατάστασης αυτών των θέσεων, σε συνδυασμό με έναν ορθολογικό και οικολογικό
σχεδιασμό και των γειτονικών περιοχών θα μπορούσε αδιαμφισβήτητα να προστατεύσει αλλά και
να ενισχύσει τους πληθυσμούς των πεταλούδων.
Κυρίως στο Δάσος Συγγρού, έχουν καταγραφεί 52 είδη πολιών. Έτσι, στην κόμη του πευκοδάσους
μπορεί να δει σχετικά εύκολα όλες τις εποχές του χρόνου, Καλόγερους (Parusmajor)
Ελατοπαπαδίτσες ( Parusater), Γαλαζοπαπαδίτσες (Paruscaeruleus) και Πυροβασιλικούς
(Regulusignicapillus), Αιγίθαλοι ( Aegithaloscaudatus), σε μικρές ομάδες, μαζί με
Δεντροφυλλοσκόπους ( Phylloscopuscollybita). Κοτσύφια ( Turbusmerula), Καρακάξες (Picapica)
και Κίσσες (Garrulusglandarius) είναι κοινό θέαμα σε όλη την έκταση του πευκοδάσους, όλο τον
χρόνο. Νωρίς κατά τη χειμερινή περίοδο εμφανίζονται σε μεγάλους αριθμούς, εκτός από τα
Ψαρόνια ( Sturnusvulgaris) οι Κοκκινολαίμηδες ( Erithacusrubecula) και λίγο αργότερα οι Τσίχλες
(Turdusphilomelos).
Στους κορμούς των δένδρων παρατηρούνται Καπνοδενδροβάτες ( Certhiabrachydactyla),
Χαμηλότερα στον υπόροφο του δάσους και στις θαμνώδεις περιοχές του άλσους, καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους κυριαρχούν οι Μαυροτσιροβάκοι (Sylviamelanocephala), ενώ το Χειμώνα οι
Τρυποφράκτες (Troglodytestroglodytes) και οι Μαυροσκούφηδες (Sylviaatricapilla).
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Στις θαμνώδεις εκτάσεις της βορειοανατολικής και ανατολικής πλευράς βρίσκονται Θαμνοψάλτες
(Prunellamodularis) και Μαυρολαίμηδες ( Saxicolatorquata) και Μπεκάτσες (Scolopaxrusticola).
Τα τμήματα του Άλσους όμως με την πλουσιότερη ορνιθοπαγίδα είναι το νότιο, το δυτικό (δίπλα
στην λεωφόρο Κηφισίας) και το νοτιοανατολικό όπου κυριαρχούν οι οπωρώνες με τις αμυγδαλιές
και τις φιστικιές, ο αμπελώνας και ο ελαιώνας. Εκεί παρατηρούνται από πολύ κοινά είδη της πόλης
όπως τα Περιστέρια, οι Δεκοχτούρες και τα Σπουργίτια, μέχρι ενδιαφέροντα είδη όπως ο
Κοκκοθραύστης (Coccothraustescoccothraustes) και κατά τη μετανάστευση, ο Κρικομυγοχάφτης
(Fidedulaalbicollis) και ο σπάνιος Νανομυγοχάφτης ( Ficedulaparva).
Κατά τη μεταναστευτική περίοδο επίσης, εμφανίζονται στους οπωρώνες Θαμνοφυλλοσκόποι
(Phylloscopustrochillus)
και
δεκάδες
Σταχτομυγοχάφτες
(Muscicapastriata).
Φλώροι
( Carduelischloris), Καλόγεροι, Καρδερίνες ( Cardueliscarduelis), Σκαθαράκια ( Serinusserinus)
και Καρβουνιάρηδες (Phoenicurusochuros) στο εσωτερικό των οπωρώνων.
Στον αμπελώνα το χειμώνα παρατηρούνται <<αγροτικά>> πουλιά όπως Τσιφτάδες
( Miliariacalandra) και Πιβαδοκελάδες ( Anthuspratensis). Ενώ από νωρίς το φθινόπωρο
εμφανίζονται οι Σπίνοι ( Fringillacoelebs). Την άνοιξη και το καλοκαίρι οι Τσαλαπετεινοί
(Upupaepops), Σταυλοχελίδονα ( Hirundodaurica), Λευκοχελίδονα (Delichonubrica), Σταχτάρες
( Apusapus) και Βουνοσταχτάρες (Tachymarptismelba).
Αρκετές είναι οι φορές που κάποιο Ξεφτέρι ( Accipiternisus), Βραχοκιρκινλεζα (Falcotinnuculus),
Γερακίνες (Buteobuteo) ακόμα και Πετρίδης ( Falcoperegrinus). Στις λεύκες του νότιου τμήματος
υπάρχουν οι Δαχτυλολαίμηδες Ψιτακκισκοι (Psitacullacrameri).
Πέρα από τα πουλιά, στην περιοχή ζουν και άλλα ζώα, κυρίως ερπετά όπως η Κρασπεδωτή χελώνα
(Testudomagrinata) και η Πράσινη σαύρα ( Lacertaviridis).

13.6.Ρέματα - Προστατευόμενες περιοχές
Ρέμα Σαπφούς
Το ρέμα Αμαρουσίου (Σαπφούς) ξεκινά από τις υπώρειες της Πεντέλης στον δήμο Κηφισιάς,
περνάει από την Άνω Κηφισιά και τα Μελίσσια, διασχίζει το δήμο Αμαρουσίου από Βορά προς Νότο
ξεκινώντας από τις περιοχές της Νέα Λέσβου, του Στούντιο Άλφα, της Κοκκινιάς, του Σωρού, των
Εργατικών Κατοικιών και του Αγίου Θωμά, περνά πίσω από το παλαιό εργοστάσιο της ΗΒΗ και
καταλήγει δυτικά του ΟΑΚΑ.
Η λεκάνη απορροής του ρέματος Αμαρουσίου αποτελεί υπολεκάνη του Ποδονίφτη, καθώς το ρέμα
συμβάλει με τον Ποδονίφτη στην περιοχή της Φιλοθέης, ο οποίος έχει τελικό αποδέκτη τον
Κηφισό. Το ρέμα Αμαρουσίου, από τις εκβολές του στον Ποδονίφτη μέχρι το πλέον άκρο του έχει
συνολικό μήκος πλέον των 9,5 χλμ. Το ρέμα περιλαμβάνει διαφορετικού χαρακτήρα τμήματα σε
όλο το μήκος του.
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Υπάρχουσα κατάσταση
Με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου τον Νοέμβριο του 2019,
προχώρησε στην αποδοχή της μελέτης για την οριοθέτηση του ρέματος Σαπφούς.
Το 2017 ανατέθηκε η συγκεκριμένη μελέτη η οποία και ολοκληρώθηκε ύστερα από ένα χρόνο
περίπου. Η μελέτη έγινε με τη συνεργασία των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου.
Με την οριοθέτηση του ρέματος Σαπφούς :


Είναι δυνατή η ένταξη στο σχέδιο πόλης των ιδιοκτησιών που έχουν αναπτυχθεί στα όρια του
ρέματος, ώστε αυτές καταστούν αξιοποιήσιμες.



Αποκτά ο Δήμος τη δυνατότητα να προχωρήσει στην εκτέλεση μιας σειράς έργων, όπως
διαμόρφωση ασφαλών οδικών προσβάσεων, έργα αποχέτευσης, δημιουργία «πράσινων
διαδρομών» περιπάτου και ποδηλάτου, κ.λ.π.



Η οριοθέτηση του ρέματος θα επιτρέψει στο Δήμο Αμαρουσίου να διεκδικήσει κονδύλια, μέσα
από τη συμμετοχή του σε ειδικά προγράμματα και διαδημοτικές συνεργασίες, για τη
διαμόρφωση και την ανάδειξη του σε χώρο περιπάτου και αναψυχής, αφού έχει χαρακτηριστεί
σε ρέμα ιδιαιτέρου κάλλους.

Με την απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για την προταθείσα από τον
μελετητή χάραξη των γραμμών οριοθέτησης του ρέματος Σαπφούς στα σημεία όπου η μελέτη
<ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ-ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΑΠΦΟΥΣ> δείχνει την
υδραυλική επάρκεια του ρέματος.
Για τα τμήματα του ρέματος, για τα οποία η υδραυλική μελέτη δείχνει υδραυλική ανεπάρκεια, το
Δημοτικό Συμβούλιο αναθέσε στην Τεχνική Υπηρεσία να προχωρήσει σε συμπληρωματική
σύμβαση με την οποία θα ανατεθεί στον μελετητή να προχωρήσει στις απαραίτητες μελέτες
διευθέτησης του ρέματος και μετά από αυτά στις κατάλληλες περιβαλλοντικές μελέτες, έτσι ώστε
να καταστεί και εκεί δυνατή η οριοθέτηση του ρέματος.
[94]

Στρατη γι κό Σχέδ ι ο Δ ή μου Α μαρου σί ου 20 2 0 - 20 2 3

Επιπλέον ζητήθηκε από το τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων να επιδιώξει με κατάλληλο αίτημα
την χρηματοδότηση της μελέτης από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.
Ποιες περιοχές ρεμάτων δύναται να οριοθετηθούν.
Με βάση την παραπάνω απόφαση, δύναται να οριοθετηθούν:
1. Το τμήμα από το Ολυμπιακό Στάδιο έως και την οδό Αμαρύσιας Αρτέμιδας.
Η οριοθέτηση επιτρέπει:
 Την διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου εκτάσεως 35-40 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας
Δήμου Αμαρουσίου και Αθμόνον Ακινήτων Α.Ε., χώρος ο οποίος σήμερα μπορεί πλέον να
λάβει αδειοδότηση για την δημιουργία του μεγαλύτερου αστικού πάρκου του Αμαρουσίου.
 Διαμόρφωση των οδών πρόσβασης στην παράρεματια περιοχή, προκειμένου να
αποσυμφορεθεί η ισχυρά δοκιμασμένη περιοχή του Αγίου Θωμά, γύρω από τη Γερμανική
Σχολή και το ΙΑΣΩ.
 Ξεκαθαρίζει οριστικά η περιοχή που χαρακτηρίζεται παράρεματια.
2. Η περιοχή ρέματος από Αμαρύσιας Αρτέμιδος Κηφισίας.
Η οριοθέτηση της παραπάνω περιοχής :
 Επιτρέπει την διαμόρφωση και διάταξη της οδού Πρωταγόρα, στο ύψος του Μπενρουμπή,
που είναι πάγιο αίτημα των δημοτών.
 Επιτρέπει την διαμόρφωση της οδού Σφακτηρίας και Αρματολών & Κλεφτών, γύρω από το
διοικητικό μέγαρο του ΟΤΕ, έτσι ώστε να μπορέσουν πολλοί δημότες να οικοδομήσουν τις
αποκλεισμένες ιδιοκτησίες τους.
 Δύναται πλέον να ολοκληρωθεί ο αγωγός αποχέτευσης στο κατώτερο τμήμα της οδού
Διονύσου (περίπου από την οδό Σκρα έως τον παράδρομο της Αττικής Οδού).
 Δύναται να διαμορφωθεί το πάρκο της Αγίου Κωνσταντίνου και να νομιμοποιηθεί ο
κινηματογράφος «Μίμης Φωτόπουλος».
3. Περιοχή από Σισμανόγλειο έως και την Οδό Πεντέλης.
Με την οριοθέτηση του ρέματος ανοίγει ο δρόμος :
 Για την ένταξη στο σχέδιο των περιοχών πίσω από το Νεκροταφείο και πίσω από το
Σισμανόγλειο.
 Για τη διαμόρφωση των οδικών προσβάσεων, γεγονός που θα επιλύσει του πρόβλημα της
περιοχής Στούντιο Α’ .
 Για την εκπόνηση μελέτης για τον σχεδιασμό του 2ου κλάδου της οδού Πεντέλης, έτσι
ώστε να λυθεί επιτέλους το πρόβλημα της επικίνδυνης χάραξης στο πέταλο πάνω από το
ρέμα.
 Για την ένταξη στο σχέδιο της Π.Ε του Στουντίου Α, δυτικά της οδού Στουντίου.
4. Περιοχή από Οδό Πεντέλης έως και τα διοικητικά όρια του Δήμου.
 Η οριοθέτηση επιτρέπει την ένταξη των εκτός σχεδίου περιοχών στο σχέδιο.
5. Για τις περιοχές που είναι εκτός οριοθέτησης, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζει
συγκεκριμένο και σαφές χρονοδιάγραμμα 4 μηνών πρόγραμμα, για την εκπόνηση μελέτης
διευθέτησης του ρέματος.
Η Περιφέρεια Αττικής έχει εντάξει στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων 2020 το έργο «Έργα
διευθέτησης ρέματος Σαπφούς Αμαρουσίου στον ΚΑΕ 9775.02.074 με ποσό 10.676.400,00 ευρώ
(ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 328/2019 – ΑΔΑ : 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ)
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Ρέμα Χαλανδρίου
Το Ρέμα Χαλανδρίου αρχίζει από τις νοτιοδυτικές πλαγιές του όρους Πεντέλη. Από το σημείο
εκείνο ξεκινούν τρεις κλάδοι: το ρέμα Βαθύ, το ρέμα Άνω Πεντέλης και το ρέμα Νέας Πεντέλης.
Οι κλάδοι Άνω και Νέας Πεντέλης ενώνονται σε υψόμετρο 280 μέτρων περίπου και συνεχίζουν
σαν προέκταση του κύριου ρέματος, το οποίο συμβάλει με τον κλάδο του ρέματος Βαθύ, κοντά
στα όρια των Δήμων Βριλησσίων και Μελισσίων (σε υψόμετρο 262 μέτρων), σχηματίζοντας έτσι
τον κύριο κλάδο του ρέματος Πεντέλης – Χαλανδρίου.
Στη συνέχεια, το ρέμα, διασχίζει με κατεύθυνση ΝΝΔ την περιοχή του Χαλανδρίου και τμήμα του
Αμαρουσίου.
Α. Κλιματικά χαρακτηριστικά
Το κλίμα της ευρύτερης περιοχής χαρακτηρίζεται ως ημίξηρο με μικρό πλεόνασμα ύδατος κατά το
χειμώνα. Τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από αύξηση των μέσων θερμοκρασιών τους
θερμούς μήνες καθώς και από πλημμυρικές βροχοπτώσεις.
Τα υδρολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής ακολουθούν αυτά της ευρύτερης περιοχής του
λεκανοπεδίου. Αξίζει μόνο να σημειωθεί ότι το μέγιστο ωριαίο ύψος βροχής των τελευταίων
χρόνων προσεγγίζει το χρόνο απορροής της υδρολογικής λεκάνης του ρέματος ενώ το ύψος του
υδροφόρου ορίζοντα υπολογίζεται σε 2 έως 10 μέτρα ανάλογα με τη γεωμορφολογία και τη
σύσταση του εδάφους.
Β. Φυσικά χαρακτηριστικά
Η ρεματιά, όπως και όλα τα ρέματα, βρίσκεται σε μια διαρκή δυναμική εξέλιξη. Διαβρώνεται,
μετακινείται, δημιουργεί μαιάνδρους και γενικά ποτέ δύο συνεχή χρόνια δεν είναι η ίδια ακριβώς.
Οι κλίσεις της κοίτης ποικίλλουν ανάλογα με την περιοχή και σε ορισμένα σημεία είναι αρκετά
έντονες. Το εύρος διακύμανσης είναι από 2 έως και 47%, γεγονός που συμβάλλει σημαντικά στην
διαμόρφωση της μορφολογίας της κοίτης.
Γ. Χλωρίδα και Πανίδα
Η ευρύτερη περιοχή μελέτης ανήκει στην ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης. Πολλά στοιχεία της
αρχέγονης βλάστησης έχουν διατηρηθεί ενώ παράλληλα έχουν εισαχθεί και άλλα φυτά, με είδη
ξενικά, προσαρμοσμένα στο μεσογειακό κλίμα.
Σε όλη την έκταση του ρέματος συναντώνται τρεις κατηγορίες φυτών: τα αυτόχθονα, τα
διαφυγόντα από τους παρακείμενους κήπους, ξενικά είδη που όμως φύονται πλέον ως αυτοφυή
και τα καλλιεργημένα, εκείνα δηλαδή που έχουν φυτευτεί από τους κατοίκους. Μερικά από αυτά
είναι: μοσχάγκαθο (Eryngium campestre), παπαρούνα (Papaver rhoeas), σχίνο (Pistacia
lentiscus), πλάτανος (Platanus orientalis), κ.α.
Η Ρεματιά αποτελεί επίσης μόνιμο καταφύγιο, τόπο αναπαραγωγής ή διαχείμασης και για ένα
μεγάλο αριθμό ειδών ορνιθοπανίδας. Ενδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε τα παρακάτω:
Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto), Κότσυφας (Τurdus merula), Καρακάξα (Pica pica), Σπίνος
(Fringilla coelebs), Καρδερίνα (Carduelis carduelis). Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχει
εγκατασταθεί στο ρέμα ένας αρκετά μεγάλος πληθυσμός παπαγάλων.
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13.7.Ατμοσφαιρική ρύπανση
Ο Δήμος Αμαρουσίου αντιμετωπίζει προβλήματα ρύπανσης τόσο ατμοσφαιρικής όσο και ηχητικής.
Κύρια πηγή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης αποτελούν μερικές από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες
του Δήμου λόγω της αυξημένης κίνησης των οχημάτων που παρατηρείται σε αυτές, ιδιαίτερα κατά
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τη διάρκεια ορισμένων ωρών της ημέρας με αποτέλεσμα να σημειώνονται υπερβάσεις στον αριθμό
ημερών με αυξημένο αριθμό αιωρούμενων σωματιδίων.

Πίνακας 55 - Χαρακτηριστικά σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του ΕΔΠΑΡ

Πίνακας 56 - Σύγκριση μέσων ετήσιων τιμών NO2 σε μg/m3 ανά έτος με τις αντίστοιχες οριακές
Τιμές

[98]

Στρατη γι κό Σχέ δ ι ο Δ ή μου Α μαρου σί ου 2 0 2 0 - 2 0 2 3

Πίνακας 57 - Μέσες μηνιαίες τιμές μονοξειδίου του άνθρακα (2018)

Πίνακας 58 - Μέσες μηνιαίες τιμές όζοντος

Πίνακας 59 - Μέσες μηνιαίες τιμές ΑΣ10
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Πίνακας 60 - Μέσες μηνιαίες τιμές μονοξειδίου του αζώτου (2018)

Πίνακας 61 - Μέσες μηνιαίες τιμές διοξειδίου του αζώτου (2018)
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Πίνακας 62 - Διοξείδιο του αζώτου (τιμές σε ωριαία βάση σε μg/m 3 – 2018)

Πίνακας 63 - Μονοξείδιο του αζώτου (τιμές σε ωριαία βάση σε μg/m 3 – 2018)
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Πίνακας 64 - Όζον (τιμές σε 8ωρη κυλιόμενη βάση 2018)

Πίνακας 65 - Όζον (τιμές σε ωριαία βάση 2018)

Πίνακας 66 - Μονοξείδιο του άνθρακα (τιμές σε 8ωρη βάση -2018)
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Πίνακας 67 - Μονοξείδιο του άνθρακα (τιμές σε ωριαία βάση – 2018)

Πίνακας 68 - Αιωρούμενα σωματίδια (τιμές σε 24ωρη βάση – 2018)

Πίνακας 69 - Αιωρούμενα σωματίδια (τιμές σε ωριαία βάση – 2018)
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13.8.Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Αμαρουσίου εγκρίθηκε εν πρώτοις με την υπ’αριθ.
103571/7467 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 968/Δ/31-12-1991
διόρθωση (Δ΄835/1992). Έκτοτε έγιναν οι παρακάτω τροποποιήσεις:
◘ Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ υπ’ αριθ. 6939/1283, Φ.Ε.Κ. 744/Δ/7-7-1993
◘ Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ υπ’ αριθ. 88223/6449, Φ.Ε.Κ. 1241/Δ/4-10-93
◘ Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ υπ’ αριθ. 72228/4579, Φ.Ε.Κ. 734/Δ/20-7-1994
◘ Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ υπ’ αριθ. 31477/6487, Φ.Ε.Κ. 977/Δ/11-11-1997
Πρόσφατα ο Δήμος Αμαρουσίου προχώρησε στην αναθεώρηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού
Σχεδίου στους βασικούς οδικούς άξονες της πόλης (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/3-5-2012), με την υπ’ αρ.
296/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή πρότασης με τίτλο «Μελέτη
Αναθεώρησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αμαρουσίου» με στόχο την ένταξη στο
Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» του Πράσινου Ταμείου και την
χρηματοδότηση της μελέτης αναθεώρησης του Γ.Π.Σ. (ΑΔΑ: Β4Θ3ΩΨ9-ΗΤ8).
Ο Δήμος Αμαρουσίου αποτελείται από 17 πολεοδομικές ενότητες, που διαφέρουν μεταξύ τους ως
προς την έκταση, τον πληθυσμό και τα χαρακτηριστικά τους:
1. Άγιοι Ανάργυροι
2. Άγιος Νικόλαος
3. Άγιος Θωμάς
4. Ανάβρυτα
5. Εργατικές κατοικίες
6. Νέο Τέρμα
7. Κέντρο
8. Κοκκινιά
9. Αγία Φιλοθέη
10. Νέα Λέσβος
11. Νέο Μαρούσι
12. Παράδεισος
13. Πολύδροσο
14. Σωρός
15. Στούντιο Α
16. Ψαλίδι
17. ΑΣΠΑΙΤΕ
Οι συντελεστές δόμησης στο Δήμο Αμαρουσίου διαμορφώνονται ως εξής:
Σ.Δ.:1 παλιές εντάξεις στο σχέδιο προ 1337/83
Σ.Δ.: 0,65 – 0,80 για τις περιοχές που εντάχθηκαν μετά την ισχύ του Ν.1337/83.
Οι χρήσεις γης αφορούν:
◘ Αμιγή κατοικία
◘ Γενική κατοικία και
◘ Πολεοδομικό κέντρο.
Νέες περιοχές προς πολεοδόμηση θεωρούνται η περιοχή «Καρπάθικα-Ηπειρώτικα», η περιοχή
πλησίον του νεκροταφείου, τμήμα της περιοχής Αναβρύτων, ενώ επανέγκριση απαιτείται για τις
πολεοδομικές μελέτες της περιοχής «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» και της περιοχής «ΔΗΛΑΒΕΡΗ».
Σύμφωνα με το «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις (Ν. 4277/ΦΕΚ Α
156/01.08.2014), η Χωρική Υποενότητα Βόρειας Αθήνας περιλαμβάνει τους Δήμους Πεντέλης,
Κηφισιάς, Μεταμορφώσεως, Πεύκης - Λυκόβρυσης, Αμαρουσίου, Ψυχικού - Φιλοθέης, ΧολαργούΠαπάγου, Νέας Ιωνίας, Ηρακλείου, Βριλησσίων, Αγ. Παρασκευής και Χαλανδρίου. Ως κατεύθυνση
για την χωρική ενότητα δίνεται η διατήρηση του χαρακτήρα της περιοχής κυρίως κατοικίας, αλλά
και εμπορίου, υπηρεσιών και αναψυχής. Κρίνεται κατά συνέπεια αναγκαίος ο σχεδιασμός των
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χρήσεων μέσω των υποκείμενων επιπέδων σχεδιασμού, για την εξισορρόπηση των συγκρούσεων
χρήσεων γης, κυρίως όσον αφορά στην κατοικία, τις υπηρεσίες και το εμπόριο.
Σε αυτή τη λογική το Μαρούσι προωθείται ως πόλος ανάπτυξης με εξειδίκευση στις
επιχειρήσεις, το υπερτοπικό εμπόριο, την αναψυχή, τις υπηρεσίες υγείας, τον αθλητισμό
και τη διοίκηση.
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14.Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στους τομείς «Περιβάλλον και
Ποιότητα Ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και
Αθλητισμός», «Τοπική Οικονομία και απασχόληση»
14.1.Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης - Πρόνοιας
14.1.1. Τρίτη Ηλικία
Στη σύγχρονη εποχή η Τρίτη Ηλικία αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως μια σημαντική και
δημιουργική περίοδο στη ζωή των ανθρώπων.
Οι ηλικιωμένοι αποτελούν αφενός μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα που χρειάζεται την υποστήριξη
και ενθάρρυνση της κοινωνίας, αφετέρου συμβάλλουν σημαντικά στην κοινωνική και οικονομική
ανάπτυξη καθώς διαθέτουν γνώση και εμπειρία χρήσιμη στις νεότερες γενιές, παράγουν
εθελοντικό έργο, βοηθούν τα παιδιά και εγγόνια τους και συμμετέχουν όλο και πιο πολύ στην
αγορά εργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Αμαρουσίου προβλέπει για τους ηλικιωμένους δομές και δράσεις
φροντίδας, υποστήριξης, υγείας, ενίσχυσης της αυτονομίας και της κοινωνικής συμμετοχής τους.
Συγκεκριμένα, για τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας λειτουργούν οι εξής υπηρεσίες:
 Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) με έξι παραρτήματα στο Κέντρο
και στην περιφέρεια της πόλης.
 Προγράμματα
κοινωνικής
υποστήριξης «Βοήθεια
στο
Σπίτι» και «Κοινωνική
Μέριμνα» που απευθύνονται σε ηλικιωμένους, μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα και ΑΜΕΑ.
 Προγράμματα «Αθλητισμός στην Τρίτη Ηλικία» που υλοποιούνται από το Αθλητικό
Κέντρο.
 Κέντρο Ημέρας Alzheimer Αμαρουσίου σε συνεργασία με την Εταιρία Νόσου Alzheimer
και Συναφών Διαταραχών.
Παράλληλα, οργανώνει ποικίλες εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του πληθυσμού
σχετικά με θέματα που αφορούν την Τρίτη Ηλικία και συνεργάζεται με Φορείς του Δημόσιου και
Ιδιωτικού τομέα προωθώντας ενέργειες για την βελτίωση ποιότητας της ζωής τους.
Η Δημοτική Αρχή έχει σαν στόχο μέσα από τις δομές που διαθέτει και τις δράσεις που
πραγματοποιεί να παραμείνουν οι ηλικιωμένοι αυτόνομοι, υγιείς, ενεργοί και δραστήριοι πολίτες
που προσφέρουν στον εαυτό τους, στην οικογένεια τους και στην τοπική κοινωνία.
Κ.Α.Π.Η.
Διεύθυνση: Κεντρικό ΚΑΠΗ - Περικλέους 22 Τ.Κ. 151 24 Μαρούσι
Τηλ. : 210-6142248 & 210-6127703
Fax: 210-6127551
E-mail: kapi@maroussi.gr
Σκοπός του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων είναι η πρόληψη βιολογικών
ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ατόμων της 3ης ηλικίας ώστε να παραμείνουν
αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου. Παράλληλα η διαφώτιση και η
συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις
ανάγκες των ατόμων της 3ης ηλικίας, καθώς και η έρευνα σχετικών θεμάτων.
Στα Κ.Α.Π.Η. παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:
 Συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική στήριξη, κοινωνική φροντίδα των ηλικιωμένων
μελών και των οικογενειών τους.
 Πληροφόρηση για κοινωνικοπρονοιακά θέματα σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες
του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. και του Δήμου Αμαρουσίου.
 Εργοθεραπεία μέσα από ομάδες δημιουργικής απασχόλησης, γυμναστικής, χορού, ξένων
γλωσσών κ.α.
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Φυσικοθεραπεία
Νοσηλευτική φρoντίδα
Οργανωμένη ψυχαγωγία όπως περίπατοι, μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές κ.α.
Καλοκαιρινές διακοπές θεραπευτικού χαρακτήρα (ιαματικά λουτρά).
Πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Επιμόρφωση, διαλέξεις, επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κοινωνικού, ιατρικού και πολιτιστικού χαρακτήρα προσαρμόζονται και
διευρύνονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ανάλογα με τις απαιτήσεις της κοινωνίας και τις
ιδιαίτερες ανάγκες των μελών μας.
Οι υπηρεσίες τoυ Κ.Α.Π.Η. παρέχονται από το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και
Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου» Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. (Παιδικοί Σταθμοί - Κ.Α.Π.Η. - Πρόνοια).
Τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου
Κεντρικό Κ.Α.Π.Η.
Διεύθυνση : Περικλέους 22
Τηλ.: 210 6142248 & 210 6127703
Fax : 210 6127551
Ε-mail : kapi@maroussi.gr
1o Περιφειακό Παράρτημα (Αναβρύτων-Βορρέ-Νέας Λέσβου)
Διεύθυνση : Σαπφούς 1
Τηλ.: 210 6128312
2o Περιφερειακό Παράρτημα (Εργατικών Πολυκατοικίων)
Διεύθυνση : Αγ.Κωνσταντίνου
Τηλ.: 210 6105577
3o Περιφερειακό Παράρτημα (Κοκκινιάς)
Διεύθυνση : Μεσογείων 82
Τηλ.: 210 8023559
4o Περιφερειακό Παράρτημα (Πολύδροσου)
Διεύθυνση : Ακακιών 52
Τηλ.: 210 6845972
5o Περιφερειακό Παράρτημα (Αγίας Φιλοθέης)
Διεύθυνση : Νεαπόλεως 55
Τηλ.: 210 6897258
6o Περιφερειακό Παράρτημα (Παραδείσου)
Διεύθυνση : Παραδείσου & Κεραμεικού
Τηλ.: 210 6845117
Ιατρικές υπηρεσίες
Προληπτική ιατρική :
 Καθημερινά τόσο στο Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. όσο και στα πέντε Περιφερειακά Παραρτήματα τα
μέλη του Κ.Α.Π.Η. μπορούν να κάνουν μέτρηση αρτηριακής πίεσης και δύο φορές το μήνα
μέτρηση σακχάρου.
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Ώρες μετρήσεων 08:00 πμ – 10:00 πμ
Τα μέλη ενημερώνονται μέσω του μηνιαίου προγράμματος για διάφορες συνεργασίες που
κάνει το Κ.Α.Π.Η. με διαγνωστικά κέντρα όταν και εφόσον εξασφαλίζουμε δωρεάν πακέτα ή
πακέτα εξετάσεων με χαμηλό κόστος.

Φυσικοθεραπεία :
Στο Κεντρικό ΚΑΠΗ (Περικλέους 22) παρέχονται υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας στα μέλη του
Κ.Α.Π.Η. Η παροχή φυσιοθεραπείας είναι δωρεάν.
Το φυσικοθεραπευτήριο είναι εξοπλισμένο με τα ακόλουθα μηχανήματα: διαθερμίες, υπέρηχοι,
laser και βοηθήματα κινησιοθεραπείας. Αντιμετωπίζει προβλήματα που προέρχονται από το
μυοσκελετικό
σύστημα
τα
οποία
παρατηρούνται
συχνά
στην
Τρίτη
ηλικία.
Για την παροχή φυσικοθεραπευτικής αγωγής απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
προσκόμιση ιατρικού παραπεμπτικού από ιατρό Ορθοπεδικό ή Φυσίατρο καθώς και η
κάρτα μέλους του Κ.Α.Π.Η.
Εργοθεραπεία
Η Εργοθεραπεία συμβάλλει στη σωματική – ψυχολογική και κοινωνική αποκατάσταση του ατόμου.
Στα πλαίσια του Κ.Α.Π.Η. ρόλος του Εργοθεραπευτή είναι να συμβάλλει στην διατήρηση και
βελτίωση της ψυχολογικής, κοινωνικής και σωματικής κατάστασης των ηλικιωμένων, ανάλογα με
τα προβλήματα, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα που παρουσιάζει κάθε μέλος. Ειδικότερα είναι
να καθοδηγεί τα μέλη σε επιλεγόμενες δραστηριότητες λειτουργικού, κοινωνικού ή ψυχολογικού
χαρακτήρα για να προάγει ή να συντηρήσει την υγεία, να εμποδίσει ή να μειώσει μια αναπηρία,
να αξιολογήσει την συμπεριφορά και να ενθαρρύνει νέες δυνατότητες και επιδεξιότητες στη ζωή
του.
 Για τη συμμετοχή στις ομάδες απαραίτητη η εγγραφή στο Κ.Α.Π.Η.
 Για τις δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με σωματική άσκηση απαραίτητη η έκδοση της
κάρτας αθλουμένου από το Αθλητικό Κέντρο του Δήμου.
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Ομάδα Γυμναστικής:
Το προγράμματα γυμναστικής γίνονται από γυμνάστρια του Αθλητικού Κέντρου και είναι
προσαρμοσμένα στους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας. Η γυμναστική γίνεται σε δύο ομάδες. Για
τη συμμετοχή στην ομάδα απαραίτητη είναι η ιατρική βεβαίωση από Καρδιολόγο ή Παθολόγο.
Ομάδα Παραδοσιακών Χορών (αρχαρίων και προχωρημένων):
Η ομάδα λειτουργεί υπό την καθοδήγηση δασκάλας παραδοσιακών χορών του Αθλητικού
Κέντρου. Συμμετέχει σε εκδηλώσεις τόσο του Κ.Α.Π.Η., όσο και στις εκδηλώσεις του Δήμου μας.
Παράλληλα παίρνει μέρος σε φεστιβάλ χορού που διοργανώνουν τα Κ.Α.Π.Η. διαφόρων περιοχών.
Για τη συμμετοχή στην ομάδα απαραίτητη είναι η ιατρική βεβαίωση από Καρδιολόγο ή Παθολόγο.
Ομάδα Χορωδίας:
Η ομάδα λειτουργεί υπό την καθοδήγηση χορωδού. Αναπτύσσει δράση και λαμβάνει μέρος σε
εκδηλώσεις του Κ.Α.Π.Η. καθώς και σε διάφορα φεστιβάλ που διοργανώνονται εντός και εκτός
Αττικής.
Ομάδα Μοντέρνων Χορών:
Η ομάδα λειτουργεί υπό την καθοδήγηση δασκάλας χορού του Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού
του Δήμου Αμαρουσίου. Διδάσκονται μοντέρνοι, ευρωπαϊκοί και latin χοροί. Για τη συμμετοχή
στην ομάδα απαραίτητη είναι η ιατρική βεβαίωση από Καρδιολόγο ή Παθολόγο.
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Ομάδα Αγγλικών :
Η ομάδα έχει ως στόχο την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Λειτουργούν 2 τμήματα , αρχαρίων
και Β΄ επιπέδου. Οι καθηγητές που διδάσκουν στα τμήματα είναι εθελοντές.
Ομάδα Ζωγραφικής:
Έχει σαν στόχο την δημιουργική έκφραση, την καλλιέργεια καλαισθησίας, την δημιουργική
απασχόληση.
Λειτουργεί
τμήμα
αρχαρίων
και
τμήμα
προχωρημένων.
Διδάσκει ζωγράφος, εθελόντρια -μέλος.
Κάθε δύο χρόνια παρουσιάζονται τα έργα της ομάδας σε έκθεση που οργανώνει το Κ.Α.Π.Η.
Ομάδα Ψηφιδωτού:
Διδάσκεται η τέχνη του ψηφιδωτού και μεικτές τεχνικές από δάσκαλο ψηφιδωτού.
Πραγματοποιείται έκθεση με έργα των μελών.
Ομάδα Γαλλικών:
Η ομάδα έχει ως στόχο την εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας στα μέλη του Κ.Α.Π.Η. Το πρόγραμμα
υποστηρίζεται από εθελόντρια-μέλος
Ομάδα Καλλιτεχνικών:
Οι χειροτεχνίες προσφέρονται για δημιουργική έκφραση, καλλιέργεια καλαισθησίας, βελτίωση και
αύξηση δεξιοτήτων, καθώς και αύξηση της μυϊκής ισχύος, κινητικότητα μιας άρθρωσης και
συντονισμός ματιού – χεριού. Δημιουργούμε με διάφορα υλικά χαλκό, μακραμέ κ.λ.π. Το
πρόγραμμα υποστηρίζεται από εθελόντρια-μέλος.
Ομάδα Κολύμβησης στο ΟΑΚΑ:
Το πρόγραμμα κολύμβησης γίνεται σε κλειστή θερμαινόμενη πισίνα του ΟΑΚΑ. Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από Καρδιολόγο ή Παθολόγο – Δερματολόγο.
Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από το Αθλητικό Κέντρο του Δήμου.
Ομάδα Αγάπης:
Πολύπλευρος και ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος της ομάδας. Η ομάδα προσπαθεί να συγκεντρώνει
χρήματα από διάφορες εκδηλώσεις στο χώρο του Κ.Α.Π.Η., τα οποία διατίθενται όπου κριθεί
απαραίτητο: οίκους ευγηρίας – ορφανοτροφεία – οίκους τυφλών – μοναχικά και άπορα άτομα.
Προσφέρει αγάπη, ζεστασιά και διασκέδαση.
Το 2015 ξεκίνησε η λειτουργία των Ομάδων Δραστηριοτήτων στο Κεντρικό ΚΑΠΗ και στα
Παραρτήματα.
Προγράμματα επιμόρφωσης - υποστήριξης ηλικιωμένων
Ομάδα Ψυχολογικής Υποστήριξης
Στο Κ.Α.Π.Η. Αμαρουσίου σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία “Δια Βίου Μάθησης” – Ιν.
Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας λειτουργεί εκπαιδευτικό
πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται στην Τρίτη Ηλικία. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από
εκπαιδευτή Ψυχολόγο και έχει θέμα: «ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ»
Το πρόγραμμα είναι ΔΩΡΕΑΝ και υλοποιείται στο Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. και στα Περιφερειακά
Παραρτήματα, Πολύδροσο και Νέα Φιλοθέη.
Τμήμα Λογοθεραπείας και Άσκησης Μνήμης
Το Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αμαρουσίου, σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, υλοποιεί
πρόγραμμα λογοθεραπείας για ενήλικες. Απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όποιον ενδιαφέρεται να
ελέγξει τη μνήμη του με ειδικά τεστ ανίχνευσης. Επίσης, παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες
αξιολόγησης και λογοθεραπείας σε ενήλικες για άνοια, νευρολογικές παθήσεις (Alzheimer’s,
Parkinson κ.ά.), δυσαρθρία ή που έχουν υποστεί εγκεφαλικά επεισόδια. Το πρόγραμμα εντάσσεται
στο εκπαιδευτικό πλαίσιο του Μητροπολιτικού Κολλεγίου και είναι ΔΩΡΕΑΝ.
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Πρόγραμμα «Μαθαίνω Ελληνικά»
Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας «ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»
Στο Κ.Α.Π.Η. Αμαρουσίου από το 1999 πραγματοποιείται το πρόγραμμα ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.
Είναι μια πρωτοβουλία του ΚΑΠΗ που υλοποιείται από εθελοντές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι
διδάσκουν την ελληνική γλώσσα και κουλτούρα. Απευθύνεται στους οικονομικούς μετανάστες και
μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό, άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας, εθνικότητας και θρησκεύματος.
Στόχος του προγράμματος είναι αφενός η γνωριμία των συμμετεχόντων με την ελληνική γλώσσα
και τον ελληνικό πολιτισμό, ώστε να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές του πολιτισμού μας στις
χώρες τους και αφετέρου η δράση αυτή να λειτουργήσει ενάντια σε φαινόμενα ξενοφοβίας και
ρατσισμού.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε δύο επίπεδα εκμάθησης και γίνονται απογευματινές ώρες στο
Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. (Περικλέους 22). Τα βιβλία παρέχονται δωρεάν από τον ΟΕΔΒ (Οργανισμό
Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων).
Στο τέλος της εκπαιδευτικής περιόδου παρέχονται αναμνηστικές βεβαιώσεις παρακολούθησης του
προγράμματος και οργανώνονται επισκέψεις των συμμετεχόντων μαζί με την οικογένειά τους σε
αρχαιολογικούς χώρους.
Για την συμμετοχή στο τμήμα «ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» προϋπόθεση είναι η νόμιμη παραμονή των
ενδιαφερομένων στη χώρα μας και η προσκόμιση κατά την εγγραφή τους της πράσινης κάρτας ή
του διαβατηρίου.
Πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι & Κοινωνική Μέριμνα»
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 07:00 – 15:00
Διεύθυνση: Πλατεία Εργατικών Πολυκατοικιών, (εντός ΚΕΠ) Μαρούσι Τ.Κ. 15124
Τηλ.: 210 6105649 - 213 2031943 - 213 2031926
Fax: 213 2031941
Email: bss@maroussi.gr

Στο Δήμο Αμαρουσίου υλοποιούνται τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωνικής
υποστήριξης «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας», όπου παρέχονται
υπηρεσίες Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής Φροντίδας και Οικογενειακής Βοήθειας.
Τα προγράμματα απευθύνονται σε:
 Μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα
 Άτομα με αναπηρία
 Ηλικιωμένους
Προτεραιότητα δίνεται σε άτομα που διαβιούν μόνα τους και το εισόδημα τους δεν τους επιτρέπει
να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης για την βελτίωση ποιότητας της ζωής
τους.
Σκοπός των προγραμμάτων:Τα προγράμματα στοχεύουν στο να ενισχυθούν τα άτομα και οι
οικογένειες τους για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που έχουν πρόσκαιρα ή μόνιμα, μέσα στο
σπίτι και στην οικογένεια τους. Πιο συγκεκριμένα επιδιώκεται:
 η στήριξη και η φροντίδα των ατόμων στο οικείο περιβάλλον τους
 η διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους
 η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας
 η εξασφάλισης αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης
 η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου
Οι Υπηρεσίες που παρέχουν τα προγράμματα είναι:
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1. Υπηρεσίες κοινωνικής εργασίας
 Συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη
 Ενημέρωση για προνοιακά θέματα (επιδόματα, συντάξεις κ.α)

Συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες της κοινότητας
2. Οικογενειακή – Οικιακή φροντίδα
 Καθαριότητα χώρου κατοικίας
 Βοήθεια στην ατομική υγιεινή
 Εξωτερικές εργασίες (πληρωμή λογαριασμών, ψώνια κ.α)
 Συντροφιά, συζήτηση
3. Νοσηλευτική φροντίδα
 Μέτρηση ζωτικών σημείων (αρτηριακή πίεση, σφυγμοί, λήψη σακχάρου)
 Πρόληψη και περιποίηση κατακλίσεων και τραυμάτων
 Συνοδεία για εξετάσεις σε νοσοκομεία, ΙΚΑ
 Συνεργασία με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
Από τα προγράμματα εξυπηρετούνται συνολικά 190 άτομα.
Τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» & «Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας» υλοποιούνται
από
το
Ν.Π.Δ.Δ.
«Οργανισμός
Κοινωνικής
Πολιτικής
και
Αλληλεγγύης
Δήμου
Αμαρουσίου» Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. (Παιδικοί Σταθμοί - Κ.Α.Π.Η. – Πρόνοια) και χρηματοδοτούνται
από Εθνικούς Πόρους.

ΟΚΟΙΠΑΔΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ «ΑΜΑΡΥΣΙΑ
ΑΡΤΕΜΙΣ» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, 151 24 Μαρούσι
Τηλ. : 213 20 31 947, 213 20 31 949
Fax: 213 20 31 941
E-mail: okoipada@maroussi.gr
Ο Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου «Αμαρυσία Αρτεμις»
(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.), είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, στο οποίο συγχωνεύτηκαν τα
Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί» και «Κ.Α.Π.Η.» και συμπεριλαμβάνει υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και
προστασίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Σκοπός του, είναι η εφαρμογή και υλοποίηση Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής για την
παροχή ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών, αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων του
Δήμου Αμαρουσίου, δημιουργώντας ένα δίχτυ προστασίας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και
τη Μαρουσιώτικη οικογένεια.
Τομείς παρεχόμενων υπηρεσιών :
 Παιδικοί Σταθμοί
 Διαπαιδαγώγηση, φροντίδα της νοητικής/συναισθηματικής /σωματικής ανάπτυξης των
παιδιών, στήριξη της οικογένειας
 Κ.Α.Π.Η. (Kέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων)
 Δράσεις υποστήριξης των ηλικιωμένων, πρόληψης και αντιμετώπισης των βιολογικών,
ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ανθρώπων της Τρίτης ηλικίας
 Δομές Πρόνοιας και Υγείας
 Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης - Πρόνοια
 Προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» και «Κοινωνική Μέριμνα»
 Δημοτικό Κοινωνικό Πολυϊατρείο
 Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
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 Εθελοντική αιμοδοσία - Τράπεζα αίματος
 ΚΔΑΠ –ΜΕΑ
 Κέντρο Ημέρας Alzheimer
 Γραφείο Εθελοντισμού
Ο Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο.
Δημοτικό Κοινωνικό Πολυιατρείο
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9 (1ος όροφος), Μαρούσι Τ.Κ. 15124
Τηλ. :213-20.31.910 - 911 - 914
FAX: 213 20 31 919
E-mail: dimpol@maroussi.gr
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 07:30 - 16:00 & Τρίτη 07:30 19:00
Το Δημοτικό Κοινωνικό Πολυιατρείο έχει ως στόχο την πρόληψη και την διευκόλυνση των πολιτών
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Aπευθύνεται σε άπορους και ανασφάλιστους πολίτες, οι
οποίοι είναι δημότες ή κάτοικοι Αμαρουσίου. Παράλληλα πραγματοποιεί προγράμματα πρόληψης
και προαγωγής υγείας που απευθύνονται στο σύνολο των κατοίκων του Αμαρουσίου.
Μέσα από το Δημοτικό Πολυιατρείο, ιατροί όλων των ειδικοτήτων προσφέρουν εθελοντικά τις
υπηρεσίες τους σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
22 ιατρικές ειδικότητες και 28 Ιατροί στην υπηρεσία του πολίτη
Δερματολόγος, Διαιτολόγος, Ενδοκρινολόγος, Καρδιολόγος, Γυναικολόγος, Γυναικολόγος εξειδ.
στο μαστό, Οδοντίατρος, Ορθοπαιδικός, Παιδο-Ορθοπαιδικός, Ορθοδοντικός, Οφθαλμίατρος,
Παθολόγος,
Γεν.Παθολόγος,
Ομοιοπαθητικος,
Παιδίατρος,
Πνευμονολόγος,
Παιδοχειρουργός, Στοματολόγος-Περιοδοντολόγος, Χειρουργός, Αγγειολόγος, Αγγειοχειρουργός,
Ψυχίατρος, Νευρολόγος, Ωτορινολαρυγγολόγος.
Παρεχόμενες υπηρεσίες :
 Κλινική εξέταση από εθελοντές ιατρούς
 Συνταγογράφηση για την χορήγηση φαρμάκων για τους δικαιούχους του Δημοτικού
Κοινωνικού Φαρμακείου
 Παραπομπή για περεταίρω διαγνωστικό έλεγχο
Στο Πολυϊατρείο επίσης διενεργούνται:
 Μέτρηση αρτηριακής πίεσης
 Ενεσοθεραπεία
 Εργαστηριακές εξετάσεις (Μέτρηση σακχάρου, Μέτρηση χοληστερόλης, stick ούρων)
 Παραπομπή για Τest-Pap
Προγράμματα πρόληψης και προαγωγής υγείας :
 Προληπτικός οδοντιατρικός έλεγχος στα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία και Παιδικούς
σταθμούς του Δήμου.
 Υλοποίηση ελέγχου οπτικής οξύτητας στα νήπια των παιδικών σταθμών.
 Προγράμματα Πρόληψης της Υγείας & Υποστήριξη Απομακρυσμένων - Ακριτικών περιοχών
και διοργάνωση Ενημερωτικών Ημερίδων.
 Σε συνεργασία με το Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ και το κέντρο πρόληψης καρκίνου μαστού γίνονται
ψηφιακές μαστογραφίες σε ευπαθείς ομάδες γυναικών .
 Για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών διενεργούνται ενημερωτικές εκδηλώσεις
με θέματα που αφορούν στην πρόληψη και γενικότερα την υγεία.
Στο Πολυϊατρείο λειτουργούν:
 Συμβουλευτικός Σταθμός Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας (Ιατρείο Πόνου)
(πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες )
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Ο Συμβουλευτικός Σταθμός λειτουργεί σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Πόνου
και Παρηγορικής Φροντίδας (ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.), κάθε Τρίτη απόγευμα, κατόπιν ραντεβού.
 Ιατρείο Σκολίωσης – Κύφωσης
Ειδικός Παιδο-Ορθοπεδικός, κάθε Τρίτη απόγευμα, κατόπιν ραντεβού, πραγματοποιεί έλεγχο
σπονδυλικής στήλης σε παιδιά και εφήβους.
 Ιατρείο Μνήμης
Νευρολόγος και Κλινική Ψυχολόγος πραγματοποιούν ολοκληρωμένη αξιολόγηση της μνήμης,
κατόπιν ραντεβού, την τελευταία Τρίτη κάθε μήνα.
Συμβουλευτικός Σταθμός Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας (Ιατρείο
Πόνου)
Ο Συμβουλευτικός Σταθμός λειτουργεί σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Πόνου
και Παρηγορικής Φροντίδας (ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.), μία φορά την εβδομάδα, κατόπιν ραντεβού.
Στόχος του Σταθμού είναι η αντιμετώπιση του πόνου και των λοιπών συμπτωμάτων από
εξειδικευμένους
λειτουργούς
σε
εξειδικευμένες
δομές
σύμφωνα
με
τις
διεθνείς προδιαγραφές καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και η ικανοποίησή
τους.
Απευθύνεται σε ασθενείς με:

Καρκίνο

Χρόνια Μυοσκελετικά Νοσήματα

Χρόνια Αναπνευστική Ανεπάρκεια

Μεθερπητική Νευραλγία

Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια

Χρόνιος Πόνος μετά από χειρουργείο (τομές κλπ.)
Παρεχόμενες Υπηρεσίες:
 Ενημέρωση και Συμβουλευτική για την πρόληψη του καρκίνου, τον πόνο και τα λοιπά
συμπτώματα.
 Διαχείριση του προβλήματος μέσω
 της παραπομπής σε κρατικά Ιατρεία Πόνου συνδεδεμένα με τον Δήμο
 της υποστήριξης από εθελοντικές ομάδες ψυχολόγων, φυσικοθεραπευτών, βελονιστών
κ.α.
 της συμμετοχής σε προγράμματα αυτοδιαχείρισης (άσκηση, εργοθεραπεία, τέχνες κ.α)
 της διασύνδεσης με υπηρεσίες κατ’οίκον νοσηλείας του Δήμου & της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.
 της διασύνδεσης με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου
Ο Σταθμός συνεργάζεται με τα Ιατρεία Πόνου & Παρηγορικής Φροντίδας των νοσοκομείων: Άγιοι
Ανάργυροι, ΚΑΤ, Σισμανόγλειο, Ιπποκράτειο, Άγιος Σάββας, Αρεταίειο, Σωτηρία.
Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9 Μαρούσι Τ.Κ. 15124
Τηλ.: 213 20 31 923 - 924
Fax : 213 20 31 938
E-mail : kpsy@maroussi.gr
Ωράριο Λειτουργίας : Δευτέρα – Παρασκευή 8:00 έως 15:00
Το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του Δήμου Αμαρουσίου πραγματοποιεί διαγνωστικό, και
συμβουλευτικό έργο σε επίπεδο ατόμου, ζεύγους, γονέων και οικογένειας, με στόχο την πρόληψη
και προαγωγή της ψυχικής υγείας των κατοίκων της πόλης.
Απευθύνεται σε δημότες και κατοίκους του Δήμου Αμαρουσίου, κάθε ηλικίας.
Απαραίτητη η προσκόμιση της artemis card.
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
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Αξιολόγηση ψυχολογικών και συναισθηματικών δυσκολιών παιδιών, εφήβων και
ενηλίκων.
Συμβουλευτική και υποστήριξη σε επίπεδο ατόμου, ζεύγους και οικογένειας.
Συμβουλευτική γονέων.
Αξιολόγηση δυσκολιών στη μάθηση.

Προγράμματα στην κοινότητα
Συμβουλευτική στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς
 Άμεση συνεργασία και συμβουλευτική υποστήριξη παιδαγωγικού προσωπικού.
 Συναντήσεις με τους γονείς.
Συνεργασία με σχολεία Α' Βάθμιας και Β' Βάθμιας Εκπαίδευσης
 Διασύνδεση με τα σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) για παραπομπές
μαθητών και οικογενειών.
 Ομιλίες - συζητήσεις με εκπαιδευτικούς για θέματα που άπτονται της ψυχικής υγείας,
εφόσον ζητηθεί.
 Συναντήσεις με γονείς, σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων των σχολείων, για την
ευαισθητοποίησή τους σε θέματα ψυχικής υγείας, εφόσον ζητηθεί.
Ομιλίες - Ημερίδες
 Ομιλίες - Ημερίδες ευαισθητοποίησης που άπτονται της ψυχικής υγείας στην κοινότητα
Διασύνδεση
Το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης συνεργάζεται:
 Με το Δημοτικό Κοινωνικό Πολυιατρείο
 Με το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης - Πρόνοιας
 Με το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ
 Με το Γραφείο Εθελοντισμού
 Με τα Προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» & «Κοινωνική Μέριμνα»
 Με δημόσια νοσοκομεία, ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, υπηρεσίες και φορείς ψυχικής υγεία
κ.α.
 Mε το Πάντειο Πανεπιστήμιο για την πρακτική άσκηση φοιτητών Ψυχολογίας.
Οι υπηρεσίες του Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης παρέχονται από το Ν.Π.Δ.Δ.
«Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου»
Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. (Παιδικοί Σταθμοί - Κ.Α.Π.Η. - Πρόνοια) "
Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης – Πρόνοια
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9 (2ος όροφος), Μαρούσι Τ.Κ. 15124
Τηλ.: 213 20 31 920
213 20 31 920, 921 & 912
Fax: 213 20 31 938
E-mail: pronia@maroussi.gr
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 08:00 -15:00
Το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης του Δήμου Αμαρουσίου δραστηριοποιείται με κύριο στόχο
την προαγωγή ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες και την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης τους σε αγαθά και υπηρεσίες.
Απώτερος σκοπός είναι η κινητοποίηση και η ανάκτηση της λειτουργικότητας των
εξυπηρετούμενων και η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.
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Απευθύνεται
Σε άτομα και οικογένειες που κατοικούν εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου, αντιμετωπίζουν
οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
 Μονογονεϊκές / Πολύτεκνες οικογένειες
 Άνεργοι
 Άποροι
 ΑμεΑ (Άτομα με αναπηρία)
 Λοιπές ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
Παρεχόμενες υπηρεσίες
 Γωνιά Προσφοράς & Αλληλεγγύης
 Διάθεση τροφίμων μακράς διαρκείας μέσω του θεσμού του Κοινωνικού
Παντοπωλείου
 Σίτιση μέσω του Γεύματος Αγάπης
 Διάθεση ειδών ένδυσης και υπόδησης, λευκών ειδών, παιχνιδιών, ειδών
βρεφανάπτυξης, σχολικών κ.τ.λ.
 Φοίτηση σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών και μέσης εκπαίδευσης κατόπιν διάθεσης
δωρεάν θέσεων από τους ιδιοκτήτες φροντιστηρίων της πόλης
 Συμβουλευτική και κοινωνική υποστήριξη
 Ενημέρωση για παροχές κοινωνικής φροντίδας, επιδόματα, χρηματοδοτούμενα
προγράμματα κατάρτισης κ.τ.λ.
 Καθοδήγηση και διασύνδεση με φορείς και υπηρεσίες σε τοπικό και υπερ-τοπικό επίπεδο
 Διενέργεια κοινωνικών ερευνών για αξιολόγηση των αναγκών των δικαιούχων
 Διερεύνηση συνθηκών διαβίωσης κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας (παραμέλησηκακοποίηση ανηλίκων, ψυχικά ασθενείς κ.α.)
Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, ενώ τηρείται αυστηρά το απόρρητο.
Διασύνδεση
Το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης συνεργάζεται με:
 Δημοτικό Πολυϊατρείο
 Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
 Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α
 Προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» & «Κοινωνική Μέριμνα»
 Κοινωνικές υπηρεσίες δήμων, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ψυχιατρικών κλινικών κ.τ.λ.
 Ιδρύματα παιδικής προστασίας, ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, οίκους ευγηρίας, Μ.Κ.Ο.,
εθελοντικές οργανώσεις, ασφαλιστικούς φορείς κ.α
 Εισαγγελία ανηλίκων και ακροάσεων
Οι υπηρεσίες του Γραφείου Κοινωνικής Στήριξης παρέχονται από το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός
Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου» Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. (Παιδικοί Σταθμοί Κ.Α.Π.Η. - Πρόνοια).
Γωνιά Προσφοράς & Αλληλεγγύης
Δ/νση: Σουρή
7
&
Πλαστήρα
(όπισθεν
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8020861

γυμναστηρίου

«ΣΠΥΡΟΣ

ΛΟΥΗΣ»)

Πρόκειται για ένα πολυχώρο προσφοράς, που εγκαινιάστηκε το Νοέμβριο του 2012, στον οποίο
στεγάστηκαν οι υπηρεσίες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, Γεύματος Αγάπης και Ιματιοθήκης.
Συγκεκριμένα στη Γωνιά προσφοράς & αλληλεγγύης παρέχονται οι υπηρεσίες:
 Διάθεση τροφίμων μακράς διαρκείας μέσω του θεσμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου
 Σίτιση μέσω του Γεύματος Αγάπης
 Διάθεση ειδών ένδυσης και υπόδησης, λευκών ειδών, παιχνιδιών, ειδών βρεφανάπτυξης,
σχολικών κ.τ.λ. μέσω της Ιματιοθήκης
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Δικαιούχοι του προγράμματος είναι άποροι, άνεργοι, άτομα με αναπηρία ή σοβαρά προβλήματα
υγείας, μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες καθώς και άλλες περιπτώσεις πολιτών που
απειλούνται ή βρίσκονται στο όριο της φτώχειας.
Τα κριτήρια ένταξης στη λίστα των δικαιούχων, ισχύουν τα ίδια για όλους τους πολίτες χωρίς
καμία διάκριση και αφορούν:
 Στην οικονομική κατάσταση (εισοδήματα, ακίνητη περιουσία κ.α)
 Στην κοινωνική κατάσταση (ανεργία, ύπαρξη σοβαρών ασθενειών ή αναπηρίας,
μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, απουσία υποστηρικτικού περιβάλλοντος κ.α.)
 Στην αξιολόγηση του αιτήματος κατόπιν της επίσκεψης που πραγματοποιείται από
κοινωνικό λειτουργό στην οικία του ενδιαφερόμενου
Η Γωνιά Προσφοράς & Αλληλεγγύης ενισχύεται μέσω της ευαισθησίας και της κινητοποίησης που
επιδεικνύουν τοπικοί σύλλογοι, κοινωνικοί φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις, πολίτες κτλ που
μπορούν και επιθυμούν να προσφέρουν τα παραπάνω είδη.
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου λειτουργεί με στόχο την κάλυψη βασικών αναγκών
συμπολιτών μας που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Η ενίσχυση που λαμβάνουν οι
δικαιούχοι αφορά σε είδη διατροφής μακράς διαρκείας όπως γάλα, καφέ, ζάχαρη, λάδι,
αλεύρι, όσπρια, δημητριακά, ζυμαρικά, κονσέρβες, χαρτικά, είδη ατομικής υγιεινής, καθαριστικά
οικιακής χρήσεως κτλ.
Τα τελευταία χρόνια το έργο του Παντοπωλείου έχει ενισχυθεί σημαντικά με τη λειτουργία του
γραφείου εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και φορείς το
στηρίζουν μέσω χορηγιών και προσφορών, αναδεικνύοντας έτσι ανθρώπινο πρόσωπο και
αλληλέγγυα διάθεση.
Γεύμα Αγάπης
Στον ίδιο χώρο λειτουργεί και το Γεύμα Αγάπης όπου οι δικαιούχοι μπορούν να γευματίζουν ή να
παραλαμβάνουν μερίδες μαγειρεμένου φαγητού. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στο Γεύμα
Αγάπης ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω.
Ιματιοθήκη
Στη Γωνιά Προσφοράς & Αλληλεγγύης διατίθενται επίσης:
 Είδη ιματισμού για όλες τις ηλικίες (είδη ένδυσης και υπόδησης)
 Είδη βρεφανάπτυξης (περπατούρες, καθισματάκια φαγητού/αυτοκινήτου, μπιμπερόν κ.α)
 Σχολικά και παιχνίδια
 Λευκά είδη (παπλώματα, κουβέρτες, σεντόνια, πετσέτες) και
 Μικροέπιπλα και είδη οικιακής χρήσεως
Η πρωτοβουλία αυτή βρήκε αποδέκτες και αρωγούς ευαισθητοποιημένους συνανθρώπους μας οι
οποίοι ενισχύουν με αμείωτους ρυθμούς την Ιματιοθήκη με τη διάθεση των παραπάνω ειδών τα
οποία βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στη λίστα των δικαιούχων ακολουθείται η διαδικασία που
περιγράφεται πιο πάνω.
Εθελοντική Αιμοδοσία - Δημοτική Τράπεζα Αίματος
Διεύθυνση : Παλαιολόγου 9 Μαρούσι Τ.Κ. 15124
Τηλ.: 213 20 31 940
Fax : 213 20 31 951
E-mail : aimodosia@maroussi.gr
Ωράριο Λειτουργίας : Δευτέρα - Παρασκευή 08 :00 - 14 :30
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Ο Δήμος Αμαρουσίου στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του, λειτουργεί Δημοτική Τράπεζα
Αίματος σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αμαλία Φλέμιγκ για την κάλυψη των αναγκών σε
μονάδες αίματος των εθελοντών αιμοδοτών, κατοίκων και δημοτών.
Για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος διοργανώνει εθελοντικές αιμοδοσίες σε τακτά χρονικά
διαστήματα, ενημερώνοντας και κινητοποιώντας παράλληλα την τοπική κοινωνία. Την αιμοληψία
αναλαμβάνει κινητό συνεργείο του Νοσοκομείου Αμαλία Φλέμιγκ, το οποίο αποτελείται από
επιστημονικό προσωπικό διασφαλίζοντας την τήρηση των υγειονομικών κανονισμών για την
προστασία των αιμοδοτών.
Τα μέλη της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος εφοδιάζονται με κάρτα εθελοντή αιμοδότη του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Με την κάρτα αυτή το μέλος εξασφαλίζει σε περίπτωση
ανάγκης μονάδες αίματος για τον ίδιο ή τους συγγενείς του.
Ταυτόχρονα, ο Δήμος Αμαρουσίου πραγματοποιεί κατά τη διάρκεια του έτους ποικίλα
προγράμματα ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης του πληθυσμού σχετικά με την αναγκαιότητα
της εθελοντικής προσφοράς αίματος όπως ενημερωτικές καμπάνιες, βραβεύσεις εθελοντών
αιμοδοτών, συνεργασίες με τοπικούς φορείς, διοργάνωση σχετικών ομιλιών και άλλες δράσεις.
Οι υπηρεσίες της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος / Εθελοντικής Αιμοδοσίας παρέχονται από το
Ν.Π.Δ.Δ.
«Οργανισμός
Κοινωνικής
Πολιτικής
και
Αλληλεγγύης
Δήμου
Αμαρουσίου» Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.(Παιδικοί Σταθμοί - Κ.Α.Π.Η. - Πρόνοια).

Κέντρο Ημέρας Alzheimer
Διεύθυνση: Ζήνωνος Ελεάτου 8, Μαρούσι
Τηλ. : 210 6180073
E-mail: kalzmarousi@gmail.com
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 15:00
Το Κέντρο Ημέρας Alzheimer Αμαρουσίου λειτουργεί με τη συνεργασία του Δήμου Αμαρουσίου
και της Εταιρείας Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών. Είναι μια μονάδα ημερήσιας
παραμονής, απασχόλησης και θεραπευτικής φροντίδας ατόμων που πάσχουν από κάποια ανοϊκή
συνδρομή. Επίσης, πραγματοποιούνται ομάδες πρόληψης φυσιολογικών ηλικιωμένων.
Σκοπός του Κέντρου Ημέρας είναι η εφαρμογή ομαδικών και ατομικών θεραπευτικών
προγραμμάτων για τα άτομα, που βρίσκονται στα αρχικά έως και μεσαία ή πιο προχωρημένα
στάδια της νόσου και εμφανίζουν διαταραχές συμπεριφοράς και έχουν λειτουργική έκπτωση.
Πιο αναλυτικά, στις δραστηριότητες του Κέντρου Ημέρας περιλαμβάνονται:
 Ιατρείο μνήμης
 Εκτίμηση νοητικών λειτουργιών
 Θεραπείες νοητικής ενδυνάμωσης
 Θεραπεία δι’ αναμνήσεων
 Ομαδικά και ατομικά προγράμματα φυσιοθεραπείας
 Ατομική και ομαδική δημιουργική απασχόληση (εργοθεραπεία, ζωγραφική, χειροτεχνία,
χορωδία κ.ά.)
 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις οικογένειες των ασθενών
 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας
Το Κέντρο Ημέρας εξυπηρετεί καθημερινά και στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα
επαγγελματιών υγείας, την οποία αποτελούν: Νευρολόγος, Ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός,
Φυσιοθεραπευτής και εκπαιδευμένοι εθελοντές.
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14.2.Πολιτιστική Υποδομή και Δραστηριότητες
14.2.1. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Διεύθυνση: Κυπρίων Αγωνιστών και Καϊρη 2, τκ: 15126
Τηλέφωνο: 210.8105.519
Fax : 210.8021.295
Ώρες επισκέψεων: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 14:00
Email: mfi@maroussi.gr
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://mfi.maroussi.gr/
Είσοδος ελεύθερη
Μετά από δέκα χρόνια συνεχούς και επιτυχημένης λειτουργίας του, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
του Δήμου Αμαρουσίου μεταφέρθηκε σε νέο ιδιόκτητο χώρο.
Με έναν νέο τρόπο παρουσίασης συνεχίζει να φιλοξενεί μια από τις μεγαλύτερες συλλογές
ταριχευμένων ζώων της Ελληνικής κυρίως, αλλά και της παγκόσμιας πανίδας
περιλαμβάνοντας θηλαστικά, πτηνά, ερπετά, έντομα, όστρακα, φωλιές και κρανία.
Σκοπός του Μουσείου είναι η μετάδοση γνώσης, η υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας, η
συμβολή στην προστασία της φυσικής μας κληρονομιάς και η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής
συνείδησης.
Προσφέρει με ευχάριστο και έγκυρο τρόπο εκπαίδευση πραγματοποιώντας ξεναγήσεις,
εξειδικευμένες ανάλογα με τις ηλικίες, συμμετέχει σε μαθήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
προσφέροντας μελετητικό υλικό και οργανώνει εργασίες υπαίθρου, διαλέξεις και εκθέσεις.
Ο μικρός επισκέπτης που θα το επισκεφθεί με το σχολείο του, μέσα από την ευχάριστη
παρουσίαση με χρώματα, σχέδια και εικόνες, θα μάθει και θα δει ζώα, που ίσως δεν είχε ή δεν θα
έχει την ευκαιρία να τα δει ζωντανά και θα μάθει για την συμπεριφορά και τις ιδιαιτερότητες τους
με την βοήθεια της ξενάγησης. Επίσης για τους μικρούς μας φίλους οργανώνονται προγράμματα
δημιουργικής προσέγγισης του περιβάλλοντος και ειδικότερα της πανίδας με συζητήσεις,
διαδραστική ενασχόληση και έντυπο υλικό.
Οι μεμονωμένοι επισκέπτες ενημερώνονται με το ανανεωμένο σύστημα αυτόματης ξενάγησης
(Ελληνικά – Αγγλικά) που διαθέτει το Μουσείο.
Ως προς την οργάνωση και την παρουσίαση στον νέο μουσειακό χώρο, τα θηλαστικά, τα πτηνά,
τα έντομα και τα ερπετά συνυπάρχουν στον ισόγειο χώρο (προθήκες) με το σκεπτικό της
συμβίωσης στο νερό, στη γη και τον αέρα, στο περιβάλλον τους και στις ανάλογες εποχές.
Στον πρώτο όροφο παρουσιάζονται ταξινομημένες ολόκληρες συλλογές, κυρίως των πτηνών, και
προσφέρονται τόσο στον απλό επισκέπτη όσο και στους ειδικούς επιστήμονες για μελέτη.
Γενικά σε όλο το μουσείο η επιστημονική δομή είναι άρτια και καλύπτει τόσο τους απλούς
επισκέπτες όσο και τους ειδικούς.
Το νέο Μουσείο διαθέτει πωλητήριο και υπόγειο χώρο στάθμευσης, για την επίσκεψη των ατόμων
με ειδικές αναπηρίες έχουν προβλεφθεί όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.
Για τις ξεναγήσεις γίνονται τηλεφωνικές κρατήσεις.
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Σκοπός - Αντικείμενο
Σκοπός του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας μέσα από τη συλλογή του και τα
προγράμματα που παρουσιάζει, είναι η γνωριμία με
την άγρια πανίδα, η ανάπτυξη
της περιβαλλοντικής συνείδησης όλων μας καθώς και η υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας.
Αρμοδιότητες – Δραστηριότητες
 Λειτουργία εκθεσιακού χώρου-χορήγηση πληροφοριών.
 Ξενάγηση σε οργανωμένες ομάδες μαθητών και ενηλίκων. (για τους μεμονωμένους
επισκέπτες λειτουργεί σύστημα αυτόματης ξενάγησης).
 Διαδραστική ενασχόληση των μαθητών στο χώρο του Μουσείου.
 Συμμετοχή σε μαθήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
 Οργάνωση εκθέσεων, διαλέξεων και προβολών.
 Λειτουργία πωλητηρίου.
 Υποστήριξη περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων.
 Εκδόσεις – έντυπο υλικό.
14.2.2. Λαογραφικό Μουσείο
Διεύθυνση: Πλάτωνος 1 & Βασ. Ολγας 26, ΤΚ: 15124, Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210 - 6128538 (& fax) / 210 - 6128876
email: ilma@maroussi.gr
Ημέρες & ώρες επισκέψεων :Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 14:00
Ξεναγήσεις σχολείων πραγματοποιούνται καθημερινά 09:00-14:00
κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία του Μουσείου.

Ίδρυση και σκοπός του Μουσείου
Το Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο (Ι.Λ.Μ.Α.) ιδρύθηκε ως Ν.Π.Δ.Δ. του
Δήμου Αμαρουσίου το 1991 & λειτουργεί από το 1994. Το Μάρτιο του
2012 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η επωνυμία του
επανακαθορίστηκε ως Λαογραφικό Μουσείο Αμαρουσίου – Αθμονείς.
Σήμερα στεγάζεται στο νέο του κτήριο επί των οδών Πλάτωνος 1 &
Βασιλίσσης Όλγας 26, το οποίο είναι κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να
φιλοξενεί μουσειακές συλλογές & πληροί τις σύγχρονες προδιαγραφές
της Μουσειολογίας & τις αρχές Συντήρησης Έργων Τέχνης.
Σκοπός του Μουσείου είναι η διατήρηση της πολιτιστικής και πνευματικής κληρονομιάς, η
συγκέντρωση, διάσωση, διατήρηση και προβολή του πάσης φύσεως ιστορικού και λαογραφικού
υλικού για τη μορφωτική και πολιτιστική προαγωγή των κατοίκων της πόλης του Αμαρουσίου και
άλλων περιοχών.

Σπύρος Λούης ‒ Ολυμπιονίκης Μαραθωνοδρόμος 1896
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Συλλογή
Το Λαογραφικό Μουσείο Αμαρουσίου διαθέτει πάνω από 1500 εκθέματα στον θεματικά
διαμορφωμένο εκθεσιακό του χώρο, καθοδηγώντας τον επισκέπτη σε μία ευχάριστη γνωριμία με
την τοπική ιστορία, την παράδοση του τόπου κατά την διάρκεια των διαφόρων εκφάνσεων της
ζωής των κατοίκων.
Το μεγαλύτερο μέρος των εκθεμάτων προέρχεται από δωρεές, ενώ κάποια άλλα έχουν αγοραστεί
από παλαιοπωλεία και δημοπρασίες. Χρονολογικά ανήκουν στην περίοδο από το 1850 έως το
1940, υπάρχουν όμως και κάποια εκθέματα προγενέστερα ή μεταγενέστερα αυτής της
χρονολογικής περιόδου.
Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν παραδοσιακές ενδυμασίες με τα εξαρτήματά τους από το Μαρούσι, τη
Βόρειο Αττική & τη Βοιωτία γενικότερα (Αυλώνα, Αφίδνες, Σχηματάρι), φορεσιά Αμαλίας, καθώς
και ενδυμασίες από άλλες περιοχές της Ελλάδας (Δωδεκάνησα, Θεσσαλία, Ήπειρος), όπλα της
Επανάστασης του 1821, έπιπλα, χρηστικά αντικείμενα, γεωργικά εργαλεία, αργαλειός, τεκμήρια
γεγονότων – έγγραφα, φωτογραφικό υλικό & προσωπικά αντικείμενα του Μαρουσιώτη
Ολυμπιονίκη Μαραθωνοδρόμου Σπύρου Λούη.
Το Μουσείο διαθέτει ακόμη μικρή βιβλιοθήκη με ιστορικού και λαογραφικού περιεχομένου βιβλία,
η οποία διαρκώς εμπλουτίζεται με καινούριες εκδόσεις.
Τέλος, στο Λαογραφικό Μουσείο Αμαρουσίου έχουν παραχωρηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού
και την Α' Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ευρήματα από το Μετόχι της Αγίας Φιλοθέης
(επίκρανο, πήλινα όστρακα) που χρονολογούνται στη μεταβυζαντινή εποχή και εκτίθενται σε
ξεχωριστή προθήκη.

Μπουκάλι αναψυκτικού από το εργοστάσιο της ΗΒΗ στο Μαρούσι

Επαγγέλματα

Κεραμική –Φωτογραφίες Μαρουσιωτών
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Άποψη αστικής κατοικίας

Έπιπλο κρεβατοκάμαρα

Άποψη αγροτικής κατοικίας ‒ αργαλειός

Παραδοσιακές Ενδυμασίες

Παραδοσιακή ενδυμασία Αμαρουσίου & Αυλώνα

Φορεσιά Αμαλίας

Επισκέψεις – Ξεναγήσεις
Το Λαογραφικό Μουσείο Αμαρουσίου επισκέπτονται καθημερινά σχολεία όλων των βαθμίδων
εκπαίδευσης, φοιτητές και ερευνητές για εκπόνηση εργασιών, μεμονωμένοι επισκέπτες, αλλά και
λαογραφικές ομάδες από άλλους δήμους. Στους μαθητές γίνεται ξενάγηση προσαρμοσμένη στις
απαιτήσεις της κάθε ηλικίας και το γνωστικό επίπεδο των παιδιών.
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Δωρεές
Το μεγαλύτερο μέρος των εκθεμάτων που διαθέτει το Μουσείο προέρχεται από δωρεές πολιτών.
Στο Μουσείο είναι ευπρόσδεκτη κάθε προσφορά, καθώς είναι πρωτίστης σημασίας η καταγραφή
της τοπικής ιστορίας. Σε αυτόν τον τομέα μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο η δωρεά ενός κειμηλίου ή
κοινού αντικειμένου χρήσης, αλλά ακόμη και το φωτοαντίγραφο ενός εγγράφου ή το αντίγραφο
μιας παλιάς φωτογραφίας.
Περιγραφή Δραστηριοτήτων – Υπηρεσιών του Λαογραφικού Μουσείου Αμαρουσίου ‒
Αθμονείς
 Διατήρηση μόνιμου Εκθεσιακού Κέντρου – Μουσείου του οποίου την συλλογή κοσμούν πάνω
από 1500 εκθέματα τα οποία συγκαταλέγονται στις περιόδους 1850 − 1940 (παραδοσιακές
ενδυμασίες, χρηστικά αντικείμενα, γεωργικά εργαλεία, έπιπλα, τεκμήρια γεγονότων –
έγγραφα, επιστολές, φωτογραφίες, καθώς & όπλα της Επανάστασης του 1821).
 Οργανωμένο δίκτυο δωρητών και συνεργασία με κρατικούς φορείς (Υπουργείο Πολιτισμού,
Εφορείες Αρχαιοτήτων για την παραχώρηση ευρημάτων και εμπλουτισμό της συλλογής.
 Πραγματοποίηση δίγλωσσων ξεναγήσεων. Καθημερινές ξεναγήσεις για όλες τις βαθμίδες
εκπαίδευσης προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις κάθε ηλικίας κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας
με τη γραμματεία του Μουσείου. Επιπλέον το Μουσείο επισκέπτονται Έλληνες & ξένοι
φοιτητές, ερευνητές, λαογραφικές ομάδες καθώς και μεμονωμένα άτομα. Αξιοσημείωτο
γεγονός στην πορεία του Μουσείου αποτέλεσε η συμμετοχή του στο πρόγραμμα Scuolaxenia
(Αύγουστος 2004) στα πλαίσια του οποίου 700 μαθητές με τους συνοδούς τους από διάφορες
ευρωπαϊκές πόλεις ξεναγήθηκαν στα αγγλικά από τις υπαλλήλους του Μουσείου.
 Αξιόλογη εκδοτική δραστηριότητα σχετικά με την ιστορία, τη λαογραφία του Αμαρουσίου, την
ιστορία της κεραμικής, εκπαιδευτικό υλικό.
 Λειτουργία εσωτερικής βιβλιοθήκης με ιστορικό και λαογραφικό υλικό που συνεχώς
εμπλουτίζεται, διαθέσιμη σε μαθητές, φοιτητές, ερευνητές.
 Συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή της πόλης με ποικίλες εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις
ζωγραφικής, φωτογραφίας, εργόχειρου, βράβευση μαθητικών διαγωνισμών ζωγραφικής,
βράβευση δωρητών του Μουσείου καθώς & παρουσιάσεις των καινούργιων εκδόσεών του.
Οργάνωση & καθιέρωση ετήσιων εορταστικών εκδηλώσεων για την Άλωση της Πόλης,
φιλολογικών ημερίδων καθώς και πάσης φύσεως δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην
προβολή της ιστορικής & λαογραφικής παράδοσης της πόλης.
 Επαφή και ανταλλαγή απόψεων με ανάλογους φορείς άλλων Δήμων καθώς και συμμετοχή σε
αντίστοιχες εορταστικές και συνεδριακές εκδηλώσεις ανάλογων φορέων. Διοργάνωση 8ου
Συμποσίου Ιστορίας & Λαογραφίας − Μάιος του 1999 στο Μαρούσι.
 Διοργάνωση μονοήμερων επιμορφωτικών εκδρομών σχολείων του Αμαρουσίου –κατόπιν
κλήρωσης– σε άλλα λαογραφικά μουσεία της περιφέρειας (Λαογραφικό Μουσείο Ναυπλίου,
Κύμης).
 Το Μουσείο λειτουργεί αναμφίβολα ως πυρήνας διαδραστικότητας ανάμεσα στην τοπική
λαογραφία και σε συνεργασίες με την νεολαία του τόπου μας καθώς & με τους διαφόρους
πολιτιστικούς φορείς.
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14.2.3. Βορέειος Βιβλιοθήκη
Διεύθυνση: Στ.Δραγούμη & Μιλτιάδου, ΤΚ: 15122
Τηλέφωνα: 210-6147.181, φαξ: 210-6147.183
Ώρες επισκέψεων:
Χειμερινό ωράριο λειτουργίας 2016-17
Η Βορέειος Βιβλιοθήκη λειτουργεί καθημερινά:
Δευτέρα - Τετάρτη 09.00 - 20:00
Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή 09.00 - 16.00
Email: biblio@maroussi.gr
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://voreeios.maroussi.gr/
Ίδρυση
Μετά το άνοιγμα της διαθήκης του Θεόφιλου Βορέα που όριζε να δοθεί το σύνολο της προσωπικής
του συλλογής των 3,583 βιβλίων στο Δήμο Αμαρουσίου, ιδρύθηκε η Βορέειος Βιβλιοθήκη.
Λειτουργεί στην πόλη μας ήδη από το 1978 ενώ από τον Οκτώβριο του 2008 στεγάζεται στο
νεοκλασικό κτίριο στη συμβολή των οδών Στ. Δραγούμη & Μιλτιάδου, ιδιοκτησίας του Δήμου
Αμαρουσίου.
Συλλογή -Χώροι
Η Βορέειος Βιβλιοθήκη αριθμεί πάνω από 4.200 εγγεγραμμένα μέλη ενώ η συλλογή της
περιλαμβάνει 23.000 τόμους βιβλίων, 5.583 τίτλους της Συλλογής Βορέα, σπάνιες εκδόσεις και
παλαιότυπα βιβλία καθώς επίσης και 6 τίτλους audio-books. H Συλλογή είναι ανοικτής πρόσβασης,
δηλ. οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν μόνοι τους το υλικό στα ράφια καθώς επίσης και από
το σπίτι τους επισκεπτόμενοι τον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βορέειου.
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Το αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμο καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της. Το
ξεχωριστό παιδικό τμήμα είναι καθημερινά έτοιμο να υποδεχθεί τους μικρούς αναγνώστες ενώ
εμπλουτίζεται διαρκώς και επιμελώς ώστε να τους κρατά πάντοτε ικανοποιημένους. Ο αύλιος
χώρος της Βορέειου είναι επίσης διαμορφωμένος για τις ανάγκες των επισκεπτών της με
τραπεζάκια όπου μπορούν να διαβάσουν, να επωφεληθούν της παροχής wi-fi ώστε να συνδεθούν
με το φορητό τους υπολογιστή στο διαδίκτυο, να παίξουν μια παρτίδα σκάκι στη μεγάλη
σκακιέρα ή απλώς να χαλαρώσουν στην πέργκολα και στο πράσινο του όμορφου κήπου.
Σκοπός
Σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι πάνω απ'όλα να εξυπηρετεί τις ανάγκες των μελών της ανεξάρτητα
από ηλικία, φύλο, εθνικότητα, θρήσκευμα και επίπεδο μόρφωσης και αυτό το επιτυγχάνει με
ποικίλους τρόπους όπως:
 παρέχοντας ολοκληρωμένη πρόσβαση στη συλλογή της(έντυπη και ηλεκτρονική) και σε
κάθε είδους πληροφοριακές πηγές
 διοργανώνοντας δραστηριότητες και εκδηλώσεις όπως επιστημονικά σεμινάρια, λέσχες
ανάγνωσης για μικρούς και μεγάλους, κινηματογραφικές λέσχες, περιπάτους και
επισκέψεις σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους, παρουσιάσεις βιβλίων, ομιλίες
 προγραμματίζοντας την ηλεκτρονική σύνδεση της Βορέειου Βιβλιοθήκης με όλες τις
βιβλιοθήκες των σχολείων της πόλης μας
 διοργανώνοντας παιδικές εκδηλώσεις και καμπάνιες για την ενίσχυση της παιδικής
φιλαναγνωσίας.
Εσωτερικός Κανονισμός
Χρήστες της Βορέειου Βιβλιοθήκης είναι οι φίλοι του βιβλίου και όσοι ενδιαφέρονται για τις
παροχές της. Μέλη μπορούν να γίνουν και να δανείζονται βιβλία οι κάτοικοι Αμαρουσίου και
όμορων δήμων, προσκομίζοντας δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και λογαριασμό
ΔΕΚΟ. Τα μέλη μπορούν να δανείζονται 3 βιβλία για 15 ημέρες με τη δυνατότητα τηλεφωνικής
ανανέωσης του χρόνου αυτού.
Ένα βήμα μπροστά
Ήδη από το Μάιο του 2012 η Βορέειος Βιβλιοθήκη συνεργάζεται με την αστική μη κερδοσκοπική
εταιρεία Future Library η οποία πρωτοπορεί στον τομέα των βιβλιοθηκών και χρηματοδοτείται από
το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος». Ώς ενεργό μέλος του δικτύου αυτού, η Βιβλιοθήκη της πόλης μας
εργάζεται για την προώθηση της Καινοτομίας και της Δημιουργικότητας, επιμορφώνοντας διαρκώς
το προσωπικό της και διοργανώνοντας δράσεις και εκδηλώσεις οι οποίες καλύπτουν διάφορους
τομείς: εικαστικά, θέατρο, περιπάτους μέσα στην πόλη, εργαστήρια, αναγνώσεις και αφηγήσεις.
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14.2.4. Σπαθάρειο Μουσείο
Πληροφορίες
Διεύθυνση: Βορείου Ηπείρου 27 & Μεσογείων
Τηλέφωνα επικοινωνίας: (210) 6127245
(210) 6127245, 6127206 (fax).
Δ/νση ιστοσελίδας : http://www.karagiozismuseum.gr/
e-mail : spathario@yahoo.gr & info@karagiozismuseum.gr
To Σπαθάρειο Μουσείο Θεάτρου Σκιών του Δήμου Αμαρουσίου λειτουργεί από το Ιούνιο του 1995.
Σκοπός του Σπαθάρειου Μουσείου είναι να διατηρήσει, να προστατεύσει και να προβάλλει με κάθε
τρόπο ένα από τα πιο σημαντικά μέρη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς που εκπροσωπεί το λαϊκό
θέατρο, τον Καραγκιόζη. Επισκεπτόμενος κάποιος το Σπαθάρειο Μουσείο μαγεύεται από τα
χρώματα των φιγούρων, την εύθυμη έκφραση των φυσιογνωμιών των ηρώων του και την
εύκολα διαφαινόμενη διάθεση χιούμορ.
Τι είδους εκθέματα περιλαμβάνει το Σπαθάρειο Μουσείο Θεάτρου Σκιών;
Μέσα από τα έργα και τις φιγούρες που φιλοξενούνται στο Σπαθάρειο Μουσείο, ο επισκέπτης έχει
τη δυνατότητα να πληροφορηθεί την ιστορία του Θεάτρου Σκιών και του Ελληνικού Καραγκιόζη
από το 1860 μέχρι σήμερα. Στις αίθουσες του Μουσείου εκτίθενται:
 Σκαλιστές φιγούρες από χαρτόνι, οι οποίες θεωρούνται και οι πιο γνήσιες της τέχνης του
Ελληνικού θεάτρου σκιών, εργαλεία και αξεσουάρ κατασκευής μιας φιγούρας αλλά και
σκηνικά.
 Εργαλεία και διάφορα υλικά κατασκευής φιγούρων κατά χρονολογική σειρά χρήσης, όπως
φιγούρες από τσίγκο, χαρτόνι, ζελατίνη, δέρμα, σινική μελάνη για το χρωματισμό τους
κ.α.
 Είδη φωτισμού του «μπερντέ» κατά χρονολογική σειρά χρήσης (με κεριά, λυχνάρι,
ασετιλίνη κ.α).
 Φιγούρες του Σπαθάρη αλλά και άλλων μεγάλων εκπροσώπων του είδους.
 Εφφέ της παράστασης (εφημερίδα για τη δημιουργία ήχων χαστουκιών, σφυρίχτρες
γυμναστικής, το θυμιατό του Καραγκιόζη κ.α) και τρόπους μετάδοσης κίνησης της
φιγούρας.
 Τα πιο αντιπροσωπευτικά λαϊκά όργανα που πλαισίωναν το Ελληνικό Θέατρο Σκιών, καθώς
κάθε παράσταση του Καραγκιόζη είχε τους δικούς της οργανοπαίχτες και τραγουδιστή.
 Φιγούρες του Σπαθάρη από επιτυχημένες παραστάσεις που έχει δώσει κατά καιρούς αλλά
και από τηλεοπτικές σειρές.
 Φιγούρες φτιαγμένες από τα παιδιά, δείχνοντας έτσι την αγάπη τους για τον Καραγκιόζη.
 Μερικά από τα παράσημα και μετάλλια που απονεμήθηκαν στον Ευγένιο Σπαθάρη τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό για την πολύτιμη προσφορά του σε αυτό το είδος
θεάτρου.
 Φιγούρες που κατασκευάστηκαν για να δώσουν μιαν εικόνα της σημερινής εποχής ειδικά
εκείνη της πολιτικής, μιας και η σάτυρα και φυσικά ο σατυρικός Καραγκιόζης είναι πάντα
επίκαιρα.
 Τέλος, στο Μουσείο μπορεί να δει κανείς αντιπροσωπευτικές φιγούρες από μερικά
ξένα Θέατρα Σκιών.
Στο Μουσείο διατίθεται στους επισκέπτες ο οδηγός (ελληνικός και αγγλικός) του Μουσείου, που
περιλαμβάνει πολλά χρήσιμα ιστορικά στοιχεία και αναλυτικά τα εκθέματα κάθε αίθουσας.
Επισκέψεις – Ξεναγήσεις
Το Σπαθάρειο Μουσείο Θεάτρου Σκιών από την αρχή της λειτουργίας του δέχεται πολύ μεγάλο
αριθμό επισκεπτών.
Ο μεγαλύτερος αριθμός των επισκεπτών του Μουσείου αποτελείται από παιδιά νηπιαγωγείων,
δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, που κατακλύζουν το
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Μουσείο, ακούγοντας με ενδιαφέρον την ιστορία του λαϊκού μας ήρωα Καραγκιόζη. Επιπλέον,
εκτός από μεμονωμένα άτομα, πραγματοποιούν επισκέψεις στο Μουσείο, σύλλογοι, λέσχες,
επαγγελματικές- καλλιτεχνικές σχολές (ηθοποιών, ζωγράφων, δημοσιογράφων, εκπαιδευτικών),
οργανωμένα γκρουπ απο διάφορα μέρη του κόσμου, καλλιτέχνες, μελετητές, μουσειολόγοι,
δημοσιογράφοι και φοιτητές απο την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης διαφόρων ομάδων πραγματοποιείται ξενάγηση. Το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα, το οποίο προσαρμόζεται ανάλογα με την ομάδα και την ηλικία των επισκεπτών ή των
μαθητών, έχει τίτλο «Ο Καραγκιόζης και η παρέα του» και περιλαμβάνει:
 Ομιλία για τον Καραγκιόζη.
 Παρουσίαση και περιγραφή των χαρακτήρων του θιάσου σκιών
 Βιντεοσκοπημένη παράσταση Θεάτρου Σκιών.
 Ξενάγηση στις αίθουσες του Μουσείου.
 Παράσταση που δίνεται απο τα ίδια τα παιδιά, έτσι ώστε να έρχονται σε επαφή με τη
φιγούρα και να δημιουργούν τους δικούς τους σατυρικούς διαλόγους.
 Κατασκευή φιγούρας του Καραγκιόζη.
 Παιχνίδι για το Ελληνικό Θέατρο Σκιών.
 Γνωριμία με την ελληνική παραδοσιακή μουσική και τα τραγούδια του λαϊκού ήρωα.
 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνοδεύεται από ειδική παρουσίαση που αφορά
στην γνωριμία των ηρώων του θεάτρου σκιών, με αποσπάσματα παραστάσεων (Ο Καραγκιόζης Αστροναύτης, Ο Καραγκιόζης Υπηρέτης, Ο Μέγας Αλέξανδρος
κ.α.) - εμπλουτισμένες με τις γνωστές ατάκες έργων του Ευγένιου Σπαθάρη που
ερμηνεύουν τα ίδια τα παιδιά.
Για τους ξένους επισκέπτες έχει προβλεφθεί η προβολή ειδικού ντοκυμανταίρ που περιγράφει την
τέχνη και την τεχνική του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών.
Εκδηλώσεις Σπαθάρειου Μουσείου Θεάτρου Σκιών του Δήμου Αμαρουσίου
 Το Σπαθάρειο Μουσείο συμμετέχει ενεργά στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Δήμου.
 «Σπαθάρεια», Διοργάνωση Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών κάθε Σεπτέμβριο, στο «Σπαθάρειο
Θέατρο» που δημιουργήθηκε στον αύλειο χώρο του Σπαθάρειου Μουσείου. Ένας ιδιαίτερα
σημαντικός πολιτιστικός θεσμός που ξεκίνησε το 2000 με τη συμμετοχή μεγάλων
καραγκιοζοπαικτών, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.
 Παρουσίαση της ετήσιας έκδοσης του Ημερολογίου του Σπαθάρειου Μουσείου
Εκδόσεις του Σπαθάρειου Μουσείου Θεάτρου Σκιών του Δήμου Αμαρουσίου
Το Σπαθάρειο Μουσείο Θεάτρου Σκιών του Δήμου Αμαρουσίου, αποτελώντας πόλο έλξης για
μικρούς και μεγάλους, προχώρησε στην έκδοση ενημερωτικού υλικού σχετικά με το Μουσείο.
Συγκεκριμένα:
 Οδηγός του Μουσείου, ένα πολύτιμο βοήθημα για τον επισκέπτη με πολλά χρήσιμα
ιστορικά στοιχεία και αναλυτική περιγραφή των εκθεμάτων που υπάρχουν στις αίθουσες
του Μουσείου στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
 Κάρτες, αφίσες και άλλα αναμνηστικά.
 Συλλεκτικό Ημερολόγιο
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14.2.5. Δημοτική Ολυμπιακή Πινακοθήκη "Σπύρου Λούη"

Πληροφορίες
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο: 2108056314
Ώρες επισκέψεων: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 14:00
Email: ktp@maroussi.gr
Κατόπιν συνεννόησης οργανώνονται ομαδικές ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα.
Ιστορική Αναδρομή Κτιρίου
Το υπέροχο νεοκλασικό κτίριο της Πλατείας Ηρώων, που φιλοξενείται η Ολυμπιακή Δημοτική
Πινακοθήκη Αμαρουσίου «Σπύρος Λούης», ανακαινίστηκε το 2007 με γνώμονα τη διατήρηση της
αρχιτεκτονικής μορφής του. Ανεγέρθη το 1871 επί δημαρχείας Παναγή Κυριακού και είναι
άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της πόλης του Αμαρουσίου. Αρχικά, λειτούργησε ως
δημοτικό σχολείο και στη συνέχεια φιλοξένησε τα δημοτικά συμβούλια της πόλης.
Σήμερα φιλοξενεί φωτογραφικό υλικό από τον πρώτο Έλληνα Ολυμπιονίκη, Σπύρο Λούη, καθώς
και έργα 11 διάσημων Ελλήνων ζωγράφων, οι οποίοι, εμπνευσμένοι από την Ολυμπιακή ιδέα,
έφτιαξαν πραγματικά αριστουργήματα ύστερα από πρόταση του Δήμου Αμαρουσίου. Οι
καλλιτέχνες Γράββαλος Παναγιώτης, Κανιάρης Βλάσης, Καράς Χρίστος, Κεσσανλής Νίκος,
Μιγάδης Γιάννης, Μπότσογλου Χρόνης, Μυταράς Δημήτρης, Pavlos, Τσόκλης Κώστας, Φασιανός
Αλέκος και Ψυχοπαίδης Γιάννης τιμούν με τα δημιουργήματά τους την Ολυμπιακή Δημοτική
Πινακοθήκη «Σπύρος Λούης».
Επιπρόσθετα, ο χώρος της Πινακοθήκης περιλαμβάνει και 26 ψηφιδωτά, τα οποία φιλοτέχνησε η
Κύπρια ψηφιδοθέτρια Σούλα Χρίστου για το Δήμο Αμαρουσίου. Το κάθε ψηφιδωτό εικονίζει την
επίσημη αφίσα κάθε πόλης που οργάνωσε στους Ολυμπιακούς Αγώνες από το 1896 μέχρι το 2008.
Αξιοσημείωτα είναι επίσης τα υπέροχα γλυπτά μοντέρνας τέχνης που βρίσκονται στον υπαίθριο
χώρο της Ολυμπιακής Δημοτικής Πινακοθήκης και τα οποία αποτελούν εξαιρετικά δημιουργήματα
καλλιτεχνών από κάθε πόλη όπου διαδραματίστηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Αξίζει να αναφέρουμε
τα ονόματα των: Γουνελά Βούλα (Ελλάδα), Daphne Corregan (Paris), Jun Kaneko (U.S.A), Sir
Anthony Caro (United Kingdom), Ulla Viotti (Sweden), Tjok Dessauvage (Belgium), Michael
Kuipers (Netherlands), Beate Kuhn (Germany), Kristina Riska (Finland), Maria Teresa Kuczynska
(Australia), Panos Tsolakos (Rome), Yo Akiyama (Tokyo), Gerda Gruber (Mexico City), Franz
Stahler (Germany), Bruce Taylor (Canada), Vladimir Tsivin (Russia), Claudi Casanovas (Spain),
Ruth Duckworth (U.S.A), Marea Gazzard (Sydney).
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Στόχοι:
Η Ολυμπιακή Πινακοθήκη του Δήμου Αμαρουσίου, ως πολυδύναμος χώρος πνευματικών
αναζητήσεων αποβλέπει στην υψηλή αισθητική και οραματίζεται να μυήσει κυρίως τους νέους στα
μυστικά της τέχνης, προβάλλοντας και τονίζοντας την άρρηκτη σύνδεση ολυμπιακής και
καλλιτεχνικής παιδείας.
Βασικός στόχος της προσπάθειας αυτής είναι να αναπτύξει το κριτικό πνεύμα των επισκεπτών και
να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας ουσιαστικής επαφής με την εικαστική δημιουργία. Παράλληλα,
αναδεικνύει την ελληνική συμβολή στο Ολυμπιακό κίνημα και καθιστά την πόλη μας σημείο
αναφοράς στον παγκόσμιο τουριστικό, μουσειακό και αθλητικό χάρτη κάνοντας παράλληλα το
Μαρούσι κέντρο πολιτισμού.
Αποσκοπεί επίσης στον εμπλουτισμό των συλλογών της δημιουργώντας μια σημαντική εικαστική
παρακαταθήκη, αλλά και στη διεύρυνση του δικτύου συνεργασίας με άλλες Πινακοθήκες και
φορείς με συγγενή ενδιαφέροντα και πεδίο δράσης.Το πολύπλευρο έργο της Πινακοθήκης
ολοκληρώνουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν, μέσω των ξεναγήσεων, τόσο στην
εξοικείωση των μαθητών με τους μουσειακούς χώρους όσο και στην προσέγγιση ενός απαιτητικού
και ιδιαίτερα δύσκολου από τη φύση του τομέα της τέχνης.
Εκθέσεις:
Η Ολυμπιακή Δημοτική Πινακοθήκη «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» έχει φιλοξενήσει σπουδαίες και
αξιοσημείωτες εκθέσεις:
Η πρώτη είχε θέμα: «Ολυμπιακές Δάδες» στο διάστημα 21/03/2008 – 05/04/2008, ύστερα από
συνεργασία του Δήμου Αμαρουσίου με την Ελληνική Φιλαθλητική Εταιρία (Ε.Φ.Ε).
Η δεύτερη έκθεση που πραγματοποιήθηκε στην Πινακοθήκη ήταν αυτή του ζωγράφου Μπότη
Θαλασσινού, στις 12 Μαίου του 2008 και διήρκησε μέχρι 12 Ιουνίου 2008. Θέμα της
έκθεσης: «Αναδρομική έκθεση ζωγραφικής, 1968 – 2008».
Η τρίτη έκθεση που πραγματοποιήθηκε στην Πινακοθήκη ήταν η έκθεση ζωγραφικής «Η Τέχνη
για τη Ζωή-Art for Life», με έργα Ουκρανών και Ρώσων καλλιτεχνών στις 3 Δεκεμβρίου 2009 και
διήρκεσε μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2009.
Η τέταρτη έκθεση είχε θέμα: «Άνθρωποι-Άγγελοι» της ελληνίδας ζωγράφου Ντίνας
Θεοδωροπούλου και πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 01/10/2010 έως 10/10/2010.
Η πέμπτη έκθεση είχε θέμα: «Έκθεση φωτογραφιών Γλυπτών του Παρθενώνα» Μία μοναδική
έκθεση τρισδιάστατης φωτογραφίας, με θέμα:«Τα γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό
Μουσείο» του δημοσιογράφου Κώστα Κρικέλη και πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα
18/3/2011 έως 27/3/2011.
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Η έκτη έκθεση έλαβε χώρα στην πινακοθήκη με θέμα: "Κοσμογονία" της Μαρίας Κυπριανού ,τα
εγκαίνια της οποίας πραγματοποιήθηκαν στις 29 Φεβρουαρίου 2012.Η έκθεση διήρκησε έως τις
11 Μαρτίου 2012
Μόνιμα Εκθέματα
Τα εκθέματα χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:
 Ψηφιδωτά
 Πίνακες
 Κεραμικά
 Καλλιτέχνες
Το όνομα της πινακοθήκης είναι αφιερωμένο στον Ολυμπιονίκη Σπύρο Λούη
14.2.6.

Δημοτικός Κινηματογράφος

Πληροφορίες
Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 42 (πλατεία Σπύρου Λέκκα δίπλα στο εμπορικό Κέντρο Αίθριο)
Τηλέφωνο : 210 6198890
Url: http://www.cine.maroussi.gr/
E-mail: cine@maroussi.gr
Ο Δημοτικός Κινηματογράφος “Μίμης Φωτόπουλος” αποτελεί ένα σημαντικό κύτταρο πολιτισμού
για την πόλη του Αμαρουσίου. Είναι ένα σημείο συνάντησης, διαλόγου και επικοινωνίας των
πολιτών με πολυποίκιλες δραστηριότητες όπως προβολές επιλεγμένων ταινιών κυρίως από τον
ελληνικό και ευρωπαϊκό κινηματογράφο, αφιερώματα, ειδικές προβολές για παιδιά κλπ. Ο
κινηματογράφος λειτούργησε για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 1995 και έκτοτε
λειτουργεί κάθε χρόνο ανελλιπώς. Το όνομά του έλαβε από το μεγάλο ηθοποιό Μίμη Φωτόπουλο,
κάτοικο Αμαρουσίου,τιμής ένεκεν για προφορά του στον ελληνικό κινηματογράφο.
Η στήριξη του κόσμου στην πολιτιστική προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής δίνει ζωογόνο πνοή
στο Δημοτικό μας Κινηματογράφο σ’ αυτό το μαγικό ταξίδι μέσω των εικόνων, της γλώσσας, της
μουσικής και των ανθρώπων.
14.2.7. Διεθνές Ολυμπιακό Μουσείο Κεραμικής Γλυπτικής
Ο Δήμος Αμαρουσίου, με την ευκαιρία της τελευταίας Ολυμπιάδας στην Αθήνα το 2004,
εγκαινίασε
το
Διεθνές
Ολυμπιακό
Μουσείο
Κεραμικής
Γλυπτικής.
Στο Μουσείο εκτίθενται 21 έργα κεραμικής γλυπτικής, τα οποία αποτελούν και τα πρώτα
αποκτήματά του. Πρόκειται για δημιουργίες επιφανών καλλιτεχνών από όλες τις πόλεις που έχουν
φιλοξενήσει μέχρι σήμερα Ολυμπιακούς Αγώνες.
Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν είναι οι: Βούλα Γουνελά-Αθήνα, Ελλάδα (1896,2004), Ντάφνε
Κόρεγκαν-Παρίσι, Γαλλία (1900, 1924), Τζουν Κανέκο-Σαιντ Λούις, ΗΠΑ (1904), Ούλα ΒιόττιΣτοκχόλμη, Σουηδία (1912), Τζοκ Ντεσοβάζ-Αμβέρσα, Βέλγιο (1920), Μισέλ ΚάιπερςΆμστερνταμ, Ολλανδία (1928), Πολ Σόλντνερ-Λος Άντζελες, ΗΠΑ (1932,1984), Μπεάτε ΚουνΒερολίνο, Γερμανία (1936), Κριστίνα Ρίσκα-Ελσίνκι, Φιλανδία (1952), Μαρία Τερέζα ΚουτσίνσκαΜελβούρνη, Αυστραλία (1956), Πάνος Τσολάκος-Ρώμη, Ιταλία (1960), Γιο Ακιγιάμα-Τόκιο,
Ιαπωνία (1964), Γκέρντα Γκρούμπερ-Πόλη του Μεξικού, Μεξικό (1968), Φραντς Στάλερ-Μόναχο,
Γερμανία (1972), Μπρους Τέιλορ-Μόντρεαλ, Καναδάς (1976), Βλαντιμίρ Τσίβιν-Μόσχα, Ρωσία
(1980), Κανγκ Σουκ Γιανγκ-Σεούλ, Ν. Κορέα (1988), Κλαούντι Καζανόβας- Βαρκελώνη, Ισπανία
(1992), Ρουθ Νταγκουόρθ-Ατλάντα, ΗΠΑ (1996), Μαρέα Γκάζαρντ-Σίδνεϊ, Αυστραλία (2000). Με
τα έργα τους συνδέουν το χθες του ολυμπισμού με το σήμερα και εκφράζουν τις τελευταίες
εξελίξεις στην κεραμική γλυπτική.
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14.2.8. Κεραμική
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας
Τηλέφωνο: 210-8025332
Fax: 210-8021673
e-mail: keramar@otenet.gr
site : http://www.keramar.gr/

207,

Τ.Κ

151

24

Μαρούσι

Ο Συνεταιρισμός, αποτελείται από 40 επαγγελματίες καλλιτέχνες αγγειοπλάστες και κεραμιστές
εδώ και σαράντα χρόνια περίπου προσφέρει στον πολιτισμό μέσα από τα μόνιμα εκθετήρια επί της
λεωφόρου Κηφισίας 207 στο Μαρούσι, όπου εκθέτουν και άλλοι 100 περίπου κεραμιστές από όλη
την Ελλάδα. Είναι ο μοναδικός Συνεταιρισμός σε μέγεθος και στο είδος του σε όλη την Ευρώπη!
Σε χώρο 4.000 τ.μ2 εκτίθενται κεραμικά από όλα τα είδη και με ποικίλες τεχνικές, αποκλειστικά
ελληνικές χειροποίητες δημιουργίες. Πάνω από 15.000 διαφορετικά σχέδια από όλες τις τάσεις
και με πλείστες εφαρμογές, όπως είδη κήπου, οικιακής και επαγγελματικής χρήσεως, σύγχρονα
εικαστικά, αρχαϊκά και λαϊκής τέχνης καθώς και δομικά (η Ελληνική Κεραμική στη σύγχρονη
Αρχιτεκτονική) διατίθενται καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα 09:00-21:00 στους χώρους των
εκθετηρίων μας.
Διαθέτει επίσης χώρους σεμιναρίων, εκδηλώσεων, αίθουσα τέχνης, παραδοσιακό εργαστήρι
κεραμικής, όπου μπορούν οι επισκέπτες να φιλοξενηθούν, να ξεναγηθούν, να μάθουν και να
συμμετέχουν στη “μαγική” τέχνη της κεραμικής που ασχολείται με τα τέσσερα στοιχεία της
φύσεως.
Μέρος του ελληνικού πολιτισμικού οργανισμού της πανάρχαιας τέχνης μας και αρωγού της
ιστορίας και του πολιτισμού μας σήμερα, είναι το Κέντρο της Ελληνικής Κεραμικής Τέχνης.
Απευθυνόμενοι σε όλους, τους προσκαλούμε να ζήσουν από κοντά και να γεμίσουν από τον
πλούτο αυτό, έχοντας έτσι επαφή με την τέχνη και την παράδοσή μας.
Επ' ευκαιρία της συμπλήρωσης της τρίτης δωδεκαετίας από την ίδρυσή του (1971-2007), ο
Συνεταιρισμός Αγγειοπλαστών και Κεραμιστών Αμαρουσίου και σε συνεργασία με τη Δημοτική
Επιχείρηση Πολιτισμού του Δήμου Αμαρουσίου δημιούργησε άλλο ένα σημείο αναφοράς για την
κεραμική τέχνη, το “Πρότυπο Παραδοσιακό Εργαστήρι Αγγειοπλαστικής και Κεραμικής Τέχνης”.
Εξέχοντες τεχνίτες και καλλιτέχνες μυούν τους επισκέπτες στην ομορφιά, το μεράκι και τα μυστικά
της τέχνης μας, μαζί με προβολές και αναδρομές στην ιστορία.
Οι Πολιτιστικές επισκέψεις περιλαμβάνουν Εκπαιδευτικές, Τουριστικές και Επαγγελματικές
επισκέψεις. Ειδικότερα για τις τελευταίες μπορείτε να μας επισκεφθείτε είτε να επικοινωνήσετε
μαζί μας καθημερινά, στις ώρες λειτουργίας της έκθεσης.
14.2.9. Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 85, τκ:15124, Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210 8021308, 210 8056314
Fax: 210 6126343
E-mail: ktp@maroussi.gr
Καλλιτεχνικά Τμήματα του Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού Δήμου Αμαρουσίου για την
περίοδο 2019 – 2020
Αναλυτικά:
Ερασιτεχνικά Καλλιτεχνικά Τμήματα. Τα τμήματα ανά κατηγορία εφόσον συμπληρώνεται
ικανός αριθμός ενδιαφερομένων, είναι τα εξής:
 Θέατρο (Θεατρικό Εργαστήρι Ενηλίκων, Θεατρικό παιχνίδι, Χοροθέατρο)
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Εικαστικά (Αγιογραφία, Ψηφιδωτό, Ζωγραφική παιδιών και ενηλίκων, Εφαρμοσμένες
τέχνες, Κόσμημα, Κομποδετική)
Χορός (Δημιουργικός χορός, Ευρωπαϊκοί & Latin χοροί, Oriental, Salsa,HipHop,Flamenco,Tango Argentino, Παραδοσιακοί & Κρητικοί χοροί)
Σκηνοθεσία-Υποκριτική στο φακό
Δημιουργική Γραφή
Φωτογραφία
Σκάκι
Κεραμική
Εναλλακτική Γυμναστική (YOGA- PILATES )
Χορωδία (Χορωδία Ενηλίκων Μουσικού Εργαστηρίου Ν. Φιλοθέης, Μικτή Χορωδία
Ενηλίκων Δήμου Αμαρουσίου).

Τμήματα Ρυθμικής και Μπαλέτου.
Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν είναι τα εξής:
Ρυθμική, Preparatoire,Μπαλέτο,Σύγχρονο, Δημοτικό
Ωδείο με τα εξής τμήματα:
• Μουσική προπαιδεία • Εκμάθηση οργάνων και μουσικής • Παιδική χορωδία • Τμήμα μοντέρνων
συνόλων • Τμήμα Σύγχρονης Μουσικής
Δημοτικό Ωδείο
Ξεκίνησε την λειτουργία του σαν Τμήμα Μουσικής το 1996 και λόγω της ιδιαίτερα επιτυχημένης
λειτουργίας του το Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού προχώρησε στην ίδρυση Ωδείου που παρέχει
διαβαθμισμένες σπουδές και επίσημα αναγνωρισμένα διπλώματα από το κράτος.
Κεντρικό: Νιόβης 7, Μαρούσι, Τηλ.: 210 6180085
Παράρτημα: Αγ.Ελεούσης 116, Μαρούσι, Τηλ.: 210 6148717
Το Ωδείο περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:
Τμήμα Μουσικής Προπαίδειας
Σε αυτό το τμήμα, γίνεται γνωριμία με τα μουσικά όργανα, τόσο οπτικά όσο και ηχητικά, ώστε να
αποκτηθεί η κατάλληλη μουσική παιδεία και το ίδιο το παιδί να επιλέξει το μουσικό όργανο που
πραγματικά του ταιριάζει. Επίσης, διδάσκεται η θεωρία της μουσικής ώστε να διευκολύνεται η
εκμάθηση του οργάνου.
Βασικά Τμήματα εκμάθησης Οργάνων και Μουσικής
1. Ανωτέρων Θεωρητικών: Αρμονία, Αντίστιξη, Φούγκα, Σύνθεση
2. Πλήκτρων: Πιάνο, Ακορντεόν
3. Εγχόρδων: Βιολί, Βιόλα, Βιολοντσέλο, Κοντραμπάσο
4. Πνευστών:Φλάουτο, Κλαρινέτο, Τρομπέτα, Σαξόφωνο
5. Κρουστών
6. Κιθάρας
7. Μονωδίας και Μελοδραματικής
8. Βυζαντινής Μουσικής
9. Παραδοσιακής μουσικής και λαϊκών οργάνων
Λειτουργεί σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου Πολιτισμού.
Χώροι Διδασκαλίας:
Αγ.Ελεούσης 116, Μαρούσι,
Τηλ.: 210 6148717
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Παιδική Χορωδία
Το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει έντεχνο ελληνικό και ξένο τραγούδι. Έχει πραγματοποιήσει
εμφανίσεις υψηλών προδιαγραφών σε πολιτιστικές εκδηλώσεις εντός και εκτός του Δήμου
Αμαρουσίου και έχει τύχει ευμενών κριτικών για την ποιοτική και ολοκληρωμένη παρουσίασή της.
Χώροι Διδασκαλίας:
Αγ.Ελεούσης 116, Μαρούσι,
Τηλ. 210 6148717
Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας
 Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε ήδη μαθητές μουσικής στο πιάνο ή το αρμόνιο, ή και
μουσικούς γιατί χρειάζεται τουλάχιστον κάποια γνώση θεωρίας όπως επίσης και στοιχειώδη
τεχνική στα πλήκτρα. Η ηλικία που απευθύνεται είναι από 15 ετών και άνω.
 Στο μάθημα αυτό καλύπτεται ο βασικός χειρισμός κάποιων μουσικών προγραμμάτων, όπως
επίσης και απαραίτητες γνώσεις για τα χαρακτηριστικά διαφόρων μουσικών οργάνων και
για το πως λειτουργούν αυτά μέσα σε διάφορα μουσικά σύνολα.
 Το μάθημα της μουσικής τεχνολογίας είναι στην εποχή μας ένα απαραίτητο εργαλείο για
κάθε μουσικό (ή και μελλοντικό μουσικό) που πραγματικά μπορεί να διευρύνει τους
ορίζοντες του, αλλά και να του προσφέρει τη χαρά της μουσικής δημιουργίας.
 Η διάρκεια του κύκλου είναι περίπου διετής.
 Τα μουσικά προγράμματα που αναπτύσσονται είναι τα εξής:
 Sibelius. Είναι πρόγραμμα γραφής παρτιτούρας, για οποιοδήποτε μουσικό όργανο,
μεμονωμένο, ή και σε ομάδα οργάνων, έως και τη γραφή ενός βιβλίου με μουσικό
περιεχόμενο (π.χ. βιβλίο θεωρίας της μουσικής)
 Cubase . Είναι ένα πρόγραμμα που μετατρέπει τον υπολογιστή σε ένα
ολοκληρωμένο studio ηχογράφησης. Στο μάθημα αυτό αναπτύσσεται η διαδικασία
της παραγωγής ενός μουσικού κομματιού από την πρώτη ηχογράφηση έως και την
τελική του μορφή η οποία θα είναι σε ένα ακουστικό CD.
 Reason. Είναι πρόγραμμα που λειτουργεί με αντίστοιχο τρόπο όπως και το Cubase
με το οποίο και συνεργάζεται, και επεκτείνει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες
της μουσικής μας παραγωγής.
Πληροφορίες: Γραμματεία του Ωδείου
Χώρος Διδασκαλίας: Βασ. Σοφίας 85 Τηλ.: 210 6148717
14.3.Αθλητικές Υποδομές & Δραστηριότητες
14.3.1. Αθλητισμός
Διεύθυνση: Κυπρίων Αγωνιστών & Αναξαγόρα
Τηλέφωνο : 210 6107650/1 Fax: 210 6107653
Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:30-22:30 και Κυριακή 8:30 έως
15:30
E-mail: akda@otenet.gr
Η Δημοτική αρχή δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έννοια του αθλητισμού στην πόλη, στη δημιουργία
νέων αθλητικών υποδομών και στην ανάπτυξη των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού.
Με νέες αθλητικές δραστηριότητες, τμήματα για όλες τις ηλικίες, αθλητικούς χώρους, έμπειρους
Καθηγητές Φυσικής Αγωγής και επιστημονικό προσωπικό, προσφέρεται σε όλους τους πολίτες η
δυνατότητα άθλησης και αναψυχής.
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14.3.2. Οι αθλητικές υποδομές
 Δημοτικό Κολυμβητήριο - Ανοικτός (Κολυμβητήριο& 2 γήπεδα Τεννις) Νέο Μαρούσι
(Αναξαγόρα & Κυπρίων Αγωνιστών)
 Κλειστό Γυμναστήριο Σπύρος Λούης - Κλειστό Εθνική κατηγορία Βασ.Όλγας 12
 Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Θωμά - Κλειστό Εθνική κατηγορία Νιόβης και Διονύσου
 Κλειστό Γυμναστήριο Κοκκινιάς -Κλειστό Μεγ.Αλεξάνδρου 125
 Στέκι Νέων (Κονίτσης 16)
 Δημοτικό Γυμναστήριο Κλειστό Χώρος εκγύμνασης Σωρός
Το Δημοτικό Κολυμβητήριο με τα δύο γήπεδα Τένις και τα δύο κλειστά γήπεδα Μπάσκετ, το
Γυμναστήριο «Σπύρος Λούης» και το Γυμναστήριο του Αγίου Θωμά, αποτελούν καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου κυψέλες αθλητισμού και ψυχαγωγίας.
Ταυτόχρονα, με μια σειρά από άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται διάσπαρτες σε
κάθε γωνιά της πόλης, σε σχολεία και γειτονιές, δίνεται η δυνατότητα σε χιλιάδες συμπολίτες μας
καθημερινά να αθληθούν και να ψυχαγωγηθούν.
Δημοτικό Γυμναστήριο
Στο Γυμναστήριό υπάρχουν όλα τα όργανα γυμναστικής, πολλά ομαδικά προγράμματα αλλά και
σύγχρονο Power Plate.
Ώρες Λειτουργίας Δημοτικού Γυμναστηρίου
Δευτέρα έως Παρασκεύη: 09:00 - 21:00
Σάββατο: 09:00 - 17:00
Γυμναστήριο
Το γυμναστήριο διαθέτει για τους ασκούμενους διαδρόμους, ποδήλατα, ελλειπτικό και Step καθώς
και όλα τα μηχανήματα για ενδυνάμωση αλλά και ελεύθερα βάρη.
14.3.3. Αθλητικά προγράμματα και δραστηριότητες
Με στόχο να καταστήσουν την άθληση καθημερινή συνήθεια και στάση ζωής για όλους, το
Αθλητικό Κέντρο και η Δημοτική Επιχείρηση Αθλητισμού του Δήμου Αμαρουσίου, υλοποιούν τα
προγράμματα «Αθλητισμός για όλους»
Για τη σωματική και κινητική ανάπτυξη των παιδιών και των ενηλίκων, τη βελτίωση της φυσικής
τους κατάστασης, τη διατήρηση της υγείας τους, αλλά και την προσέγγιση του φίλαθλου
πνεύματος, σήμερα η πόλη μας διαθέτει πενήντα δύο αθλητικούς χώρους και στα προγράμματα
απασχολούνται εξήντα τέσσερις Καθηγητές Φυσικής Αγωγής. Τα μέλη που συμμετέχουν στα
προγράμματα είναι 3.500, ενώ υπάρχει και ειδική μέριμνα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες με την
πραγματοποίηση ειδικών προγραμμάτων άθλησης.
Οι Αθλητικές Δραστηριότητες αναλυτικά:
 Αεροβική Γυμναστική (Γυναικών)
 Γυμναστική (Ανδρών)
 Aquaerobics Ενηλίκων
 Βόλεϊ Παιδιών
 Ελεύθερη Γυμναστική Παιδιών
 Γυμναστική στα Νηπιαγωγεία
 Αθλητισμός στην Τρίτη Ηλικία (Γυμναστική)
 Αθλητισμός στην Τρίτη Ηλικία (Παραδοσιακοί Χοροί)
 Αθλητισμός στην Τρίτη Ηλικία (Κολύμβηση)
 Κολύμβηση Παιδιών και Ενηλίκων
 Μπάσκετ Παιδιών
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Παραδοσιακοί Χοροί Ενηλίκων
Παραδοσιακοί Χοροί Παιδιών
Πινγκ Πονγκ Παιδιών και Ενηλίκων
Ποδόσφαιρο Παιδιών
Ρυθμική Γυμναστική Παιδιών
Στίβος & κολύμβηση - προετοιμασία υποψηφίων για Σχολές
TAE - KBOΝ – NTO Παιδιών και Ενηλίκων
Τέννις Παιδιών και Ενηλίκων
Τζούντο Παιδιών και Ενηλίκων
ΑΜΕΑ Κολύμβηση
ΑΜΕΑ Σικιαρίδειο Ίδρυμα
ΑΜΕΑ Special Olympics (Κολύμβηση)
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα Δημόσια Σχολεία της Πόλης
Φυσική Κατάσταση Ενηλίκων
YOGA - PILATES
Βόλλεϋ Ενηλίκων
Παραδοσιακοί Χοροί ΚΑΠΗ
Στίβος Παιδιών
Mini Tennis
ΑΜΕΑ (Σικιαρίδειο Ίδρυμα)
Πρόγραμμα Μικρής Διάρκειας (Χειμερινό Σκι)
Ποδηλασία Ενηλίκων
Μαζορέτες - Εφηβικό Αερόμπικ
Zumba
ΑΜΕΑ (Γυμναστική)
Γυναικεία Αυτοάμυνα
15ο Αθλητικό & Πολιτιστικό Camp Δήμου Αμαρουσίου: Για ένα δημιουργικό και ευχάριστο
καλοκαίρι των παιδιών Δημοτικού και Γυμνασίου
Δραστηριότητες




























22/5/2016 - 'Γιόρτες Αθλητισμού' του τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου
Αμαρουσίου για το καλοκαίρι 2016
1/6/2016 - 14ο Αθλητικό Camp στο Δήμο Αμαρουσίου για το καλοκαίρι του 2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2017
14/5/2017 - ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
20/5/2017 - ΑΓΩΝΕΣ ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ
20/5/2017 - ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
27/5/2017 - ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΛΕΥ
28/5/2017 - 7η ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΙΒΟΥ
28/5/2017 - ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
28/5/2017 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
29/5/2017 - ΓΙΟΡΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ-ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
9/6/2017 - ΓΙΟΡΤΗ ΤΕΝΝΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
10/6/2017 - ΑΓΩΝΕΣ TAE-KWON-DO
11/6/2017 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ - ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
17/6/2017 - ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
7/7/2017 - ΓΙΟΡΤΗ ΤΕΝΝΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
18/6/2018 - 16o Αθλητικό & Πολιτιστικό Camp 2018 Δήμου Αμαρουσίου
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15. Συνοπτική Περιγραφή των Νομικών Προσώπων του Δήμου
15.1.Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, 151 24 Μαρούσι
Τηλέφωνα: 213 20 38 245, 246, 210 8056314, 210 6107650
Fax: 213 20 38 522
E-mail: ktp@maroussi.gr
Η Δημοτική Επιχείρηση «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» συστήθηκε με το
Φ.Ε.Κ.
1337/τ.
Β'/02-07-2015
και
είναι
Νομικό
Πρόσωπο
Ιδιωτικού
Δικαίου.
Σκοπός της είναι, η εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων αθλητισμού και πολιτισμού για την
παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους κατοίκους του Δήμου Αμαρουσίου.
Ειδικότερα, σκοποί της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου είναι:
 Η χάραξη και εφαρμογή πολιτικών.
 Η ανάληψη δράσεων.
 Η εκπόνηση προγραμμάτων.
 Η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα.
 Η παρακολούθηση της εφαρμογής τους.
 Η παροχή υπηρεσιών κάθε είδους.
◘ για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, την πνευματική καλλιέργεια και
ψυχαγωγία των πολιτών.
◘ για την προώθηση και συνεχή ανάπτυξη του αθλητισμού, αποσκοπώντας στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των πολιτών.
◘ για την ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων εθελοντισμού, οι οποίες θα σχετίζονται με τον
πολιτισμό και τον αθλητισμό.
Δραστηριότητες της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι:
 Η επισκευή, συντήρηση, προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών
κτιρίων, μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητικών
εγκαταστάσεων γηπέδων κ.λπ. της περιοχής (εξαιρουμένων όσων υπάγονται στην
αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού) και των εγκαταστάσεων αυτών.
 Η ίδρυση, διαχείριση και λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων,
κινηματογράφου, θεάτρου, πινακοθήκης, ωδείου, σχολής χορού, γλυπτικής, ζωγραφικής,
γηπέδων, αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών κ.λπ.
 Η ανάληψη δράσεων ή συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα για τη διοργάνωση
συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, ημερίδων, συνεδρίων, φεστιβάλ, αγώνων και άλλων
πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων για την προώθηση των
πολιτιστικών αγαθών και του τοπικού πολιτισμού, των αθλητικών δραστηριοτήτων και
διοργανώσεων και για την εν γένει πνευματική και αθλητική καλλιέργεια και ψυχαγωγία των
πολιτών.
 Η διαμόρφωση, εισήγηση, διοργάνωση, υποστήριξη της υλοποίησης και συστηματική
ενημέρωση των δημοτών των προαναφερθέντων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.
 Η υλοποίηση δράσεων και η συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης και συνεχούς
επιμόρφωσης, για τη γνωριμία των νέων και του συνόλου των δημοτών με τις τέχνες και τον
πολιτισμό, μέσω και της παροχής εξειδικευμένων σεμιναρίων και προγραμμάτων.
 Η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, προγράμματα της Ε.Ε., εθνικών και
διεθνών φορέων στους τομείς πολιτισμού και αθλητισμού.
 Ο σχεδιασμός νέων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών και η επέκταση υφιστάμενων που
υποστηρίζουν την πολιτική του Δήμου στους τομείς του πολιτισμού και αθλητισμού.
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Η εκπόνηση μελετών που υποστηρίζουν την πολιτική και τη δραστηριότητα του Δήμου στους
τομείς του πολιτισμού και αθλητισμού.
Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας για την ανάπτυξη του Δήμου στους τομείς
του πολιτισμού και αθλητισμού.
Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών και αθλητικών δραστηριοτήτων, σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο, η συμμετοχή σε προγράμματα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στην
Ελλάδα και το εξωτερικό για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο των σκοπών της Κοινωφελούς
Επιχείρησης, καθώς και η συνεργασία με όλους τους δημόσιους, δημοτικούς και ιδιωτικούς
φορείς, για την κατά το δυνατό αρτιότερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των σκοπών
της Επιχείρησης.
Η αξιοποίηση πάσης φύσεως πνευματικής ιδιοκτησίας και περιουσίας της Κοινωφελούς
Επιχείρησης στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των σκοπών της.
Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού, η ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση της
εθελοντικής
συμμετοχής
και
της
ανιδιοτελούς
προσφοράς
των
δημοτών,
δραστηριοποιούμενων συστηματικά και οργανωμένα με οποιουσδήποτε τρόπους, για τη με
οποιοδήποτε τρόπο προώθηση και στήριξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης στο έργο της.
Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων αλλά και ημερίδων,
συγκεντρώσεων, ομιλιών και πάσης φύσης εκδηλώσεων για την προώθηση των πολιτιστικών
αγαθών και του τοπικού πολιτισμού και τη συστηματική ενημέρωση των δημοτών για τις
εκάστοτε παρεχόμενες μέσω της επιχείρησης και του Δήμου δυνατότητες ψυχαγωγίας και
πνευματικής ανάτασής τους και τον τρόπο μέγιστης ωφέλειας εξ αυτών.
Ανάληψη κάθε άλλης δραστηριότητας που εξυπηρετεί τους μετόχους, τα μέλη και τους
σκοπούς της συνολικά.

15.2.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και
Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου «Αμαρυσία Αρτεμις» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)», συστάθηκε μετά από
συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αμαρουσίου» και «Κ.Α.Π.Η. Δήμου
Αμαρουσίου» (Φ.Ε.Κ. 1414/τ.Β’/16-06-2011). Με την λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Αλληλεγγύης και Πρόληψης Δήμου Αμαρουσίου (Κ.Ε.Α.Π.Δ.Α), το Νομικό Πρόσωπο
συμπεριέλαβε τις υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και προστασίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων
που υλοποιούσε η Κ.Ε.Α.Π.Δ.Α.
Σκοπός του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. είναι, η εφαρμογή και υλοποίηση των προγραμμάτων κοινωνικής
πολιτικής του Δήμου Αμαρουσίου.
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
Η οργανωτική δομή του Νομικού Προσώπου – σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του – περιλαμβάνει ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο & μία (1) Διεύθυνση.
Ειδικότερα οι Υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου του Δήμου Αμαρουσίου περιλαμβάνουν τις
παρακάτω οργανικές μονάδες:
Α. Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου - Διοικητικού Συμβουλίου
Β. Διεύθυνση Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών
Η Διεύθυνση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω
διοικητικές ενότητες:
1. Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών.
Το Τμήμα διαρθρώνεται σε: Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Οικονομικής
Διαχείρισης, Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Χρηματοδοτήσεων, Γραφείο
Εθελοντισμού και Γραφείο Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.
2. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας.
Στο Τμήμα ανήκουν οι Παιδικοί Σταθμοί: Κέντρου, Ν. Τέρματος, Αγ. Φιλοθέης, Εργατικών
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Κατοικιών, Αγ. Αναργύρων, Αναβρύτων, 1ος Π. Σ. Κοκκινιάς, 2ος Π. Σ. Κοκκινιάς, Σωρού,
Πολυδρόσου και Στουντίου.
3. Τμήμα Προστασίας Ηλικιωμένων - Κ.Α.Π.Η.
Στο Τμήμα ανήκουν το Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. και τα Περιφερειακά Παραρτήματα : 1ο Π.Π. (περιοχής
Νέας Λέσβου), 2ο Π. Π. (Εργατικών Πολυκατοικιών), 3ο Π. Π. (Κοκκινιάς), 4ο Π. Π.
(Πολυδρόσου), 5ο Π. Π. (Αγ. Φιλοθέης) και 6ο Π. Π. (Παραδείσου).
4. Τμήμα Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας
Το Τμήμα διαρθρώνεται σε: Δημοτικό Κοινωνικό Πολυιατρείο, Δημοτικό Κοινωνικό Φαρμακείο,
Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, Γραφείο Eργοθεραπείας – Φυσικοθεραπείας, Δημοτική
Τράπεζα Αίματος, και Κέντρο Ημέρας Alzheimer.
5. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας
Το Τμήμα διαρθρώνεται σε: Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης (περιλαμβάνει τις δομές Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Γεύμα Αγάπης, Ιματιοθήκη, Κοινωνικό Ανταλλακτήριο), Προγράμματα «Βοήθεια
στο Σπίτι» & «Κοινωνική Μέριμνα» και ΚΔΑΠ – ΜΕΑ.
15.3.Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και
«ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α)

Αλληλεγγύης

Δήμου

Αμαρουσίου

Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, 151 24 Μαρούσι
Τηλέφωνα: 213 20 31 947, 213 20 31 949
Fax: 213 20 31 941
E-mail: okoipada@maroussi.gr
Ο Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου «Αμαρυσία Αρτεμις»
(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.), είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, στο οποίο συγχωνεύτηκαν τα
Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί» και «Κ.Α.Π.Η.» και συμπεριλαμβάνει υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και
προστασίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Σκοπός του είναι, η εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής για την παροχή
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους κατοίκους του Δήμου Αμαρουσίου.
Ειδικότερα, οι στόχοι των επιμέρους τομέων του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. είναι:


H στήριξη των εργαζόμενων γονέων και ιδιαίτερα των μητέρων, μέσα από τη φιλοξενία των
παιδιών σε ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον, βοηθώντας τα να αναπτυχθούν νοητικά,
συναισθηματικά, σωματικά και κοινωνικά.
Δομές
Παιδικοί Σταθμοί



Η υποστήριξη των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν, αυτόνομα, ενεργά και ισότιμα μέλη του
κοινωνικού συνόλου καθώς και η πρόληψη και αντιμετώπιση των βιολογικών, ψυχολογικών
και κοινωνικών προβλημάτων τους.
Δομές
Κ.Α.Π.Η.



Η πρόσβαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας των απόρων συμπολιτών μας καθώς και η
πρόληψη και προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας των κατοίκων της πόλης.
Δομές
Δημοτικό Κοινωνικό Πολυϊατρείο
Εθελοντική Αιμοδοσία - Δημοτική Τράπεζα Αίματος
Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
Δημοτικό Κοινωνικό Φαρμακείο
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Η κάλυψη βασικών αναγκών όπως σίτιση/ένδυση πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες, η πληροφόρηση για κοινωνικά / προνοιακά θέματα καθώς και η παροχή
υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας, νοσηλευτικής φροντίδας και οικογενειακής βοήθειας σε μη
αυτοεξυπηρετούμενα άτομα και ηλικιωμένους.
Δομές
Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης - Πρόνοια
Γωνιά Προσφοράς & Αλληλεγγύης
Προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κοινωνική Μέριμνα»



Η κοινωνική ένταξη και δημιουργική απασχόληση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, που
πλήττονται από κοινωνικό αποκλεισμό όπως τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και τα άτομα με
Alzheimer.
Δομές
ΚΔΑΠ – ΜΕΑ
Κέντρο Ημέρας Alzheimer



Η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και υλοποίηση δράσεων για την προώθηση των θεμάτων
Ισότητας των Φύλων.

15.4.ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 103 της παραγράφου 2 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α’/2010) και
λαμβάνοντας υπόψη τη με αριθ 11/4569/27.01.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση με θέμα «θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων δήμων» και τη με αριθ. 8440/24.02.2011
απόφαση του ΥΠΕΣΑ & ΗΔ με θέμα «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και
ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου έλαβε :
1. την υπ΄ αριθμο 71/2011 απόφαση, που αφορά στην συγχώνευση των υφιστάμενων σχολικών
επιτροπών στη νέα Σχολική Επιτροπή και τον ορισμό των μελών αυτής,
2. την υπ΄ αριθμό 138/2011 απόφαση, που αφορά στη συγχώνευση – σύσταση των Ν.Π.Δ.Δ.
Σχολικών Επιτροπών Α’/θμίας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου σε ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία "Σχολική Επιτροπή Α'/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου" (ΦΕΚ 1318/τ.Β’/2011)
15.5.ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 103 της παραγράφου 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010) και
λαμβάνοντας υπόψη τη με αριθ 11/4569/27.01.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση με θέμα «θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων δήμων» και τη με αριθ. 8440/24.02.2011
απόφαση του ΥΠΕΣΑ & ΗΔ με θέμα «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και
ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»,το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου έλαβε :
1. την υπ΄ αριθμό 71/2011 απόφαση, που αφορα στην συγχώνευση των υφιστάμενων σχολικών
επιτροπών στη νέα Σχολική Επιτροπή και τον ορισμό των μελών αυτής,
2. την υπ΄ αριθμό 138/2011 απόφαση, που αφορά στη συγχώνευση – σύσταση των Ν.Π.Δ.Δ.
Σχολικών Επιτροπών Β’/θμίας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου σε ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία "Σχολική Επιτροπή Β'/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου" (ΦΕΚ 1318/τ.Β’/2011)

16.Το οργανόγραμμα, το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου και οι οριζόντιες υπηρεσίες
ΕΝΟΤΗΤΑ Ι – ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
1. Δημοτικό Συμβούλιο
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2. Οικονομική Επιτροπή
3. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
4. Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
5. Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών
6. Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ – ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ
1. Γραφείο Προγραμματισμού & Αξιοποίησης Πόρων
2. Γραφείο Διεθνών Σχέσεων & Διμερών Συνεργασιών
3. Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
4. Γραφείο Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας
5. Γραφείο Απασχόλησης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
6. Γραφείο Εθελοντισμού & Νέας Γενιάς
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Διεύθυνση Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
2. Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων
3. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη
 ΤΜΗΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
4. Διεύθυνση Αθλητισμού & Πολιτισμού
 ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΩΔΕΙΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
5. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
6. Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας & Προμηθειών
 ΤΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ & ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ
7. Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
8. Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης
[139]

Στρατη γι κό Σχέ δ ι ο Δ ή μου Α μαρου σί ου 2 0 2 0 - 2 0 2 3
 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
9. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
10. Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
 ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
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16.1.Δραστηριότητες & Διαδικασίες
Οι δραστηριότητες και οι σχετικές διαδικασίες καταγράφονται λεπτομερώς στο
συνοδευτικό Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αμαρουσίου (παράρτημα)
16.2.Κατανομή Προσωπικού5
Το σύνολο του προσωπιού του Δήμου ανέρχεται σε 953 θέσεις εκ των οποίων οι 669 είναι
καλυμμένες, οι 99 είναι δεσμευμένες, οι 181 είναι κενές και οι 4 είναι προς κατάργηση.

Καλυμμένες
Δεσμευμένες
Κενές
Προς Κατάργηση

Η σύνθεση του προσωπικού είναι 160 Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 80 Κατηγορίας
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 403 Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 310 Κατηγορίας
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
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5

hr.apografi.gov.gr
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16.3.Ακίνητη Περιουσία
Κτηριακές Υποδομές
Οι κτιριακές υποδομές του Δήμου Αμαρουσίου, παρουσιάζονται ακολούθως :
1. Συγκρότημα 4 κτιρίων επί των οδών Επταλόφου αρ. 13-15, Πριγκιποννήσων αρ. 16
&Ολυμπίας αρ.11 στην περιοχή Νερατζιώτισσας.
2. Κτίριο 1 Ο.Τ.480 Εμβαδόν Οικοπέδου: 4.049,79 τ.μ. Σύνολο Ανωδομής: 669 τ.μ. (Ισόγειο
389,78 τ.μ. και Α’ Όροφος 282,76 τ.μ. Σύνολο 672,54 τ.μ.) Χρήσεις: Χώρος εστίασης ξενώνα
– πολιτιστικό
3. Κτίριο 2 Ο.Τ. 480 Εμβαδόν Οικοπέδου: 4.049,79 τ.μ.Σύνολο Ανωδομής: 2.490 τ.μ. (Δυο
ακριανά κτίρια 5όροφα και ένα μεσαίο 4όροφο με τοισόγειο χώρο και Υπόγειος χώρος
186,00τ.μ. )Συνολικό Εμβαδόν Κτιρίου:2.676 τ.μ. Χρήσεις: Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα
διαμερίσματα
4. Κτίριο 3 Ο.Τ. 480 Εμβαδόν Οικοπέδου: 4.049,79 τ.μ. Σύνολο Ανοδωμής: 980 τ.μ. (Ισόγειο
και πέντε όροφοι ) Χρήσεις: Ξενώνας Φιλοξενίας
5. Κτίριο 4 Ο.Τ. 480 Εμβαδόν Οικοπέδου: 1.386,26 τ.μ. Σύνολο Ανωδομής: 1.380,2 τ.μ.
Συνολικό Εμβαδόν: 2.248,98 τ.μ. (Υπόγειο με 20 θέσεις στάθμευσης και αποθήκες 68,77τ.μ
/ Ισόγειο 452,70τ.μ. / Α΄ Όροφος: 452,70τ.μ. / Όροφος 474,81τ.μ.)Χρήσεις: Πολιτιστικό
κτίριο
6. Κτίριο γραφείων (Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού) επί της οδού Βασ.Σοφίας αρ.85. Εμβαδόν
Οικοπέδου: 2.064 τ.μ. Εμβαδόν Ισόγειων Χώρων: 444,8 τ.μ. ( Ημιώροφος 129,87τ.μ. /
Ισόγειο 204,01τ.μ. / Υπόγειο 110,92τ.μ.) Εμβαδόν Α' Ορόφου: 302,63 τ.μ. Εμβαδόν Β'
Ορόφου: 302,63 τ.μ.Χρήσεις: Γραφειακοί Χώροι με υπόγειες θέσεις στάθμευσης (29 στο Β’
Υπόγειο και 34 στο Γ’ Υπόγειο), αποθήκες, δώμα, και υποσταθμό της ΔΕΗ.
7. Κτίριο επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου αρ. 52 & Πλαταιών. Ο.Τ. 299 Εμβαδόν Οικοπέδου:
198,24 τμ Εμβαδόν Ανωδομής: 247,74 τμ Συνολικό Εμβαδόν Κτιρίου (Α-B-Γ Ορόφων):
312,64 τ.μ. ( Υπόγειο 64,90τ.μ. / Ισόγειο είσοδος 30,12τ.μ. /Α’ Όροφος 64,83τ.μ. / Όροφος
64,42τ.μ. / Όροφος 64,42τ.μ. / Δώμα 23,95τ.μ. ) Υπαίθριες Θέσεις Στάθμευσης: 4 Χρήση:
Πολιτιστικό κέντρο
8. Εννέα (9) Διαμερίσματα από 125-184τμ με αποθήκη και υπόγεια θέση στάθμευσης στην οδό
Ζήνωνος Ελεάτου 8-10 και στην οδό Αγησιλάου 6-8 (πλησίον Νοσοκομείου ΙΑΣΩ)
9. Τρία (3) Διαμερίσματα επί της οδού Αμαρυσίας Αρτέμιδος & Φαιάκων σε 1 γειτονιά του
οικισμού "ΗΛΙΔΑ" της περιοχής Αγίου Θωμά Αμαρουσίου
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16.4. Διαχείριση Ποιότητας και Διαχειριστικής Ικανότητας
"ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ"

Ο Δήμος Αμαρουσίου είναι ένας από τους λίγους ελληνικούς δήμους που για να φανεί συνεπής
στην αποστολή και στο όραμα του έχει εισάγει στις λειτουργίες του και εφαρμόζει ένα
ενιαίο σύστημα ολικής ποιότητας που βασίζεται σε πέντε πυλώνες:
 Στην εφαρμογή του συστήματος ποιότητας ISO 9001.
 Στην εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης 14001.
 Στην εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 για τη διαχειριστική επάρκεια.
 Στην εφαρμογή του συστήματος μέτρησης «Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ–CAF).
 Στην εφαρμογή συστήματος μέτρησης δεικτών ποιότητας και αποδοτικότητας.
Στόχοι του εγκατεστημένου ενιαίου συστήματος ποιότητας είναι:
 H τήρηση της πολιτικής ποιότητας του Οργανισμού.
 Η τήρηση της πολιτικής διαχείρισης έργων του Οργανισμού
 Η τήρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής του Οργανισμού.
 Ο σχεδιασμός, παρακολούθηση και συνεχής βελτίωση των διεργασιών, που αφορούν sτις
παρεχόμενες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών, στην υλοποίηση έργων δημόσιου
χαρακτήρα, σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο και στην προστασία του
περιβάλλοντος.
 Η κάλυψη των απαιτήσεων των προτύπων ISO 9001, ISO 14001 και ΕΛΟΤ 1429.
 Η μέγιστη ικανοποίηση των πολιτών, των ωφελούμενων από τα έργα και η διαφύλαξη του
περιβάλλοντος.
Ο Δήμος Αμαρουσίου έχει πιστοποιηθεί με επιτυχία από τον εξωτερικό φορέα πιστοποίησης BVQI
(Bureau Veritas Quality International ) κατά ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ΕΛΟΤ
1429:2008 και επαναπιστοποιηθεί από τον εξωτερικό φορέα EQA κατά ISO 9001:2015 και τον
εξωτερικό φορέα LETRINA S.A. κατά ΕΛΟΤ 1429:2008.
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17.Δημόσιος Απολογισμός Έτους 2019
Οι δημόσιοι απολογισμοί του Δήμου Αμαρουσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
έτους 2019 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του στρατηγικού σχεδίου και επισυνάπτονται. Οι
απολογισμοί συνέβαλαν σημαντικά στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης.
http://www.maroussi.gr/inst/marousi/gallery/attachments/2020/110620apol_d_amar_1.pdf
http://www.maroussi.gr/inst/marousi/gallery/attachments/2020/110620apol_npdd_d_amar_2.
pdf
18.Χρηματοοικονομική Ανάλυση
18.1. Οικονομική Διαχείριση & Νέα Δημόσια Διοίκηση (ΝΔΔ)
Η Νέα Δημόσια διοίκηση, 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 ΝΔΔ θα μπορούσαν να συνοψισθούν
στους ακόλουθους:
" Εξοικονόμηση των δημοσίων δαπανών.
" Βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων δημοσίων υπηρεσιών.
" Επίτευξη αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των πόρων.
" Αύξηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής πολιτικών διευκόλυνσης των δημόσιων
λειτουργών στην άσκηση διοίκησης μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας.
" Αύξηση της λογοδοσίας (accountability) του δημοσίου στους πολίτες, σε σχέση με τα
ακολουθούμενα προγράμματα και τις πολιτικές.
" 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.
18.1.1.
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:
" Αυξάνοντας τις εκροές διατηρώντας τις εισροές αμετάβλητες.
" Αυξάνοντας τις εκροές αναλογικά περισσότερο από την αύξηση των εισροών.
" Μειώνοντας τις εισροές διατηρώντας τις εκροές αμετάβλητες.
" 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.
18.1.2.
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.
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18.1.3.
Οικονομία
Ενώ η αποτελεσματικότητα εστιάζεται αποκλειστικά στις εκροές, η οικονομία δίνει έμφαση μόνο
στις εισροές.
18.1.4.
Προβλήματα 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. Δεν 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.
» Δυσκολία αξιόπιστης μέτρησης των εκροών: Πολλές φορές οι εκροές δεν μπορούν να
μετρηθούν σε νομισματικές μονάδες. Σε αυτή την περίπτωση για τον υπολογισμό του δ 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.
18.2. Λογιστικά συστήματα

6

Οι αρχές που ορίζουν τα θέματα λογιστικής και προϋπολογισμού των Δήμων περιλαμβάνονται σε
διάφορους νόμους. Η έκδοση του Π.Δ. 315/1999 έκανε υποχρεωτική την εισαγωγή της λογιστικής
του δεδουλευμένου για τους περισσότερους δήμους της χώρας. Σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999
οι δήμοι με έσοδα πάνω από 1,5 εκατ. € ή με περισσότερους των 5.000 δημοτών θα έπρεπε από
1/1/2000 να εφαρμόσουν τη λογιστική του δεδουλευμένου και να καταρτίζουν και δημοσιεύουν
ένα σύνολο οικονομικών καταστάσεων για κάθε χρήση. Ο ίδιος νόμος ωστόσο, διατήρησε και
αναβάθμισε τη λειτουργία του παραδοσιακού συστήματος προϋπολογισμού στην ταμειακή βάση.
Με άλλα λόγια οι Δήμοι λειτουργούν ταυτόχρονα δύο ανεξάρτητα συστήματα. Η διαδικασία αυτή
διευκολύνεται από τη σύνδεση των λογαριασμών λογιστικής και προϋπολογισμού. Από το 2011 ο
αριθμός των δήμων μειώθηκε λόγω του σχεδίου Καλλικράτη, και οι 325 νέοι δήμοι υποχρεούνται
να εφαρμόζουν το διπλό αυτό σύστημα.
18.2.1.

Προϋπολογισμός

Με το Π.Δ. 315/99 εκσυγχρονίστηκε το παραδοσιακό σύστημα του προϋπολογισμού. Αργότερα
με την Κ.Υ.Α 7028/2004 καθορίστηκε νέος τύπος προϋπολογισμού, καθώς έγινε προσπάθεια
εναρμόνισης με το δεδουλευμένο λογιστικό σύστημα, ώστε να απλουστευτεί η διαδικασία
κατάρτισής του. Στη συνέχεια με τον Κώδικα των Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006),
ρυθμίστηκαν όλα τα θέματα σχετικά με την έγκριση και εκτέλεση των προϋπολογισμών των
Ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των Καλλικρατικών δήμων και της πορείας τους προς τη λογιστική
του δεδουλευμένου, ΙΟΒΕ, 2017
6
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δήμων. Το 2013, η διάταξη 175 του Ν. 3463/2006 αντικαταστάθηκε από την Υ.Α. 30842/2013,
η οποία παρείχε οδηγίες κατάρτισης, εκτέλεσης και αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.
Το σύστημα του προϋπολογισμού στους Δήμους είναι σε ταμειακή βάση. Η ταμειακή λογιστική
παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού ελέγχοντας δαπάνες και έσοδα σε όλες τις
διαδικασίες των Δήμων μέσω εγγραφών στους λογαριασμούς τάξεως. Εφαρμόζοντας τις αρχές
νομιμότητας του προϋπολογισμού, οι εγγραφές αυτές παρακολουθούν την έγκριση του
προϋπολογισμού και τη δέσμευση ποσών για αγορές, πληρωμές, εισπράξεις και προπληρωμές. Το
σχέδιο λογαριασμών που χρησιμοποιείται για τους λογαριασμούς τάξεως, βασίζεται στο σχέδιο
λογαριασμών του προϋπολογισμού.
Οι δήμοι παρακολουθούν τις δεσμεύσεις τους στα μητρώα δεσμεύσεων, και ελέγχονται από το
Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ (Ν.4113/2013). Τέλος, οι δήμοι είναι
υποχρεωμένοι να καταχωρούν τα μηνιαία οικονομικά στοιχείων τους και τα στοιχεία των
επιχειρήσεών τους στη Βάση Δεδομένων με τίτλο "Οικονομικά στοιχεία δήμων". Τα στοιχεία αυτά
αφορούν την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους καθώς και επιλεγμένα στοιχεία κεφαλαίου
κίνησης.
18.2.2.

Λογιστική βάση του δεδουλευμένου

Με την έκδοση του Π.Δ. 315/1999, οι Δήμοι εφαρμόζουν και τη λογιστική βάση του
δεδουλευμένου. Το σύστημα αυτό καταχωρεί τις συναλλαγές με παρόμοιο τρόπο με εκείνο των
λογιστικών προτύπων για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν Λογιστικά Πρότυπα
Χρηματοοικονομικών Αναφορών. Το σχέδιο λογαριασμών που εφαρμόζεται στους δήμους
βασίζεται στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ – ΠΔ 1123/1980). Σημειώνεται ότι από
1/1/2015 το ΕΓΛΣ αντικαταστάθηκε από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ - N 4308/2014).
Ωστόσο, τα ΕΛΠ δεν επέφεραν κάποια αλλαγή στο λογιστικό σχέδιο και τους λογιστικούς κανόνες
που προβλέπονται στο ΠΔ 315/1999.
Με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), έγινε προσπάθεια να καθοριστεί ο
τρόπος που θα πρέπει να αξιολογούνται οι δήμοι. Σύμφωνα με αυτόν, η αξιολόγηση των
δήμων θα έπρεπε να βασίζεται τόσο στην ταμειακή πληροφορία όσο και στην πληροφορία
που προέρχεται από τη δεδουλευμένη λογιστική. Ωστόσο ο συγκεκριμένος Νόμος
(3463/2006) δεν όριζε συγκεκριμένα μέτρα που θα εξυπηρετούσαν αυτόν τον σκοπό.
Αργότερα, με την εφαρμογή του Σχεδίου Καλλικράτη (Ν. 3852/2010), η εφαρμογή της
λογιστικής του δεδουλευμένου έγινε υποχρεωτική για όλους τους δήμους που προέκυψαν
από την νέα αρχιτεκτονική της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Στην περίπτωση των υπερχρεωμένων δήμων που, βάσει του Ν. 3852/2010, επιθυμούν να
λάβουν δάνειο ώστε να χρηματοδοτήσουν τα χρέη τους, το Σχέδιο Καλλικράτης (Ν.
3852/2010) και το Π.Δ. 169/2013 ορίζουν ότι οι δήμοι μπορούν να συνομολογήσουν δάνεια
με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας
και του εξωτερικού εφόσον α) το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης κάθε
δήμου ή περιφέρειας δεν υπερβαίνει το 20% των ετήσιων τακτικών του εσόδων ή β) το
συνολικό χρέος του δήμου και της περιφέρειας που προβαίνει σε δανεισμό δεν υπερβαίνει
ποσοστό των συνολικών εσόδων του, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών. Με την Υ.Α. 43093/2010,
ορίζεται ως ανώτατο όριο του συνολικού χρέους του δήμου που προβαίνει σε δανεισμό
ποσοστό 60% επί των συνολικών εσόδων του. Ως συνολικό χρέος του Δήμου θεωρούνται οι
συνολικές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις όπως αυτές προκύπτουν
από τον αριθμητικό μέσο των υποχρεώσεων των τριών τελευταίων ισολογισμών τους, ενώ
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ως συνολικά έσοδα του Δήμου λαμβάνεται ο αριθμητικός μέσος των συνολικών εσόδων
των τριών τελευταίων εγκεκριμένων ισολογισμών τους.
Τέλος, με την Υ.Α 74712/2010 (ΦΕΚ Β’ 2043/30.12.2010) καθορίστηκαν αριθμοδείκτες με
βάση τις οικονομικές καταστάσεις του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Δήμων,
προκειμένου να αξιολογείται η χρηματοοικονομική θέση των Δήμων, μέσω της αξιοποίησης
πληροφοριών που προκύπτουν από τη λογιστική του δεδουλευμένου. Σύμφωνα με την
απόφαση αυτή οι αριθμοδείκτες διακρίνονται σε: 1) Αριθμοδείκτες δομής των οικονομικών
καταστάσεων (κατάσταση κοινών μεγεθών ενεργητικού, παθητικού, αποτελεσμάτων
χρήσεως και γενικής εκμετάλλευσης), 2) Αριθμοδείκτες ανά κάτοικο (λειτουργικά έσοδα
ανά κάτοικο, λειτουργικά έξοδα ανά κάτοικο, ίδια έσοδα ανά κάτοικο, αποτέλεσμα χρήσης
ανά κάτοικο, πάγιο ενεργητικό ανά κάτοικο, σύνολο ενεργητικού ανά κάτοικο και ίδια
κεφάλαια ανά κάτοικο), 3) Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας (αριθμοδείκτες αποδοτικότητας
ιδίων κεφαλαίων, αποδοτικότητας ενεργητικού και αποδοτικότητας επί του συνολικά
απασχολούμενου κεφαλαίου), 4) Αριθμοδείκτες ρευστότητας (αριθμοδείκτες γενικής,
ειδικής και ταμειακής ρευστότητας), 5) Αριθμοδείκτες δομής κεφαλαίων (ξένα προς ίδια
κεφάλαια, ξένα προς συνολικά κεφάλαια και ίδια προς συνολικά κεφάλαια), 6)
Αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας (κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων σε
φορές, κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων σε ημέρες, κυκλοφοριακής ταχύτητας
συνολικού ενεργητικού και κυκλοφοριακής ταχύτητας πάγιου ενεργητικού).
18.2.3.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Οι Δήμοι συντάσσουν και δημοσιεύουν σε ετήσια βάση τις ακόλουθες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις:
 Ισολογισμός
 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης,
 Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων.
Επίσης καταρτίζουν αλλά δεν δημοσιεύουν την Κατάσταση Γενικής Εκμετάλλευσης. Οι Δήμοι δεν
υποχρεούνται να καταρτίζουν Κατάσταση Ταμειακών Ροών. Οι παραπάνω χρηματοοικονομικές
καταστάσεις συνοδεύονται από ένα προσάρτημα το οποίο έχει το ρόλο των σημειώσεων, χωρίς
ωστόσο την παροχή ιδιαίτερα λεπτομερών πληροφοριών. Τέλος, οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις δεν συμφιλιώνονται με τον (ταμειακό) απολογισμό, ούτε εμφανίζονται σε αυτές
πληροφορίες που αφορούν τον προϋπολογισμό. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που
καταρτίζονται από τους Δήμους ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές. Πιο συγκεκριμένα, τα
καθήκοντα των ελεγκτών είναι τα ακόλουθα:
 Πρέπει να εφαρμόζουν τους κανόνες και τις αρχές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
που έχουν αναπτυχθεί για τους ελέγχους στον ιδιωτικό τομέα. Η έκθεση ελέγχου θα πρέπει
να αναφέρει αν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το Π.Δ.315/1999, τον κώδικα των Δήμων και άλλες
νομοθετικές απαιτήσεις. Οι έλεγχοι που γίνονται από τους ελεγκτές είναι οι τυπικοί έλεγχοι
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ο σκοπός τους δεν επεκτείνεται σε ελέγχους
απόδοσης. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η μορφή και το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου των
Δήμων ακολουθεί το αντίστοιχο των ελέγχων για τον ιδιωτικό τομέα.
 Οι Δήμοι ορίζουν τον ελεγκτή από τη δεξαμενή των ελεγκτών του ιδιωτικού τομέα που
περιλαμβάνει μέλη του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών Ελλάδος.
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18.3. Οικονομική Διαχείριση & Τοπική Αυτοδιοίκηση
Στο πλαίσιο των διαδικασιών προγραμματισμού, διαχείρισης και ελέγχου των οικονομικών
μονάδων κάθε μορφής (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ιδιωτικές - Δημόσιες Επιχειρήσεις,
Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου κ.α.) έχουν αναπτυχθεί από την Χρηματοοικονομική Επιστήμη
διάφορα μέσα και τεχνικές με αντικείμενο την παρακολούθηση και αξιολόγηση των λειτουργιών
τους.
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.
18.3.1.

Δείκτες

18.3.1.1. Δείκτες Εισροών – Εκροών (Input – Output)
Ανάλυση των εσόδων και των εξόδων, με βάση την κωδικοποίηση του λογιστικού συστήματος
των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ.
18.3.1.2. Δείκτες Οικονομικής Επίδοσης (Performance)
Αξιολόγηση των διαδικασιών προγραμματισμού και οικονομικής διαχείρισης που εφαρμόζουν οι
Ο.Τ.Α.
18.3.1.3. Δείκτες Επενδύσεων
Ανάλυση των επενδυτικών προτεραιοτήτων και επιλογών των δημοτικών αρχών.
18.3.1.4. Δείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης
Αξιολόγηση των μέσο-μακροπρόθεσμων δυνατότητων και επιλογών των δημοτικών αρχών.
Επιπλέον αριθμοδείκτες σχετικοί με την αποδοτικότητα, τη ρευστότητα, τη δομή κεφαλαίων, τη
δομή του ισολογισμού, την κυκλοφοριακή ταχύτητα και τη δομή των αποτελεσμάτων χρήσης
μπορούν να αναλυθούν προκειμένου να εξεταστεί η επίδραση της οικονομικής κρίσης στα
οικονομικά του δήμου μέσω μιας εμπεριστατωμένης ανάλυσης με αριθμοδείκτες.
18.3.1.5. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας
Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας υποδεικνύουν το βαθμό στον οποίο μια οικονομική οντότητα έχει
τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Ο δείκτης έμμεσης
ρευστότητας μετρά το ύψος των ρευστών κεφαλαίων σε σχέση με τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Ο
δείκτης άμεσης ρευστότητας δεν λαμβάνει υπόψη τα αποθέματα, τα οποία ενδέχεται να μην
μπορούν να ρευστοποιηθούν άμεσα. Τέλος, ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας μετρά κατά πόσο τα
διαθέσιμα ενός δήμου καλύπτουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις του. Όσο υψηλότερη η τιμή των
δεικτών ρευστότητας, τόσο ισχυρότερη είναι η δυνατότητα των δήμων να ανταποκριθούν στις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους
18.3.1.6. Αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας
Οι αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας υποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα με την οποία
οι δήμοι διαχειρίζονται τα περιουσιακά τους στοιχεία για να συλλέξουν λειτουργικά έσοδα. Ο
δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων υπολογίζεται ως ο λόγος των λειτουργικών
εσόδων προς τις απαιτήσεις και δηλώνει την ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων. Ο δείκτης
απαιτήσεων μπορεί να εκφραστεί και σε ημέρες, διαιρώντας τις 365 ημέρες του ημερολογιακού
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έτους με την κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων. Με αυτό τον τρόπο, ο δείκτης μπορεί να
ερμηνευτεί και ως η μέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων. Για παράδειγμα, εάν τα ετήσια
λειτουργικά έσοδα έχουν το ίδιο ύψος με τις απαιτήσεις την ημερομηνία κλεισίματος του
ισολογισμού χρήσης, αυτό σημαίνει ότι τα έσοδα που έχουν καταλογιστεί κατά τη διάρκεια του
έτους παραμένουν ως απαίτηση κατά μέσο όρο για ένα ολόκληρο χρόνο. Αντίστοιχα, εάν οι
πωλήσεις είναι διπλάσιες από τις απαιτήσεις, αυτό το γεγονός μπορεί να ερμηνευτεί ως ταχύτερη
είσπραξη των απαιτήσεων, καθώς οι μισές πωλήσεις που καταλογίστηκαν κατά τη διάρκεια του
έτους, εισπράχτηκαν και δεν καταγράφονται πλέον ως απαιτήσεις. Κατά αναλογία, οι δείκτες
κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίου και συνολικού ενεργητικού υποδεικνύον το ύψος λειτουργικών
εσόδων που δημιουργούν οι δήμοι για κάθε ευρώ πάγιου και συνολικού ενεργητικού αντίστοιχα.
18.3.1.7. Αριθμοδείκτες δομής κεφαλαίων
Οι αριθμοδείκτες δομής κεφαλαίων αποτυπώνουν το βαθμό στον οποίο ένας δήμος βασίζεται σε
δανεικά κεφαλαία και εν τέλει τη δυνατότητά του να είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις του. Ο
δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια δείχνει την αναλογία των βραχυπρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τα ίδια κεφάλαια της οικονομικής μονάδας. Επιπλέον, οι
δείκτης ξένων προς συνολικά και ιδίων προς συνολικά κεφάλαια δείχνουν τι ποσοστό του συνόλου
των κεφαλαίων του ενεργητικού αποτελούν τα ξένα και τα ίδια κεφάλαια αντίστοιχα. Τέλος, ο
δείκτης κάλυψης τόκων με κέρδη (μέσω του πλεονάσματος) δείχνει τη δυνατότητα του δήμου να
αποπληρώσει τους τόκους από το πλεόνασμα που δημιουργεί η λειτουργία του. Όσο χαμηλότεροι
είναι οι δείκτες ξένων προς ίδια κεφάλαια και ξένων προς συνολικά κεφάλαια, τόσο μικρότερη
είναι η πιθανότητα η οικονομική μονάδα να βρεθεί σε κατάσταση να μην μπορεί να εξυπηρετεί τις
υποχρεώσεις της. Αντίθετα, για το δείκτη κάλυψης τόκων με κέρδη, ο οποίος όμως επικεντρώνεται
στις αντίστοιχες ροές (τόκοι και κέρδη), αντί για τα συσσωρευμένα μεγέθη (ξένα και ίδια
κεφάλαια), επιθυμητές είναι μεγάλες τιμές.
18.3.1.8. Αριθμοδείκτες δομής ισολογισμού
Οι δείκτες αυτοί εξετάζουν τη δομή των περιουσιακών στοιχείων των δήμων. Ο δείκτης πάγιου
ενεργητικού προς το σύνολο του ενεργητικού εξετάζει το βαθμό στον οποίο τα περιουσιακά
στοιχεία ενός δήμου αποτελούνται από πάγια στοιχεία, όπως γη, κτήρια και εξοπλισμός.
Αντίστοιχα, ο δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς το σύνολο του ενεργητικού μετράει
κατά πόσο τα περιουσιακά στοιχεία ενός δήμου έχουν περισσότερο ρευστό χαρακτήρα. Επιπλέον,
οι δείκτες μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων υποχρεώσεων προς το σύνολο του ενεργητικού
καταγράφουν το βαθμό στον οποίο τα περιουσιακά στοιχεία χρηματοδοτούνται από μακροχρόνιες
και βραχυχρόνιες υποχρεώσεις αντίστοιχα. Τέλος, ο δείκτης πάγιου ενεργητικού προς ίδια
κεφάλαια απεικονίζει το βαθμό χρηματοδότησης των παγίων του ΟΤΑ από τα ίδια κεφάλαιά του.
18.3.1.9. Αριθμοδείκτες δομής κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης
Πρόκειται για δείκτες που συσχετίζουν στοιχεία εσόδων και εξόδων από την κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσης των δήμων :
•Έσοδα από ίδιες πηγές προς λειτουργικά έσοδα
•Έσοδα από επιχορηγήσεις προς λειτουργικά έσοδα
•Έκτακτα έξοδα προς λειτουργικά έξοδα
•Κόστος αγαθών-υπηρεσιών προς λειτουργικά έξοδα
•Έξοδα διοίκησης προς λειτουργικά έξοδα
•Έξοδα δημοσίων σχέσεων προς λειτουργικά έξοδα
•Λειτουργικά έσοδα προς λειτουργικά έξοδα
Οι πρώτοι δύο δείκτες εξετάζουν τη δομή των λειτουργικών εσόδων και κατά πόσο αυτά
προέρχονται από ίδιες πηγές ή επιχορηγήσεις. Αντίστοιχα, οι επόμενοι τρεις δείκτες εξετάζουν τη
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διάρθρωση των λειτουργικών εξόδων (κόστος αγαθών-υπηρεσιών, έξοδα διοίκησης και έξοδα
δημοσίων σχέσεων). Τέλος, ο δείκτης λειτουργικών εσόδων προς λειτουργικά έξοδα απεικονίζει
κατά πόσο οι δήμοι καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα μέσα από τα λειτουργικά τους έσοδα.
18.3.1.10.

Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας

Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας υποδεικνύουν την ικανότητα των δήμων να δημιουργούν
πλεονάσματα από την λειτουργία τους. Ο δείκτης αποδοτικότητας συνόλου ενεργητικού (return
on assets – ROA) συσχετίσει τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης με το σύνολο των περιουσιακών
στοιχείων. Αντίστοιχα, ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (return on equity – ROE)
αποτυπώνει την ικανότητα των δήμων να δημιουργούν πλεόνασμα από τα ίδια κεφάλαια που
διαθέτουν. Ο δείκτης αποδοτικότητας απασχολούμενου κεφαλαίου (return on capital employed)
εξετάζει επιπλέον των ίδιων κεφαλαίων και τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Τέλος, το περιθώριο
πλεονάσματος εξετάζει την ικανότητα των δήμων να δημιουργούν πλεόνασμα από τα λειτουργικά
έσοδα που εισπράττουν.

18.4. Οι δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος και ο τρόπος υπολογισμού τους
18.4.1.

Δείκτης 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.
18.4.2.
Δείκτης 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 Διοίκησης.
18.4.3.
Δείκτης Εξάρτησης : Σύνολο Επιχορηγήσεων της Κεντρικής Περιφερειακής
Διοίκησης & 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.
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18.4.4.

Ανάλυση δεικτών
2016

2017

2018

2019

0,46

0,40

0,38

0,33

Δείκτης Λειτουργικής Αυτονομίας - Ίδια
Τακτικά Έσοδα / Συνολικά Τακτικά Έσοδα

0,73

0,76

0,76

0,74

Δείκτης Εξάρτησης - Σύνολο Επιχορηγήσεων
της Κεντρικής Περιφερειακής Διοίκησης &
της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Συνολικά Έσοδα

0,15

0,14

0,11

0,10

∆είκτης
Αυτονοµίας-Τακτικά
Συνολικά Έσοδα

Έσοδα

/

Πίνακας 70 - Ανάλυση Δεικτών
∆είκτης Αυτονοµίας: Η τιµή του δείκτη 0,46 – 0,40 – 0,38 - 0,33 για τα τέσσερα έτη της
Οικονοµικής Ανάλυσης φανερώνει µια όχι ιδιαίτερα υψηλή αυτονοµία, που καθιστά δυσχερή τη
τη διαδικασία προγραµµατισµού.
∆είκτης Λειτουργικής Αυτονοµίας: Η τιµή του δείκτη είναι 0,73 – 0,76 – 0,76 – 0,74 για τα
τέσσερα έτη της Οικονοµικής Ανάλυσης γεγονός που αποδεικνύει ότι ο ∆ήµος λειτουργεί
στηριζόµενος σε µεγάλο βαθµό σε Ίδια Τακτικά Έσοδα.
∆είκτης Εξάρτησης: Η τιµή του δείκτη εξάρτησης τα Οικονοµικά Έτη 2016,2017,2018 και 2019
ήταν 0,15 – 0,14 -0,11 – 0,10 αντίστοιχα. Οι τιμές αυτές του συγκεκριμένου δείκτη από τη μία
πλευρά δείχνει ότι ο βαθµός εξάρτησης του ∆ήµου από τις Κρατικές και Κοινοτικές Επιχορηγήσεις
είναι αρκετά χαµηλός, από την άλλη πλευρά, προκύπτουν περιθώρια βελτίωσης ως προς τη
διεκδίκηση Εθνικών και Κοινοτικών πόρων, συµπέρασµα που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.
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18.5. Οικονομικά Στοιχεία
2016

2017

2018

2019

0 Τακτικά Έσοδα

32.116.999,88

30.387.784,46

31.023.488,01

28.319.587,56

01 Πρόσοδοι από Ακίνητη Περιουσία

155.476,44

174.708,03

197.745,17

188.305,18

02 Πρόσοδοι από Κινητή Περιουσία

378.578,95

433.646,20

643.707,94

577.223,50

03 Έσοδα από Ανταποδοτικά Τέλη & ∆ικαιώµατα

16.914.270,66

16.670.751,05

16.556.713,76

14.405.802,66

04 Έσοδα από Λοιπά Τέλη - ∆ικαιώµατα & Παροχή Υπηρεσιών

3.222.473,34

3.004.597,41

3.013.475,17

2.841.328,01

05 Φόροι & Εισφορές

2.754.196,92

2.611.525,97

3.008.476,42

2.665.034,95

06 Έσοδα από Επιχορηγήσεις

8.527.916,61

7.395.020,80

7.419.124,55

7.462.578,26

07 Λοιπά Τακτικά Έσοδα

164.086,96

97.535,00

184.245,00

179.315,00

1 Έκτακτα Έσοδα

2.751.750,30

3.992.928,71

3.110.161,60

11.981.593,02

11 Έσοδα από Εκποίηση Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας

34.648,01

37.772,76

91.358,35

44.311,08

12 Έκτακτες Επιχορηγήσεις για Κάλυψη Λειτουργικών ∆απανών

0,00

1.593.600,80

397.588,82

0,00

13 Επιχορηγήσεις για Επενδυτικές ∆απάνες

1.700.707,51

1.223.134,32

1.262.837,49

1.376.784,65

14 ∆ωρεές - Κληρονοµιές & Κληροδοσίες

2.500,00

0,00

0,00

0,00

15 Προσαυξήσεις - Πρόστιµα & Παράβολα

939.850,11

1.070.217,52

1.227.572,74

688.322,59

16 Λοιπά Έκτακτα Έσοδα

74.044,67

68.203,31

130.804,20

9.872.174,70

2 Έσοδα ΠΟΕ

4.703.382,76

5.391.927,73

4.759.113,17

5.973.097,36

21 Τακτικά Έσοδα

4.499.224,14

5.258.177,52

4.735.920,57

5.827.122,24

22 Έκτακτα Έσοδα

204.158,62

133.750,21

23.192,60

145.975,12

3 Εισπράξεις από ∆άνεια & Απαιτήσεις από ΠΟΕ

1.581.315,19

1.632.149,77

4.106.054,22

877.576,15

31 Εισπράξεις από ∆άνεια

0,00

0,00

0,00

0,00

32 Εισπρακτέα Υπόλοιπα ΠΟΕ

1.581.315,19

1.632.149,77

4.106.054,22

877.576,15

4 Εισπράξεις Υπερ ∆ηµοσίου & Τρίτων

5.592.409,79

5.699.942,74

6.122.439,53

7.551.356,54

41 Εισπράξεις Υπέρ του ∆ηµοσίου & Τρίτων

5.180.762,32

5.533.427,49

6.079.014,48

6.918.969,28

42 Επιστροφές Χρηµάτων

411.647,47

166.515,25

43.425,05

29.743,07

5 Χρηµατικό Υπόλοιπο

22.628.189,09

28.196.939,00

31.663.808,18

31.920.432,30

69.374.047,01

75.301.672,41

80.785.064,71

86.623.642,93

[158]

Ε π ι χε ι ρη σι ακό Π ρόγραμμα Δ ή μου Α μαρου σί ου 2 0 2 0 - 2 0 2 4

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_07: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΣΟΔΑ €
0
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

1
2
3
4
5
6
7
1

11
12
13
14
15
16
2

21
22
3

31
32

4

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Ν
Σύνολο
του
Δήμου
190.000,00
550.000,00
14.600.000,00
2.850.000,00
2.700.000,00
7.500.000,00
180.000,00
28.570.000,00
Ν
Σύνολο
του
Δήμου
40.000,00
1.500.000,00
800.000,00
0,00
700.000,00
600.000,00
3.640.000,00
Ν
Σύνολο
του
Δήμου
5.900.000,00
145.000,00
6.045.000,00
Ν
Σύνολο
του
Δήμου
0,00
1.800.000,00
1.800.000,00
Ν
Σύνολο
Δήμου

41
42

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

511
512

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
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του

300.000,00
300.000,00
Ν
Σύνολο
του
Δήμου
16.900.000,00
18.700.000,00
35.600.000,00
75.955.000,00
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_07: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΑΠΑΝΕΣ €
6
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

60
61
62
63
64
65
66
67
68

ΑΜΟΙΒΈΣ ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ
ΑΜΟΙΒΈΣ ΑΙΡΕΤΏΝ ΚΑΙ ΤΡΊΤΩΝ
ΠΑΡΟΧΈΣ ΤΡΊΤΩΝ
ΦΌΡΟΙ ΚΑΙ ΤΈΛΗ
ΛΟΙΠΆ ΓΕΝΙΚΆ ΈΞΟΔΑ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗΣ
ΔΑΠΆΝΕΣ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΊΜΩΝ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΓΙΑ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
ΣΕ
ΤΡΙΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ
ΛΟΙΠΆ ΈΞΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6 ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

7

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

71
73
74
75

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
ΈΡΓΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

81
82

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)
ΛΟΙΠΈΣ ΑΠΟΔΌΣΕΙΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΜΗ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

85

9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

91

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΌ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9)

Ν
Σύνολο
του
Δήμου
15.500.000,00
1.800.000,00
3.800.000,00
350.000,00
650.000,00
5.900.000,00
1.200.000,00
7.600.000,00
900.000,00
37.700.000,00
Ν
Σύνολο
του
Δήμου
600.000,00
1.800.000,00
1.900.000,00
0,00
4.300.000,00
Ν
Σύνολο
του
Δήμου
1.600.000,00
6.900.000,00
0,00
8.500.000,00
Ν
Σύνολο
του
Δήμου
0,00
0,00
50.500.000,00

Αναλυτικοί Ισολογισμοί Απολογισμοί Ετών 2016-2017-2018, και Έσοδα 2016-2017-2018-2019
έχουν επισυναφθεί στο παράρτημα.
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18.6.

Συνοπτικοί προϋπολογισμοί ετών 2015-2017-2018-2019-2020
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18.7.Πορεία Χρηματικού Υπολοίπου

Χρηµατικό
Υπόλοιπο

2016

2017

2018

2019

22.628.189,09

28.196.939,00

31.663.808,18

31.920.432,30

Χρηματικό Υπόλοιπο
35.000.000,00
30.000.000,00

Τίτλος άξονα

25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
Series 1

2016

2017

2018

2019

22.628.189,09

28.196.939,00

31.663.808,18

31.920.432,30
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19.SWOT Ανάλυση (Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου Αμαρουσίου)
19.1.Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
Δυνατότητες
 Αναπλάσεις ρεμάτων
 Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης πολιτών
 Εξοικονόμηση ενέργειας (εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, ηλιακών συλλεκτών, μονωτικών
υλικών για κτίρια
 Χρήση ΑΠΕ (Επέκταση χρήσης φυσικού αερίου στα δημοτικά κτίρια)
 Προώθηση της χρήσης ποδηλάτου
 Συλλογή και διαχείριση βρόχινου νερού
 Ολοκληρωμένη προσέγγιση αναπλάσεων
 Ο στόλος των οχημάτων είναι εφοδιασμένος με GPS, γεγονός που προσφέρει τη δυνατότητα
on-line παρακολούθησης
 Πιστοποιημένες παιδικές χαρές
 Αστική γεωργία
 Προγράμματα ανακύκλωσης
 Υπερτοπικός πόλος έλξης επιχειρηματικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων
 Μέριμνα για αδέσποτα ζώα
Αδυναμίες
 Έντονη αστικοποίηση, πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον
 Συνύπαρξη και συχνά γειτνίαση αντικρουόμενων χρήσεων γης
 Ηχορύπανση από τους οδικούς άξονες
 Ρύπανση της περιοχής κυρίως λόγω της κυκλοφορίας των οχημάτων
 Ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω των μεγάλων οδικών αρτηριών
 Περιορισμένοι χώροι πρασίνου και άρσεις απαλλοτριώσεων κοινόχρηστων χώρων
 Ελλιπής συντήρηση διατηρητέων κτιρίων
 Κτιριακή πολυμορφία και ασαφήςχαρακτήρας της περιοχής
 Υψηλός κυκλοφοριακός φόρτος και πρόβλημα στάθμευσης
 Έλλειψη ποδηλατοδρόμων –πεζοδρόμων
 Αδειοδότηση παιδικών χαρών και έλεγχος αυτών
 Διατήρηση καθαριότητας ως βασικού πυλώνα δράσης
 Απαιτείται μελέτη χώρου μεταφόρτωσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων, ώστε να μειωθεί
το κόστος μεταφοράς τους στα σημεία συγκέντρωσης
 Έλλειψη υποδομής σε βασικά δίκτυα,(π.χ. Δίκτυο Ομβρίων) παρά την ολοκλήρωση
σημαντικότατων έργων (ολοκλήρωση του 95%του δικτύου αποχέτευσης, έργα
αντιπλημμυρικής προστασίας , κατασκευή αγωγών ακαθάρτων σε 10 Π.Ε.)
 Παλαιωμένος στόλος οχημάτων και ελλείψεις σε εξοπλισμό (σάρωθρο, πλυντήριο κάδων
κ.λπ.), αλλά και σε απλά μηχανήματα υποστήριξης των λειτουργιών (π.χ. πιεστικό για το
πλύσιμο των οχημάτων)
 Διαπιστώνεται συχνά αναστάτωση στην αποκομιδή των απορριμμάτων λόγω του
προβληματικού τρόπου λειτουργίας της χωματερής, καθώς ο ΧΥΤΑ κλείνει 3-4 φορές σε
εβδομαδιαία βάση και υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην πύλη
 Δεν υπάρχει αδειοδοτημένος χώρος μεταφόρτωσης των απορριμμάτων
 Έλλειψη οδηγών στον τομέα αποκομιδής απορριμμάτων (λόγω απασχόλησης σημαντικού
μέρους των οδηγών σε άλλες δραστηριότητες – υπηρεσίες του Δήμου, λόγω αποχωρήσεων
κ.λπ.), αλλά και άλλων ειδικοτήτων (χειριστές μηχανημάτων, οδοκαθαριστές – εργάτες
καθαριότητας κ.λπ.) με συνέπεια να δυσχεραίνεται επί του παρόντος ο σχεδιασμός μιας πιο
ορθολογικής κατανομής των περιοχών του Δήμου (τόσο στον τομέα της αποκομιδής όσο και
στον τομέα του οδοκαθαρισμού), να υπάρχει σοβαρό ζήτημα στη διαχείριση των βαρδιών και
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της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού και να παρουσιάζεται δυσκολία στη χορήγηση
των αδειών εντός του έτους
Η αδιαφορία ή η άγνοια σημαντικού μέρους των δημοτών σε θέματα καθαριότητας και
ανακύκλωσης (ζήτημα παιδείας και εκπαίδευσης – ευαισθητοποίησης των πολιτών),η μη
τήρηση του δημοτικού κανονισμού καθαριότητας από τους δημότες και η αδυναμία σύστασης
ελεγκτικού μηχανισμού για την επιβολή προστίμων (π.χ. για τα μπάζα, τα οποία αποτελούν
αρμοδιότητα του εκάστοτε δημότη, πλην όμως, εναποτίθενται στις οδούς συνήθως αργά τη
νύχτα, ή η μεταφορά κάδων από δημότες σε όμορες ιδιοκτησίες, πάλι αργά τη νύχτα, λόγω
έλλειψης υπευθυνότητας και ευαισθησίας)

19.2.Κοινωνική Πολιτική,Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός
Δυνατότητες
 Δίκτυο μουσείων (Σπαθάρειο, Λαογραφικό, Φυσικής Ιστορίας), Πινακοθήκης και Βιβλιοθήκης
και Ωδείου)
 Εκτεταμένα προγράμματα ερασιτεχνικής δημιουργίας
 Σύμβολα (Σπαθάρης, Σπύρος Λούης)
 Μεγάλος αριθμός χρηστών υπηρεσιών και συμμετεχόντων
 Διάθεση και εμπειρία προσωπικού
 Ενεργή κοινωνία πολιτών (σύλλογοι, φορείς, ΜΚΟ)
 Εκτεταμένη δράση του ΟΚΟΙΠΑΔΑ σε κυρίως σε θέματα πρόληψης
 Βελτιστοποίηση Λειτουργίας Δημοτικού Πολυϊατρείου και Κέντρου Ψυχοκοινωνικής
Υποστήριξης
 Λειτουργία μονάδων κινητής ιατρικής, σε συνεργασία με άλλους φορείς
 Εφαρμογή δημοτικής πολιτικής χαμηλών ανταποδοτικών τελών, με μηδενικές αυξήσεις τα
προηγούμενα χρόνια, απαλλαγή από την καταβολή τους ή καταβολή μειωμένη κατά 50% για
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, άποροι, άτομα με αναπηρία, μακροχρόνια
άνεργοι)
 Εκτεταμένες δράσεις για την υγεία, την πρόνοια και την προληπτική ιατρική (πολυιατρείο,
ασθενοφόρο, κοινωνικό φαρμακείο, τράπεζα αίματος, ΚΕΠ Υγείας, Συμβουλευτικός σταθμός
θεραπείας πόνου κ.ά.)
 Αποτελεσματικές συνεργασίες με Φορείς κοινωνικής πρόνοιας του δημόσιου, ιδιωτικού και
εθελοντικού τομέα (π.χ. Διαδημοτικό δίκτυο υγιών πόλεων)
 Καινοτόμα εργαλεία κοινωνικής πρόνοιας (π.χ. ταμείο αλληλοβοήθειας)
 Σύμπραξη για επισιτιστικό πρόγραμμα
Αδυναμίες
 Αδυναμία διασύνδεσης πολιτισμού και αθλητισμού με το brand name της πόλης
 Προσωπικό με διαφορετική προέλευση και εργασιακή κουλτούρα λόγω μεταφορών και
μετατάξεων
 Κατακερματισμός δραστηριοτήτων πολιτισμού και αθλητισμού (Αναπτυξιακή, Δήμος) και
αδυναμία συντονισμού τους
 Αυξημένες ανάγκες συντήρησης υποδομών
 Ελλείψεις σε εξειδικευμένο και ανειδίκευτο προσωπικό
 Διεύρυνση των κοινωνικών προβλημάτων με σχετικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία
 Προβλήματα εύρεσης χρηματοδότησης για έκτακτες ανάγκες κοινωνικής πρόνοιας
 Υψηλό κόστος επισκευής και συντήρησης των σχολικών μονάδων της πόλης
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19.3.Τοπική οικονομία και απασχόληση
Δυνατότητες
 Συμμετοχή σε αναπτυξιακές συμπράξεις
 Υλοποίηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
 Διάθεση σημαντικών υποδομών που διευκολύνουν την πρόσβαση και την ανάπτυξη
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 Παρουσία σημαντικών εταιρειών στην περιοχή
 Πολιτικές στήριξης τοπικών Επιχειρήσεων
Αδυναμίες
 Έλλειψη φορέα προώθησης της απασχόλησης
 Έλλειψη συνεργατικών χώρων εργασίας και Εκκολαπτηρίων
19.4.Οργάνωση και Λειτουργία του Δήμου
Δυνατότητες
 Υπάρχουσα υποδομή (portal, GIS) η οποία μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την αναβάθμιση
των υπηρεσιών
 Ελεύθερο ασύρματο δίκτυο πρόσβασης στο διαδίκτυο (access- point), στα όρια του Δήμου
 Λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμμής Δημότη 15321 για διεκπεραίωση αιτημάτων δημοτών
 Σημαντική ακίνητη περιουσία
 Συμμετοχή σε δίκτυα
 Εξωστρέφεια διοίκησης
 Η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, η οποία
προσδίδει στον Δήμο ιδιαίτερο κύρος και μεγάλη εμπειρία για την ανάπτυξη και την εφαρμογή
καινοτομικών εργαλείων και μεθόδων
 Η εμπρόθεσμη και έγκυρη αποστολή οικονομικών στοιχείων στους εποπτευόμενους φορείς
 Πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης
 Διαχειριστική Επάρκεια- Πιστοποίηση και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 Προγράμματα διια βίου εκπαίδευσης και επιμορφωτικές δράσεις για το προσωπικό των
υπηρεσιών του Δήμου
Αδυναμίες
 Η προσαρμογή ρόλων και αρμοδιοτήτων σε στελέχη του Δήμου παρουσιάζει σημαντικές
επιχειρησιακές ελλείψεις
 Η επικάλυψη αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων συντηρεί σημαντικό λειτουργικό κόστος
 Ελλείψεις προσωπικού σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και αδυναμία κάλυψης των κενών, λόγω
των αυστηρών περιορισμών για νέες προσλήψεις.
 Έλλειψη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και σύνδεσή του με το σύνολο των
υπηρεσιών
 Ανάγκη αγοράς επιπλέον αδειών χρήσης λογισμικών
 Περιορισμένη αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την εξυπηρέτηση του πολίτη,
και τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου
 Έλλειψη διασυνδέσεων δικτύου με τα περιφερειακά κτίρια.
 Έλλειψη διασυνδέσεων τηλεφωνίας με τα περιφερειακά κτίρια.
 Πεπαλαιωμένος μηχανογραφικός εξοπλισμός και λογισμικό, που όμως έχει δρομολογηθεί η
ανανέωσή του.
 Έλλειψη διαλειτουργικότητας συστημάτων
 Χαμηλή ανάπτυξη/αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 Έλλειψη υποστήριξης της νομικής υπηρεσίας από εξειδικευμένους υπαλλήλους για την παροχή
συνδρομής σε ζητήματα που της άμεση
 Έλλειψη στρατηγικής θεώρησης στους υπαλλήλους του Δήμου
 Έλλειψη συνεργατισμού
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20.SWOT Ανάλυση (Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου Αμαρουσίου)
20.1.Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
Ευκαιρίες
 Χρηματοδότηση σημαντικών δράσεων από το ΕΣΠΑ και άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα
 Η συνεργασία με όμορους ΟΤΑ και την κοινωνία των πολιτών
 Δημιουργία άνετου και ασφαλούς χώρου φύλαξης του στόλου οχημάτων του Δήμου
 Διερεύνηση συνεργασιών με όμορους Δήμους.
 Οργάνωση πρόσβασης ΜΜΜ, δίκτυο πεζοδρόμων (με πρόσβαση Α.Μ.Ε.Α) και εναλλακτικό
δίκτυο ποδηλατοδρόμων)
 Συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την διοργάνωση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας
 Σύνδεση των αδειοδοτημένων γεωτρήσεων με το δίκτυο άρδευσης
 Εκμετάλλευση βρόχινου νερού για πότισμα
 Σύνδεση αναγκών με τον ετήσιο προγραμματισμό του δήμου
 Εφαρμογή καινοτόμων λύσεων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας
Απειλές
 Χρονοβόρες διαδικασίες για την έγκριση σχεδίων και μελετών
 Περιορισμένη αξιοποίηση πόρων από το Πράσινο Ταμείο, λόγω περιορισμένης διάθεσης πόρων
 Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι για την υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων
 Περιορισμοί προσλήψεων
 Αδυναμία πληρωμής ή καθυστέρηση στην πληρωμή των εργολάβων με σχετικές αρνητικές
επιπτώσεις στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων

20.2.Κοινωνική Πολιτική,Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός
Ευκαιρίες
 Αξιοποίηση ελεύθερων δημόσιων χώρων για πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα
 Αξιοποίηση ιστορικών προσώπων, γεγονότων και μνημείων
 Χρηματοδότηση δράσεων μαζικού αθλητισμού και αναβάθμισης αθλητικών υποδομών από την
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τον ΟΠΑΠ
 Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων (εθνικών και ευρωπαϊκών) για
εξοπλισμό των μονάδων υγείας του δήμου
 Χρηματοδότηση προγραμμάτων κοινωνικής μέριμνας από το ΕΣΠΑ
 Επέκταση δομών δημιουργικής απασχόλησης ευπαθών ομάδων μέσω και της αξιοποίησης
σχετικών προγραμμάτων
 Χορηγίες για υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων
 Αξιοποίηση Ολυμπιακού σταδίου / HELEXPO
 Αξιοποίηση Τ.Π.Ε. για την προβολή του πολιτιστικού προϊόντος (π.χ. φωτογραφικά εκθέματα,
ψηφιακό σύστημα ξενάγησης σε μουσεία, ψηφιακοί κατάλογοι βιβλιοθηκών)
Απειλές
 Περιορισμένη χρηματοδότηση από κεντρική διοίκηση
 Αύξηση του πληθυσμού που χρήζει κοινωνικής στήριξης
 Περιορισμός των πόρων του κράτους, που κατευθύνονται σε δράσεις κοινωνικής μέριμνας
 Αύξηση των αρμοδιοτήτων πρωτοβάθμιας υγείας των ΟΤΑ α΄ βαθμού, χωρίς αντίστοιχη
μεταφορά επιπλέον χρηματοδότησης
 Περιορισμοί προσλήψεων
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20.3.Τοπική οικονομία και απασχόληση
Ευκαιρίες
 Ανάπτυξη κοινωνικής οικονομίας
 Εταιρική κοινωνική ευθύνη
 Αξιοποίηση συνεργασιών με ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς
 Συμπράξεις με ιδιωτικό τομέα
 Συνεργασίες με ευρωπαϊκούς φορείς
Απειλές
 Αύξηση ποσοστών ανεργίας
 Επιχειρηματικότητα ανάγκης
 Κλείσιμο τοπικών επιχειρήσεων
 Οικονομική και πολιτική αστάθεια

20.4.Οργάνωση και Λειτουργία του Δήμου
Ευκαιρίες
 Ανάπτυξη τοπικών δικτύων συνεργασίας με όμορους ΟΤΑ.
 Αξιοποίηση προσκλήσεων του ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση δράσεων αναδιοργάνωσης και
ανασχεδιασμού εσωτερικών διαδικασιών και του τεχνολογικού εξοπλισμού
 Αξιοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. για διοργάνωση εσωτερικών
εκπαιδευτικών δράσεων
 Δυνατότητα αξιοποίησης εθελοντών για την κάλυψη συγκεκριμένων λειτουργιών του
Δήμου
 Προγράμματα αξιοποίησης ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια
 Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. ΣΔΙΤ, JESSICA) για την βέλτιστη αξιοποίηση
της ακίνητη περιουσίας
 Αξιοποίηση ανοικτού λογισμικού
 Περαιτέρω αξιοποίηση εθνικών /ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
 Η εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ανάλυσης κινδύνων και ευκαιριών για όλες τις
υπηρεσίες του Δήμου
Απειλές
 Αυστηροί περιορισμοί στις προσλήψεις.
 Αύξηση κόστους συντήρησης μηχανημάτων και κτιριακών εγκαταστάσεων
 Σημαντικές καθυστερήσεις / περικοπές στις επιχορηγήσεις από την κεντρική διοίκηση
 Μειωμένη φοροδοτική ικανότητα πολιτών και επιχειρήσεων
 Χρονοβόρες διαδικασίες για συμβασιοποιήσεις των έργων.
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21.Κρίσιμα Ζητήματα Ανάπτυξης
21.1.1. Κρίσιμα Ζητήματα - Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
1. Ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού
2. Κατοχύρωση εγκεκριμένων κοινόχρηστων χώρων
3. Αξιοποίηση παραρεμάτιου χώρου ρέματος Σαπφούς με αναπλάσεις για ένταξή του στον
πολεοδομικό ιστό
4. Ολοκλήρωση γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών
5. Σύνδεση πολεοδομικών ενοτήτων του Δήμου
6. Προώθηση μέσων μαζικής μεταφοράς (διασύνδεση δημοτικής και αστικής συγκοινωνίας) και
οικολογικής μετακίνησης
7. Διαχείριση στάθμευσης και κυκλοφορίας
8. Προσβασιμότητα δημόσιου χώρου και δημοτικών κτιρίων
9. Αναβάθμιση γειτονιών
10. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
11. Αδειοδότηση και έλεγχος των παιδικών χαρών
12. Σύνδεση των αδειοδοτημένων γεωτρήσεων με το δίκτυο άρδευσης και αξιοποίηση βρόχινου
νερού για άρδευση
13. Προγράμματα ενημέρωσης για την ανακύκλωση
14. Αναβάθμιση επιπέδου οργάνωσης υπηρεσιών (διοίκηση – συνεργασία)
15. Εφαρμογή καινοτόμων λύσεων στη διαχείριση της καθημερινότητας και την εξυπηρέτηση των
δημοτών
16. Ενεργοποίηση δημοτών
17. Βελτίωση συνεργασιών με τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας για τις αποκαταστάσεις του
οδικού δικτύου και των πεζοδρόμων
18. Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας προς τους δημότες με ορθολογική
διαχείριση της αποκομιδής αστικών απορριμμάτων (όπως τακτική και ομαλή καθημερινή
αποκομιδή για όλες τις κατηγορίες απορριμμάτων, με έμφαση σε αστικά και ογκώδη,
συστηματικός οδοκαθαρισμός όλων των περιοχών κ.λπ.), καθώς και με ενίσχυση της
οργάνωσης, της στελέχωσης και του εξοπλισμού της Διεύθυνσης
19. Συνεχής επανασχεδιασμός του συστήματος αποκομιδής με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα (όπως
εγκατάσταση προγραμμάτων διαχείρισης GPS) με στόχο τη μείωση των λειτουργικών εξόδων
της αποκομιδής (όπως επίτευξη βέλτιστων διαδρομών) και τη μείωση των ποσοτήτων των
διακινούμενων απορριμμάτων (όπως κομποστοποίηση)
20. Βελτίωση ποσοστών ανακύκλωσης με ενημέρωση δημοτών για θέματα ανακύκλωσης και
αποκομιδής ογκωδών με πιο αποτελεσματικό τρόπο (π.χ. με φωτεινούς πίνακες που θα
παρουσιάζουν κυλιόμενα μικρά πληροφοριακά μηνύματα σχετικά με τα θέματα αυτά σε
κεντρικά σημεία της πόλης ή στους πληροφοριακούς φωτεινούς πίνακες των u95
λεωφορείων).σε ειδικές κατηγορίες (π.χ. τοποθέτηση ξεχωριστών κάδων συλλογής
ανακυκλώσιμων υλικών στα δημοτικά σχολεία, με παράλληλα ενημέρωση των παιδιών μέσω
τηςπεριβαλλοντικής εκπαίδευσης σε τέτοια θέματα), με απώτερο στόχο την υποστήριξη του
έργου της ανακύκλωσης και την αύξηση των μικρών ποσοστών που σήμερα παρουσιάζει με
προφανή περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για το Δήμο και τους δημότες (ενίσχυση του
τρίπτυχου«Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση – επιβράβευση»)
21. Ενεργοποίηση επιμέρους συμβάσεων με εταιρείες ανακύκλωσης ειδικών απορριμμάτων
(ηλεκτρικές συσκευές, έλαια, συσσωρευτές κλπ)
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21.1.2. Κρίσιμα ζητήματα
Αθλητισμός

-

Κοινωνική

Πολιτική,Υγεία,

Παιδεία,

Πολιτισμός

και

1. Σχεδιασμός προγράμματος για την αντιμετώπιση της όξυνσης των κοινωνικών και
οικονομικών προβλημάτων και την ανάγκη στήριξης των ευπαθών ομάδων
2. Κατάρτιση ενιαίου μητρώου καταγραφής δημοτών που χρήζουν κοινωνικής μέριμνας, για το
σύνολο του δήμου
3. Θεμελίωση ισχυρού brand name με την αξιοποίηση του αθλητισμού και του πολιτισμού.
4. Αξιοποίηση της πλούσιας παράδοσης στην κεραμική, το θέατρο σκιών, την ερασιτεχνική
δημιουργία, τη διασύνδεση με τους Ολυμπιακούς αγώνες
5. Προώθηση χορηγιών, εξωστρέφειας, συνεργασιών
6. Συνεργασίες με την κοινωνία των πολιτών
7. Εδραίωση αναγνωρίσιμων πολιτιστικών θεσμών (π.χ. Φεστιβάλ Αμαρουσίου, Σπαθάρεια κ.ά.)
8. Αξιοποίηση ΤΠΕ ( ψηφιοποίηση συλλογών, ενημέρωση δημοτών)
9. Προώθηση δικτύου μουσείων (προβολή, ξεναγήσεις, προγράμματα, πωλητήρια)
10. Αύξηση ανταποδοτικότητας αρκετών πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων που υλοποιεί ο
Δήμος, που καθιστά αναγκαία τη διαδικασία εξορθολογισμού των συγκεκριμένων δαπανών.
11. Αναβάθμιση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου σε θέματα πολιτισμού και
αθλητισμού
12. Προσαρμογή προγραμμάτων δράσεων του ΚΑΠΗ και των Παιδικών Σταθμών, του Τμήματος
Προαγωγής Υγείας και του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας ώστε να απαντούν στις νέες
ανάγκες των χρηστών τους
13. Εφαρμογή δημοτικής πολιτικής χαμηλών ανταποδοτικών τελών
14. Δημιουργία τοπικών δικτύων προμηθευτών
15. Καινοτόμες δράσεις για την ενεργοποίηση των ευπαθών ομάδων στην κατεύθυνση της
προσωπικής ενδυνάμωσης και κατάκτησης της αυτονομίας τους
21.1.3. Κρίσιμα ζητήματα - Τοπική ανάπτυξη
1. Συμμετοχή σε αναπτυξιακές συμπράξεις και προγράμματα κοινωνικής οικονομίας
2. Υλοποίηση δράσεων κοινωνικής εταιρικής ευθύνης (π.χ. διοργάνωση ημερών καριέρας,
προγράμματα πρακτικής άσκησης δημοτών σε επιχειρήσεις που εδρεύουν στο Μαρούσι) με
την παροχή αντισταθμιστικού οφέλους από το Δήμο (π.χ. μείωση δημοτικών τελών)
3. Δομές δια βίου μάθησης και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δημοτών (συμπλήρωση
της δημόσιας εκπαιδευτικής υποδομής, εκπαιδευτικά προγράμματα με αμφίδρομη επικοινωνία,
μέσω διαδικτύου)
4. Σύσταση κέντρου επιχειρηματικότητας και προώθησης της απασχόλησης με τη συμμετοχή του
Δήμου και κοινωνικών εταίρων, το οποίο θα παρέχει δωρεάν εξατομικευμένες υπηρεσίες στους
ανέργους και τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
5. Εφαρμογή δημοτικής πολιτικής με την υιοθέτηση μειωμένων ανταποδοτικών τελών για τις
τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο τη στήριξη της τοπικής και υπερτοπικής
ανάπτυξης και απασχόλησης
6. Καθιέρωση προγράμματος δεύτερης ευκαιρίας (Σχέδιο μείωσης της ανεργίας κατόπιν ειδικών
συμφωνιών με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που εδρεύουν στο Δήμο για στελέχωσή του κατά ένα
ποσοστό από δημότες της πόλης προς όφελος των δημοτών, των εταιρειών, της τοπικής
οικονομίας, του περιβάλλοντος (μικρές μετακινήσεις, μικρές αποστάσεις)
7. Επαγγελματικός προσανατολισμός στα σχολεία
8. Συνεργασία με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς και παροχή κινήτρων σε νέους
επιστήμονες (πάρκο υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας)
9. Προώθηση συνεργατικών χώρων εργασίας (co-working spaces), εκκολαπτηρίων (incubators)
και χώρων φιλοξενίας διοργανώσεων για τη στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας
10. Προσέλκυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της ορθολογικής ανάπτυξης ενός
ευνοϊκού οικονομικού περιβάλλοντος που θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας στην πόλη
11. Ανάπτυξη city branding με έμφαση στο αναπτυξιακό προφίλ της περιοχής
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21.1.4. Κρίσιμα ζητήματα - Εσωτερική ανάπτυξη
1. Βελτίωση / αναβάθμιση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης
προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για το
σύνολο των υπηρεσιών, των δράσεων και των πόρων του Δήμου. Εφαρμογή ολοκληρωμένου
πληροφοριακού συστήματος για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου, την καλύτερη
διαχείριση των πόρων και των λειτουργιών, τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του με
ταχύτητα, διαφάνεια και αμεροληψία.
2. Ανάγκη για απλούστευση των διαδικασιών και παροχή ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών
(αύξηση επιπέδου ηλεκτρονικών υπηρεσιών).
3. Ανάγκη αναβάθμισης του ηλεκτρονικού portal και αξιοποίησης του GIS.
4. Ανάγκη ένταξης των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην καθημερινή λειτουργία
του Δήμου.
5. Αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού.
6. Η προσαρμογή της λειτουργίας του Δήμου στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση απαιτεί
συστηματική δέσμευση και αναδιοργάνωση της καθημερινής λειτουργίας των υπηρεσιών.
7. Αξιοποίηση του Ε.Π. «Ψηφιακή σύγκλιση» και «Διοικητική Μεταρρύθμιση» για χρηματοδότηση
δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
8. Προσαρμογή της επιχειρησιακής λειτουργίας του στην τρέχουσα δημοσιονομική συγκυρία.
9. Διασύνδεση του Δημαρχείου με τα περιφερειακά κτίρια μέσω δικτύου οπτικών ινών.
10. Ολοκλήρωση της μετάπτωσης της κεντρικής υποδομής σε νέο εξοπλισμό και λογισμικό.
11. Ανάπτυξη και αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
12. Ενοποίηση ή/και διαλειτουργικότητα μεταξύ των εφαρμογών και μεταξύ των εφαρμογών και
του portal.
13. Ένταξη περισσότερων κτιρίων στο δίκτυο Σύζευξις ΙΙ.
14. Αποτελεσματική και εντός εύλογου χρόνου αντιμετώπιση των ένδικων υποθέσεων και των
υπηρεσιακών ερωτημάτων.
15. Προγραμματισμός των υποθέσεων με οικονομικό αντικείμενο και διεκπεραίωσή τους.
16. Μείωση χρόνου αναμονής δημοτών και ανταπόκρισης στα αιτήματα.
17. Ποιοτική εξυπηρέτηση δημότη.
18. Επικαιροποίηση διοικητικών δομών (ΟΕΥ) και οργανωτικών μοντέλων (συνεργασία Δήμου με
εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα).
19. Αύξηση στρατηγικού προσανατολισμού, ενίσχυση προγραμματισμού, υιοθέτηση καλών
πρακτικών σύγχρονου δημόσιου μάνατζμεντ και διοίκησης μέσω στόχων.
20. Διαχείριση των ανακυκλώσιμων αποβλήτων των Δημοτικών κτιρίων για ίδια χρήση και
ενεργειακή αναβάθμιση.
21. Αντικατάσταση του καύσιμου αερίου σε όλα τα δημοτικά κτίρια.
22. Προώθηση συμμετοχικού σχεδιασμού και κοινωνικού προϋπολογισμού
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22.Εργαλεία Χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
22.1.Χρηματοδοτήσεις από Εθνικούς Πόρους
22.1.1.
Προγράμματα του Υπουργείου Εσωτερικών
22.1.1.1. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I
Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εσωτερικών, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.)
Περίοδος εφαρμογής : 2018 – 2022
Στόχοι : Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» είναι:
- η οικονομικά βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη
- η βελτίωση των βασικών υποδομών των δήμων
- η εξυπηρέτηση των κατοίκων στους τομείς των περιβαλλοντικών έργων, της προσπελασιμότητας
με υποδομές αρμοδιότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης και προστασίας από φυσικές καταστροφές
- η άρση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών, στο πλαίσιο επίτευξης του
κατωτέρω σκοπού.
Σκοπός : Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού στους
τομείς:
- ύδρευσης
- αποχέτευσης
- αντιπλημμυρικής προστασίας
- αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές
- αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)
- αγροτικής οδοποιίας
- ανέγερσης ή αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
- Η βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης
- Η βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των
λυμάτων
- Η αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) της χώρας με
κάλυψη των υπολειπόμενων αναγκών για το σκοπό αυτό
- Οι υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές
- Οι δράσεις για την αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας
- Οι δράσεις ανέγερσης ή/και αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων
Προϋπολογισμός :
2.000.000.000
Θεσμικό πλαίσιο :
- ΚΥΑ 13022 / ΦΕΚ 1377/Β/24.04.2018 - ΚΥΑ 44173 / ΦΕΚ
3656/Β/27.08.2018
Επικοινωνία :
Αρμόδιο τμήμα: Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής
Τηλέφωνα: 213 1364974, 213 1364716, 213 1364706
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/programma-filodimos-1
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις:
http://www.eetaa.gr/fundings/main.php?tag=view_programmata_details&programma_id=66
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22.1.1.2. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εσωτερικών
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α.
Περίοδος εφαρμογής : 2018 – 2022
Στόχοι :
- Η ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης
- Η βελτίωση των υποδομών
- Η αύξηση της απασχόλησης
- Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δήμων
Σκοπός : Χρηματοδότηση δήμων για:
- έργα
- προμήθειες
- υπηρεσίες
- μελέτες
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : α) Τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος –
περιλαμβάνονται παρεμβάσεις όπως:
1. Κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση έργων
- τεχνικών υποδομών
- προστασίας του περιβάλλοντος
- αναβάθμισης της ποιότητας ζωής
2. Χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω
3. Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων.
β) Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων – περιλαμβάνονται
παρεμβάσεις όπως:
1. Κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση διοικητικών, κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών
υποδομών
2. Χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω
Προϋπολογισμός :300.000.000 €
Θεσμικό πλαίσιο : Αριθμ. πρωτ. 4748/20-02-2018: "Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων:
Σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα" και η
τροποποίησή της.
Επικοινωνία :
Αρμόδιο τμήμα: Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής
Τηλέφωνα: 213 1364974, 213 1364716, 213 1364706
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/programma-filodimos-2
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22.1.1.3. Προσαρμογή
λειτουργούντων
δημοτικών
βρεφικών,
παιδικών
και
βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου
αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017
Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εσωτερικών
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α.
Περίοδος εφαρμογής : έως 31.12.2022
Σκοπός : Σκοπός του Προγράμματος είναι η επιχορήγηση για την προσαρμογή λειτουργούντων
δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου
θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
Επιλέξιμες δαπάνες: Οι δαπάνες που αποσκοπούν στην προσαρμογή των κτιρίων στα οποία
στεγάζονται οι δημοτικοί βρεφικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί στις προδιαγραφές του
π.δ. 99/2017 και αφορά σε σταθμούς που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Προϋπολογισμός :
95.000.000€
Θεσμικό πλαίσιο :
ΦΕΚ 141/τ.Α΄/28.9.2017
π.δ. 99/2017: "Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας
των δήμων"
Επικοινωνία :
Υπουργείο Εσωτερικών
Πληροφορίες: Σ. Μπέσιου, Α. Φαρούπου
Τηλέφωνο: 2131364974, 2131364722
Email: s. mpesiou@ypes.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/paidikoi-stathmoi

22.1.1.4. ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
«Αντώνης Τρίτσης»

Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εσωτερικών
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.)
Περίοδος εφαρμογής : 2020 - 2023 (με δυνατότητα παράτασης)
Στόχοι
:
Ειδικότερα
οι
στόχοι
του
προγράμματος
είναι
οι
εξής:
- η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των βασικών υποδομών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού των
Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την
ασφάλεια
και
ποιότητα
ζωής
των
πολιτών,
- η επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, η εξομάλυνση των συνεπειών της κρίσης
εξαιτίας του κορωνοϊού, η προστασία της δημόσιας υγείας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
και της τοπικής οικονομίας,
- η εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης και ειδικότερα η
στήριξη των δομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης,
- η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στη σχέση της τοπικής αυτοδιοίκησης
με τον πολίτη με στόχο την εμπέδωση της έννοιας του ψηφιακού πολιτισμού,
- η ενίσχυση της ανταπόκρισης της διοίκησης στους τομείς αρμοδιότητας της τοπικής
αυτοδιοίκησης με τη συνεχή ενσωμάτωση νέων αναγκών και απαιτήσεων και ο εκσυγχρονισμός
του θεσμού της πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο.
Σκοπός : Έχοντας υπόψη την ανάγκη ενίσχυσης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, των Συνδέσμων
Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ με ένα καινοτόμο, ευέλικτο και στοχευμένο
αναπτυξιακό πρόγραμμα, για την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής, την ενδυνάμωση της
[177]

Στρατη γι κό Σχέ δ ι ο Δ ή μου Α μαρου σί ου 2 0 2 0 - 2 0 2 3
τοπικής οικονομίας και την εξομάλυνση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και την άρση των
οικονομικών
επιπτώσεων
από
την
πανδημία
του
κορωνοϊού
COVID
19.
Βασικός σκοπός του νέου προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης με το
συμβολικό
όνομα «Αντώνης Τρίτσης» είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού
αναπτυξιακής
προοπτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω των φορέων της αυτοδιοίκησης.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι στόχοι του Προγράμματος υλοποιούνται μέσω
- μελετών για την ωρίμανση πράξεων του παρόντος προγράμματος, καθώς και της τρέχουσας και
της επόμενης προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ,
- κατασκευής τεχνικών έργων,
- της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών με αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πρόσημο,
- οποιαδήποτε άλλης πρόσφορης δράσης στους τομείς αρμοδιότητας των ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού,
των Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, όπως ενδεικτικά: περιβάλλον,
απασχόληση, ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων και των οικισμών, ανακύκλωση,
πολιτική προστασία, δημόσια υγεία, κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, παιδεία, πολιτισμός,
αθλητισμός.
Προϋπολογισμός : 2.500.000.000 ευρώ (χρήματα τα οποία προέρχονται από δανεισμό από το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Ε.Π.))
Θεσμικό πλαίσιο : Απόφαση Αριθμ. 22766/09-04-2020 - ΦΕΚ 1386/Β'/14-04-2020
Επικοινωνία: Υπουργείο Εσωτερικών
Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής
Τηλέφωνα: - 213 1364974 - 213 1364716 - 213 1364706
Παρατηρήσεις : - Έργα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και δεν
μεταφέρονται σε αντίστοιχα περιφερειακά και τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ,
μεταφέρονται στο σύνολο τους στο παρόν Πρόγραμμα και χρηματοδοτούνται κατά τις διατάξεις
της
παρούσας.
- Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, δυνητικοί δικαιούχοι που
υπέβαλαν αιτήματα ένταξης σε προσκλήσεις του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» μπορούν να
αποσύρουν αιτήματα ή να ζητήσουν την ανάκληση αποφάσεων ένταξης, εφόσον δεν επιθυμούν
την υλοποίηση του έργου.
- Αιτήματα προς ένταξη που υποβλήθηκαν στα πλαίσια των Προσκλήσεων του Προγράμματος
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και αξιολογήθηκαν και για τα οποία έως την έναρξη ισχύος της παρούσας δεν
έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης, εξετάζονται με βάση τα όσα ίσχυαν κατά την υποβολή τους και
χρηματοδοτούνται κατά τις διατάξεις της παρούσας.
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.ypes.gr/
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22.1.2.
Προγράμματα του Πράσινου Ταμείου
22.1.2.1. Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου - Αστική Αναζωογόνηση (ΑΠ 1)
Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο
Κατηγορία Δικαιούχων :
ΔΗΜΟΙ
Στόχοι :
το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ενισχύει
έργα, που στοχεύουν:
- στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων
- στην επίτευξη των οικονομικών και κοινωνικών στόχων.
- στη χρηματοδότηση δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου, οι οποίες επιλέγονται από τις
προβλεπόμενες στο άρθρο 77 του Ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου
Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (όπως ισχύει).
Σκοπός : Σκοπός του Προγράμματος είναι η χρηματοδότηση δράσεων περιβαλλοντικου ισοζυγίου
των Δήμων για την περιβαλλοντική και πολεοδομική αποκατάσταση και εξισορρόπηση της
επιβάρυνσης που προκαλείται από τη διατήρηση αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσης,
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
- Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπλασης σε περιβαλλοντικά και πολεοδομικά υποβαθμισμένες
ή κορεσμένες περιοχές, και σε περιοχές που χρήζουν ειδικής προστασίας.
- Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων για την εξασφάλιση μέγιστης περιβαλλοντικής και αισθητικής
ποιότητας και χρηστικότητας από τους πολίτες.
- Κατεδάφιση αυθαίρετων ή και επικίνδυνων κτισμάτων.
- Αποκατάσταση, ανακαίνιση, αισθητική αναβάθμιση και διαμόρφωση κτιρίων που ανήκουν στην
ιδιοκτησία των Ο.Τ.Α. και φορέων Ν.Π.Δ.Δ. και ΔΕΚΟ.
- Καθαρισμό και οριοθέτηση ρεμάτων, καθώς και την εκτέλεση έργων αποκατάστασης και
ανάδειξής τους.
- Αποκομιδή και ασφαλή διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων και μπαζών με έμφαση σε
περιβαλλοντικά και πολεοδομικά ευαίσθητες περιοχές.
- Ολοκλήρωση ή αναθεώρηση του χωρικού σχεδιασμού, καθώς και την εκπόνηση μελετών
περιβαλλοντικής και πολεοδομικής διαχείρισης
- Χρηματοδότηση για την απόκτηση μέσω απαλλοτρίωσης ακινήτων, τα οποία δεν ανήκουν στο
Δημόσιο ή τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως Κοινόχρηστοι
Χώροι
- Χρηματοδότηση για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος,
περιλαμβανομένων των οικοτόπων και των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, ιδιαίτερα σε
περιοχές όπου υφίστανται πιέσεις αστικοποίησης ή/και πλήττονται από φυσικές ή ανθρωπογενείς
καταστροφές.
Θεσμικό πλαίσιο :
άρθρο 77 του Ν. 4495/2017
Επικοινωνία :
Πράσινο Ταμείο
Τηλέφωνο : 210 5241919 & 5241903
Fax : 210 5241833
E-mail: info@prasinotameio.gr
Παρατηρήσεις : - Ως χωρικό πεδίο δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου καθορίζονται:
α) αστικά κέντρα και οικισμοί και ιδιαίτερα πυκνοδομημένες αστικές περιοχές κατοικίας με
πολεοδομική, περιβαλλοντική ή και κοινωνική επιβάρυνση,
β) περιοχές εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού, καθώς και περιοχές με αυθαίρετη δόμηση.
Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/
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22.1.2.2. Πρόγραμμα ΤΧΣ: Ειδικό πρόγραμμα χορήγησης επενδυτικών δανείων
οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικησης (ΟΤΑ) Α’ βαθμού για εκπόνηση τοπικών
χωρικών σχεδίων (ΤΧΣ)
Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Περίοδος εφαρμογής : 2019-2024 (με δυνατότητα παράτασης)
Στόχοι : Βασικός στόχος του Προγράμματος ΤΧΣ είναι η ταχεία εκπόνηση και έγκριση Τοπικών
Χωρικών Σχεδίων για το σύνολο της χώρας, που θα συμβάλει στην ολοκληρωμένη χωρική
ανάπτυξη και εδαφική οργάνωση σε επίπεδο πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, δημιουργώντας συνθήκες
ασφάλειας δικαίου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Σκοπός : Σκοπός του Προγράμματος είναι η ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού σε τοπικό
επίπεδο σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του ν. 4447/20156 και του ν. 3852/2010.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Eκπόνηση και έγκριση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων
Προϋπολογισμός :
200.000.000 Ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο :
ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓ/32989/627
ΦΕΚ 1620/Β/10-05-2019
Επικοινωνία :
Πράσινο Ταμείο
τηλ: 210 5241903, 210 5241919
Παρατηρήσεις : - Αναμένεται πρόσκληση
Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις
:https://www.eetaa.gr/fundings/main.php?tag=view_programmata_details&programma_id=67
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=l27LwEdwE9g%3D&tabid=37&language=el-GR
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22.1.2.3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2018 - 2020
Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο
Κατηγορία Δικαιούχων : ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 01/01/2018 - 31/12/2020
Στόχοι : Οι στόχοι του προγράμματος LIFE συντίθενται στα κάτωθι:
- Να συμβάλλει προς μια αποδοτική, φιλική προς το κλίμα, χαμηλών εκπομπών άνθρακα
οικονομία, στην προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, διατηρώντας και βελτιώνοντας τη
βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα και ειδικότερα το δίκτυο Natura 2000
- Να προωθήσει την εφαρμογή και ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων στις
πολιτικές και πρακτικές των κρατών – μελών
- Να βελτιώσει την περιβαλλοντική και κλιματική διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα
- Να υποστηρίξει την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος Περιβαλλοντικής Δράσης
Σκοπός : Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί το κύριο 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», στηρίζει την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος Δράσης
για το Περιβάλλον και άλλες στρατηγικές και σχέδια της ΕΕ για το περιβάλλον και για το κλίμα.
Στο πρόγραμμα LIFE (2014-2020), καθιερώνονται δύο υποπρογράμματα:
- Για το Περιβάλλον
- Δράση για το κλίμα
Προϋπολογισμός : 1.657.063.000 € (- 1.243.817.750 € για το Υποπρόγραμμα Περιβάλλον: 413.245.250 € για το Υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα)
Θεσμικό πλαίσιο : ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 (11/12/2013)
Επικοινωνία :
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τηλέφωνο : 210 5241919, 210 5241903
Παρατηρήσεις : Οι αιτήσεις των προσκλήσεων του 2020 ξεκινούν 2 Απριλίου 2020
Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις :
http://www.lifetaskforce.gr/attachments/article/244/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%C
E%B5%CF%84%CE%AD%CF%82%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1
%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20LIFE%202018-2020.pdf
- https://ec.europa.eu/easme/en/life

[181]

Στρατη γι κό Σχέ δ ι ο Δ ή μου Α μαρου σί ου 2 0 2 0 - 2 0 2 3
22.1.2.4. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2019
Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο
Κατηγορία Δικαιούχων :
Περίοδος εφαρμογής : 2019 - 2020
Προϋπολογισμός :
2.500.000,00 ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο :
αρ.πρωτ. 1387/22-3-2019 ΥΑ/ ΑΔΑ: ΨΘΙΨ46Ψ844-ΡΝΘ
Επικοινωνία :
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΟ
Τηλέφωνο : 210 5241919
Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/
22.1.2.5. Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019
Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο
Κατηγορία Δικαιούχων :
ΔΗΜΟΙ
Στόχοι :
Στόχος του Προγράμματος είναι οι ώριμες απαλλοτριώσεις αμιγώς κοινόχρηστων
χώρων και χώρων πρασίνου που προβλέπονται σε εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια. Με το
πρόγραμμα αυτό, το Πράσινο Ταμείο συμβάλει στην προστασία από τις δυσμενείς καιρικές
συνθήκες και τα έκτακτα φαινόμενα, στην προσαρμογή στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής,
αλλά και στη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των κατοίκων των πόλεων.
Σκοπός : Σκοπός του προγράμματος με τίτλο «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις
πόλεις 2019» είναι η χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού για την απόκτηση αμιγώς
Κοινοχρήστων Χώρων και χώρων πρασίνου που προβλέπονται σε εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια,
οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική σημασία και των οποίων η εξασφάλιση αποζημίωσης έχει
επείγοντα χαρακτήρα. Για την απόκτηση των κοινόχρηστων χώρων το Πράσινο Ταμείο καταβάλει
την αποζημίωση για τη συντέλεση επιβληθείσας απαλλοτρίωσης ή μπορεί να δεσμεύει ανάλογο
ποσό προκειμένου να επανεπιβληθεί η απαλλοτρίωση. Τα αιτήματα των Ο.Τ.Α. αφορούν ώριμες
απαλλοτριώσεις σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Το Πράσινο Ταμείο καταβάλει αποζημιώσεις για τις απαλλοτριώσεις,
μόνο κατά το μέρος που αφορά στις υποχρεώσεις των Δήμων και όχι των τρίτων, για την
απόκτηση των προβλεπόμενων ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, όπως πλατείες, άλση, χώροι
πρασίνου, παιδικές χαρές κ.α.,
Προϋπολογισμός :15.000.000 ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο : Παρ. 1 άρθρου 77 του Ν.4495/17
Επικοινωνία :
Πράσινο Ταμείο
Τηλέφωνο : 210 5241919 & 5241903
Fax : 210 5241833
E-mail: info@prasinotameio.gr
Ε-mail: PFouskokolaki@prasinotameio.gr
Παρατηρήσεις : Στο Πρόγραμμα δεν εντάσσονται κοινωφελείς χώροι, δρόμοι, πεζόδρομοι,
υποδομές κ.λ.π..
Ιστοχώρος προγράμματος : ww.prasinotameio.gr/index.php/el/
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις :
http://www.prasinotameio.gr/attachments/article/406/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%
CE%9F%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%
99%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%
CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%A0%CE%
A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%
A3.pdf
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]=6790&language=el-GR
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22.1.3.

Προγράμματα λοιπών Υπουργείων

22.1.3.1. Ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας
(Υπουργείο Εσωτερικών – Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Υπουργείο Οικονομικών)
Φορέας χρηματοδότησης : Λοιπά Υπουργεία
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α.
Σκοπός : Η χρηματοδότηση, από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, πραγματοποιείται με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία έως δύο (2) νέων τμημάτων
βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας σε κάθε Δήμο. Τα νέα τμήματα δύναται να
ενταχθούν σε ήδη λειτουργούντες σταθμούς, εφόσον σε αυτούς υπάρχει ελεύθερος χώρος ικανός
να διαμορφωθεί ώστε να τα στεγάσει, ή να αποτελέσουν τμήματα νέου/νέων σταθμού/σταθμών
που θα συστήσει ο Δήμος.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
- Εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενων κενών και ελεύθερων
κτιριακών χώρων
- Το κόστος προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων
φροντίδας βρεφών και νηπίων
- Πιθανές δαπάνες αναγκαίων προπαρασκευαστικών και υποστηρικτικών μελετών και υπηρεσιών
Προϋπολογισμός :
- Μέχρι 50.000 ευρώ: για ένα τμήμα δυναμικότητας 12 βρεφών ή ένα
τμήμα δυναμικότητας 25 νηπίων - Μέχρι 75.000 ευρώ: για δύο τμήματα (όπως τα παραπάνω)
βρεφικής ή δύο νηπιακής ή ένα βρεφικής κι ένα νηπιακής φροντίδας
Θεσμικό πλαίσιο :- ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Δ 11/οικ. 21568/620 - ΦΕΚ 1409/Β'/25-04-2018
Επικοινωνία :
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Α.Ε.
Αλατάς Απόστολος, τηλ. 2131320674, e-mail: alatas@eetaa.gr,
Κατσουλάκης Ευτύχης, τηλ. 2131320644, e-mail: katsoulakis@eetaa.gr,
Ψωμίδης Γρηγόρης, τηλ. 2131320708, e-mail: gpsom@eetaa.gr,
Εμιρζας Ιωάννης, τηλ. 2131320684, e-mail: emirzas@eetaa.gr
Παρατηρήσεις : Οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου κάθε νέου τμήματος πρέπει να διασφαλίζουν
την απόλυτη τήρηση των προδιαγραφών που ορίζει το π.δ. 99/2017 (Α΄ 141).
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_neoi
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22.1.3.2. ΗΛΕΚΤΡΑ: Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης
(Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ ΤΠ&Δ)

Δημόσιων

Κτιρίων

Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Κατηγορία Δικαιούχων : ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής :2019 - 2025
Στόχοι : Βασικός στόχος του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» είναι η συμβολή του στην επίτευξη του
εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης και παράλληλα η ικανοποίηση του στόχου της
ετήσιας ενεργειακής ανακαίνισης του συνολικού εμβαδού της θερμικής ζώνης των κτιρίων της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης, που αποτελεί το 3% του συνολικού εμβαδού και την προώθηση
του υποδειγματικού ρόλου του δημοσίου.
Σκοπός : Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος
που ανήκει στην ιδιοκτησία των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. με παρεμβάσεις που αφορούν
ενδεικτικά στο κέλυφος του κτιρίου, στα διάφορα συστήματα Ηλεκτρο-Μηχανολογικών (Η/Μ)
εγκαταστάσεων και παρεμβάσεις που αποδεδειγμένα συμβάλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση
των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της στατικής ενίσχυσης, όπου απαιτείται.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ενδεικτικές δράσεις:
Παρεμβάσεις που αφορούν ενδεικτικά στο κέλυφος του κτιρίου, στα διάφορα συστήματα ΗλεκτροΜηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και παρεμβάσεις που αποδεδειγμένα συμβάλουν στην
ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της στατικής ενίσχυσης, όπου
απαιτείται.
Προϋπολογισμός :
500.000.000 ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο :
KYA 2597/Β'/28.06.2019
Απόφαση αρ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/56386/620
Επικοινωνία :
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Τηλ. Κέντρο: 213-1513000, 213-1515000
Παρατηρήσεις : - Πεδίο εφαρμογής του Προγράμματος είναι όλη η χώρα
- Το Πρόγραμμα αφορά στη χορήγηση επενδυτικών δανείων μέσω του ΤΠΔ στους φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης/ Χρηματοοικονομική Διαχείριση: Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
- Φορέας διαχείρισης του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» ορίζεται η Διεύθυνση Ενεργειακών
Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Ιστοχώρος προγράμματος :
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=38&gcsQuery=%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA
%CF%84%CF%81%CE%B1
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις :
http://eetaa.gr/fundings/main.php?tag=view_programmata_details&programma_id=68
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22.1.4.

Προγράμματα λοιπών φορέων

22.1.4.1. Επιχορήγηση Μελετών Ωρίμανσης Έργων των ΟΤΑ - Β’ ∆ράση (ΤΠ&Δ)
Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Κατηγορία Δικαιούχων :
ΔΗΜΟΙ
Στόχοι : Στόχος του παρόντος Προγράμματος είναι η επιχορήγηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, μέσω ειδικού καταπιστευτικού λογαριασμού (escrow account), με σκοπό την
εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού
συμφέροντος.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Η επιχορήγηση καλύπτει τη δαπάνη:
Α) των δικαιούχων Ο.Τ.Α.: για την εκπόνηση μελέτης ή μελετών, για την ωρίμανση του έργου,
στο οποίο αφορά η μελέτη, που περιλαμβάνει την υποστήριξη όλων των επιμέρους διαδικασιών
ωρίμανσης αυτού.
Β) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων: για τη σύνταξη υποδείγματος μελέτης και τευχών
δημοπράτησης, που στοχεύουν στην προτυποποίηση κατηγοριών έργων υποδομής, ή γενικού
συμφέροντος, από τρίτους φορείς μέσω προγραμματικών συμβάσεων που θα συναφθούν για το
σκοπό αυτό με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του προγράμματος.
Προϋπολογισμός : 7.500.000 ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο : ΚΥΑ 2/89947/2017 (ΦΕΚ 4704/Β/29-12-2017) - Αρ. 73, Ν. 4445/2016 (ΦΕΚ
236/τ.Α΄/19-12-2016)
Επικοινωνία :
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Πληροφορίες: 2132116227 – 2132116219 – 2132116228
e-mail: i.kontoriga@tpd.gr – e.mantopoulou@tpd.gr – d.anagnostopoulos@tpd.gr.
Παρατηρήσεις : - Η συνολική επιχορήγηση για τους δικαιούχους δήμους των κατηγοριών (α) ,
(β) και (δ) δε μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 85.000 ευρώ, ενώ για τους δικαιούχους της
κατηγορίας (γ), δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 15.000 ανά δήμο
- Καθήκοντα Τεχνικού Συμβούλου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την υποστήριξή
του στην αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων, στη μηχανογραφική επεξεργασία τους και
την παρακολούθηση της επιχορήγησης αναλαμβάνει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε
- Η εκτέλεση του έργου, στο οποίο αφορά η επιχορηγούμενη μελέτη, θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί μέσα στα πλαίσια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, ανεξάρτητα από τον
τρόπο και τη μορφή χρηματοδότησης. Σε διαφορετική περίπτωση η επιχορήγηση θα
παρακρατείται από τους ΚΑΠ της επόμενης χρονιάς
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.tpd.gr/epixorigiseis-ota/
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://www.eetaa.gr/index.php?tag=tpd_meletes
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22.1.4.2. Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας (Υπουργείο Εργασίας/ ΟΑΕΔ)
Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εργασίας/ ΟΑΕΔ/ ΕΣΠΑ
Κατηγορία Δικαιούχων :
ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΛΛΟΙ
Στόχοι : Η δράση έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων
που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση και τη μακρά ύφεση που
υπέστη η ελληνική οικονομία. Αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, στην
ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα στην αναβάθμιση των
παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Σκοπός : Η δράση αποσκοπεί:
- στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας,
- στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων,
- στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών
- στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας: Αντικείμενο της δράσης είναι
η προώθηση στην απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ (ωφελούμενοι)
μέσω της τοποθέτησής τους για συνολικό χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, όπως η δημόσια
πρόσκληση θα εξειδικεύσει, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και
κατάρτισης για την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων
των συμμετεχόντων σε συνδυασμό με την απασχόλησή τους προς την επίτευξη του στόχου της
ένταξης / επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.
Οι επιβλέποντες Φορείς: Δήμοι, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας προσλαμβάνουν,
απασχολούν ανέργους και πιστοποιούν την απασχόλησή τους στον ΟΑΕΔ.
Προϋπολογισμός : α) ύψους περίπου 155.780.038 ευρώ (2018 και 2019) ως προς
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και β) ύψους 63.495.962 (2018 και 2019) ως προς το εθνικό
σκέλος σε βάρος του προϋπολογισμού
Θεσμικό πλαίσιο : - ΚΥΑ 8.7847/2018 - ΦΕΚ 3013/Β/25.07.2018
- ΚΥΑ 9.3761/2019 - ΦΕΚ 2466/Β/21.6.2019 (Τροποποίηση της ΚΥΑ 8.7847/2018: επέκταση της
οκτάμηνης εργασίας των ωφελούμενων για επιπλέον 4 μήνες)
Επικοινωνία :
Οργανισμός Απασχόλησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος, 17456
Τηλ.: 11320
Email: infoportal@oaed.gr
Παρατηρήσεις :Αναμένεται νέα πρόσκληση-Φορέας διαχείρισης του προγράμματος είναι ο ΟΑΕΔ
Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.oaed.gr/programmata-koinophelous-charaktera//asset_publisher/YToB771ylGDF/content/enarxe-programmatos-proothese-tes-apascholesesmeso-programmaton-koinophelous-charaktera-gia-8-933-theseis-plerous-apascholeses?redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fprogrammata-koinophelouscharaktera%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_YToB771ylGDF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_stat
e%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : http://www.et.gr/idocsnph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL821paEXBAV1ofP1
Rf9veiteJInJ48_97uHrMtszFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZC
MxLMtR_gD6-hI7aNnPQ4q7yoygoyIVTwCJhgiQoahYTmO-5c
http://www.epanad.gov.gr/default.asp?pid=13&la=1
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22.1.4.3. Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα
για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων
Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εργασίας/ ΟΑΕΔ/ ΕΣΠΑ
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2020 - 2022
Στόχοι : Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων (36.500
άτομα) με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο
αποκλεισμού (όπως ενδεικτικά οι μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και
απαιτείται να εργαστούν σε πρώτη φάση, σε «προστατευμένο περιβάλλον» προκειμένου να
ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση, διατηρώντας την
ικανότητα απασχόλησής τους. Παράλληλα τα προγράμματα θα συνδέονται με την αναβάθμιση
γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με
τις πραγματικές εξατομικευμένες ανάγκες των ανέργων ώστε οι συμμετέχοντες να ενισχύονται
κατά την διαδικασία ένταξης τους στην αγορά εργασίας, ούτως ώστε να έχουν πολλαπλασιαστική
επίδραση στην οικονομία.
Σκοπός : Η δράση αποσκοπεί:
α) στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας,
β) στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων,
γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και
δ) στην σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής
κοινωνίας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Συνοψίζοντας η δράση περιλαμβάνει:
- Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων
φορέων.
- Μία ατομική συνεδρία επαγγελματικής συμβουλευτικής προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι
ανάγκες και οι επιθυμίες των ωφελουμένων
- Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 150 ωρών το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των
γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης το οποίο
υποχρεωτικά θα παρακολουθεί το σύνολο των ωφελουμένων.
Προϋπολογισμός : 276.699.200 Ευρώ (200.532.200,00 Ευρώ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2021-2027»
και β) 76.167.000,00 Ευρώ ως προς το εθνικό σκέλος σε βάρος του προϋπολογισμού του 2020
του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΚΑΕ 2493)
Θεσμικό πλαίσιο : Η δράση ως προς το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος της εντάσσεται στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου
Μάθηση» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ως προς το σκέλος που χρηματοδοτείται
από εθνικούς πόρους εντάσσεται στην υποπαρ. ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν.
4152/2013.
Επικοινωνία :
Οργανισμός Απασχόλησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος, 17456
Τηλ.: 11320
Email: infoportal@oaed.gr
Παρατηρήσεις : Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις
με αριθ. 8/2018 και 3/2019 Δημόσιες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.
- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.oaed.gr/nea
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : http://www.epanad.gov.gr/default.asp?pid=13&la=1
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22.2.Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα - ΕΣΠΑ 2014-2020
22.2.1.
Τομεακά προγράμματα
22.2.1.1. ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Πρόγραμμα

Υποδομές

Μεταφορών,

Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Κατηγορία Δικαιούχων :
ΔΗΜΟΙ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ,
ΦΟΡΕΙΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.),
ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι :
Οι στόχοι του ΥΜΕΠΕΡΑΑ είναι:
Α. Για τις Μεταφορές:
- Προώθηση της ολοκλήρωσης μέρους των υποδομών του βασικού Διευρωπαϊκού Δικτύου
Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), οδικών και σιδηροδρομικών και περαιτέρω ανάπτυξη/ αναβάθμιση του
αναλυτικού ΔΕΔ-Μ, με έμφαση στο οδικό και σιδηροδρομικό, αλλά και επιλεγμένες παρεμβάσεις
λιμένων και αεροδρομίων
- Προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών και εκσυγχρονισμός του συστήματος μεταφορών
(σιδηροδρομικές συνδέσεις με τα λιμάνια του βασικού ΔΕΔ-Μ και τα εμπορευματικά κέντρα, οδικές
συνδέσεις διευρωπαϊκών λιμανιών και αεροδρομίων της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας)
- Βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών (οδική ασφάλεια, ασφάλεια ναυσιπλοΐας και λιμενικών
εγκαταστάσεων, ασφάλεια αεροναυτιλίας)
-Ανάπτυξη και επέκταση των βιώσιμων και οικολογικών αστικών μεταφορών (αστικών μέσων
σταθερής τροχιάς και λοιπών καθαρών επιφανειακών μέσων)
Β. Για το Περιβάλλον:
- Εκπλήρωση των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού κεκτημένου της ΕΕ στους τομείς των
Αποβλήτων και των Υδάτων
- Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή - Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
- Διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας
- Βιώσιμη αστική ανάπτυξη - Αστική αναζωογόνηση
Σκοπός : Σκοπός του προγράμματος είναι:
Α. Προστασία του περιβάλλοντος, μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, ανάπτυξη,
εκσυγχρονισμός και συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
Β. Συμβολή στην ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας
και τη μείωση του θορύβου, προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας μέσω ανάπτυξης συστημάτων
μεταφορών φιλικών προς το περιβάλλον (προαστιακός, μετρό, τραμ).
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι ενδεικτικές δράσης του προγράμματος είναι:
- Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων
- Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε
όλους τους τομείς
- Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης
κινδύνων μέσω στοχευμένων δράσεων υποστήριξης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή,
και αντιμετώπισης υψηλής επικινδυνότητας πλημμυρικών φαινομένων
- Διατήρηση και προστασία περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων μέσω
δράσεων για ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στους τομείς των
αποβλήτων και των υδάτων, εμβληματικών παρεμβάσεων για βελτίωση και αναζωογόνηση του
αστικού περιβάλλοντος και στοχευμένων δράσεων για μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης,
περιορισμό του θορύβου και προστασία της βιοποικιλότητας
Προϋπολογισμός :
5.516.191.842 ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο :
- Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την
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προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) - Απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής με αριθμό C (2014) 10160 final / 18-12-2014 που αφορά στην έγκριση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
2014-2020 (CCI 2014GR16M1OP001), όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό C(2017) 8399
final/6-12-2017 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Επικοινωνία :
Τηλ.:210-6930155
e-mail: ymeperaa@mou.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.ymeperaa.gr
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις :
https://www.espa.gr/el/Pages/staticOPInfrastructureEnvironment.aspx
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22.2.1.2. ΕΠ ΑΝΕΚ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα
& Καινοτομία
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Κατηγορία Δικαιούχων :
ΔΗΜΟΙ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ,
ΦΟΡΕΙΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.),
ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι : Το ΕΠΑνΕΚ στοχεύει στην δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού υποδείγματος, που
αναδεικνύει σε κεντρικό ρόλο παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της
οικονομίας και υλοποιεί την στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης, με στόχο τη σύνδεση της
έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση των υφιστάμενων
πλεονεκτημάτων της Ελλάδας και των περιφερειών της ως αναγκαίες προϋποθέσεις για την
μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους και την ευημερία των πολιτών της.
Σκοπός : Το ΕΠΑνΕΚ κατέχει κεντρική θέση στην προσπάθεια της χώρας για τη δημιουργία και
στήριξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις κινούνται στο πλαίσιο των
παρακάτω στρατηγικών πυλώνων που οικοδομούν και στηρίζουν τη στρατηγική του ΕΠΑνΕΚ, με
γνώμονα το νέο μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας:
Α. Προσαρμογή των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες αναπτυξιακές
απαιτήσεις
Β. Επικέντρωση σε τομείς παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και δυνάμει εξωστρεφείς και
καινοτόμους
Γ. Στοχευόμενη επιλογή επενδύσεων / επιχειρήσεων / δραστηριοτήτων που διαθέτουν τα
ζητούμενα χαρακτηριστικά για το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα
Δ. Εξασφάλιση των παραγόντων που διευκολύνουν τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στο
ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον
Προϋπολογισμός :
4,67δις ευρώ (3,65 δις Ευρώπη & 1,02 δις ελληνικιή συμμετοχή)
Θεσμικό πλαίσιο :
Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014)
Επικοινωνία :
Αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση του Προγράμματος
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
URL: www.antagonistikotita.gr
Τηλέφωνο: 801 1136300
Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.antagonistikotita.gr/epanek/secretariat1.asp
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://www.espa.gr/el/Pages/staticOPEpanek.aspx
https://www.espa.gr/elibrary/Antagonistikotita_2014GR16M2OP001_1_3_el.pdf
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22.2.1.3. ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Κατηγορία Δικαιούχων :
ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι :
Στόχοι:
- Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και ενεργός κοινωνική
ενσωμάτωση στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας.
- Αντιμετώπιση της ανεργίας και αύξηση της βιώσιμης απασχόλησης για όλους.
- Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας όλων των βαθμίδων του εκπαιδευτικού
συστήματος.
- Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και βελτίωση της συνάφειας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
με την αγορά εργασίας.
- Καταπολέμηση της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ενίσχυση της
απασχόλησης και ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας για
το σύνολο του εργατικού δυναμικού, κυρίως σε ομάδες με μεγάλα ποσοστά ανεργίας
- Ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ιδίως άτομα μειωμένων
τυπικών προσόντων, με στόχο την ένταξη ή/και επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
- Μείωση της ανεργίας των νέων 15-29 ετών, ιδιαίτερα εκείνων εκτός εργασίας, δομών
εκπαίδευσης ή κατάρτισης, με τη διευκόλυνση της εισόδου στην αγορά εργασίας και ενίσχυσης
των δεξιοτήτων τους.
- Εκσυγχρονισμός και περαιτέρω ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας.
- Εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.
- Ένταξη ή/και επανένταξη στην αγορά εργασίας ωφελουμένων στο πλαίσιο της πιλοτικής
εφαρμογής του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος».
- Ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
(ΕΚΟ), μέσω και της προώθησης της κοινωνικής οικονομίας.
- Μείωση της σχολικής διαρροής, ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλά ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης
του σχολείου (ΠΕΣ)
- Αναβάθμιση και διασύνδεση των συστημάτων Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης με την αγορά εργασίας.
- Προώθηση της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
- Ενδυνάμωση των δεσμών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και τον
επιχειρηματικό κόσμο.
- Ενίσχυση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω της
προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας και της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου ερευνητικού
δυναμικού.
- Αναβάθμιση του συστήματος Διά Βίου Μάθησης και αύξηση της συμμετοχής σε αυτήν.
Σκοπός : Η συμβολή του Προγράμματος μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης
παρεμβάσεων απασχόλησης, κατάρτισης, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, στην επίτευξη των
εθνικών στόχων για την απασχόληση, την καταπολέμηση της φτώχειας και την εκπαίδευση,
υποστηρίζοντας έτσι το συνολικό όραμα της χώρας για τη αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας
και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ενδεικτικές Δράσεις
- Συστημικές παρεμβάσεις των θεσμών της εργασίας και της πρόνοιας
- Βελτίωση προοπτικών απασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού
- Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων: Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση
των Νέων έως 29 ετών (ΠΑΝ)
- Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος
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- Τεχνική Βοήθεια
Προϋπολογισμός :
2,67 δις (2,1 δις Ευρωπαϊκή Ένωση & 0,5 δις Ελλάδα)
Θεσμικό πλαίσιο :
Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014)
Επικοινωνία :
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Τηλέφωνο: 210 3278046
e-mail Τομέας Εκπαίδευσης: edulll@epeaek.gr
e-mail Τομέας Εργασίας: eydanad@mou.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.epanad.gov.gr/
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : http://www.edulll.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/staticOPEpanadvm.aspx
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22.2.1.4. ΕΠ ΜΔΤ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Κατηγορία Δικαιούχων :
ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι :
- Ενίσχυση της οργανωτικής, θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της δημοσίας διοίκησης και
της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα από παρεμβάσεις που θα αλλάξουν τη δομή την οργάνωση και
τη λειτουργία των υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.
- Προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Δημόσιο Τομέα η οποία σε συνδυασμό με
συστημικές δράσεις και πολιτικές, θα αποτελέσουν τα κύρια εργαλεία μετασχηματισμού των
υφιστάμενων διαδικασιών βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες και καθιστώντας τη Διοίκηση
πιο αποτελεσματική και αποδοτική.
- Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα, μέσω: της ορθολογικής κατανομής
των ανθρώπινων πόρων, της καλύτερης αξιοποίησης των στελεχών της διοίκησης καθώς και της
παροχής αναβαθμισμένων υπηρεσιών κατάρτισης/εκπαίδευσης, με στόχο την ατομική ανάπτυξη
των υπαλλήλων και την ανταπόκρισή τους στις αυξημένες ανάγκες.
Σκοπός : Σκοπός του επιχειρησιακού προγράμματος είναι, μέσα από την υλοποίηση στοχευμένων
δράσεων, να καταστεί η ελληνική Δημόσια Διοίκηση συνεκτική, καλά συντονισμένη, ευέλικτη,
εξωστρεφής και αποτελεσματική 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
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
- Αναβάθμιση των διαδικασιών σχεδιασμού, εφαρμογής και παρακολούθησης δημοσίων
πολιτικών.
- Αναδιοργάνωση φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.
- Κωδικοποιήσεις νομοθεσίας.
- Ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων στοχοθεσίας και αξιολόγησης.
- Ανασχεδιασμός εσωτερικών και εξωστρεφών διεργασιών και απλούστευση διοικητικών
διαδικασιών.
- Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών.
- Προώθηση αρχών διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς.
- Εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης:
1. δημιουργία ή αναβάθμιση συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη της καλύτερης οργάνωσης και
λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα.
2. ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.
3. ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών.
- Εκπαίδευση – κατάρτιση δημοσίων υπαλλήλων
Προϋπολογισμός : 487 εκατ. ευρώ (377 εκατ. Ευρωπαϊκή Ένωση & 110 εκατ. ευρώ Εθνική
Συμμετοχή),
Θεσμικό πλαίσιο : Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014)
Επικοινωνία :
Αρμόδια αρχή για τη διαχείριση του Προγράμματος
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, URL: www.epdm.gr, Τηλέφωνο: 213 2108000, e-mail:
epdm@mou.gr, Παρατηρήσεις : Αρμόδια αρχή για τη διαχείριση του Προγράμματος
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις :
https://www.espa.gr/el/Pages/staticOPMetarythmisiDimosiouTomea.aspx
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22.2.1.5. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι : Η στρατηγική του Προγράμματος διαρθρώνεται γύρω από δύο αλληλένδετους και
συμπληρωματικούς κεντρικούς στόχους:
- Τη μετάβαση σε ένα ισχυρό, αειφόρο αγροδιατροφικό σύστημα
- Την αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των αγροτικών περιοχών
μέσω συγκεκριμένων στρατηγικών επιλογών όπως:
1. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του αγρο-διατροφικού
συστήματος και ενίσχυση της αξίας αλυσίδας των εγχώριων αγροτικών προϊόντων
2. Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της
καινοτομίας
3. Η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και αντιμετώπιση ή/και προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή
4. Η ενίσχυση του κοινωνικού ιστού στις αγροτικές περιοχές
Σκοπός : Σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη ανάπτυξη και βιώσιμη
ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου και ο σχεδιασμός του αποσκοπεί στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα, στην ανάδειξη του πολυλειτουργικού
χαρακτήρα των αγροτικών περιοχών και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
- Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες
αντικατάστασης στην εκμετάλλευση
- Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
- Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού
- Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές
και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων
- Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων
- Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
- Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών
- Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας
- Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα
- Βιολογική Γεωργία
- Αντισταθμιστική ενίσχυση σε δασικές περιοχές του Natura 2000
- Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα
- Ενίσχυση για την καλή διαβίωση των ζώων
- Συνεργασία
- Στήριξη της τοπικής ανάπτυξης LEADER (ΤΑΠΤΚ)
- Τεχνική βοήθεια
Προϋπολογισμός :
5,88 εκατ. ευρώ (4,72 εκατ. ευρώ Ευωπαϊκή Ένωση & 1,16 εκατ. ευρώ
Εθνική Συμμετοχή)
Θεσμικό πλαίσιο :
Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014)
Επικοινωνία :
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
URL: www.agrotikianaptixi.gr, Τηλέφωνο: 210 5275100
e-mail: agrotikinaptixi@mou.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.agrotikianaptixi.gr/el
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://www.espa.gr/el/Pages/staticAgrotikiAnaptyxi.aspx
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22.2.1.6. ΕΠΑλΘ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014 - 2020
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι :
- Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης.
- Βιωσιμότητα της θαλάσσιας αλιείας και βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών που εξαρτώνται
παραδοσιακά από την αλιεία.
- Προστασία και αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των έμβιων πόρων, έλεγχος
των αλιευτικών δραστηριοτήτων, συλλογή αλιευτικών δεδομένων και βελτίωση των γνώσεων
σχετικά με την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Σκοπός : Η ενίσχυση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου
και ανταγωνιστικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και η προώθηση της γαλάζιας
ανάπτυξης και των θαλάσσιων δεξιοτήτων στην Ελλάδα.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις κινούνται στο πλαίσιο των
παρακάτω αξόνων προτεραιότητας του Προγράμματος:
- Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου,
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας
- Προαγωγή της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου,
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας
- Προαγωγή της εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής
- Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής
- Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης
- Προαγωγή της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής
Προϋπολογισμός : 523 εκατ. ευρώ (389 εκατ. ευρώ Ευρωπαϊκή Ένωση & 134 εκατ. Εθνική
Συμμετοχή)
Θεσμικό πλαίσιο : Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014)
Επικοινωνία :
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Τηλέφωνο: 213 1501150
e-mail: infoalieia@mou.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.alieia.gr/
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://www.espa.gr/el/Pages/staticOPMaritimeFisheries.aspx
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22.2.2.
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
22.2.2.1. ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Αττικής
Κατηγορία Δικαιούχων :
ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΦΟΡΕΙΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.), ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α., ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ο.Τ.Α., ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΤΑ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι :
- Αξιοποίηση και βελτίωση της ερευνητικής υποδομής και του ανθρώπινου δυναμικού.
- Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής οικονομίας.
- Ολοκλήρωση των βασικών υποδομών (ειδικότερα των υποδομών προστασίας του
περιβάλλοντος).
- Μείωση των χωρικών ανισοτήτων εντός της Περιφέρειας.
- Αντιμετώπιση της φτώχειας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης των πληθυσμιακών ομάδων.
Σκοπός : Σκοπός του Περιφερειακού Προγράμματος είναι η κοινωνική, οικονομική και
περιβαλλοντική ανασυγκρότηση της Αττικής, ως Περιφέρεια της Ευρώπης, με μοχλούς ανάπτυξης
την πολιτιστική της ταυτότητα, τις τοπικές παραγωγικές δυνάμεις, την τεχνολογία και καινοτομία.
Κεντρικό σημείο αναφοράς αποτελεί η ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και η
ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στην ολοκληρωμένη και ισόρροπη ανάπτυξη της Αττικής
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
- Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
- Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και
των επικοινωνιών
- Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε
όλους τους τομείς
- Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης
κινδύνων
- Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
- Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
- Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των
εργαζομένων
- Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ
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- Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΤΠΑ
- Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
- Τεχνική Βοήθεια
Προϋπολογισμός :1.139.966.972 ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο : Ν. 4314/ 2014: ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Επικοινωνία :
Περιφέρεια Αττικής - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Τηλέφωνο: 213 1500000
e-mail: attiki@mou.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.pepattikis.gr/
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://www.espa.gr/el/Pages/staticOPAttica.aspx
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22.3.Προγράμματα
Συνεργασίας
22.3.1.

Ευρωπαϊκής

Εδαφικής

/

Διακρατικής

Διαπεριφερειακής

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A "Ελλάδα - Κύπρος"

Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Κατηγορία Δικαιούχων :
ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι :
- Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιλέξιμης περιοχής με τη στήριξη της
επιχειρηματικότητας και τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών.
- Κάλυψη πεδίων ενέργειας, κλιματικής αλλαγής και μεταφορών, μέσω της προώθησης μιας
οικονομίας με χαμηλά επίπεδα εκπομπών άνθρακα.
- Πρόληψη καταστροφών, την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και των
τεχνολογιών για την προστασία φυσικών πόρων.
- Χρηματοδοτικές προτεραιότητες
Σκοπός : Τα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) αποτελούν βασικό
εργαλείο για την ενδυνάμωση των χωρικών συνεργασιών στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά και με
τρίτες χώρες και συνιστούν μια από τις κύριες επιλογές για την προγραμματική περίοδο 20142020.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις κινούνται στο πλαίσιο των
παρακάτω αξόνων προτεραιότητας του Προγράμματος:
- Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας στην
διασυνοριακή περιοχή
- Άξονας Προτεραιότητας 2: Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές
- Άξονας Προτεραιότητας 3: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
- Άξονας Προτεραιότητας 4: Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
Προϋπολογισμός :
54.072.416,00 ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο :
Ν. 4314/ 2014: ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Επικοινωνία :
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Τηλέφωνο: 2310 469600
e-mail: interreg@mou.gr
Παρατηρήσεις : Επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος είναι οι Περιφέρειες:
- Κρήτης (νομοί Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων),
- Βορείου Αιγαίου (Νομοί Λέσβου, Σάμου και Χίου)
- Νοτίου Αιγαίου (Νομός Δωδεκανήσου, Νομός Κυκλάδων) στην Ελλάδα,
και ολόκληρη η Κύπρος.
Ιστοχώρος προγράμματος : http://greece-cyprus.eu/
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://www.espa.gr/el/Pages/staticInterregGreece-Cyprus.aspx
https://interreg.gr/#Welcome
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22.3.2.
Πρόγραμμα
Βουλγαρία"

Διασυνοριακής

Συνεργασίας

INTERREG

V-A

"Ελλάδα

-

Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Κατηγορία Δικαιούχων :
ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΦΟΡΕΙΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α.,
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α., ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι :
- Περαιτέρω βελτίωση και ενδυνάμωση της διασυνοριακή συνεργασίας.
- Ανάπτυξη και προώθηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής.
- Προστασία του τοπικού πληθυσμού από τον κίνδυνο φυσικών καταστροφών (π.χ. πυρκαγιές,
πλημμύρες).
- Βελτίωση διαχείρισης των υδατικών πόρων.
- Βελτίωση της διασυνοριακής συνδεσιμότητας (π.χ. μείωση του χρόνου μετακίνησης, βελτίωση
της οδικής ασφάλειας).
- Επέκταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή, κάτι που θα έχει ως
αποτέλεσμα να αυξηθεί η απασχόληση στις κοινωνικές επιχειρήσεις και να αυξηθεί η παροχή
κοινωνικών υπηρεσιών στις ευάλωτες κοινότητες.
- Ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στην παραμεθόρια περιοχή.
Δημιουργία ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας, με την τόνωση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας και τη βελτίωση της ικανότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να διευρύνουν
τις δραστηριότητές τους πέρα από τις τοπικές αγορές
Σκοπός : Μετατροπή της διασυνοριακής περιοχής σε μια ανταγωνιστική, καινοτόμο, βιώσιμη,
κλιματικά προσαρμόσιμη, καλύτερα διασυνδεδεμένη περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
Ενδεικτικές δράσεις
- Προώθηση της επιχειρηματικότητας
- Ενίσχυση της ανάπτυξης των MικροMεσαίων Eπιχειρήσεων
- Προώθηση επενδύσεων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών
- Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
- Προστασία και αναδόμηση της βιοποικιλότητας
- Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος
- Ενδυνάμωση της περιφερειακής κινητικότητας
- Επένδυση στην υγεία και στις κοινωνικές υποδομές
- Παροχή υποστήριξης στις κοινωνικές επιχειρήσεις
Προϋπολογισμός :
129.695.572,00 ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο :
Ν. 4314/ 2014: ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Επικοινωνία :
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Τηλέφωνο: +30 2310 469600
e-mail: interreg@mou.gr
Παρατηρήσεις : Το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία" 2014-2020,
καλύπτει 11 ελληνικές και βουλγαρικές περιφέρειες.
Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.greece-bulgaria.eu/
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://www.espa.gr/el/Pages/staticInterregGreece-Bulgaria.aspx
https://interreg.gr/#Welcome
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Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA II "Ελλάδα-FYROM"

Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Κατηγορία Δικαιούχων :
ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.), ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Ο.Τ.Α., ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι :
- Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για πτυχιούχους.
- Στήριξη υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικών υπηρεσιών σε παιδιά και ηλικιωμένους.
- Προώθηση του τουρισμού.
- Αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών.
- Διαχείριση αποβλήτων.
- Προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας.
- Πρόληψη και διαχείριση του κινδύνου φυσικών καταστροφών
Σκοπός : Η ενίσχυση της εδαφικής συνοχής μέσω της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και της
αύξησης των ευκαιριών απασχόλησης με σεβασμό στο περιβάλλον και με τη χρήση των φυσικών
πόρων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις κινούνται στο πλαίσιο των
παρακάτω κατηγοριών δράσεων:
- Προώθηση Απασχόλησης – Καινοτομίας – Επιχειρηματικότητας
- Οργάνωση δημόσιου φορέα και ηλεκτρονική διακυβέρνηση
- Δράσεις έξυπνες εφαρμογές και δίκαιη πρόσβαση στην Υγεία και στην Κοινωνική Πρόνοια
- Δράσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών και των υποδομών στα σύνορα (διασυνοριακή οδική
πρόσβαση, τελωνεία κλπ)
- Δράσεις για Περιβάλλον, Ενέργεια, Χωροταξίας και βιώσιμη Ανάπτυξη
- Δράσεις για Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών
Προϋπολογισμός :
45.470.066 ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο :
Ν. 4314/ 2014: ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Επικοινωνία :
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Τηλέφωνο: +30 2310 469600
e-mail: interreg@mou.gr
Παρατηρήσεις : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Τηλέφωνο: 2310 469600
e-mail: interreg@mou.gr
URL: www.interreg.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.ipa-cbc-programme.eu/
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://www.espa.gr/el/Pages/staticInterregGreece-FYROM.aspx
https://interreg.gr/#Welcome
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Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A "Ελλάδα-Ιταλία"

Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Κατηγορία Δικαιούχων :
ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΦΟΡΕΙΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α.,
ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι :
- Αξιοποίηση του ενδογενούς δυναμικού της διασυνοριακής περιοχής παρέμβασης με βιώσιμο
τρόπο. Προώθηση της ολοκλήρωσης της διασυνοριακής περιοχής και τη συνδεσιμότητα των
τομέων που είναι σημαντικοί για την ανάπτυξή της, σε συμπληρωματικότητα με τη στρατηγική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Περιοχή Αδριατικής-Ιονίου.
- Δημιουργία οδηγού πολιτικής για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων και των αναγκών
σε ειδικούς τομείς πολιτικής, όπου η διασυνοριακή συνεργασία αναμένεται να έχει πρακτικά
αποτελέσματα.
Σκοπός : Στήριξη της στρατηγικής της Διασυνοριακής Συνεργασίας για μια πιο ευημερούσα και
βιώσιμη περιοχή στο Ιόνιο Πέλαγος. Έμφαση στη δημιουργία μιας δυναμικής οικονομίας που
προωθεί την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με στόχο τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων της επιλέξιμης περιοχής.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Eνδεικτικές δράσεις
- Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.
- Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.
- Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.
- Η προστασία, ανάδειξη και ανάπτυξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.
- Προώθηση των μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε υποδομές δικτύου
Προϋπολογισμός : 123.176.896,47 ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο : Ν. 4314/ 2014: ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Επικοινωνία :
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
URL: www.interreg.gr
Τηλέφωνο: +30 2310 469600
e-mail: interreg@mou.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : https://greece-italy.eu/
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://www.espa.gr/el/Pages/staticInterregGreece-Italy.aspx
https://interreg.gr/#Welcome
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Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA II "Ελλάδα-Αλβανία"

Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Κατηγορία Δικαιούχων :
ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α., ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι :
- Προώθηση βιώσιμων δικτύων και υπηρεσιών μεταφορών, πληροφοριών και επικοινωνιών και
επένδυση στα διασυνοριακά συστήματα και παροχές υδάτων, αποβλήτων και ενέργειας.
- Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή,
πρόληψη και διαχείριση κινδύνων.
- Ενθάρρυνση του τουρισμού και της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομίας.
- Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της ανάπτυξης των
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), του εμπορίου και των επενδύσεων.
Σκοπός : Η βασική στρατηγική του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA II
"Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020" είναι να «βρει την ισορροπία μεταξύ της βιώσιμης περιφερειακής
ανάπτυξης και της ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των τοπικών πληθυσμών
και των περιφερειακών οργανισμών, στη βάση των Ευρωπαϊκών και των Εθνικών πολιτικών, ώστε
να αντιμετωπίσει τις κοινές προκλήσεις μέσα από κοινές παρεμβάσεις».
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις θα κινούνται στα πλαίσια των
παρακάτω στόχων:
- Προαγωγή του περιβάλλοντος και βιώσιμες υποδομές
- Προώθηση της τοπικής οικονομίας
Προϋπολογισμός : 42.312.029 ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο : Ν. 4314/ 2014: ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Επικοινωνία :
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
URL: www.interreg.gr
Τηλέφωνο: +30 2310 469600
e-mail: interreg@mou.gr
Παρατηρήσεις : Η επιλέξιμες περιοχές:
- Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων,
Πρέβεζας, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας στην Ελλάδα
- Περιφέρειες Vlorë, Gjirokastër, Korçë και Berat στην Αλβανία.
*Δικαιούχοι από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης στην Ελλάδα είναι επίσης επιλέξιμοι.
Ιστοχώρος προγράμματος : https://greece-albania.eu/
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://www.espa.gr/el/Pages/staticInterregGreece-Albania.aspx
https://interreg.gr/#Welcome
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"Βαλκανική-

Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Κατηγορία Δικαιούχων :
ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι :
- Τόνωση της επιχειρηματικής απόδοσης και εξωστρέφειας μέσω διακρατικών διασυνδέσεων,
συμπλεγμάτων και δικτύων.
- Βελτίωση σε διακρατικό επίπεδο της ικανότητας για καινοτομία του επιχειρηματικού τομέα.
- Επιχειρηματική μάθηση και μεταφορά γνώσεων για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.
- Προώθηση της οικολογικής συνοχής και της διακρατικής ολοκλήρωσης των οικοσυστημάτων.
- Προώθηση της διακρατικής συνεργασίας για την αποδοτικότερη χρήση των πόρων και την
ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή.
- Ανάπτυξη θεσμικού περιβαλλοντικού πλαισίου: βελτίωση των ικανοτήτων της διακυβέρνησης
σε διακρατικό επίπεδο.
Σκοπός : H προώθηση ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης και συνεργασίας για την βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας και αειφορίας της επιλέξιμης περιοχής.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις διακρατικής συνεργασίας είναι
σχετικές με:
- Επιχειρηματικότητα, Απασχόληση και Διακρατική Ανταγωνιστικότητα
- Προώθηση Καινοτομίας και Τεχνολογίας
- Προώθηση Τουρισμού και Πολιτισμού
- Περιβάλλον, Ενέργεια, Βιώσιμη Αστική και Περιφερική ανάπτυξη
Προϋπολογισμός : 39.727.654,00 ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο : Ν. 4314/ 2014: ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Επικοινωνία :
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
URL: www.interreg.gr
Τηλέφωνο: +30 2310 469600
e-mail: interreg@mou.gr
Παρατηρήσεις : Οι επιλέξιμες χώρες του προγράμματος:
- Βουλγαρία: ολόκληρη η χώρα
- Κύπρος: ολόκληρη η χώρα
- Ελλάδα: ολόκληρη η χώρα
- Δημοκρατία της Αλβανίας: ολόκληρη η χώρα
- Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας: ολόκληρη η χώρα
Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.interreg-balkanmed.eu/home/
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://www.espa.gr/el/Pages/staticInterregBalkanMed.aspx
https://interreg.gr/#Welcome
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Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG V-B "Mediterranean (MED)"

Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Κατηγορία Δικαιούχων :
ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι :
- Τόνωση της καινοτομίας μέσω της συνεργασίας μεταξύ ΜΜΕ, κρατικών αρχών και ερευνητικών
φορέων
- Υποστήριξη των στρατηγικών χαμηλών εκπομπών άνθρακα και της ενεργειακής απόδοσης σε
συγκεκριμένες περιοχές
- Προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων
- Ενίσχυση της διακυβέρνησης στη Μεσόγειο μέσω έργων συνεργασίας με τη συμμετοχή
περιφερειακών, εθνικών και διεθνών εταίρων
Σκοπός : Η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής της Μεσογείου χρησιμοποιώντας
καινοτόμες ιδέες και πρακτικές, προάγοντας την ορθολογική χρήση των πόρων και στηρίζοντας
την κοινωνική ενσωμάτωση μέσω ολοκληρωμένης εδαφικής συνεργασίας
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις του προγράμματος θα
κινούνται στο πλαίσιο των παρακάτω αξόνων:
- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
- ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ
- ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Προϋπολογισμός :
275.905.320 ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο :
Ν. 4314/ 2014: ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Επικοινωνία :
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
URL: www.interreg.gr
Τηλέφωνο: +30 2310 469600
e-mail: interreg@mou.gr
Παρατηρήσεις : Επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος είναι 57 Περιφέρειες από 10 Κράτη-μέλη
της ΕΕ (Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβενία,
Ηνωμένο Βασίλειο-Γιβραλτάρ-) και 3 υποψήφιες χώρες IPA (Αλβανία, Βοζνία-Ερζεγοβίνη,
Μαυροβούνιο). Η Ελλάδα συμμετέχει με το σύνολο των Περιφερειών της.
Ιστοχώρος προγράμματος : https://interreg-med.eu/
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://www.espa.gr/el/Pages/staticInterregMED.aspx
https://interreg.gr/#Welcome
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22.3.8.
Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG ENI-CBC "Λεκάνη Μαύρης
Θάλασσας"
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι :
- Από κοινού προώθηση της επιχειρηματικότητας στους τομείς του τουρισμού και πολιτισμού
- Αύξηση των ευκαιριών διασυνοριακού εμπορίου και εκσυγχρονισμός του αγροτικού και των
συναφών τομέων
- Βελτίωση της κοινής περιβαλλοντικής παρακολούθησης
- Προώθηση ευαισθητοποίησης και κοινών δράσεων για τη μείωση των ποτάμιων και θαλάσσιων
απορριμμάτων
Σκοπός :
- Προώθηση δράσεων διασυνοριακού τουρισμού και δράσεων ενοποίησης του παράκτιου
τουρισμού με τον τουρισμό την ενδότερης χώρας
- Προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών και δικτύων στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας
- Δράσεις επίγνωσης σχετικά με τη θαλάσσια μόλυνση και εκπαίδευσης για την βιοποικιλότητα και
την προστασία του περιβάλλοντος
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
- Εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές
- Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
- Εμπορικά Επιμελητήρια
- Πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα
Προϋπολογισμός :
53.942.475 ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο :
Ν. 4314/ 2014: ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Επικοινωνία :
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
URL: www.interreg.gr
Τηλέφωνο: +30 2310 469600
e-mail: interreg@mou.gr
Παρατηρήσεις : Επιλέξιμες περιοχές:
- Kράτη-μέλη της ΕΕ: Ελλάδα (Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη), Βουλγαρία
(Severoiztochen, Yugoiztochen), Ρουμανία (Sud-Est)
- Xώρες-εταίροι: Γεωργία, Μολδαβία, Αρμενία (ολόκληρη η κάθε χώρα), Ουκρανία (Odesa,
Mykolaiv, Kherson, Zaporosh’ye and Donetsk Oblasts, Crimea, Sevastopol)
- Η Ρωσική Ομοσπονδία ενδέχεται να συμμετέχει μελλοντικά (Rostov Oblast, Krasnodar Krai,
Adygea Republic)
- Υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ χώρα: Τουρκία (İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kirklareli, Kocaeli,
Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük, Bartin, Kastamonu, Çankiri, Sinop, Samsun,
Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)
Ιστοχώρος προγράμματος : http://blacksea-cbc.net/
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://www.espa.gr/el/Pages/staticInterregBlackSeaBasin.aspx
https://interreg.gr/#Welcome
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22.3.9.

URBACT III

Προσκλήσεις
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων :
ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι :
- Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
- Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και
των επικοινωνιών ΤΠΕ
- Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ
- Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε
όλους τους τομείς
- Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
- Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
- Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές
δικτύων
- Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού
- Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης
- Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση
δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Σκοπός : Το πρόγραμμα URBACT δημιουργήθηκε για να συνεχίσει να προωθεί τη βιώσιμη
ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη στις πόλεις της Ευρώπης και για να συνεισφέρει στην προώθηση
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ο σκοπός του URBACT είναι να διευκολύνει τα αστικά κέντρα
ώστε να συνεργαστούν και να αναπτύξουν ολοκληρωμένες λύσεις στις κοινές αστικές προκλήσεις
με τη δικτύωση, τη μάθηση από τις εμπειρίες των άλλων, τα διδάγματα και τον προσδιορισμό των
καλών πρακτικών που θα βελτιώσουν τις αστικές πολιτικές.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : το URBACT III θα αναπτύξει τρεις τύπους παρεμβάσεων (πακέτα
δράσεων):
· Διακρατικά Δίκτυα
· Ανάπτυξη Δεξιοτήτων
· Κεφαλαιοποίηση και διάδοση της γνώσης
Προϋπολογισμός :
96,3 εκ. ευρώ.
Επικοινωνία :
Εθνικό σημείο επαφής URBACT:
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (EΥΣΣΑ)
Ε-mail: urbact.eyssa@mnec.gr, eyssa@mnec.gr
Τηλ: 210 3726000, 210 3726031
Παρατηρήσεις : URBACT Εθνικό Σημείο Επαφής Ελλάδα-Κύπρος
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Ματθίλδη ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης
Μονάδα Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών
Μητροπόλεως 3, 105 57 Σύνταγμα
τηλ: 210 3726031
Fax: 210 3726028
mkonstantopoulou@mnec.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : https://urbact.eu/
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22.3.10.

ADRION: INTERREG V-B Adriatic-Ionian programme

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι : Με τη δημιουργία ευκαιριών χρηματοδότησης, στόχος του ADRION είναι να συμβάλει
στη μείωση των ανισοτήτων και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και των αναπτυξιακών
αναγκών στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου.
Σκοπός : Το πρόγραμμα ADRION λειτουργεί ως οδηγός πολιτικής και καινοτομία διακυβέρνησης,
υποστηρίζοντας την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μεταξύ των Κρατών - Εταίρων και ενισχύοντας
παράλληλα την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στην περιοχή της Αδριατικής και του
Ιονίου.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις ανήκουν τους τέσσερις πυλώνες
της στρατηγικής του ADRION:
- "Έξυπνη" και καινοτόμα Περιφέρεια
- Αειφόρος Περιφέρεια
- Συνδεδεμένη Περιφέρεια (βιώσιμη τοπική και περιφερειακή κινητικότητα)
- Υποστήριξη της διακυβέρνησης της EUSAIR (European Strategy for Adriatic and Ionian Region)
Προϋπολογισμός :
118 εκατ. ευρώ
Επικοινωνία :
Τηλ. κέντρο: (+30) 2310 469 600
Fax: +30 2310 469 602
Email: interreg@mou.gr
Παρατηρήσεις : 1. Ο συνολικός προϋπολογισμός 118 εκατ. ευρώ προκύπτει ως εξής:
- 83,5 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
- 15,7 εκατ. EUR από το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (IPAII)
- 18,8 εκατ. Ευρώ συμμετοχή των Κρατών - Εταίρων (εθνική συμμετοχή)
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.adrioninterreg.eu/index.php/library/programmedocument/
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://interreg.gr/#National
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22.4.Προγράμματα ΕΕ και Διεθνών Οργανισμών (Ανταγωνιστικά Προγράμματα Ε.Ε.)
22.4.1.
EUROPE FOR CITIZENS 2014 - 2020: Πρόγραμμα "Ευρώπη για τους Πολίτες"
2014 - 2020
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι : Γενικοί στόχοι του προγράμματος:
- να συμβάλει στην κατανόηση των πολιτών όσον αφορά την Ένωση, την ιστορία και την
πολυμορφία της,
- να προαγάγει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τις συνθήκες συμμετοχής των πολιτών
στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε επίπεδο Ένωσης.
Ειδικοί στόχοι του προγράμματος:
- η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη, την κοινή ιστορία, τις κοινές αξίες και
τον σκοπό της Ένωσης, ήτοι να προάγει την ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία των λαών της,
μέσα από την ανάπτυξη δημόσιου διαλόγου, προβληματισμού και δικτύων
- η ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και τα κοινά σε
επίπεδο Ένωσης, μέσα από την ενίσχυση της κατανόησης των πολιτών όσον αφορά τις διαδικασίες
χάραξης πολιτικής της Ένωσης και την προώθηση ευκαιριών για κοινωνική και διαπολιτισμική
δέσμευση και εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης
Σκοπός : Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» 2014-2020, αποσκοπεί να ενθαρρύνει τα 500
εκατομμύρια κατοίκους της Ένωσης να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην ανάπτυξη της
Ένωσης. Μέσω της χρηματοδότησης προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στις οποίες μπορούν να
συμμετάσχουν οι πολίτες, το πρόγραμμα προωθεί την κοινή ιστορία και τις αξίες της Ευρώπης και
δημιουργεί μια αίσθηση κοινής ευθύνης για τον τρόπο με τον οποίον αναπτύσσεται η Ένωση.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο σκέλη και μια οριζόντια ενέργεια:
- Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή μνήμη: Ευαισθητοποίηση της μνήμης, της κοινής ιστορίας και των αξιών
και του στόχου της Ένωσης.
- Σκέλος 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά: Ενθάρρυνση της συμμετοχής
στις δημοκρατικές διαδικασίες και τα κοινά σε επίπεδο Ένωσης. Μέτρα αυτού του σκέλους είναι
τα εξής:
1. Αδελφοποίηση πόλεων
2. Δίκτυα πόλεων
3. Έργα της κοινωνίας των πολιτών
- Τα δύο σκέλη συμπληρώνονται από μια οριζόντια ενέργεια: Αξιοποίηση: Ανάλυση, διάδοση και
χρήση των αποτελεσμάτων του έργου.
Τα είδη των επιχορηγήσεων για τα δυο σκέλη είναι:
1. Οι ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ υποστηρίζουν έργα (και στα δύο σκέλη) με περιορισμένη χρονική
διάρκεια, με στόχο την υλοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.
2. Οι ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ παρέχουν χρηματοδοτική στήριξη για δαπάνες που
σχετίζονται με τη διεξαγωγή των συνήθων και μόνιμων δραστηριοτήτων ενός οργανισμού.
Προϋπολογισμός :
187.718.000 EUR
Επικοινωνία :
Εθνικό Σημείο Επαφής: Αντώνης Καρβούνης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αυτοτελές Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων
ΤΗΛ: 213 136 1114
E-mail: a.karvounis@ypes.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en#2020
22.4.2.
HORIZON 2020: Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
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Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι :
Το Ηorizon 2020 έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας κοινωνίας και παγκοσμίως
πρωτοπόρας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και στην καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση,
προσελκύοντας επιπλέον έρευνα, ανάπτυξη και χρηματοδότηση στην καινοτομία και
συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της έρευνας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης στόχος
είναι να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη παράγει επιστήμη και τεχνολογία παγκοσμίου επιπέδου που
δίνουν ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη.
Σκοπός : Ο “Ορίζοντας 2020” (Ηorizon 2020), αποτελεί το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τη χρηματοδότηση της Έρευνας και της Καινοτομίας την περίοδο 2014-2020 και αποσκοπεί
στην ενδυνάμωση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Προτεραιότητα του νέου
προγράμματος είναι η αξιοποίηση των επιστημονικών επιτευγμάτων σε καινοτόμα προϊόντα και
υπηρεσίες, τα οποία προσφέρουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής
των Ευρωπαίων πολιτών.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
Η επιστημονική αριστεία, η ανταγωνιστική βιομηχανία και η
αντιμετώπιση των κοινωνικών αλλαγών βρίσκονται στον πυρήνα του προγράμματος «Ορίζοντας
2020». Οι τύποι δράσεων είναι:
- Δράσεις έρευνας και καινοτομίας
- Δράσεις καινοτομίας
- Συντονισμός και δράσεις στήριξης
- Επιχορηγήσεις για έρευνα αιχμής — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας
- Στήριξη για εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη — Δράσεις Marie Skłodowska-Curie
- Χρηματοδοτικό εργαλείο για τις ΜΜΕ
- Επιτάχυνση της καινοτομίας
Προϋπολογισμός :
77.030.000.000 €
Θεσμικό πλαίσιο :
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1290/2013
Επικοινωνία :
- Tel: (+30210) 3607690 - Fax: (+30210) 3636109 - Main Contact
- Website: http://www.praxinetwork.gr
- Tel: +30210 3607690 - Fax: +30210 3636109 - Alternate Contact (L&F); Main Contact (ARF)
- Website: http://www.praxinetwork.gr
- Tel: (+30210) 7273920 - Fax: (+30210) 7246824 - Main Contact (ERC, MSCA); Alternate
Contact (FET)
- Website: http://www.ekt.gr
- Tel: (+30210) 7273925 - Fax: (+30210) 7246824 - Alternate Contact
- Website: http://www.ekt.gr
- Tel: (+30 210) 7273926 - Fax: (+30 210) 7246824 - Main Contact
- Website: http://www.ekt.gr
- Tel: (+30 231) 0498155 - Fax: (+30 231) 0498410 - Alternate Contact
- Website: http://www.certh.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections
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22.4.3.
RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP,
Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014 - 2020

2014

-

2020:

Πρόγραμμα

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι : Το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» υπερασπίζεται τα δικαιώματα και
τις ελευθερίες που εκλύουν τα άτομα από τη νομοθεσία της ΕΕ. Έχει στόχο:
- να προωθήσει την καταπολέμηση των διακρίσεων,
- να καταπολεμήσει το ρατσισμό, την ξενοφοβία, την ομοφοβία και άλλες μορφές μη ανοχής,
- να προωθήσει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες,
- να προωθήσει την ισότητα των φύλων και την συνεκτίμηση του φύλου στις διάφορες πολιτικές
(gender mainstreaming),
- να αποτρέψει τη βία κατά παιδιών, νέων, γυναικών και άλλων ομάδων που κινδυνεύουν,
- να προωθήσει τα δικαιώματα του παιδιού,
- να εξασφαλίσει την προστασία προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ,
- να προωθήσει τα δικαιώματα από την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια,
- και να υλοποιήσει τα δικαιώματα του καταναλωτή.
Σκοπός : Σκοπός του προγράμματος είναι να συμβάλει στο να καταστούν στην πράξη τα
δικαιώματα και οι ελευθερίες των πολιτών, χάρη στην καλύτερη ενημέρωση τους και στη
συνεκτικότερη εφαρμογή τους στην ΕΕ. Επίσης, στόχο αποτελεί να προάγει τα δικαιώματα του
παιδιού, τις αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων και την ισότητα των φύλων.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : To πρόγραµµα υποστηρίζει δράσεις όπως:
- Ανάλυση δεδομένων, στατιστικών, ανάπτυξη κοινών µμεθοδολογιών, δεικτών, μελετών,
ερευνών, αξιολόγησης αντίκτυπου κλπ.
- ∆ράσεις κατάρτισης όπως για παράδειγµα ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, σεµινάρια κλπ.
- ∆ράσεις αµφίδροµης µάθησης, συνεργασίας, διάχυσης, ανταλλαγές, καινοτοµικές προσεγγίσεις
κτλ.
Υποστήριξη σε κύριους εταίρους, όπως είναι τα κράτη µέλη που εφαρµόζουν την ενωσιακή
νοµοθεσία και πολιτικές.
Προϋπολογισμός :
439.470.000€
Θεσμικό πλαίσιο :
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1381/2013
Επικοινωνία :
Ε - mail επικοινωνίας: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu
Ιστοχώρος προγράμματος : http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-20142020/rec/index_en.htm
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22.4.4.
CREATIVE EUROPE 2014-2020: Πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη" 20142020
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων :
ΔΗΜΟΙ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ,
ΑΣΤΙΚΕΣ
ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι : Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και
γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού
τομέα. Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη στοχεύει στην ενίσχυση των πολιτιστικών και
δημιουργικών τομέων της Ευρώπης. Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη απευθύνεται στην
οπτικοακουστική βιομηχανία μέσα από το υπο-πρόγραμμα MEDIA και για τον πολιτιστικό τομέα,
μέσω του υποπρογράμματος ‘Πολιτισμός’. Επιπρόσθετα το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη
περιλαμβάνει ένα κοινό δια - τομεακό σκέλος (Cross-sectorial strand ) που συμπεριλαμβάνει ένα
οικονομικό ταμείο εγγυήσεων για τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες που θα ξεκινήσουν
μετά το 2014.
Σκοπός : Το Πρόγραμμα ‘ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ - CREATIVE EUROPΕ’:
- Διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την
ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα και τον πολιτιστικό πλούτο της
Ευρώπης.
- Συμβάλλει στους στόχους της Ευρώπης για ευφυή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική
ανάπτυξη.
- Βοηθά τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να προσαρμοστούν στην ψηφιακή εποχή και
στην παγκοσμιοποίηση.
- Δημιουργεί νέες διεθνείς ευκαιρίες, αγορές και ακροατήρια.
- Οικοδομεί πάνω στην επιτυχία των MEDIA, MEDIA Mundus και CULTURE.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
- Έργα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ πολιτιστικών δημιουργικών οργανώσεων εντός της
Ε.Ε και πέραν αυτής.
- Δίκτυα που βοηθούν τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να ενεργοποιηθούν σε
διεθνικό επίπεδο και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.
- Μετάφραση και προώθηση λογοτεχνικών έργων στις αγορές ολόκληρης της ΕΕ.
- Πλατφόρμες πολιτιστικών φορέων που προωθούν ανερχόμενους καλλιτέχνες και ενθαρρύνουν
ένα πραγματικά ευρωπαϊκό προγραμματισμό πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων.
- Δημιουργία ικανοτήτων και επαγγελματική κατάρτιση για επαγγελματίες του οπτικοακουστικού
τομέα.
- Ανάπτυξη έργων μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, δημιουργικών ντοκιμαντέρ και
βιντεοπαιχνιδιών για τις ευρωπαϊκές αγορές του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και για άλλες
πλατφόρμες.
- Διανομή και πωλήσεις οπτικοακουστικών έργων εντός και εκτός Ευρώπης.
- Φεστιβάλ κινηματογράφου που προωθούν τις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές ταινίες.
- Κονδύλια για τη διεθνή συμπαραγωγή κινηματογραφικών ταινιών.
- Ανάπτυξη ακροατηρίου για την καλλιέργεια της κινηματογραφικής παιδείας και για αύξηση του
ενδιαφέροντος για τις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές ταινίες μέσα από ένα ευρύ φάσμα
εκδηλώσεων.
- Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Προϋπολογισμός :
1.460.000.000
Θεσμικό πλαίσιο :
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για την θέσπιση του προγράμματος
«Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) και την κατάργηση των αποφάσεων αριθ.
1718/2006/ΕΚ, 1855/2006/ΕΚ και 1041/2009/ΕΚ
Επικοινωνία :
Για το Υπο-πρόγραμμα για τον Πολιτισμό:
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Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης
Νικηταρά 1, 106 78, Αθήνα
Τηλ.: (0030) 210-3313848, 210-3230894
Fax: (0030) 210-3310796
E-mail: ced.greece@culture.gr
Facebook page: Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας
Αρμόδια υπάλληλος: Ειρ. Κομνηνού.
Για το Υπο-πρόγραμμα MEDIA:
Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου
κ. Άννα Κασιμάτη, υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Τηλ.: 210-3678512
E-mail: anna.kasimati@gfc.gr,
Ιστοχώρος προγράμματος : http://creative-europe.culture.gr/creativeeurope/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%
CE%BC%CE%BC%CE%B1-media/
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22.4.5.

LIFE 2014 - 2020

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων : ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι : Οι στόχοι του προγράμματος LIFE συντίθενται στα κάτωθι:
- Να συμβάλλει προς μια αποδοτική, φιλική προς το κλίμα, χαμηλών εκπομπών άνθρακα
οικονομία, στην προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, διατηρώντας και βελτιώνοντας τη
βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα και ειδικότερα το δίκτυο Natura 2000
- Να προωθήσει την εφαρμογή και ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων στις
πολιτικές και πρακτικές των κρατών – μελών
- Να βελτιώσει την περιβαλλοντική και κλιματική διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα
- Να υποστηρίξει την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος Περιβαλλοντικής Δράσης
Σκοπός : Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί το κύριο 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», στηρίζει την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος Δράσης
για το Περιβάλλον και άλλες στρατηγικές και σχέδια της ΕΕ για το περιβάλλον και για το κλίμα.
Στο πρόγραμμα LIFE (2014-2020), καθιερώνονται δύο υποπρογράμματα:
- Για το Περιβάλλον
- Δράση για το κλίμα
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Το 81% κατ’ ελάχιστο του προϋπολογισμού του προγράμματος(2,8
δισ. Ευρώ) θα διοχετευτούν σε:
1. Παραδοσιακά έργα: καλές - βέλτιστες πρακτικές, καινοτόμα - πιλοτικά έργα, έργα επίδειξης,
έργα διάδοσης ενημέρωσης και πληροφόρησης,
2. Ολοκληρωμένα έργα: τα οποία στοχεύουν στην εφαρμογή σε μεγάλες περιοχές, σχεδίων και
στρατηγικών που απαιτούνται από τη νομοθεσία της ΕΕ στους τομείς του νερού, της φύσης, των
απορριμμάτων, της ατμόσφαιρας, καθώς και του μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή, 3. Προπαρασκευαστικά έργα: που προσδιορίζονται από
την Επιτροπή ώστε να στηρίξουν τις ανάγκες για την εφαρμογή και ανάπτυξη των ευρωπαϊκών
περιβαλλοντικών πολιτικών και της νομοθεσίας,
4. Έργα οικοδόμησης δυναμικού: οικονομική στήριξη σε δράσεις που απαιτούνται ώστε να
ενισχυθεί η ικανότητα των κρατών – μελών με στόχο να γίνει πιο ενεργή η συμμετοχή τους στο
πρόγραμμα.
* Οι λειτουργικές επιχορηγήσεις οι οποίες υποστηρίζουν ορισμένες λειτουργικές και διοικητικές
δαπάνες μη κερδοσκοπικών φορέων, καθώς και οι επιδοτήσεις άλλου τύπου δεν θα πρέπει να
ξεπερνούν το 19%
Προϋπολογισμός : 3,456 δις (75% για Περιβάλλον και 25% Δράση για το Κλίμα)
Θεσμικό πλαίσιο :
ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 (11/12/2013)
Επικοινωνία :
ΥΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ"
Δημήτρης Νιαβής, Email: d.niavis@prv.ypeka.gr, Τηλ. 2108665998
ΥΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"
Γεώργιος Πρωτόπαπας
Email: g.protopapas@prv.ypeka.gr
Τηλ. 2105241903 (εσωτ.107)
Παρατηρήσεις : Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:
- http://suntiger.eetaa.gr:81/fundings/main.php?tag=view2edit_programmata
- https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
Ιστοχώρος προγράμματος : https://ec.europa.eu/easme/en/life
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : http://www.lifetaskforce.gr/el/
http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/
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22.4.6.
COSME: Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και των
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων :
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι : Το πρόγραμμα στοχεύει στα εξής:
- Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση
- Δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη δημιουργία και και την ανάπτυξη των ΜΜΕ
- Ενθάρρυνση της επιχειρηματικής κουλτούρας στη Ευρώπη
- Ενδυνάμωση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων
- Υποστήριξη της διεθνοποίησης των ΜΜΕ και βελτίωση της πρόσβασής τους στις αγορές
Σκοπός : Το πρόγραμμα Cosme αποσκοπεί:
- στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ
- στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος
- στην προαγωγή της δημιουργίας και Ανάπτυξης των ΜΜΕ
Σε διακρατικό επίπεδο:
- Η αντιμετώπιση του κατακερματισμού της αγοράς στην ενιαία αγορά
- Η διευκόλυνση της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα κράτη μέλη
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι κύριες δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος:
- Η πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, μέσω εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων
- Δίκτυο Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων: Enterprise Europe Network. Το δίκτυο είναι ένα
"one - stop shop" για τις επιχειρηματικές ανάγκες των ΜΜΕ στην ΕΕ και πέρα από αυτή
- Επιχειρηματικότητα: Η υποστήριξη δίνεται για την ενθάρρυνση των εθνικών δικτύων, την
ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τον εντοπισμό δυνατοτήτων για επέκταση των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων
- Βελτίωση του πλαισίου των συνθηκών για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της
πολιτικής ανάπτυξής τους. Αναλυτική εργασία θα πρέπει να αναληφθεί για τη διευκόλυνση της
τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής των εθνικών και περιφερειακών φορέων χάραξης πολτικής
- Διεθνοποίηση των ΜΜΕ
Προϋπολογισμός :
2.300.000.000 Ευρώ
Επικοινωνία :
- Enterprise Europe Network Hellas
- http://www.enterprise-hellas.gr/el/etairoi
- Tηλ.: 210 7273965
Ιστοχώρος προγράμματος : http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/
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22.4.7.

EaSI: Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. ,
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι : Οι κύριοι στόχοι του EaSI:
- Ενίσχυση της οικειοποίησης των στόχων της ΕΕ και του συντονισμού της δράσης σε ενωσιακό
και εθνικό επίπεδο στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της κοινωνικής
ένταξης.
- Υποστήριξη της ανάπτυξης επαρκών συστημάτων κοινωνικής προστασίας και πολιτικών για την
αγορά εργασίας, μέσω της προαγωγής της χρηστής διακυβέρνησης, της αμοιβαίας μάθησης και
της κοινωνικής καινοτομίας. Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας της ΕΕ και διασφάλιση της
αποτελεσματικής εφαρμογής της.
- Προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας και αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης μέσω της
ανάπτυξης μιας ανοικτής αγοράς εργασίας.
- Ενίσχυση της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας μικροχρηματοδοτήσεων για ευάλωτες
ομάδες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και αναβάθμιση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις
κοινωνικές επιχειρήσεις.
Σκοπός : Σκοπός του EaSI είναι η στήριξη της απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής και της
εργασιακής κινητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
Προϋπολογισμός : 919.496.000 Ευρώ
Επικοινωνία :
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
- Ανθή Κρητικού, τηλ.: 2105271409
ΟΑΕΔ:
- Κατερίνα Φλάκα , τηλ.: 210-9989131
Παρατηρήσεις : Το EaSI συναπαρτίζεται από τρία προγράμματα της ΕΕ, τα οποία λειτούργησαν
αυτοτελώς από το 2007 έως και το 2013:
- το Progress (πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη), το οποίο στήριξε
την εκπόνηση και τον συντονισμό των ενωσιακών πολιτικών για την απασχόληση, την κοινωνική
ένταξη, την κοινωνική προστασία, τις συνθήκες και όρους εργασίας, την καταπολέμηση των
διακρίσεων και την ισότητα των φύλων
- το EURES , ένα δίκτυο συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Δημόσιες
Υπηρεσίες Απασχόλησης των κρατών μελών, το οποίο ενθαρρύνει την κινητικότητα των
εργαζομένων.
- τον Μηχανισμό για Μικροχρηματοδοτήσεις “Progress” (Progress Microfinance) , για την αύξηση
της διαθεσιμότητας μικροπιστώσεων είτε σε μεμονωμένα άτομα για την ίδρυση ή την επέκταση
μικρής επιχείρησης είτε σε επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας.
Ενδεικτική κατανομή κονδυλίων:
- Ένα ποσοστό 60% για τον άξονα Progress (του οποίου τουλάχιστον 17% πρέπει να διατίθεται
για πειραματισμό στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής),
- Ένα ποσοστό 20% στον άξονα ΜΧ/ΚΕ (Μικροχρηματοδοτήσεις και Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα)
- Ένα ποσοστό 15% στον άξονα EURES
Ιστοχώρος
προγράμματος
:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=el#navItem-1
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ERASMUS +

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων :
ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι :
Το πρόγραμμα στοχεύει και στηρίζει την ανάπτυξη δράσεων, συνεργασιών και
εργαλείων που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη στρατηγική Ευρώπη 2020 και τις προτεραιότητές
της. Επίσης παρέχει την ευκαιρία σε, περισσότερα από 4 εκατομμύρια, Ευρωπαίους να
σπουδάσουν, να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν εργασιακή πείρα ή να εργαστούν εθελοντικά
στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα στηρίζει διακρατικές συνεργασίες μεταξύ ιδρυμάτων και
οργανισμών στους τομείς της εκπαίδευσης της κατάρτισης και της νεολαίας ώστε να ενισχυθεί η
συνεργασία και να γεφυρωθεί ο κόσμος της εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας με απώτερο
στόχο να καλυφθούν οι ελλείψεις δεξιοτήτων που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Στηρίζονται,
επιπλέον, οι εθνικές προσπάθειες εκσυγχρονισμού των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και
νεολαίας. Στον τομέα του αθλητισμού χρηματοδοτεί τοπικές δράσεις και διασυνοριακά σχέδια
αντιμετώπισης προβλημάτων στημένων αγώνων, ντόπιγκ, βίας και ρατσισμού.
Σκοπός : Το ERASMUS + είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη
νεολαία και τον αθλητισμό. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση των δεξιοτήτων και
απασχολησιμότητας, στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της εργασίας των
νέων.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
- Βασική Δράση 1: Κινητικότητα ατόμων (Υποστηρίζει την κινητικότητα των σπουδαστών και του
προσωπικού, κοινές μεταπτυχιακές σπουδές, εγγύηση φοιτητικών δανείων)
- Βασική Δράση 2: Συνεργασία για την Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών (Υποστηρίζει
διακρατικές στρατηγικές συμπράξεις, συμμαχίες γνώσεων, τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων,
ανάπτυξη ικανοτήτων, ΤΠΕ πλατφόρμες υποστήριξης)
- Βασική Δράση 3: Υποστήριξη για μεταρρυθμίσεις πολιτικής (υποστηρίζει γνώσεις στους τομείς
της εκπαίδευσης, κατάρτισης και της νεολαίας, μελλοντικές πρωτοβουλίες, εργαλεία ευρωπαϊκής
πολιτικής, τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, διαλόγους μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών,
προώθηση της πολιτικής του προγράμματος)
- Δράσεις Jean Monnet (Υποστηρίζει ακαδημαϊκά ινστιτούτα ιδρύματα και ενώσεις, έδρες, κέντρα
αριστείας, συζητήσεις για ακαδημαϊκή εργασία, διασκέψεις για μελέτες)
- Δράσεις για τον Αθλητισμό (Υποστηρίζει συνεργασίες, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αθλητικές
εκδηλώσεις, τον διάλογο με ευρωπαϊκούς φορείς κλπ)
Προϋπολογισμός : 14.7000.000.000 ευρώ
Επικοινωνία :
Εθνικό Σημείο Επαφής: κα Ειρήνη Ντρούτσα
τηλ: 210 3726 323
email: edroutsa@iky.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.iky.gr/el/erasmusplus
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JUSTICE: Πρόγραμμα "Δικαιοσύνη"

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι : Στόχος του προγράμματος είναι:
- να διασφαλισθεί η αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ε.Ε. στον τομέα της αστικής
και ποινικής δικαιοσύνης.
- να διασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
που εμπλέκονται σε διασυνοριακές νομικές υποθέσεις στην Ευρώπη
- η καταπολέμηση των ναρκωτικών και της εγκληματικότητας
Σκοπός : Το πρόγραμμα Δικαιοσύνη υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη δημιουργία
ενός πανευρωπαϊκού τομέα για τη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα, με έμφαση σε δραστηριότητες
με αυξημένη προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι
να βοηθήσει στη δημιουργία ενός πραγματικά ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, με βάση την
αμοιβαία εμπιστοσύνη και θα εξασφαλίσει πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Θα προωθήσει τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές
υποθέσεις, θα βοηθήσει στην εκπαίδευση των νομικών επαγγελματιών και θα στηρίξει τη δράση
της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
- Eκπαιδευτικές δραστηριότητες (ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, ανάπτυξη ενοτήτων
κατάρτισης, ...)
- Αμοιβαία μάθηση, δραστηριότητες συνεργασίας, ανταλλαγή ορθών πρακτικών, αξιολογήσεις από
ομότιμους, ανάπτυξη εργαλείων ΤΠΕ ...
- Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, διάδοση, συνέδρια, ...
- Υποστήριξη των βασικών παραγόντων (βασικοί ευρωπαϊκοί ΜΚΟ και δίκτυα, αρχές των Κρατών
Μελών που εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, ...)
- Αναλυτικές δραστηριότητες (μελέτες, συλλογή δεδομένων, ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών,
δείκτες, έρευνες, προετοιμασία οδηγών ...)
Προϋπολογισμός :
378.000.000 ευρώ
Επικοινωνία :
Σημείο Επαφής:
Phone number+32 2 299 11 11 (Commission switchboard)
Postal address
Directorate-General for Justice and Consumers
European Commission
1049 Bruxelles/Brussel
Belgium
link:https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers_en#contact
Παρατηρήσεις : Το πρόγραμμα Δικαιοσύνη αποτελεί συνέχεια των προγραμμάτων (2007 -2013)
- Αστική Δικαιοσύνη
- Ποινική Δικαιοσύνη και Πρόληψη Τοξικομανίας
- Προγράμματα Πληροφόρησης
Ιστοχώρος προγράμματος : https://publications.europa.eu/en/publication-detail//publication/1a7fadb6-b0a8-4a03-974b-402d5e0b318a/language-el
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ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ "ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ" (ΔΣΕ)

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων : ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι : Το πρόγραμμα στοχεύει να καταστήσει την οικονομία της Ευρώπης περισσότερο πράσινη,
προωθώντας καθαρότερους τρόπους μεταφοράς, ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας και
τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ΔΣΕ χωρίζεται σε τρεις τομείς:
- Μεταφορές,
- Ενέργεια
- Τηλεπικοινωνίες
Σκοπός : Το Πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη» χρηματοδοτεί έργα που συμπληρώνουν τους
δεσμούς που λείπουν από τον Ευρωπαϊκό ενεργειακό, μεταφορικό και ψηφιακό κορμό.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
- Προετοιμασία και υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της πολιτικής των
διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας.
- Υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος που στοχεύουν στην ανάπτυξη και κατασκευή νέων
υποδομών και υπηρεσιών ή στην αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών , στους
τομείς των μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας.
- Υποστήριξη έργων με προστιθέμενη αξία και σημαντικά κοινωνικά οφέλη τα οποία δεν
λαμβάνουν ικανοποιητική χρηματοδότηση από την αγορά.
Προϋπολογισμός :
21.936.759.000 Ευρώ
Επικοινωνία :
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής
Τηλ: 2103332546,333
Παρατηρήσεις : Η οικονομική στήριξη της ΔΣΕ έχει 2 μορφές:
- Ενισχύσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ
- Συνεισφορές σε καινοτόμα χρηματοοικονομικά εργαλεία, όπως είναι το ταμείο Marguerite και η
πρωτοβουλία ομολόγων έργου
Ιστοχώρος προγράμματος : https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connecting-europefacility

[218]

Στρατη γι κό Σχέ δ ι ο Δ ή μου Α μαρου σί ου 2 0 2 0 - 2 0 2 3
22.4.11. THIRD EU HEALTH PROGRAMME 2014-2020: 3ο Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ
στον τομέα της Υγείας (2014-2020)
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων :
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι : Oι κύριοι στόχοι του Προγράμματος Υγεία για Ανάπτυξη είναι :
- Βελτίωση της υγείας ,πρόληψη ασθενειών και ενθάρρυνση υποστηριχτικού περιβάλλοντος για
υγιή διαβίωση.
- Προστασία πολιτών από σοβαρές διασυνοριακές απειλές στην υγεία.
- Συνεισφορά στην καινοτομία, αποδοτικότητα και βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας.
- Διευκόλυνση στην καλύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής
περίθαλψης για τους πολίτες της Ένωσης.
Σκοπός : Σκοπός του Προγράμματος είναι να υποστηρίζει τους στόχους της στρατηγικής υγείας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συμπληρώνει, να στηρίζει και να προσθέτει αξία στις πολιτικές των
κρατών - μελών που στοχεύουν στη βελτίωση της υγείας των πολιτών της Ένωσης, στην
προαγωγή της καλής υγείας και στην πρόληψη των νόσων και στην προστασία των πολιτών από
διασυνοριακές απειλές για την υγεία.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
Προϋπολογισμός :
449.394.000 €
Επικοινωνία :
Εθνικό Σημείο Επαφής
Υπουργείο Υγείας
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας,
Αρμόδια υπάλληλος: Φ. Καλύβα: fkaliva@moh.gov.gr &
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.),
Θ. Παπαδημητρίου: director@keelpno.gr.
Ιστοχώρος προγράμματος : http://ec.europa.eu/chafea/health/programme/index_en.htm
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ELENA: European Local ENergy Assistance

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων :
ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Περίοδος εφαρμογής : Μέγιστη χρηματοδότηση ενός έργου: τρία (3) χρονια
Στόχοι : Στόχος του ELENA είναι να χρηματοδοτηθούν επενδυτικά προγράμματα τα οποία
αφορούν:
- Επενδύσεις στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια,
συμπεριλαμβανομένων των κατοικιών κοινωνικής στέγασης και του φωτισμού οδών και πλατειών
- Ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο δομημένο περιβάλλον
- Επενδύσεις σε αναβάθμιση, επέκταση ή την κατασκευή νέων δικτύων τηλεθέρμανσης /
τηλεψύξης, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων που βασίζονται σε συνδυασμένη παραγωγή
θερμότητας και ηλεκτρισμού (CHP), αποκεντρωμένα συστήματα CHP (σε κτίριο ή επίπεδο
γειτονιάς)
- Αστικές μεταφορές προκειμένου να υποστηριχθεί η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και
της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Σκοπός : Το πρόγραμμα ELENA είναι ένα«ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο» το σκοπός του οποίου
είναι να παρέχει τεχνική βοήθεια στις περιφερειακές και τοπικές αρχές για την επιτάχυνση των
επενδυτικών προγραμμάτων τους σχετικά με τους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των βιώσιμων μέσων μεταφοράς.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
Ενδεικτικές δράσεις που χρηματοδοτεί το ELENA:
- Κόστος επιπλέον προσωπικού αν απαιτείται για τις ανάγκες του έργου
- Έρευνες Αγοράς
- Τεχνοοικονομικές Μελέτες και Μελέτες Σκοπιμότητας
- Ενεργειακούς Ελέγχους
- Τεύχη Δημοπράτησης
- Διαγωνιστική διαδικασία κ.α
Προϋπολογισμός :
40 έως 50 εκατομμύρια ευρώ
Επικοινωνία :
- e mail: elena@eib.org
Twitter
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%27from%3A%40eib%27%20ELEN
A&src=typd
Informations:
1. European Investment Bank 98-100,
boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
(+352) 43 79 - 1
(+352) 43 77 04 www.eib.org
2. Information Desk Corporate Responsibility and Communication Department
(+352) 43 79 – 22000, (+352) 43 79 – 62000, info@eib.org
Παρατηρήσεις :
- Το ELENA χρηματοδοτεί μόνο την τεχνική υποστήριξη και μέχρι και το 90% των δράσεων που
απαιτούνται για την ωρίμανση του έργου.
- Περίληψη Προγράμματος: https://www.eib.org/attachments/thematic/elena_en.pdf
- Το ELENA υποστηρίζει προγράμματα άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ με τριετή περίοδο
εφαρμογής για την ενεργειακή απόδοση και 4ετή για τις αστικές μεταφορές και την κινητικότητα.
- Το ELENA αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020).
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.eib.org/en/products/advising/elena/index.htm
22.4.13. CONSUMER PROGRAMME: Πρόγραμμα Καταναλωτών
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Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων :
ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΛΛΟΙ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι :
Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο προστασίας
των καταναλωτών, να τους δοθεί μεγαλύτερη δύναμη και να τεθούν στο επίκεντρο της
εσωτερικής αγοράς μέσα στο πλαίσιο μιας γενικής στρατηγικής για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη. Αυτό θα το επιτύχει το πρόγραμμα συμβάλλοντας στην προστασία της
υγείας, της ασφάλειας και των νόμιμων και οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς
και στην προώθηση του δικαιώματός τους στην πληροφόρηση, την εκπαίδευση και την
αυτοοργάνωση για λόγους διαφύλαξης των συμφερόντων τους, και στην υποστήριξη της
ενσωμάτωσης των συμφερόντων των καταναλωτών σε άλλους τομείς πολιτικής. Το πρόγραμμα
συμπληρώνει, υποστηρίζει και παρακολουθεί τις πολιτικές των κρατών μελών.
Ο γενικός στόχος επιδιώκεται μέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων:
α) Στόχος I – Ασφάλεια: εδραίωση και ενίσχυση της ασφάλειας των προϊόντων μέσω της
αποτελεσματικής εποπτείας της αγοράς, σε ολόκληρη την Ένωση.
β) Στόχος II – Πληροφόρηση και εκπαίδευση των καταναλωτών και στήριξη των οργανώσεων
των καταναλωτών
γ) Στόχος III – Δικαιώματα και έννομη προστασία των καταναλωτών
δ) Στόχος IV – Επιβολή της εφαρμογής των δικαιωμάτων των καταναλωτών
Σκοπός : Το πρόγραμμα για τους Kαταναλωτές έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους πολίτες να
απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές, να παρέχει στήριξη προς την
ανάπτυξη, την καινοτομία και την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, όσο
επίσης και την ενεργή συμμετοχή στην ενιαία αγορά
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
α) εξειδικευμένης τεχνικής συνδρομής για τις αρμόδιες αρχές
των κρατών μελών μέσω ενός ή περισσότερων εκ των ακολούθων:
- της παροχής ειδικών γνώσεων, εξειδικευμένου και τεχνικά προηγμένου εξοπλισμού και
αποτελεσματικών εργαλείων της τεχνολογίας των πληροφοριών, διευκολύνοντας τη διεθνική
συνεργασία και τη συνεργασία με την Επιτροπή·
- της διασφάλισης της απαιτούμενης στήριξης και διευκόλυνσης των ερευνών, ιδίως με τη
σύσταση κοινών ομάδων ερευνών και με διασυνοριακές επιχειρήσεις·
- της στήριξης των ικανοτήτων των κρατών μελών να αποθηκεύουν και να καταστρέφουν
κατασχεθέντα τσιγάρα, καθώς και των ανεξάρτητων υπηρεσιών αναλύσεων στο έργο της
ανάλυσης των κατασχεθέντων τσιγάρων·
- της ενίσχυσης των ανταλλαγών προσωπικού σε συγκεκριμένα σχέδια, ιδίως στον τομέα της
καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της παραποίησης τσιγάρων·
- της παροχής τεχνικής και επιχειρησιακής στήριξης στις αρμόδιες για την επιβολή του νόμου
αρχές των κρατών μελών στο έργο της καταπολέμησης των παράνομων διασυνοριακών
δραστηριοτήτων και απατών εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης,
συμπεριλαμβανομένης ειδικότερα της στήριξης των τελωνειακών αρχών·
- της ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών στις συμμετέχουσες
χώρες, αναπτύσσοντας και παρέχοντας ειδικές βάσεις δεδομένων και εργαλεία μηχανοργάνωσης
που διευκολύνουν την πρόσβαση σε δεδομένα και την ανάλυση αυτών·
- της αύξησης της ανταλλαγής δεδομένων, της ανάπτυξης και παροχής εργαλείων
μηχανοργάνωσης για έρευνες και της παρακολούθησης των εργασιών στον τομέα των
πληροφοριών·
β) οργάνωση στοχευμένης εξειδικευμένης κατάρτισης και εργαστηρίων κατάρτισης στην ανάλυση
κινδύνου, καθώς επίσης, όπου απαιτείται, διασκέψεων που στοχεύουν σε ένα ή περισσότερα εκ
των ακολούθων:
- την περαιτέρω ενθάρρυνση της καλύτερης κατανόησης των ενωσιακών και εθνικών
μηχανισμών·
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- την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρμοδίων αρχών των
συμμετεχουσών χωρών, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου,
καθώς και των εκπροσώπων διεθνών οργανισμών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3·
- τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών χωρών και των εκπροσώπων διεθνών
οργανισμών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3·
- τη διάδοση των γνώσεων, ιδίως για τον καλύτερο εντοπισμό του κινδύνου για τους σκοπούς
των ερευνών·
- την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου δραστηριοτήτων έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των μελετών·
- τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων για την εφαρμογή στην πράξη και των
θεωρητικών·
- την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των δικαστών και των λοιπών κλάδων του νομικού
επαγγέλματος στο θέμα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·
Προϋπολογισμός :
188 829 000 EUR
Θεσμικό πλαίσιο :
ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2014 (26/2/2014)
Επικοινωνία :
Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
email: CHAFEA-CPCALLS@ec.europa.eu
Ιστοχώρος προγράμματος : https://ec.europa.eu/chafea/consumers/index_en.htm
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22.4.14.

HERCULE III PROGRAMME 2014 - 2020

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων :
ΔΗΜΟΙ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ,
ΑΣΤΙΚΕΣ
ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι :
Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προστασία των οικονομικών
συμφερόντων της Ένωσης και η ενίσχυση με τον τρόπο αυτό της ανταγωνιστικότητας της
ευρωπαϊκής οικονομίας και η διασφάλιση της προστασίας των χρημάτων των φορολογουμένων.
Οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:
- βελτίωση, πέραν των επιπέδων που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα, της πρόληψης και της
διερεύνησης των περιπτώσεων απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων με την ενίσχυση
της διεθνικής και πολυτομεακής συνεργασίας·
- βελτίωση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης από απάτες, με τη
διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και της
ανταλλαγής προσωπικού·
- ενίσχυση της καταπολέμησης της απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων μέσω της
παροχής τεχνικής και επιχειρησιακής στήριξης σε εθνικές αρχές ερευνών και ιδίως σε τελωνειακές
αρχές και σε αρχές επιβολής του νόμου·
- περιορισμός της νυν γνωστής έκθεσης των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε απάτες,
διαφθορά και άλλες παράνομες δραστηριότητες προκειμένου να μειωθεί η ανάπτυξη της
παραοικονομίας σε βασικούς τομείς κινδύνου όπως η οργανωμένη απάτη, μεταξύ άλλων το
λαθρεμπόριο και η παραποίηση τσιγάρων
- ενίσχυση του βαθμού ανάπτυξης της ειδικής νομικής και δικαστικής προστασίας των οικονομικών
συμφερόντων της Ένωσης έναντι της απάτης μέσω της προώθησης της συγκριτικής ανάλυσης της
νομοθεσίας.
Σκοπός : To πρόγραμμα υιοθετήθηκε για να προωθήσει δράσεις κατά της απάτης, της διαφθοράς
και άλλες παράνομες δραστηριότητες που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : α) εξειδικευμένης τεχνικής συνδρομής για τις αρμόδιες αρχές των
κρατών μελών μέσω ενός ή περισσότερων εκ των ακολούθων:
- της παροχής ειδικών γνώσεων, εξειδικευμένου και τεχνικά προηγμένου εξοπλισμού και
αποτελεσματικών εργαλείων της τεχνολογίας των πληροφοριών, διευκολύνοντας τη διεθνική
συνεργασία και τη συνεργασία με την Επιτροπή
- της διασφάλισης της απαιτούμενης στήριξης και διευκόλυνσης των ερευνών, ιδίως με τη
σύσταση κοινών ομάδων ερευνών και με διασυνοριακές επιχειρήσεις
- της στήριξης των ικανοτήτων των κρατών μελών να αποθηκεύουν και να καταστρέφουν
κατασχεθέντα τσιγάρα, καθώς και των ανεξάρτητων υπηρεσιών αναλύσεων στο έργο της
ανάλυσης των κατασχεθέντων τσιγάρων
- της ενίσχυσης των ανταλλαγών προσωπικού σε συγκεκριμένα σχέδια, ιδίως στον τομέα της
καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της παραποίησης τσιγάρων
- της παροχής τεχνικής και επιχειρησιακής στήριξης στις αρμόδιες για την επιβολή του νόμου
αρχές των κρατών μελών στο έργο της καταπολέμησης των παράνομων διασυνοριακών
δραστηριοτήτων και απατών εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης,
συμπεριλαμβανομένης ειδικότερα της στήριξης των τελωνειακών αρχών
- της ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών στις συμμετέχουσες
χώρες, αναπτύσσοντας και παρέχοντας ειδικές βάσεις δεδομένων και εργαλεία μηχανοργάνωσης
που διευκολύνουν την πρόσβαση σε δεδομένα και την ανάλυση αυτών
- της αύξησης της ανταλλαγής δεδομένων, της ανάπτυξης και παροχής εργαλείων
μηχανοργάνωσης για έρευνες και της παρακολούθησης των εργασιών στον τομέα των
πληροφοριών
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β) οργάνωση στοχευμένης εξειδικευμένης κατάρτισης και εργαστηρίων κατάρτισης στην ανάλυση
κινδύνου, καθώς επίσης, όπου απαιτείται, διασκέψεων που στοχεύουν σε ένα ή περισσότερα εκ
των ακολούθων:
- την περαιτέρω ενθάρρυνση της καλύτερης κατανόησης των ενωσιακών και εθνικών
μηχανισμών·
- την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρμοδίων αρχών των
συμμετεχουσών χωρών, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου,
καθώς και των εκπροσώπων διεθνών οργανισμών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3·
- τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών χωρών και των εκπροσώπων διεθνών
οργανισμών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3
- τη διάδοση των γνώσεων, ιδίως για τον καλύτερο εντοπισμό του κινδύνου για τους σκοπούς
των ερευνών
- την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου δραστηριοτήτων έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των μελετών·
- τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων για την εφαρμογή στην πράξη και των
θεωρητικών
- την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των δικαστών και των λοιπών κλάδων του νομικού
επαγγέλματος στο θέμα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης
Προϋπολογισμός : 104. 918. 000 EUR
Θεσμικό πλαίσιο : ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 250/2014 (26/2/2014)
Επικοινωνία :
European Anti Fraud Office
email: OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu
Ιστοχώρος προγράμματος : https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule/hercule-iii_en
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22.5.Δανειοδοτήσεις
22.5.1.
Δανεισμός από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.)
22.5.1.1. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων (Δάνεια Π.Δ 169/2013)
Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Κατηγορία Δικαιούχων :
ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΦΟΡΕΙΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ο.Τ.Α., ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : Αποπληρωμή: έως 25 έτη
Στόχοι :
1. Την εκτέλεση έργων υποδοµής για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας ή έργων
γενικού συµφέροντος, µε ή χωρίς τη σύµπραξη του ιδιωτικού τοµέα καθώς και την εκπόνηση
µελετών για την ωρίµανση και την εκτέλεση των έργων αυτών, την προµήθεια ή µίσθωση
µηχανηµάτων και εξοπλισµού για την εξ ιδίων εκτέλεση των ως άνω έργων, την καταβολή
αποζηµιώσεων για απαλλοτριώσεις ακινήτων στο πλαίσιο εκτέλεσης των ως άνω έργων
2. Την εξυγίανση ΟΤΑ
Σκοπός : 1. Σκοπός των δανείων των προς τους Φορείς των περιπτώσεων α,β,γ και δ ανωτέρω,
είναι:
- η εκτέλεση έργων υποδοµής για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας ή έργων γενικού
συµφέροντος, µε ή χωρίς τη σύµπραξη του ιδιωτικού τοµέα καθώς και η εκπόνηση µελετών για
την ωρίµανση και την εκτέλεση των έργων αυτών,
- προµήθεια ή µίσθωση µηχανηµάτων και εξοπλισµού για την εξ ιδίων εκτέλεση των έργων,
- η καταβολή αποζηµιώσεων για απαλλοτριώσεις ακινήτων στο πλαίσιο εκτέλεσης των έργων.
- η εξυγίανση − µόνο των ΟΤΑ, των συνδέσµων, ενώσεων και νοµικών προσώπων των Ο.Τ.Α.
2. Σκοπός των δανείων προς τους Φορείς της περίπτωσης ε ανωτέρω, είναι η εκτέλεση έργων για
την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας ή έργων γενικού συμφέροντος.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
- Υποδοµές: οδοποιία, ασφαλτοστρώσεις, πεζοδροµήσεις,
συντηρήσεις, κατασκευή αθλητικών κέντρων, κολυµβητηρίων κ.ά.
- Ύδρευση – αποχέτευση: δίκτυο ύδρευσης – ακαθάρτων (σε O.T.A που δεν έχουν συστήσει
∆.Ε.Υ.Α), γεωτρήσεις, αφαλατώσεις κ.α.
- Βελτίωση φυσικού περιβάλλοντος: ανάπλαση πλατειών, διαµόρφωση πάρκων − παιδικών
χαρών, διαχείριση στερεών αποβλήτων – απορριµµάτων, δηµοτικός ηλεκτροφωτισµός, παραγωγή
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων, προστασία περιβάλλοντος,
αντιπληµµυρικά έργα κ.α.
- Κοινωνική στεγαστική πολιτική: ανέγερση κατοικιών για εργαζομένους, ανέγερση δηµοτικών
κατοικιών κ.α.
- Κοινή ωφέλεια: κατασκευή δηµοτικών κοιµητηρίων, δηµοτικών ιατρείων ή ΚΑΠΗ κ.α.
Προϋπολογισμός :
ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
1. Το ύψος του χορηγουµένου δανείου µπορεί να φθάνει µέχρι 100% του προϋπολογισµού του
έργου, της µελέτης, της δαπάνης προµήθειας και µίσθωσης µηχανηµάτων και εξοπλισµού, καθώς
και του ποσού της αποζηµίωσης για τις απαλλοτριώσεις ακινήτων ή του αναγκαίου προς εξυγίανση
του αιτούντος, ποσού.
2. Στην περίπτωση δανείου χορηγουµένου σε νοµικά πρόσωπα στο πλαίσιο Σύµπραξης ∆ηµοσίου
και Ιδιωτικού Τοµέα, το ύψος του δεν υπερβαίνει το 30% του προϋπολογισµού του προς εκτέλεση
έργου ενώ σε περίπτωση συγχρηµατοδότησης το ύψος του δεν υπερβαίνει το 90% του
προϋπολογισµού αυτού. 3. Το επιτόκιο του χορηγουµένου δανείου συναρτάται µε τους
ειδικότερους σκοπούς που εξυπηρετεί το δάνειο.
Θεσμικό πλαίσιο : Π∆ 169 / 2013, Φ.Ε.Κ 272 / Α / 13-12-2013
Επικοινωνία :
Αθήνα: Τηλ. Κέντρο: 213.21.16.100
Πειραιάς: Τηλ.: 213.21.25.349, 213.2125.350
Θεσσαλονίκη: Τηλ. : 2313.336.800 , 2313.336.888
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Πάτρα: Τηλ. : 2613.623.100, 2613.623.125
e-mail: tpd@tpd.gr
Παρατηρήσεις :
- Η χορήγηση των δανείων αυτών σε ΟΤΑ & σε άλλους φορείς αφορά σε έργα που δεν είναι
επιλέξιμα από το χρηματοδοτικό σχήμα ΕΤΕπ - Τ.Π.&Δ.
- Η χρηματοδότηση δανείου για έργα και προμήθειες τα οποία δεν προβλέπονται ρητώς στο
Π.Δ.169/2013 αλλά, ωστόσο, εμπίπτουν στους σκοπούς δανειοδότησης είναι δυνατή, εφόσον
συντρέχει απροθυμία της αγοράς.
- https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikon-programmaton-t-p-d/
Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.tpd.gr/daneia-p-d-169-2013/
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22.5.1.2. Αναβάθμιση Δημοτικού Οδοφωτισμού
Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Περίοδος εφαρμογής : Διάρκεια έως δέκα (10) έτη (µε επιτόκιο δανεισµού κυµαινόµενο ή σταθερό
κατ’ επιλογή του ΟΤΑ)
Στόχοι : Στόχος του Προγράµµατος είναι, οι εκτιµώµενες ετήσιες µειώσεις των δαπανών
λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων οδοφωτισµού που θα προκύψουν από την
υλοποίησή του, να µπορούν να καλύψουν την εξυπηρέτηση του δανείου (Ποσοστό Κάλυψης
Εξυπηρέτησης Οφειλών >1) και να αποφέρουν οικονοµικό όφελος για τον ΟΤΑ.
Σκοπός : Σκοπός του προγράμματος είναι η χορήγηση χαμηλότοκου δανείου από το Τ.Π.& ∆., µε
πηγές χρηµατοδότησης:
1. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (75%)
2. Πόρους του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων (25%)
Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση έργων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
στο Δίκτυο Οδοφωτισμού των ΟΤΑ και στην επίτευξη σηµαντικού δυναµικού εξοικονόµησης
ενέργειας στον τοµέα του οδοφωτισµού με την αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σωµάτων και
λαµπτήρων µε νέα.
Απώτερος σκοπός:
- Εξοικονόµηση πόρων,
- Τη µείωση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης
- Βελτίωση της ποιότητας φωτισµού των ΟΤΑ
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
- Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων σύγχρονης τεχνολογίας, την επί τόπου µεταφορά τους, την
εγκατάστασή τους, τη σύνδεσή τους στο ηλεκτρικό δίκτυο καθώς και τις δοκιµές ορθής
λειτουργίας.
- Προµήθεια λαµπτήρων σύγχρονης τεχνολογίας, την επί τόπου µεταφορά τους και την
εγκατάστασή τους σε υφιστάµενα φωτιστικά σώµατα.
- Προµήθεια και εγκατάσταση νέων βραχιόνων φωτιστικών σωµάτων για τις περιπτώσεις όπου τα
σύγχρονα φωτιστικά σώµατα δεν µπορούν να στηριχθούν στους υφιστάµενους βραχίονες.
- Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού αντικεραυνικής προστασίας της εγκατάστασης
οδοφωτισµού.
- Προµήθεια εξαρτηµάτων (τροφοδοτικό, κλπ) φωτιστικών προς αποθήκευση.
- Αποξήλωση των υφιστάµενων φωτιστικών σωµάτων παλιάς τεχνολογίας, την αφαίρεσή τους,
την µεταφορά και την αποκοµιδή τους, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
- Αποσύνδεση βραχιόνων φωτιστικών σωµάτων, την αφαίρεση, τη µεταφορά και αποκοµιδή τους,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
- Λοιπός εξοπλισµός που απαιτείται για την ορθή και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης του
οδοφωτισµού.
Προϋπολογισμός : Καθορίζεται από τον ΟΤΑ
Θεσμικό πλαίσιο : Υπ.΄ αρ. 3505/7/12-12-13 και 3603/7/16-2-2017 αποφάσεις του ∆.Σ. του Τ.Π.
& ∆ανείων
Επικοινωνία :
Αθήνα: Τηλ. Κέντρο: 213.21.16.100, Πειραιάς: Τηλ.: 213.21.25.349,
213.2125.350, Θεσσαλονίκη: Τηλ. : 2313.336.800 , 2313.336.888, Πάτρα: Τηλ. :
2613.623.100, 2613.623.125, e-mail: tpd@tpd.gr
Παρατηρήσεις : - Το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα είναι πρωτοβουλία του Ταµείου Παρακαταθηκών
και ∆ανείων (ΤΠ∆) µε τη συνεργασία του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης
Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.).
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.tpd.gr/anavathmisi-dimotikou-odofotismou/
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikonprogrammaton-t-p-d/
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22.5.1.3. Αναχρηματοδότηση Δανείων
Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Κατηγορία Δικαιούχων :
ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ)
Στόχοι :
Στόχος είναι οι Ο.Τ.Α. και ειδικά όσοι καταβάλουν σχετικά υψηλές ετήσιες
τοκοχρεωλυτικές δόσεις να μπορούν να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους μέσω της
αναχρηματοδότησης με προνομιακούς όρους των ήδη συναφθέντων δανείων τους από το Τ.Π.&
Δ.
Σκοπός : Η συναρμολόγηση δανείων µε ∆ήµους, Περιφέρειες, Συνδέσµους, Ενώσεις και Νοµικά
Πρόσωπα αυτών έχει αποκλειστικό σκοπό την αναχρηµατοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων
τους µε το Τ.Π και ∆ανείων ή µε Πιστωτικά Ιδρύµατα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού και απώτερο
στόχο την κάλυψη των παρακάτω αναγκών:
- Η σημαντική περικοπή των κρατικών επιχορηγήσεων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε
συνδυασμό με τη μείωση πολλών ιδίων εσόδων (δημοτικοί φόροι, εισφορές).
- Οι αυξημένες ανάγκες των Δήμων σε πόρους προς εκπλήρωση των σκοπών τους.
- Η αύξηση των αναγκών χρηματοδότησης και στελέχωσης των κοινωνικών δομών (παιδικοί
σταθμοί, κοινωνικά παντοπωλεία και φαρμακεία, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων,
συσσίτια κ.λπ.) για τη στήριξη των οικονομικά ευπαθών κοινωνικών ομάδων
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
Θεσμικό πλαίσιο :
- Παρ. 1 και 2 του άρ 81 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/A/24-12-2014)
Επικοινωνία :
- 213 - 2116434, κ. Γεώργιος Κουλτούκης, E-mail: g.koultoukis@tpd.gr.
- 213 - 2116227, κα. Ιωάννα Κοντορήγα, E-mail: i.kontoriga@tpd.gr
- 213 -2116218, κα Χριστίνα Ξηρού, Ε-mail: c.xirou@tpd.gr
- 213 - 2116222, κ. Κώστας Αναγνωστόπουλος, E-mail: k.anagnostopoulos@tpd.gr
- 213 - 2116231, κα. Μαίρη Μυριδάκη, E-mail: m.myridaki@tpd.gr
- 213 - 2116219, κα Ευανθία Μαντοπούλου, E-mail: e.mantopoulou@tpd.gr
- 213 -2116228, κ. ∆ηµήτρης Αναγνωστόπουλος, Ε-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr
Παρατηρήσεις : Υποχρεώσεις που υπάγονται στην αναχρηματοδότηση:
- Ήδη συναφθέντα δάνεια µε αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς της Ελλάδος και του εξωτερικού.
- Ήδη συναφθέντα δάνεια µε το Τ.Π και ∆ανείων.
- https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikon-programmaton-t-p-d/
Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.tpd.gr/daneia-p-d-169-2013/
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikonprogrammaton-t-p-d/

[228]

Στρατη γι κό Σχέ δ ι ο Δ ή μου Α μαρου σί ου 2 0 2 0 - 2 0 2 3
22.5.1.4. Ισοσκέλιση Προϋπολογισμού
Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Κατηγορία Δικαιούχων :
ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Περίοδος εφαρμογής : Είκοσι πέντε (25) έτη
Στόχοι :
- Αντιμετώπιση της αδυναμίας ισοσκέλισης του προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α..
- Εξορθολογισμός στη λειτουργία του Ο.Τ.Α. και στη διαχείριση των υποχρεώσεών του.
- Διαχείριση και αξιόπιστη εξυπηρέτηση του χρέους.
- Υποβοήθηση της απρόσκοπτης συνέχισης της οικονομικής λειτουργίας του.
- Συνέχιση παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Σκοπός : Το πρόγραμμα χρηματοδότησης χρεών του Τ.Π.&Δ. για την ισοσκέλιση του
προϋπολογισμού των Δήμων και των Περιφερειών αποτελεί μία δυνατότητα για να θέσετε τις
βάσεις για την οικονομική εξυγίανση του Δήμου ή της Περιφέρειάς σας, με στόχο την ανάκαμψη
και την δυναμική πορεία προς το μέλλον.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
Προϋπολογισμός :
To είδος και οι όροι εξασφάλισης του δανείου θα καθορίζονται ύστερα από
την αξιολόγηση της σκοπιµότητας του δανείου, της βιωσιµότητας, της ορθολογικής οργάνωσης
και της πιστοληπτικής ικανότητας του υποψηφίου δανειολήπτη.
Θεσμικό πλαίσιο :
- άρ 43 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/A/11-5-2015),
- άρ 2 της 26.8.2015 ΠΝΠ, (ΦΕΚ 102/Α/26.8.2015)
Επικοινωνία :
Αθήνα: Τηλ. Κέντρο: 213.21.16.100
Πειραιάς: Τηλ.: 213.21.25.349, 213.2125.350
Θεσσαλονίκη: Τηλ. : 2313.336.800 , 2313.336.888
Πάτρα: Τηλ. : 2613.623.100, 2613.623.125
e-mail: tpd@tpd.gr
Παρατηρήσεις :
- Η έναρξη εξυπηρέτησης του νέου ενιαίου δανείου αρχίζει την 1/1 του επόμενου της
συνοµολόγησης έτους
- https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikon-programmaton-t-p-d/
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.tpd.gr/daneia-p-d-169-2013/
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22.5.1.5. Δάνεια ΕΤΕπ - ΤΠ&Δ
Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΕΝΩΣΕΙΣ
ΟΤΑ
Περίοδος εφαρμογής : ∆ιάρκεια εξόφλησης του δανείου: µέχρι είκοσι πέντε (25) έτη και η τυχόν
χορηγούµενη περίοδος χάριτος μέχρι τρία έτη
Στόχοι : Το Τ.Π.& Δ., αρωγός επί σειρά ετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ.), δύναται να χρηματοδοτήσει, με πολύ ευνοϊκούς όρους,
τις επενδυτικές πρωτοβουλίες των Ο.Τ.Α. είτε στο συνολικό προϋπολογισμό των έργων τους είτε
ως ποσοστό της ιδίας συμμετοχής τους σε έργα ενταγμένα σε διάφορα προγράμματα
συγχρηματοδότησης.
Σκοπός : Σκοπός του Δανείου είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης να βρουν τους
αναγκαίους πόρους για να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους προγράμματα με σκοπό τη δημιουργία
αναγκαίων υποδομών για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
Επιλέξιμοι Τομείς Δανειοδότησης:
- Οδικό Δίκτυο – Μεταφορές
- Αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και εγκαταστάσεων – Εκσυγχρονισμός κτιρίων Δημόσιας
Διοίκησης
- Πολιτιστική, ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά
- Χώροι πρασίνου και αποκατάσταση ανοιχτών δημοσίων χώρων
- Υγεία/Κοινωνική Υποδομή
- Στέγαση
- Εκπαιδευτικές/Αθλητικές Εγκαταστάσεις
- Βελτίωση Περιβάλλοντος
Προϋπολογισμός :
- Μέχρι το 75% του συνολικού κόστους του έργου, από τους πόρους της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) - Το υπόλοιπο 25% του συνολικού κόστους του έργου,
από πόρους του Τ.Π.& Δ.
Επικοινωνία :
Αθήνα: Τηλ. Κέντρο: 213.21.16.100
Πειραιάς: Τηλ.: 213.21.25.349, 213.2125.350
Θεσσαλονίκη: Τηλ. : 2313.336.800 , 2313.336.888
Πάτρα: Τηλ. : 2613.623.100, 2613.623.125
Email : tpd@tpd.gr
Παρατηρήσεις :
1) Το συνολικό κόστος των κοινοτικών κονδυλίων και του τραπεζικού δανεισμού από την ΕΤΕπ
δεν θα υπερβαίνει το 90% του συνολικού κόστους του έργου
2) Το κόστος των επιλέξιμων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 εκατ €
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.tpd.gr/daneia-etep-t-p-d/
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikonprogrammaton-t-p-d/
https://www.eetaa.gr/fundings/main.php?tag=view_programmata_details&programma_id=71
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22.5.1.6. Ενεργειακός Συμψηφισμός (Net Metering)
Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Κατηγορία Δικαιούχων :
ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α.
Περίοδος εφαρμογής : Η υλοποίηση των παρεµβάσεων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
σε εγκαταστάσεις υποδοµής των ΟΤΑ Α΄& Β΄ βαθµού και ΝΠ∆∆ µε ενεργειακό συµψηφισµό,
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τέλους του 2023.
Στόχοι : Στόχος του προγράµµατος είναι, οι εκτιµώµενες ετήσιες µειώσεις της δαπάνης της
καταναλισκόµενης ηλεκτρικής ενέργειας (που θα προκύψει από την εγκατάσταση του Φ/Β
σταθµού ο οποίος θα λειτουργεί µε εφαρµογή ενεργειακού συµψηφισµού ή εικονικού ενεργειακού
συµψηφισµού) να µπορούν:
- να καλύψουν την εξυπηρέτηση του δανείου (Ποσοστό Κάλυψης Εξυπηρέτησης Οφειλών >1)
- να αποφέρουν έµµεσο οικονοµικό όφελος στους ΟΤΑ και τα ΝΠ∆∆ (µέσω της µείωσης της
τιµολογηθείσας ενέργειας)
Σκοπός : Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξοικονόµηση πόρων µέσω κάλυψης µέρους των
ηλεκτρικών αναγκών των υποδοµών των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού καθώς και ΝΠ∆∆ µέσω της
εγκατάστασης φωτοβολταϊκών (Φ/Β) σταθµών µε εφαρµογή ενεργειακού συµψηφισµού.
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την εγκατάσταση Φ/Β σταθµών µε εφαρµογή ενεργειακού
συµψηφισµού από τους ΟΤΑ και τα ΝΠ∆∆ µπορεί να συµβάλλει στην κάλυψη µέρους των αναγκών
σε ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται για την λειτουργία δηµοτικών και δηµοσίων κτιρίων
και εγκαταστάσεων, οδοφωτισµού, ύδρευσης και αποχέτευσης.
Στις υποδοµές των ΟΤΑ συµπεριλαµβάνονται:
- τα κτίρια και οι αθλητικές εγκαταστάσεις των ΟΤΑ,
- ο οδοφωτισµός
- η ύδρευση & αποχέτευση
- οι µεταφορές
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι επιλέξιµες ενέργειες για χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα
αφορούν την:
- Προµήθεια & εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων (PV modules) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
- Προµήθεια & εγκατάσταση βάσεων στήριξης πάνω στις οποίες θα εγκατασταθούν τα Φ/Β πλαίσια
(PV modules).
- Προµήθεια & εγκατάσταση ηλεκτρονικών µετατροπέων ισχύος (inverters) που µετατρέπουν τη
συνεχή τάση σε εναλλασσόµενη.
- Λοιπός εξοπλισµός: Καλωδιώσεις - Πίνακες ΧΤ ή ΜΤ και ηλεκτρικός εξοπλισµός χειρισµού και
προστασίας- Σύστηµα Γείωσης και Αντικεραυνικής προστασίας Σύστηµα καταγραφής και
αποµακρυσµένης εποπτείας ηλεκτρικών και µετεωρολογικών µεγεθών.
- ∆απάνη διασύνδεσης του Φ/Β σταθµού µε το Ελληνικό ∆ίκτυο ∆ιανοµής ΗΕ (Ε∆∆ΗΕ).
Προϋπολογισμός :
Οι αναγκαίοι πόροι για την χρηµατοδότηση του προγράµµατος
προέρχονται κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και κατά 25% από
πόρους του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων. Στην περίπτωση των ΝΠ∆∆ η χρηµατοδότηση
θα προέρχεται 100% από πόρους του Ταµείου.
Θεσμικό πλαίσιο :
- υπ.΄ αρ. 3653/10/9-7-2018 - υπ.΄ αρ. 3505/7/12-12-13
Επικοινωνία :
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Αθήνα: Τηλ. Κέντρο: 213.21.16.100
Πειραιάς: Τηλ.: 213.21.25.349, 213.2125.350
Θεσσαλονίκη: Τηλ. : 2313.336.800 , 2313.336.888
Πάτρα: Τηλ. : 2613.623.100, 2613.623.125
e-mail: tpd@tpd.gr
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Παρατηρήσεις :
- Το πρόγραμμα αποτελεί πρωτοβουλία του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων (ΤΠ∆), µε τη
συνεργασία του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.).
- Το χορηγούµενο δάνειο θα έχει διάρκεια έως δώδεκα (12) έτη µε επιτόκιο δανεισµού
κυµαινόµενο ή σταθερό
- Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό χρηματοδότησης:
1. Προμήθειας και εγκατάστασης: 95 – 100%
2. Διαμόρφωσης χώρου εγκατάστασης: 5%
- Η µελέτη θα αξιολογείται από το ΚΑΠΕ
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.tpd.gr/prosorino/
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikonprogrammaton-t-p-d/
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22.5.1.7. Αντικατάσταση Εξοπλισμού Καθαριότητας
Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Στόχοι : Ανανέωση των υποδομές καθαριότητας των Δήμων για μια όμορφη, καθαρή και
σύγχρονη πόλη που σέβεται το περιβάλλον και τους κατοίκους της.
- Κάλυψη το κόστος της επένδυσης από την εξοικονόμηση του κόστους των services και των
καυσίμων.
- Μείωση κατανάλωσης καυσίμων μέχρι 50%.
- Μηδενισμός κόστους συντήρησης τα πρώτα χρόνια και αρκετά μειωμένο στη συνέχεια.
Σκοπός : Σκοπός του δανείου είναι η αντιμετώπιση ενός από τα σημαντικότερα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι Δήμοι όπως είναι οι ελλείψεις και η παλαιότητα υποδομών
καθαριότητας, για παράδειγμα τα απορριμματοφόρα, τα σάρωθρα, οι γερανοί, οι φορτωτές, οι
κάδοι κ.λπ. που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους, με αποτέλεσμα η λειτουργία τους να
είναι οικονομικά ασύμφορη και ρυπογόνα.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
Α) Αγορά νέων απορριμματοφόρων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας διαφόρων μεγεθών με σκοπό:
- την ανανέωση / συμπλήρωση του στόλου και
- την ορθολογικοποίηση / ελαχιστοποίηση των δρομολογίων.
Β) Αγορά υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε επιλεγμένα σημεία με σκοπό:
- την αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας
- τη βελτίωση της αισθητικής της πόλης
- την τήρηση όρων υγιεινής και καθαριότητας
- την ορθολογικοποίηση της αποκομιδής.
Γ) Αγορά νέων σαρώθρων, τεμαχιστών, φορτωτών και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού
καθαριότητας τα οποία συνδυάζονται κατά κύριο λόγο με τον στόλο των απορριμματοφόρων και
λοιπού εξοπλισμού με σκοπό:
- τη βελτίωση και επιτάχυνση της περισυλλογής των απορριμμάτων
- τον περιορισμό της όχλησης των κατοίκων
- τη μείωση του κόστους.
Θεσμικό πλαίσιο :
Π∆ 169 / 2013, Φ.Ε.Κ 272 / Α / 13-12-2013
Επικοινωνία :
Αθήνα: Τηλ. Κέντρο: 213.21.16.100
Πειραιάς: Τηλ.: 213.21.25.349, 213.2125.350
Θεσσαλονίκη: Τηλ. : 2313.336.800 , 2313.336.888
Πάτρα: Τηλ. : 2613.623.100, 2613.623.125
e-mail: tpd@tpd.gr
Παρατηρήσεις :Τα δάνεια του Τ.Π. & Δ. για προμήθεια εξοπλισμού καθαριότητας προσφέρουν:
- Γρήγορες – ευέλικτες διαδικασίες έγκρισης εντός 15 ημερών από την υποβολή του φακέλου.
- Διάρκεια αποπληρωμής δανείου έως 10 έτη.
- Δυνατότητα επιλογής μεταξύ σταθερού, κυμαινόμενου ή μικτού επιτοκίου με προνομιακή
τιμολόγηση.
- Χρηματοδότηση μέχρι το 100% της επένδυση
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.tpd.gr/daneia-p-d-169-2013/
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22.5.1.8. Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Απαλλοτριώσεων
Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Στόχοι : Στόχος του προγράμματος είναι η διευκόλυνση των ΟΤΑ Α’ και Β΄ Βαθμού σχετικά με τις
απαλλοτριώσεις. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, προκειμένου να υλοποιήσουν τα προγράμματα τους
ιδίως αυτά που αφορούν σε αναπλάσεις, ρυμοτομήσεις και δημιουργία αναγκαίων κοινωνικών
υποδομών, υποχρεούνται να απαλλοτριώσουν ακίνητα τρίτων με διαδικασίες που πολλές φορές
είναι μακροχρόνιες και ατελέσφορες.
Σκοπός : Σκοπός είναι:
- η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος υπηρεσιών προς τους Ο.Τ.Α. που να καλύπτει
όλες τις ανάγκες τους σχετικά με τις απαλλοτριώσεις
η αντιμετώπιση των παρακάτω επιπτώσεων:
α) Απώλεια της απαλλοτρίωσης λόγω παραγραφής του δικαιώματος.
β) Μη υλοποίηση της σχεδιαζόμενης επένδυσης και απώλεια του κοινωνικού οφέλους.
γ) Ουσιαστική δέσμευση του ακινήτου χωρίς, όμως, οι ιδιοκτήτες να έχουν το αντίστοιχο όφελος.
δ) Αρνητική εικόνα του Δήμου στην τοπική κοινωνία.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
απαλλοτρίωσης από τα εξειδικευμένα και με πλούσια εμπειρία σε απαλλοτριώσεις στελέχη του
Τ.Π. & Δ.
- Δυνατότητα χρηματοδότησης της απαλλοτρίωσης με την προϋπόθεση ότι αυτή εντάσσεται στο
συνολικό πρόγραμμα χρηματοδότησης της επένδυσης, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός
τριετίας από την χρηματοδότηση της απαλλοτρίωσης.
- Εκκαθάριση της απαλλοτρίωσης με τρόπο οριστικό και χωρίς καμία αμφισβήτηση.
Θεσμικό πλαίσιο :
Π∆ 169 / 2013, Φ.Ε.Κ 272 / Α / 13-12-2013
Επικοινωνία :
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Αθήνα: Τηλ. Κέντρο: 213.21.16.100
Πειραιάς: Τηλ.: 213.21.25.349, 213.2125.350
Θεσσαλονίκη: Τηλ. : 2313.336.800 , 2313.336.888
Πάτρα: Τηλ. : 2613.623.100, 2613.623.125
e-mail: tpd@tpd.gr
Παρατηρήσεις : Το ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει:
- υψηλό ποσοστό χρηματοδότησης έως το 100% της επένδυσης,
- δυνατότητα επιλογής μεταξύ κυμαινόμενου ή μικτού επιτοκίου με προνομιακή τιμολόγηση,
- γρήγορες - ευέλικτες διαδικασίες έγκρισης,
- μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής δανείου έως 25 έτη.
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.tpd.gr/daneia-p-d-169-2013/
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikonprogrammaton-t-p-d/
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22.5.1.9. Χρηματοδότηση Μελετών
Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Κατηγορία Δικαιούχων :
Στόχοι :
Η επιτάχυνση του χρόνου ωρίμανσης των επενδυτικών έργων των Ο.Τ.Α. είναι
ιδιαίτερα σημαντική γιατί:
- Η δημιουργία επενδύσεων των Ο.Τ.Α. οδηγεί σε τόνωση των τοπικών οικονομιών είτε άμεσα,
με την ανάληψη μέρους ή όλου του έργου από τοπικές επιχειρήσεις, είτε έμμεσα (απασχόληση,
παράλληλα οφέλη κ.λπ.) ενώ μοχλεύει την αναπτυξιακή διαδικασία.
- Αυξάνεται η πιθανότητα απορρόφησης κοινοτικών και άλλων πόρων (στα προγράμματα που
προβλέπεται επιχορήγηση).
- Υπάρχει δυνατότητα ένταξης και του κόστους της μελέτης στα προγράμματα επιχορήγησης.
- Η επιτάχυνση εκτέλεσης των νέων έργων βελτιώνει το όφελος του Ο.Τ.Α. σε τέτοιο βαθμό που
υπερκαλύπτει, στις περισσότερες περιπτώσεις, το κόστος της μελέτης.
Σκοπός : Η χρηματοδότηση των μελετών έχει ως σκοπό οι Ο.Τ.Α. να βρουν τους αναγκαίους
πόρους για να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους προγράμματα, με σκοπό τη δημιουργία αναγκαίων
υποδομών για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους. Σε πολλές περιπτώσεις, οι
Ο.Τ.Α. έχουν αδυναμία χρηματοδότησης ακόμα και των μελετών που απαιτούνται, με συνέπεια
να καθυστερεί η εκτέλεση των έργων τους και ακόμη χειρότερα να μην μπορούν να τα εντάξουν
σε κοινοτικά προγράμματα,με αποτέλεσμα να χάνουν πολύτιμους πόρους.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Χρηματοδότηση των μελετών
Θεσμικό πλαίσιο :
Π∆ 169 / 2013, Φ.Ε.Κ 272 / Α / 13-12-2013
Επικοινωνία :
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Αθήνα: Τηλ. Κέντρο: 213.21.16.100
Πειραιάς: Τηλ.: 213.21.25.349, 213.2125.350
Θεσσαλονίκη: Τηλ. : 2313.336.800 , 2313.336.888
Πάτρα: Τηλ. : 2613.623.100, 2613.623.125
Παρατηρήσεις : - Κάλυψη μέχρι του 100% του κόστους της μελέτης.
- Άρρηκτη σύνδεση της μελέτης με το έργο
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikonprogrammaton-t-p-d/
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22.5.2.

Δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

22.5.2.1. Ταμείο Υποδομών - ΤΑΜΥΠΟΔ
Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Υποδομών (ΤΑΜΥΠΟΔ) / Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕπ)
Κατηγορία Δικαιούχων :
ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.), ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α, ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Στόχοι :
Η χρηματοδότηση και υλοποίηση των επενδύσεων μέσω του Ταμείου αναμένεται να
συμβάλλει στην επίτευξη των κάτωθι στόχων του ΕΤΠΑ:
- Θεματικός Στόχος 4: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
- Θεματικός Στόχος 6: Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της
αποδοτικότητας των πόρων
Σκοπός : Σκοπός του Ταμείου Υποδομών είναι να προσφέρει ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης
στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την υλοποίηση μικρών και μεσαίων έργων, με έμφαση στους
τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης. Έργα στους τομείς των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της αστικής ανάπτυξης θα
μπορέσουν να υλοποιηθούν καλύπτοντας υπάρχουσες ανάγκες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της
απασχόλησης, στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
και των επενδύσεων. Ο προγραμματισμός του νέου Ταμείου δύναται να συμπεριλάβει την
αξιοποίηση της πρακτικής των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
Μέσω του νέου Ταμείου Υποδομών θα μπορούν να
χρηματοδοτούνται έργα στους τομείς:
- Ενεργειακής Αποδοτικότητας (πχ οδικός φωτισμός, νοσοκομεία κλπ)
- Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, υδροηλεκτρικοί
- της προστασίας του περιβάλλοντος (υποδομών ύδρευσης, διαχείρισης αποβλήτων, βιομηχανικά
πάρκα κλπ)
- Ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης (αστικές υποδομές ανάπλαση αποκατάσταση
εγκαταλειμμένων βιομηχανικών εκτάσεων, αθλητικές εγκαταστάσεις, κλπ)
Στην χρηματοδότηση δύναται να συμπεριλαμβάνονται έργα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού
Τομέα (ΣΔΙΤ)
Προϋπολογισμός :
450.000.000 ευρώ (- Συγχρηματοδοτούμενοι πόροι του ΕΠΑΝΕΚ:
200.000.000 €. - Επιπρόσθετοι Εθνικοί πόροι μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) 200.000.000 €. - Εθνικοί πόροι ύψους 50 εκ. €. οι οποίοι θα προέρθουν από επιστροφές
του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA που λειτούργησε την ΠΠ 2007-2013)
Θεσμικό πλαίσιο :
- Αριθ. 6269/1895 Α1
- ΦΕΚ 4159 Β/2017
Παρατηρήσεις :
- Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι ο φορέας διαχείρισης του ΤΑΜΥΠΟΔ.
- Η ΕΤΕπ επιλέγει Ενδιάμεσους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ) οι όποιοι θα λάβουν πόρους
προκείμενου να τους διοχετευόσουν, υπό την μορφή δανείων, σε βιώσιμα έργα στους παραπάνω
τομείς. Ήδη έχουν επιλεγεί από την ΕΤΕπ οι τέσσερες συστατικές τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, ,
Eurobank,Τράπεζα Πειραιώς και AlphaBank)
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22.5.2.2. Δάνεια ΕΤΕπ - ΤΠ&Δ
Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΕΝΩΣΕΙΣ
ΟΤΑ
Περίοδος εφαρμογής : ∆ιάρκεια εξόφλησης του δανείου: µέχρι είκοσι πέντε (25) έτη και η τυχόν
χορηγούµενη περίοδος χάριτος μέχρι τρία έτη
Στόχοι : Το Τ.Π.& Δ., αρωγός επί σειρά ετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ.), δύναται να χρηματοδοτήσει, με πολύ ευνοϊκούς όρους,
τις επενδυτικές πρωτοβουλίες των Ο.Τ.Α. είτε στο συνολικό προϋπολογισμό των έργων τους είτε
ως ποσοστό της ιδίας συμμετοχής τους σε έργα ενταγμένα σε διάφορα προγράμματα
συγχρηματοότησης.
Σκοπός : Σκοπός του Δανείου είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης να βρουν τους
αναγκαίους πόρους για να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους προγράμματα με σκοπό τη δημιουργία
αναγκαίων υποδομών για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
Επιλέξιμοι Τομείς Δανειοδότησης:
- Οδικό Δίκτυο – Μεταφορές
- Αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και εγκαταστάσεων – Εκσυγχρονισμός κτιρίων Δημόσιας
Διοίκησης
- Πολιτιστική, ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά
- Χώροι πρασίνου και αποκατάσταση ανοιχτών δημοσίων χώρων
- Υγεία/Κοινωνική Υποδομή
- Στέγαση
- Εκπαιδευτικές/Αθλητικές Εγκαταστάσεις
- Βελτίωση Περιβάλλοντος
Προϋπολογισμός :
- Μέχρι το 75% του συνολικού κόστους του έργου, από τους πόρους της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) - Το υπόλοιπο 25% του συνολικού κόστους του έργου,
από πόρους του Τ.Π.& Δ.
Επικοινωνία :
Αθήνα: Τηλ. Κέντρο: 213.21.16.100
Πειραιάς: Τηλ.: 213.21.25.349, 213.2125.350
Θεσσαλονίκη: Τηλ. : 2313.336.800 , 2313.336.888
Πάτρα: Τηλ. : 2613.623.100, 2613.623.125
emailQ tpd@tpd.gr
Παρατηρήσεις : 1) Το συνολικό κόστος των κοινοτικών κονδυλίων και του τραπεζικού δανεισμού
από την ΕΤΕπ δεν θα υπερβαίνει το 90% του συνολικού κόστους του έργου
2) Το κόστος των επιλέξιμων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 εκατ €
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.tpd.gr/daneia-etep-t-p-d/
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikonprogrammaton-t-p-d/
https://www.eetaa.gr/fundings/main.php?tag=view_programmata_details&programma_id=49
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22.6.Χρηματοδοτικά Εργαλεία
22.6.1.
Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)
Φορέας χρηματοδότησης : Ιδιωτικοί πόροι
Κατηγορία Δικαιούχων :
ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Σκοπός :Οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ. νόμος 3389/05) είναι μορφές
συνεργασίας των Δημοσίων Φορέων μέσα στους οποίους περιλαμβάνεται και η Τοπική
Αυτοδιοίκηση με επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα, που αποσκοπούν στον σχεδιασμό, στην
κατασκευή, στη χρηματοδότηση και διαχείριση δημόσιων έργων υποδομής και στην παροχή
δημόσιων υπηρεσιών, αλλά και στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.
Η επιλογή των ιδιωτών που αναλαμβάνουν ένα έργο ΣΔΙΤ γίνεται μετά από δημόσιο διαγωνισμό.
Οι ΣΔΙΤ υλοποιούνται με συμβάσεις, στις οποίες περιγράφονται λεπτομερώς όλες οι παράμετροι
του έργου, τόσο κατά την περίοδο κατασκευής όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας, καθώς και
οι υποχρεώσεις τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου τομέα. Τα έργα πουυλοποιούνται με
ΣΔΙΤ επιστρέφονται στο Δημόσιο μετά από συγκεκριμένη περίοδο λειτουργίας, όπως αυτή ορίζεται
στη σύμβαση.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
- Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η χρηματοδότηση και η διαχείριση (συντήρηση, λειτουργία,
εκμετάλλευση) δημόσιων έργων υποδομής
- Η παροχή δημόσιων υπηρεσιών
- Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας
Ενδεικτικά έργα:
- Σχεδιασµός µε βάση συγκεκριµένες προδιαγραφές
- Κατασκευή, είτε µε τη µορφή κατασκευής νέων κτιριακών εγκαταστάσεων είτε της οµαδικής
ανακαίνισης µεµονωµένων ή οµάδων εγκαταστάσεων µίας συγκεκριµένης περιοχής,
- Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων
- Συντήρηση του εξοπλισµού του κτιρίου
- Εστίαση (γεύµατα που να πληρούν τις συµφωνηθείσες διατροφικές προδιαγραφές),
- Στάθµευση αυτοκινήτων
- Συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων
- Ασφάλεια
- Υπηρεσίες καθαριότητας.
Προϋπολογισμός :
200 εκ. Ευρώ/ αντικείμενο της Σύμπραξης
Θεσμικό πλαίσιο :
Ν. 3389/2005
Επικοινωνία :
Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
Τηλ: 210 337 5750
Παρατηρήσεις : ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ
Περιβάλλον- Διαχείριση Απορριμμάτων
- Υλοποίηση υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
- Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,
Περιφέρειας Ηπείρου, Νομού Σερρών, Ν. Ηλείας , Πελοποννήσου κλπ
Ενέργεια
- Αναβάθμιση και Βελτιστοποίηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου
Αθηναίων
- Αναβάθμιση Οδοφωτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
- Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου
Εκπαίδευση
- Υλοποίηση 8 Σχολικών Μονάδων στα Χανιά & ανακατασκευή του πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των
Λαών
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- Υλοποίηση 14 Σχολικών υποδομών στην Περιφέρεια Αττικής (1A)
- Υλοποίηση 10 Σχολικών υποδομών στην Περιφέρεια Αττικής (1B)
Πληροφορική & Επικοινωνίες
- Ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση πρακτικών συνεδριάσεων δικαστηρίων
- Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεματικής για την πληροφόρηση επιβατών των
μέσων της “Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ” και τη διαχείριση του στόλου της
Λοιπά
- Ανακαίνιση, αναβάθμιση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών
Νισύρου
- Yλοποίηση τεσσάρων 4 κολυμβητηρίων και δύο 2 γυμναστηρίων ανά την Ελλάδα
- Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Λειτουργία, Τεχνική Διαχείριση και Εκμετάλλευση του
Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνας) Ναυπλίου
Ιστοχώρος προγράμματος :
http://www.sdit.mnec.gr/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%C
F%81%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CE%A3%CE%94%CE%99%CE%A4/%CF%84%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9%CF%83%CE%B4%CE%B9%CF%84
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : http://www.sdit.mnec.gr/sites/default/files/assets/PPPs.pdf
http://www.sdit.mnec.gr/sites/default/files/sdit-documents/gr_low.pdf
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22.6.2.

Συμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Σ.Ε.Α.

Φορέας χρηματοδότησης : Ιδιωτικοί πόροι
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ
Στόχοι : Η ΣΕΑ επιτρέπει τη χρηματοδότηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης μέσω προβλεπόμενων
μειώσεων του ενεργειακού κόστους. Καθώς οι επενδύσεις εξοφλούνται άμεσα από από την
εξοικονόμηση κόστους, δεν υπάρχει ανάγκη κεφαλαίου κίνησης από την πλευρά του δικαιούχου.
Επίσης η ΣΕΑ δίνει τη δυνατότητα βελτίωσης των υποδομών σε οργανισμούς/επιχειρήσεις χωρις
να χρειαζεται να έχουν τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες ενεργειακής διαχείρισης και αρχικό κεφάλαιο.
Σκοπός : Σ.Ε.Α είναι η συμβατική συμφωνία που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ του δικαιούχου
και του παρόχου ενεργειακής υπηρεσίας (κατά κανόνα ΕΕΥ: Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών),
με αντικείμενο την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και σύμφωνα με την
οποία το οικονομικό αντάλλαγμα του παρόχου για την πραγματοποιούμενη επένδυση συναρτάται
από το μεταξύ αυτών συμβατικά οριζόμενο επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) παρέχουν, μέσω
των ΣΕΑ, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλα μέσα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε
εγκαταστάσεις ή κτίρια του τελικού καταναλωτή.
Στη ΣΕΑ ρυθμίζονται ιδίως τα ακόλουθα:
α) ο σχεδιασμός και η διαχείριση της παρεχόμενης ενεργειακής υπηρεσίας και του
ενεργειακού έργου,
β) η μεθοδολογία εκτίμησης της εξοικονομούμενης ενέργειας και αποτίμησης του
προκύπτοντος συνολικού οικονομικού οφέλους,
γ) η αγορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του απαραίτητου ενεργειακού εξοπλισμού,
όπως οι ηλεκτρομηχανολογικά και ηλεκτρονικά συστήματα, καθώς και τα υλικά κτιριακού
κελύφους, σταθερά ή μη, που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση,
δ) η διαχείριση, ο τρόπος λειτουργίας του εξοπλισμού και η συντήρηση του,
ε) το συνολικό κόστος του έργου, το οποίο αποτελείται από το κόστος προμήθειας και
εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του, το
κόστος χρηματοδότησης και την αμοιβή της ΕΕΥ,
στ) η διαδικασία αποτίμησης του ενεργειακού οφέλους και
ζ) ο τρόπος και χρόνος αποπληρωμής.
Θεσμικό πλαίσιο :
- Ν. 3855/2010
- Οδηγία 2012/27/ΕΕ, Άρθρο 5 και Άρθρο 8
Παρατηρήσεις : - Η ΣΕΑ αποτελεί συγχώνευση τριών συμβάσεων σε μία, σύμβαση για εργασίες
ανακαίνισης, σύμβαση πίστωσης και σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
- Το Μητρώο ΕΕΥ αποτελεί το πληροφοριακό σύστημα όπου εντάσσονται οι Επιχειρήσεις
Ενεργειακών Υπηρεσιών, οι οποίες παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες στο πλαίσιο υλοποίησης
Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης. Το Μητρώο υπάρχει στον δικτυακό τόπο: www.escore
gistry.gr
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις :
https://www.buildup.eu/sites/default/files/content/xrimatodotisi_ergwn_sea_0.pdf
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22.6.3.

Συμβάσεις Παραχώρησης

Φορέας χρηματοδότησης : Ιδιωτικοί πόροι
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ
Στόχοι : Είναι ένα είδος εταιρικής σχέσης μεταξύ του δημόσιου τομέα και μιας (συνήθως) ιδιωτικής
εταιρείας που έχει αποδείξει την προστιθέμενη αξία της σε έναν συγκεκριμένο τομέα, (πχ
υλοποίηση έργων υποδομής). Μέσω των παραχωρήσεων κινητοποιούνται ιδιωτικά κεφάλαια και
τεχνογνωσία, που συμπληρώνουν δημόσιους πόρους, και πραγματοποιούνται νέες επενδύσεις σε
δημόσιες υποδομές και υπηρεσίες, χωρίς να αυξάνεται το δημόσιο χρέος. Σύμφωνα με το νόμο ν.
4413/16 «συμβάσεις παραχώρησης» νοούνται συμβάσεις παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
- οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές
- λιμενικές και αερολιμενικές υπηρεσίες
- συντήρηση και διαχείριση οδικών δικτύων
- διαχείριση αποβλήτων
- παροχή ενέργειας και θέρμανσης
- εγκαταστάσεις αναψυχής
χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων.
Θεσμικό πλαίσιο : Ν. 4413/16 (ΦΕΚ-148 Α/8-8-16) : Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων
παραχώρησης – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (EE
L 94/1/28-3-14) και άλλες διατάξεις
Παρατηρήσεις : Παράδειγμα για ΟΤΑ: Κατασκευή και παραχώρηση χώρου στάθμευσης σε ακίνητο
ΟΤΑ: o ιδιώτης αναλαμβάνει την κατασκευή και εκμετάλλευση χώρου στάθμευσης για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα επί ακινήτου ιδιοκτησίας ΟΤΑ και αμείβεται απευθείας από τους
χρήστες του χώρου στάθμευσης
Παραδείγματα:
• Κατασκευή του έργου παραχώρησης "Υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτων στο Δήμου Αμαρουσίου
Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή του έργου παραχώρησης "Μελέτη- ΚατασκευήΧρηματοδότηση και Εκμετάλλευση Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων στο Ιστορικό Κέντρο Πλατεία
Ευτέρπης του Δήμου Αμαρουσίου", προϋπολογισμού 5.414.526,78 € με Φ.Π.Α.
Για την υλοποίηση του έργου έγινε σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού. Η περίοδος
κατασκευής του έργου είναι 30 μήνες και η περίοδος εκμετάλλευσης 29 έτη
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις :
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15428/attachments/1/translations/el/renditions/na
tive
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22.6.4.

Ενεργειακές Κοινότητες

Φορέας χρηματοδότησης : Ιδιωτικοί πόροι
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ
Στόχοι : Η Ενεργειακή Κοινότητα (Ε. Κοιν.) είναι αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού με
στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (ν. 4430/2016 (Α΄ 205)) και
της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την
προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και
προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς
δήμους, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο, μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης
(Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της ορθολογικής χρήσης ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, των βιώσιμων
μεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, διανομής και προμήθειας ενέργειας.
Σκοπός : Με τον Νόμο για τις Ενεργειακές Κοινότητες, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
εισάγει την ενεργειακή δημοκρατία, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες, τους τοπικούς φορείς
(δήμοι και οι περιφέρειες) και σε μικρές και μεσαίες τοπικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στην
ενεργειακή μετάβαση και τον ενεργειακό σχεδιασμό, μέσω της άμεσης ενεργής εμπλοκής τους σε
ενεργειακά εγχειρήματα, με προτεραιότητα στα εγχειρήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
εξοικονόμησης που συνεπάγονται ήπιες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. Με αυτό τον τρόπο οι
πολίτες και οι υπόλοιποι τοπικοί φορείς αποκτούν διττό ρόλο ως καταναλωτές και ως παραγωγοί
ενέργειας (prosumers). Η προϋπόθεση δημιουργίας συνεργιών και συνεργασιών μεταξύ
διαφόρων τοπικών φορέων, στο πλαίσιο των Ενεργειακών Κοινοτήτων, έχει ως απώτερο στόχο
τη δημιουργία κοινωνικών συναινέσεων, καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής αποδοχής των
έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Κύριες δραστηριότητες, εντός της περιφέρειας που βρίσκεται η
έδρα της Ενεργειακής κοινότητας η οποία ασκεί υποχρεωτικά τουλάχιστον μία από αυτές:
- Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής
ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Υβριδικούς Σταθμούς
- Διαχείριση -συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση ή διάθεση- πρώτης ύλης για την
παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας
- Προμήθεια για τα μέλη της ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και εγκαταστάσεων
- Προμήθεια για τα μέλη της ηλεκτροκίνητων οχημάτων
- Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
- Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς τελικούς πελάτες,
- Παραγωγή, διανομή και προμήθεια θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας
- Διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας και
εκπροσώπηση παραγωγών και καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
- Ανάπτυξη δικτύου, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων ή διαχείριση
μέσων βιώσιμων μεταφορών
- Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση Α.Π.Ε
- Παροχή ενεργειακών υπηρεσιών
Θεσμικό πλαίσιο :
Ν. 4513/2018
Παρατηρήσεις :
- Για τη σύσταση της Ε.Κοιν. τηρείται η διαδικασία ίδρυσης ενός αστικού συναιτερισμού
- Οι Ε.Κοιν. έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα (με κάποιες εξαιρέσεις)
- Οι Ε.Κοιν. μπορούν να ασκούν και τις δραστηριότητες που περιγράφονται στη παράγραφο 2 του
άρθρου 4 του Ν. 4513/2018
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- Οι Ε.Κοιν., σχετικά τα οικονομικά μέτρα στήριξης, μπορούν να εντάσσονται στον Νόμο για τις
Κοιν.Σ.Επ. όπως επίσης και ανάλογα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους
ή πόρους της Ευρωπαϊκής ένωσης
- Στις Ε.Κοιν., παρέχονται κάποια οικονομικά κίνητρα όπως για παράδειγμα "Απαλλαγή από την
υποχρέωση καταβολής του Ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής"
και άλλα που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 11 του Ν. 4513/2018
- Ο Δήμος Τρικκαίων αποτελεί τον 1ο Δήμο της χώρας που αξιοποιεί τον πρόσφατο νόμο για την
υλοποίηση των Ενεργειακών Κοινοτήτων (Ε.Κοιν.) και συστήνεται η «Ενεργειακή Κοινότητα
Τρικκαίων-Ι ως αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις :
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=keEgh3Jkg1w%3D&tabid=367&language=elGR
https://trikalacity.gr/o-dimos-trikkeon-iserchete-ston-tomea-tis-energias/
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22.6.5.

Crowdfunding: Χρηματοδότηση από το πλήθος

Φορέας χρηματοδότησης : Ιδιωτικοί πόροι
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : Από λίγες μέρες έως μερικές εβδομάδες.
Στόχοι : Η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Crοwdfunding είναι μεγάλης σημασίας
συνδυάζει παρεμβάσεις σε καίριους τομείς για τους ΟΤΑ και δίνει τη δυνατότητα στους τοπικούς
φορείς να βρουν νέους τρόπους αναζήτησης επενδύσεων και εύρεσης πόρων για δράσεις. Η
υλοποίηση της πλατφόρμας για ένα Δήμο αποτελεί μια μοναδική στρατηγική ευκαιρία με απτά
οφέλη σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο.
Τα οφέλη για του Crowdfunding για τους την ΤΑ είναι τα εξής:
- Χρηματοδότηση Δράσεων που αναβαθμίζουν τους ΟΤΑ σε επίπεδο τουριστικό, πολιτιστικό,
κοινωνικό και οικονομικό
- Άντληση χρηματοδότησης μέσω Δωρεών με σύγχρονο, αποτελεσματικό τρόπο και με διεθνείς
μεθοδολογίες CrowdFunding, οι οποίες είναι συμβατές με το ελληνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό
πλαίσιο
- Δημιουργία ανοιχτής γραμμής επικοινωνίας με τα μέλη, τους φορείς, την πολιτεία και την
ευρύτερη κοινωνία
- Ανάπτυξη συμμετοχικής Διαδικασίας Λήψης Αποφάσεων
- Συνδιαμόρφωση Ιδεών, Προτάσεων και Λύσεων
- Ενεργή εμπλοκή των κοινών στόχων
- Προώθηση της Διαφάνειας και της Λογοδοσίας
Σκοπός : Η συμμετοχική χρηματοδότηση μπορεί να αποτελέσει μία πρόσθετη πηγή
χρηματοδότησης κυρίως των κοινωφελών δράσεων της ΤΑ, της οποίας η αποτελεσματική
λειτουργία της σήμερα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δημιουργία ενός πλαισίου συμμετοχικής
λήψης αποφάσεων, ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και υποστήριξης δράσεων
πληθοπορισμού (crowdsourcing), με στόχο πάντα τηδιαρκή βελτίωση των υπηρεσιών προς τους
πολίτες, την τοπική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα
Οι στόχοι λειτουργίας και χρήσης της πλατφόρμας είναι:
- Οι δωρεές χρησιμοποιούνται κυρίως για τη χρηματοδότηση κοινωφελών και φιλανθρωπικών
σκοπών ή για τη χρηματοδότηση της τέχνης, του Δημοσίου ή Δημοσίων Φορέων που εκτελούν
ένα έργο γενικού συμφέροντος.
- Oι επενδυτές-δωρητές χρηματοδοτούν έργα ή προσπάθειες/ενέργειες της επιλογής τους για
λόγους ηθικής ικανοποίησης, χωρίς αντάλλαγμα ή λαμβάνοντας κάποιο μη-χρηματικό αντίτιμο
που ενδεχομένως προσφέρει ο εκάστοτε Φορέας, το οποίο μπορεί να είναι ένα ευχαριστήριο
σημείωμα ή ένα δώρο συμβολικής/αναμνηστικής αξίας.
- Μέσα από την πλατφόρμα δημοσιεύονται ανοικτές προσκλήσεις για υποστήριξη έργων που
αφορούν τον πολιτισμό, τις υποδομές, έργα και δράσεις τις κοινωνίας πολιτών κ.ά.
- Η ανάληψη πολιτικής πρωτοβουλίας εκ μέρους του Δήμου με την οποία υιοθετεί και εφαρμόζει
καινοτόμους τεχνολογικούς μηχανισμούς για προσέλκυση δωρεών σε αυτόν μέσω συλλογικής
χρηματοδότησης
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ενδεικτικές χρηματοδοτούμενες δράσεις:
- δράσεις πρόνοιας
- δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης
- υλοποίηση καινοτόμων επιχειρηματικών αναγκών
- πολιτιστικές δράσεις
- έρευνα
- κάλυψη λειτουργικών υποδομών
Θεσμικό πλαίσιο : Ν. 4416/2016
Παρατηρήσεις : Ορισμένες από τις δράσεις που στηρίχθηκαν στο crowdfunding αυτή είναι οι:
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- Σχολικά γεύματα στη Δυτική Αττική για 9 σχολεία και 1405 μαθητές με στόχο τη συλλογή
600.000 ευρώ. Από τον Αύγουστο του 2016 έως και τον Νοέμβριο του 2016 μαζεύτηκαν 220.000
ευρώ. Η πλατφόρμα είναι ανοιχτή έως και τον Ιούνιο του 2017
- Μελέτες αποκατάστασης αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης με στόχος τη συλλογή 80.000 ευρώ,
ο οποίος σχεδόν καλύφθηκε 1 μήνα πριν την λήξη της
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efcb950-340c4fb76a24/t-oseka-eisigitiki-sunolo.pdf
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23.Καθορισμός της στρατηγικής του Δήμου
23.1.Εισαγωγή
Στο προηγούμενο Κεφάλαιο ολοκληρώθηκε ο εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής και
εσωτερικής ανάπτυξης που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά το διάστημα εφαρμογής του
επιχειρησιακού προγράμματος.
Στο παρόν κεφάλαιο διατυπώνεται το όραμα και οι βασικές κατευθυντήριες πολιτικές επιλογές του
Δήμου και εξειδικεύεται η στρατηγική σε Άξονες προτεραιότητας, Μέτρα και Στόχους ανά αρμόδια
υπηρεσία.
23.2.Το όραμα και οι βασικές κατευθυντήριες πολιτικές επιλογές του Δήμου
Το όραμα του Δήμου

Κατευθυντήριες επιλογές – προτεραιότητες για την πόλη του Αμαρουσίου
Το Μαρούσι θα πρέπει να είναι μια πόλη που θα αποτελεί επίκεντρο της αναπτυξιακής
δραστηριότητας και πόλο έλξης για πολίτες και επιχειρήσεις προκειμένου να εγκατασταθούν, να
επενδύσουν και να δραστηριοποιηθούν σε αυτήν. Και παράλληλα μια πόλη που θα διατηρεί τον
ανθρώπινο χαρακτήρα της, θα προστατεύει το φυσικό περιβάλλον και την ξεχωριστή αισθητική
της ως προαστίου.
Με την καθιέρωση της χρήσης νέων τεχνολογιών για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που
παρέχει ο Δήμος προς τους πολίτες θα δοθεί η δυνατότητα να συμμετέχουν στον σχεδιασμό και
τη λήψη αποφάσεων για πολιτικές που θα αντιμετωπίζουν τα καθημερινά προβλήματά τους.
Προωθείται η διαβούλευση και η συμμετοχικότητα. Ενισχύονται και ενθαρρύνονται η ευρεία και
ενεργή συμμετοχή φορέων και πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, προτεραιοποίησης
των πρωτοβουλιών και διαμόρφωσης και διαχείρισης του δημοτικού προϋπολογισμού, στην
επιλογή κατάλληλων παρεμβάσεων, ενώ θα ενισχυθούν συνολικά η διαβούλευση και η
συμμετοχική δημοκρατία στον Δήμο. Καθιερώνεται η Συνέλευση Νεολαίας. Λογοδοσία στην πράξη
προς τους πολίτες.
Εξορθολογίζονται τα οικονομικά του Δήμου με γνώμονα τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την
αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και την καταπολέμηση της σπατάλης.

[246]

Στρατη γι κό Σχέδ ι ο Δ ή μου Α μαρου σί ου 20 2 0 - 20 2 3
Ενισχύεται η διαφάνεια, παρέχοντας σε πολίτες και φορείς πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο
για τις οικονομικές και διοικητικές πράξεις του Δήμου. Με αυτόν τον τρόπο, ο Δήμος Αμαρουσίου
θα έχει τη δυνατότητα να υπηρετήσει ένα νέο επιχειρησιακό μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας,
με τη χρήση προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων για την ενίσχυση της απόδοσης και της
αποτελεσματικότητας της Δημοτικής Αρχής αλλά και την ουσιαστική αναβάθμιση των υπηρεσιών
σε πολίτες κι επιχειρήσεις.
Κατευθυντήριες προτεραιότητες για την πόλη του Αμαρουσίου
1.
2.
3.
4.

Το Μαρούσι να γίνει «Πρωταθλητής» στην καθαριότητα και την ανακύκλωση.
Να είναι ένα προάστιο που θα ενισχύει και θα αναδεικνύει τον πράσινο «χαρακτήρα» του.
Να είναι μια πόλη οργανωμένη, λειτουργική, φωτεινή κι ασφαλής.
Προτεραιότητα στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και της προσβασιμότητας, σε
κάθε γειτονιά.
5. Ανάδειξη του ιστορικού Εμπορικού Κέντρου της πόλης, παράλληλα με την αναβάθμιση των
γειτονιών.
6. Να αποτελεί ο Αθλητισμός και ο Πολιτισμός, στοιχείο της τοπικής ταυτότητας.
7. Να είναι μια πόλη της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης.
8. Να προσελκύει νέες επενδύσεις, με πολιτικές φιλικές στην επιχειρηματικότητα, με σεβασμό
στην οικιστική φυσιογνωμία του προαστίου.
9. Να είναι πόλη της Νέας Γενιάς, προάστιο της γνώσης και της καινοτομίας.
10. Να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις και τις δυνατότητές μας, για να δημιουργήσουμε στην πόλη
νέες θέσεις εργασίας και καλύτερα εισοδήματα, για τους συμπολίτες μας.
11. Να υλοποιήσουμε έργα και παρεμβάσεις, που θα αυξήσουν την «αξία» της πόλης και θα
κάνουν καλύτερη την καθημερινότητά μας.
12. Να γίνει το Μαρούσι ένας Ψηφιακός Δήμος, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.
Στη λογική αυτή, οι θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας και διακυβέρνησης του Δήμου συνίστανται
στις εξής:















την αρχή της νομιμότητας
την αρχή της χρηστής διοίκησης
την αρχή της καλής πίστης
την αρχή της εμπιστοσύνης του πολίτη
την αρχή της αναλογικότητας
την αρχή της ισότητας
την αρχή της επικουρικότητας
την αρχή της εγγύτητας
την αρχή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης (η συντονισμένη δράση σε υπερεθνικό, εθνικό
αλλά και τοπικό επίπεδο)
την αρχή της εταιρικής σχέσης (η συμμετοχή όλων των βαθμίδων διακυβέρνησης στις
διαδικασίες
λήψης αποφάσεων συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη μίας ορθής ευρωπαϊκής
διακυβέρνησης)
την αρχή της διαφάνειας
την αρχή της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών
την αρχή της ισότιμης, ισόρροπης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης.

Η απόδοση του Δήμου για τη βέλτιστη ικανοποίηση του πολίτη επιτυγχάνεται μέσα από τη
συγκεκριμένη στοχοθεσία και το σχεδιασμό πολιτικών ανάλογα με τις ανάγκες των δημοτών, από
τον αποδοτικό και αποτελεσματικό προγραμματισμό των αναπτυξιακών δράσεων, από τη χρηστή
οικονομική διαχείριση και την αξιοποίηση της τεχνολογίας, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους
ανθρώπινους και υλικούς πόρους προς όφελος των δημοτών. Οι στόχοι του Δήμου θα είναι σαφώς
προσδιορισμένοι, συγκεκριμένοι και κοστολογημένοι για την αποτελεσματική διοίκηση και
διαχείριση αυτών.
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23.3. Η στρατηγική του Δήμου (Άξονες, Μέτρα και Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου)
Άξονες – Μέτρα – Στόχοι
ΆΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΜΕΤΡΟ 1.1 : Προστασία / βελτίωση / ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος
1.1.1 : Βελτίωση της ποιότητας ατμοσφαιρικού και ακουστικού περιβάλλοντος
1.1.2 : Συντήρηση και αναβάθμιση χώρων πρασίνου
1.1.3 : Προστασία των ρεμάτων - Εξοικονόμηση υδάτινων πόρων
1.1.4 : Ανάπλαση και προστασία παραρεμάτιων περιοχών
1.1.5 : Βελτίωση της προστασίας των αδέσποτων ζώων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς
1.1.6 : Προώθηση λοιπών περιβαλλοντικών δράσεων και ευαισθητοποίηση των πολιτών
ΜΕΤΡΟ 1.2 : Προστασία / βελτίωση / ανάδειξη του οικιστικού περιβάλλοντος
1.2.1 : Ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού
1.2.2 : Ανάπτυξη και βελτίωση κοινόχρηστων χώρων – Αναπλάσεις
1.2.3 : Συντήρηση και αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων
1.2.4 : Βελτίωση προσβασιμότητας κτιρίων, δρόμων και κοινόχρηστων χώρων
1.2.5: Προώθηση λοιπών δράσεων προστασίας και ανάδειξης του οικιστικού περιβάλλοντος και
ευαισθητοποίηση των πολιτών
ΜΕΤΡΟ 1.3 : Βελτίωση υποδομών, βασικών δικτύων, οργάνωση μεταφορών,
κυκλοφορίας, στάθμευσης και συγκοινωνιών
1.3.1 : Ανάπτυξη, βελτίωση, ολοκλήρωση και συντήρηση δικτύου όμβριων
1.3.2 : Ανάπτυξη, βελτίωση, ολοκλήρωση και συντήρηση δικτύου ακαθάρτων
1.3.3.: Ανάπτυξη, βελτίωση, ολοκλήρωση και συντήρηση οδικού δικτύου
1.3.4 : Διαχείριση της κυκλοφορίας – συστήματα στάθμευσης
1.3.5 : Εναλλακτική μετακίνηση
1.3.6 : Εκσυγχρονισμός και επέκταση δημοτικού φωτισμού
1.3.7 : Ανάπτυξη υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής – Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
ΜΕΤΡΟ 1.4 : Επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής υποδομής και την καθαρή
ενέργεια
1.4.1. : Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας σε δημοτικά κτίρια
1.4.2 : Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας
ΜΕΤΡΟ 1.5: Οργάνωση διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ανακύκλωση, βελτίωση της
καθαριότητας
1.5.1 : Βελτίωση υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων
1.5.2 : Βελτίωση καθαριότητας της πόλης
1.5.3 : Προώθηση ανακύκλωσης
1.5.4 : Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων
ΜΕΤΡΟ 1.6: Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της αντίδρασης του Δήμου στον τομέα της
πολιτικής προστασίας.
1.6.1: Ανάπτυξη προγράμματος πυροπροστασίας
1.6.2: Ανάπτυξη προγράμματος σεισμικής θωράκισης
1.6.3: Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα πολιτικής προστασίας
ΆΞΟΝΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΡΟ 2.1: Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας
2.1.1: Ανάπτυξη δομών και υποδομών υγείας και προληπτικής ιατρικής
2.1.2: Βελτίωση του επιπέδου και βαθμού παροχής υπηρεσιών προνοιακού χαρακτήρα υπηρεσιών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
2.1.3: Ανάπτυξη δομών και υποδομών για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού
ΜΕΤΡΟ 2.2 : Ενίσχυση της τοπικής κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής
2.2.1 : Αναβάθμιση και επέκταση δομών και υποδομών για τα παιδιά
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2.2.2 : Αναβάθμιση δομών και υποδομών για την τρίτη ηλικία
2.2.3 : Αναβάθμιση δομών και υποδομών για τα ΑμεΑ
2.2.4 : Αναβάθμιση δομών και υποδομών για τους εφήβους και τους νέους
2.2.5 : Ευαισθητοποίηση των πολιτών και φορέων σε θέματα κοινωνικής συνοχής και
κοινωνικής ενσωμάτωσης
2.2.6 : Υποστήριξη άνεργων γονέων, άνεργων νέων και άνεργων ΑμΕΑ
ΜΕΤΡΟ 2.3: Βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης και στήριξη της νεολαίας
2.3.1: Κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και υποστήριξη λειτουργίας σχολικών μονάδων
2.3.2: Προώθηση δημιουργικής απασχόλησης
2.3.3: Ενίσχυση των δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης των πολιτών - Ενίσχυση της
δια βίου μάθησης
2.3.4 : Υποστήριξη πρωτοβουλιών για την Νεολαία
ΜΕΤΡΟ 2.4: Στήριξη και περαιτέρω ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής παραγωγής Καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετιζόμενων με την παραγωγή και διαχείριση
των πολιτιστικών αγαθών
2.4.1 : Δημιουργία, συντήρηση και αναβάθμιση πολιτιστικών υποδομών
2.4.2 : Αναβάθμιση πολιτιστικών προγραμμάτων και θεσμών
2.4.3 : Υποστήριξη πολιτιστικών φορέων και ομάδων
2.4.4 : Ενημέρωση - υποκίνηση συμμετοχής σε δρώμενα πολιτισμού
2.4.5 : Στήριξη άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και δράσης (δρώμενα, φεστιβάλ, εκθέσεις,
προβολές, εκδηλώσεις λόγου και τέχνης κ.λπ.) με αξιοποίηση δημοτικών χώρων
ΜΕΤΡΟ 2.5 : Ενίσχυση του ερασιτεχνικού και του μαζικού λαϊκού αθλητισμού
2.5.1 : Δημιουργία, συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών υποδομών
2.5.2 : Αναβάθμιση αθλητικών προγραμμάτων και θεσμών
2.5.3 : Υποστήριξη αθλητικών φορέων και ομάδων
ΜΕΤΡΟ 2.6 : Προώθηση και ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων και της ισότητας
ευκαιριών
2.6.1 : Προώθηση δράσεων για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων και της ισότητας ευκαιριών
ΜΕΤΡΟ 2.7 : Ενδυνάμωση εθελοντισμού και της Κοινωνίας Των Πολιτών
2.7.1 : Προώθηση συνεργασιών με την κοινωνία των πολιτών
2.7.2 : Ενεργοποίηση και προώθηση εθελοντισμού
ΆΞΟΝΑΣ 3 : ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : Προώθηση δράσεων ανάπτυξης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε
τοπικό επίπεδο
3.1.1 : Ενίσχυση τοπικής αγοράς
3.1.2 : Δημιουργία και υποστήριξη δομών επιχειρηματικότητας
3.1.3 : Προώθηση της καινοτομίας και νέων τεχνολογιών
3.1.4 : Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
3.1.5 : Προώθηση της νεανικής και μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας
ΜΕΤΡΟ 3.2 : Προώθηση της Απασχόλησης – Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
3.2.1 : Δημιουργία δομών και προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την
αύξηση της απασχόλησης
3.2.2 : Ενίσχυση πρωτοβουλιών και υλοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση της ανεργίας, τη
διασύνδεση με τις τοπικές επιχειρήσεις και την πρόσβαση στην κατάρτιση και στην απασχόληση Επιμόρφωση και κατάρτιση των πολιτών
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ΑΞΟΝΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Μέτρο 4 .1 : Βελτίωση της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες
4.1.1 : Ανάπτυξη διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής των πολιτών – Διαφάνεια
- Βελτίωση της διοικητικής εξυπηρέτησης των πολιτών
4.1.2 : Καθιέρωση διαδικασιών συμμετοχικού σχεδιασμού
Μέτρο 4.2 : Συντήρηση / βελτίωση / αναβάθμιση υλικοτεχνικής υποδομής
4.2.1. : Βελτίωση και συντήρηση υφισταμένων κτιριακών εγκαταστάσεων και μέσων καθώς και
απόκτηση νέων
4.2.2 : Βελτίωση και ενίσχυση εξοπλισμού υπηρεσίας καθαριότητας – περιβάλλοντος και πρασίνου
Μέτρο 4.3 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ
4.3.1 Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και αποτελεσματικότητας
4.3.2 Βελτίωση της διαφάνειας και του ελέγχου
4.3.3: Επανασχεδιασμός διοικητικών δομών και διαδικασιών
4.3.4: Προώθηση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Μέτρο 4.4 : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
4.4.1 : Ανάπτυξη υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
4.4.2 : Προώθηση της χρήσης ανοικτών προτύπων και ελεύθερου ανοικτού λογισμικού
4.4.3 : Διασύνδεση δημοτικών κτιρίων μέσω οπτικών ινών
Μέτρο 4.5 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ
4.5.1: Επιμόρφωση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
4.5.2: Ανάπτυξη και βελτίωση των συστημάτων διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού
4.5.3 : Εφαρμογή μέτρων υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων
ΜΕΤΡΟ 4.6 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
4.6.1: Αύξηση εσόδων - περιορισμός εξόδων, μέσω της αναβάθμισης των διαδικασιών
προγραμματισμού και διαχείρισης των οικονομικών - Εξορθολογισμός των δαπανών
4.6.2: Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας
ΜΕΤΡΟ 4.7 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
4.7.1 : Προώθηση συνεργασιών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
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24.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2020 2023
Παράρτημα Α : ΦΕΚ-ΑΔΑ
ΘΕΜΑ

ΦΕΚ

Εγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου
Αμαρουσίου
Διόρθωση σφαλμάτων Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.)

Φ.Ε.Κ. 968/Δ/31-12-1991

Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.)

Φ.Ε.Κ. 744/Δ/7-7-1993

Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.)

Φ.Ε.Κ. 1241/Δ/4-10-93

Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.)

Φ.Ε.Κ. 734/Δ/20-7-1994

Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.)

Φ.Ε.Κ. 977/Δ/11-11-1997

Τροποποίηση των χρήσεων γης των οικοπέδων που βρίσκονται
στα οικοδομικά τετράγωνα επί του βασικού οδικού δικτύου και
επί σημαντικών οδικών αξόνων του ρυμοτομικού σχεδίου
Δήμου Αμαρουσίου (Ν. Αττικής)

Φ.Ε.Κ. 151/ΑΑΠ/3-5-2012

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΑΔΑ

Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου
έτους 2016
Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου
έτους 2017
Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου
έτους 2018

ΑΔΑ:7ΙΛΑΩΨ9-Ι3Δ

ΕΣΟΔΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

ΑΔΑ
ΑΔΑ:Ψ42ΠΩΨ9-81Α

ΕΞΟΔΑ

ΑΔΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

ΑΔΑ:ΨΕ7ΜΩΨ9-ΤΔ9
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Φ.Ε.Κ. 835/Δ/14-8-1992

ΑΔΑ:6651ΩΨ9-ΤΤΗ
ΑΔΑ:9ΠΟ0ΩΨ9-ΖΙΩ

ΑΔΑ:69ΧΕΩΨ9-Χ3Π
ΑΔΑ:63ΝΥΩΨ9-Ψ2Β
ΑΔΑ:ΨΜΠ6ΩΨ9-ΔΔΥ

ΑΔΑ:69ΩΔΩΨ9-ΩΑΗ
ΑΔΑ:ΩΘΠΨΩΨ9-ΚΞ4
ΑΔΑ:Ω0Ι5ΩΨ9-ΤΦΣ
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Παράρτημα Β : ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΠΗΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΣΡΟΥΣΙΟΥ 2020-2023
1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2015-2019
http://www.maroussi.gr/default.aspx?lang=el-gr&page=317&newsid=29726
2. Απολογισμός Δήμου έτους 2015
http://www.maroussi.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=286&newsid=29708
3. Απολογισμός Δήμου έτους 2016
http://www.maroussi.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=286&newsid=31330
4. Απολογισμός Δήμου έτους 2017
http://www.maroussi.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=286&newsid=32999
5. Απολογισμός Δήμου έτους 2018
http://www.maroussi.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=286&newsid=34407
6. Απολογισμός Δήμου έτους 2019
http://www.maroussi.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=286&newsid=34548
7. ΦΕΚ Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Αμαρουσίου
https://www.dropbox.com/sh/j9o7rak3dps5poq/AABkjAjfGKDfU8nUFZFLxQ2_a?dl=0
8. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου, Σεπτέμβριος
2015, Προγραμματική σύμβαση Δήμου Αμαρουσίου-ΕΜΠ
https://www.edsna.gr/images/pdf/473/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A5%20
%CE%91%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%
A5.pdf
9. Προεκλογικό Πρόγραμμα Αμπατζόγλου Θεόδωρου
https://marousineaepoxi.gr/index.php/programma
10. Στρατηγικό μάνατζμεντ στον Ιατρικό Τουρισμό στην Ελλάδα. Παράδειγμα Δήμου Αμαρουσίου,
2018, Μπαμπάνα Σοφία
http://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/4953
11. Action A.1. Analysis of the current situation regarding climate change mitigation and
adaptation needs in the Municipality of Amarousion – SWOT analysis, LIFE17GIC/GR/000029
– LIFE GrIn
http://lifegrin.gr/wp-content/uploads/2019/09/LIFE17GICGR000029_SWOTanalysis_MoA.pdf
12. Ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των Καλλικρατικών δήμων και της πορείας τους προς τη
λογιστική του δεδουλευμένου, ΙΟΒΕ, 2017
http://iobe.gr/docs/research/RES_04_27062017_REP_GR.pdf
13. Γραφείο Τύπου Δήμου
http://www.maroussi.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=2
14. Αξιοθέατα Δήμου
http://www.maroussi.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=102
15. Συγκοινωνίες / Μεταφορές
http://www.maroussi.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=136
16. Πολιτισμός
http://www.maroussi.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=38
17. Τρίτη Ηλικία
http://www.maroussi.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=50
18. Κοινωνική μέριμνα / υγεία
http://www.maroussi.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=60
19. ΑΜΕΑ
http://www.maroussi.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=68
20. Παιδιά
http://www.maroussi.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=168
21. Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
22. https://svak-maroussi.com/
23. Πιλοτικό προγράμμα μεταξύ Δήμου Αμαρουσίου και ΟΑΕΔ
http://www.maroussi.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=2&newsid=34657
24. Διαχείριση ποιότητας και διαχειριστικής ικανότητας
http://www.maroussi.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=13 –
25. Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών
http://geoportal.maroussi.gr/sdi/ [252]

Στρατη γι κό Σχέ δ ι ο Δ ή μου Α μαρου σί ου 2 0 2 0 - 2 0 2 3
26. Μετεωρολογικοί Σταθμοί Αμαρουσίου
http://www.maroussi.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=343 –
27. Υπόγεια Ύδατα
https://geodata.gov.gr/dataset/upogeia-udata 28. Δάσος Συγγρού
https://www.dasosygrou.gr/%CE%BA%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B9%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%
BF-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%89/
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