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Σκοπός και Κύρια χαρακτηριστικά Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 
 
Σκοπός των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ∆ήμων είναι η προώθηση 
της ∆ημοτικής και της εσωτερικής ανάπτυξης του ∆ήμου, σε εναρμόνιση με τις 
κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες 
αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης.  
 
• Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά κύριο λόγο θα προσδιορίζει τις νέες 
δραστηριότητες  που θα πρέπει να εκτελέσει ο ∆ήμος στο πλαίσιο των 
θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, με απώτερους σκοπούς : 

 
– την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος 

της περιοχής και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής 
– τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της 

περιοχής του 
– τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης 
– των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων 

 
• Εσωτερική ανάπτυξη του ∆ήμου ως οργανισμού 

Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της ∆ημοτικής και τοπικής ανάπτυξης το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής 
ικανότητας του ∆ήμου ως δημόσιου οργανισμού (ως φορέα παροχής συλλογικών 
αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως θεσμού διασφάλισης της υλοποίησης 
πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου 
ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών 
πολιτικών), με σκοπούς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της 
αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας του. Ειδικότερα οι σχετικές 
δράσεις αποσκοπούν : 
– στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των 

δραστηριοτήτων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη 
– στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των υπηρεσιών του, της 

ανάπτυξης του υφιστάμενου προσωπικού, της μηχανοργάνωσης, της 
προμήθειας εξοπλισμού και της εξασφάλισης γης και κτιριακών 
εγκαταστάσεων  

– στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του ∆ήμου, μέσω του 
μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης του 
κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ορθολογικότερης οικονομικής 
διαχείρισης 
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• Ανάπτυξη των συνεργασιών του ∆ήμου 
Ο ρόλος του ∆ήμου, πλέον των οριοθετημένων από το θεσμικό πλαίσιο 
αρμοδιοτήτων του, είναι να μεριμνά για τη συνολική ευημερία  της περιοχής του. Η 
διοίκηση γίνεται αντιληπτή όχι μόνο ως  διοίκηση για τη παροχή ορισμένων πάγιων 
υπηρεσιών του ∆ήμου, αλλά ως μέριμνα για το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. 
Σ' αυτή την κατεύθυνση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ∆ήμου θα πρέπει να 
επισημαίνει τη συμβολή που μπορούν να έχουν στην ανάπτυξή του ∆ήμου: 
– Οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι 

και μη κυβερνητικές οργανώσεις) 
– Οι γειτονικοί όμοροι ∆ήμοι 
– Οι λοιποί φορείς του πολιτικο-διοικητικού συστήματος της χώρας (Κεντρικοί 

φορείς και Περιφέρεια) 
 

Επομένως, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις 
ρυθμίσεις για τα οποία είναι αρμόδιος ο ∆ήμος, είναι δυνατό να εντοπίζει 
δραστηριότητες που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων φορέων και να 
προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας και συντονισμού με αυτούς.  
 
Το πρόγραμμα εκτός των άλλων στοχεύει επίσης, στην αναβάθμιση του επιπέδου 
συνεργασίας του ∆ήμου με φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, 
σε τοπικό, διαπεριφερειακό, εθνικό  και διεθνές επίπεδο, για τη συντονισμένη 
προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή υπηρεσιών ή 
υλοποίηση δράσεων και συμφωνιών. 
 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ∆ήμου αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του 
αναπτυξιακού του ρόλου, με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 
• Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της 

διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ 
Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και 
πρόγραμμα για τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών 
υπηρεσιών και των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το ∆ήμο. Είναι 
πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος θεματικών αντικειμένων 
αντίστοιχων του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν την καθημερινή 
λειτουργία του ΟΤΑ. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του ∆ήμου και εν 
δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.  

 
• Αποτελεί το πενταετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών 

Προσώπων του 
Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα της 
∆ημοτικής Αρχής καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το όραμα της εκάστοτε δημοτικής αρχής 
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αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε πενταετές πρόγραμμα δράσης του 
ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του και τέλος σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης της 
κάθε υπηρεσίας του δήμου και των Νομικών Προσώπων του.  
 

• Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του 
∆ήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου 
Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας 
προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του ∆ήμου. Η 
διαδικασία αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών 
οργάνων, των προϊσταμένων και της αρμόδιας Υπηρεσίας Προγραμματισμού και 
Ανάπτυξης του.  

 
• Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του ΟΤΑ και των 

Νομικών Προσώπων του 
Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι η εξειδίκευση του 
συνολικού πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των 
υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραμματισμός στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων 
του πενταετούς προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τμήματα του 
επιχειρησιακού προγράμματος 

 
• Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων. Κατά τη διαδικασία 

σύνταξής του συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο: 
– Αιρετά όργανα (∆ημ. Συμβούλιο, Επιτροπές, Αντιδήμαρχοι, ∆Σ Νομικών 

Προσώπων, Συμβούλια Τοπικών και ∆ημοτικών Κοινοτήτων) 
– Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάμενοι υπηρεσιών, ∆ιευθυντές Νομικών 

Προσώπων, στελέχη της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης) 
– Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην 

τοπική ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του ΟΤΑ 
– Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (πχ Περιφέρεια) 

 
• Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους στόχους, η επίτευξη των 
οποίων παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματος δεικτών επίδοσης. 
Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της τιμής των δεικτών αξιοποιούνται τα 
στοιχεία (εσόδων / δαπανών, πόρων, εκροών, αποτελεσμάτων στους αποδέκτες) 
που τηρούνται στις βάσεις δεδομένων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού 
συστήματος του ∆ήμου. 
 
Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δεν στηρίζεται μόνο στην ανάλυση της 
υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και 
του ανθρώπινου δυναμικού του ∆ήμου, όπως αυτές διατυπώνονται στις 
διαδικασίες συμμετοχής. 
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Κεφάλαιο 1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης 
κατάστασης 
 
 
1.1 Η γενική εικόνα του ∆ήμου Αμαρουσίου 

 
Ιστορικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά του ∆ήμου Αμαρουσίου 
 
Η ιστορία του Αμαρουσιου εντοπίζεται από την αναγνώριση του νέου ελληνικού έθνους, 
ενώ έκτοτε παρατηρείται σταδιακά αύξηση του πληθυσμού. Αναγνωρίζεται για πρώτη 
φορά ως διοικητική οντότητα το 1836 και αποτελεί έδρα των βορείων προαστίων των 
Αθηνών, καλύπτοντας ολόκληρο το βορειοανατολικό λεκανοπέδιο. Αναγνωρίζεται ως 
κοινότητα στη σύγχρονη ελληνική ιστορία το 1925 και προάγεται σε δήμο το 1943 
συγκεντρώνοντας 10.000 κατοίκους, ενώ σήμερα ξεπερνά τους 70.000. 
 
Σήμερα συνιστά σύγχρονο μητροπολιτικό κέντρο του βορειοανατολικού λεκανοπεδίου 
και σημαντικό επιχειρηματικό κόμβο της Αττικής. Η πόλη εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα 
βορειοανατολικά από το κέντρο των Αθηνών και 2 χιλιόμετρα νότια της Κηφισιάς, σε 
υψόμετρο κέντρου 230 μέτρων. Τα διοικητικά όρια του δήμου καταλαμβάνουν έκταση 
13.093 στρεμμάτων και απλώνονται από τα Τουρκοβούνια μέχρι τις παρυφές του 
Πεντελικού στο ∆άσος Συγγρού, έναν από τους μεγαλύτερος πνεύμονες πρασίνου του 
συγκροτήματος. 
 
Θέση & Ρόλος του ∆ήμου στην Περιφερειακή Eνότητα & στην Περιφέρεια 
 
Ο ∆ήμος Αμαρουσίου ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια Αττικής. Ειδικότερα ανήκει στον 
Ανατολικό Περιφερειακό Τομέα ο οποίος περιλαμβάνει τους εξής ∆ήμους (μετά το 
Ν.3852/20101) :  
 
• ∆ήμος Παπάγου-Χολαργού με έδρα το Χολαργό αποτελούμενος από τους δήμους 

α. Παπάγου, β.Χολαργού που καταργήθηκαν,  
• ∆ήμος Κηφισιάς με έδρα την Κηφισιά αποτελούμενος από τους δήμους 

α.Κηφισιάς, β.Ν.Ερυθραίας, γ.Εκάλης που καταργήθηκαν, 
• ∆ήμος Πεντέλης με έδρα τα Μελίσσια αποτελούμενος από τους δήμους 

α.Μελισσίων, β.Πεντέλης, γ.Ν.Πεντέλης, που καταργήθηκαν,  
• ∆ήμος Φιλοθέης-Ψυχικού με έδρα το Ψυχικό αποτελούμενος από τους δήμους 

α.Ψυχικού, β.Ν.Ψυχικού,γ.Φιλοθέης που καταργήθηκαν, 
• ∆ήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης με έδρα την Πεύκη αποτελούμενος από τους δήμους 

α.Πεύκης, β.Λυκόβρυσης που καταργήθηκαν, 
• ∆ήμος Αγίας Παρασκευής, 

                                                 
1 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης 
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• ∆ήμος Βριλησσίων, 
• ∆ήμος Ηρακλείου Αττικής, 
• ∆ήμος Μεταμόρφωσης, 
• ∆ήμος Ν.Ιωνίας, 
• ∆ήμος Χαλανδρίου, 
• ∆ήμος Αμαρουσίου.  
 
Με το πρόγραμμα Καλλικράτης εισήχθη το 2010 ο όρος της τοπικής αυτοδιοίκησης 
«∆ημοτική Ενότητα», ο οποίος περιγράφει τη βασική εδαφική υποδιαίρεση ενός δήμου 
που δημιουργήθηκε σύμφωνα με αυτό. ∆εδομένου ότι ο ∆ήμος Αμαρουσίου δεν 
συγχωνεύθηκε με άλλο δήμο (σύμφωνα με το άρθρο 1, § 5.1.Β) δεν χωρίζεται σε 
∆ημοτικές ενότητες. 
 
Το επίπεδο των κατοίκων του ∆ήμου από άποψη κατά κεφαλήν εισοδήματος θεωρείται 
σημαντικά ανώτερω του Εθνικού Μέσου Όρου, αλλά και του Μέσου Όρου της 
Περιφέρειας Αττικής (24.884 εκ. ευρώ). 
 
Αναλυτικότερα, η Περιφέρεια Αττικής καταλαμβάνει το 43,40%  του ΑΕΠ του μέσου όρου 
της χώρας από το οποίο το 4,5 % αφορά στον πρωτογενή τομέα, το 33,4% στο 
δευτερογενή και το 47,2 % στον τριτογενή τομέα.  
 
Υποδομές 
 
Σχετικά με τη θέση του ∆ήμου ως προς τους μεγάλους μεταφορικούς άξονες από το 
∆ήμο Αμαρουσίου, διέρχονται οι παρακάτω κύριες αρτηρίες :  
 
• Η Αττική Οδός, τμήμα της οποίας διέρχεται από το Μαρούσι και το συνδέει με το 

Ελ.Βενιζέλος, 
• Η Λ.Κηφισίας, στο κεντρικό τμήμα του Αμαρουσίου, που το διασχίζει με 

κατεύθυνση βορρά-νότου και το συνδέει κυκλοφοριακά με την Κηφισιά στα βόρεια 
και το Χαλάνδρι, τη Φιλοθέη, αλλά και το κέντρο της Αθήνας, στα νότια.  

• Η Λεωφόρος Κύμης, στο νότιο τμήμα του ∆ήμου, με κατεύθυνση ανατολικά-δυτικά.  
• Η οδός Καποδιστρίου 
• Η οδός Μεσογείων 
• Η οδός Πεντέλης 
• Η οδός Σπύρου Λούη 
• Η οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 

 
Επίσης οι σιδηροδρομικοί άξονες που διέρχονται από τον ∆ήμο Αμαρουσίου έιναι ο 
Η.Σ.Α.Π., ο οποίος με τους τέσσερις σταθμούς σε Ειρήνη, Κέντρο, Νερατζιώτισα και ΚΑΤ 
λειτουργεί τόσο ως μέσο επικοινωνίας του ∆ήμου με το υπόλοιπο Λεκανοπέδιο και το 
λιμάνι του Πειραιά, όσο και μελλοντικά ως κόμβος με την γραμμή 4 του Μετρό,  και ο 
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Προαστιακός Σιδηρόδρομος με τρείς σταθμούς που συνδέει το Μαρούσι με το 
αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος. Το 2013 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι νέοι σταθμοί του 
μετρό στο κέντρο και στον Παράδεισο, αποτελώντας ένα σημαντικό βήμα στην 
αποσυμφόρηση του κέντρου από την έντονη κυκλοφορία, και στην αναβάθμιση ζωής 
των κατοίκων. 
 
Στο ∆ήμο Αμαρουσίου λειτουργούν μεγάλα νοσοκομεία (Υγεία, Μητέρα, Ιατρικό Κέντρο, 
Ιασώ, Σισμανόγλειο), καθώς και εταιρείες τηλεφωνίας, ασφάλειας, τεχνικές εταιρίες, 
λόγοι που καθιστούν το ∆ήμο ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα εργασίας στο λεκανοπέδιο 
της Αττικής. Στον ∆ήμο εδρεύει και το Υπουργείο Υγείας, ενώ το 2007 εγκαταστάθηκε 
στο Μαρούσι και το Υπουργείο Παιδείας. Παράλληλα, διαθέτει και αρκετά ξενοδοχειακά 
καταλύματα με πάνω από διακόσιες κλίνες.  
 
Επιπλέον, στην περιοχή του δήμου, και ειδικότερα στον Παράδεισο Αμαρουσίου, εδρεύει 
το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ/ΕΚ ΑΘΗΝΑ) το οποίο είναι ερευνητικό 
ινστιτούτο που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Υπάγεται 
στο Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των 
Επικοινωνιών και της Γνώσης «ΑΘΗΝΑ», ως ένα από τα  Ινστιτούτα του. Αποστολή του 
ΙΕΛ είναι η ανάπτυξη και η προώθηση της Γλωσσικής Τεχνολογίας στην Ελλάδα. 
∆ιαρκής του στόχος είναι να αποτελεί κέντρο αριστείας στη βασική και εφαρμοσμένη 
έρευνα στην ανωτέρω επιστημονική περιοχή. 
 
Πληθυσμιακή Εξέλιξη 
 
Παρακάτω απεικονίζεται η πληθυσμιακή εξέλιξη του Αμαρουσίου τις τελευταίες δεκαετίες 
σύμφωνα με τις απογραφές της ΕΛ.ΣΤΑΤ.: 
 
Πληθυσμιακή Εξέλιξη Αμαρουσίου  

Χρονολογία Πληθυσμός 
∆ήμου 

Έκταση 
∆ήμου* 

Πυκνότητα 
∆όμησης 

Προστεθείς 
Πληθυσμός

Νέα 
Αύξηση 

Πληθυσμού 

Συνολική 
Αύξηση 

1836 320 κάτοικοι 
13,093 
χμ2 

24 
κάτοικοι/χμ2 

320 κάτοικοι - - 

1920 
3.450 
κάτοικοι 

13,093 
χμ2 

263 
κάτοικοι/χμ2 

+3.130 
κάτοικοι 

+378,12% 378,12% 

1928 
7.567 
κάτοικοι 

13,093 
χμ2 

578 
κάτοικοι/χμ2 

+4.117 
κάτοικοι 

+119% 497,45% 

1940 
8.253 
κάτοικοι 

13,093 
χμ2 

630 
κάτοικοι/χμ2 

+686 
κάτοικοι 

+9,06% 506,51% 
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1943 
10.000 
κάτοικοι 

13,093 
χμ2 

764 
κάτοικοι/χμ2 

+1.747 
κάτοικοι 

+21,16% 527,67% 

1951 
12.080 
κάτοικοι 

13,093 
χμ2 

922 
κάτοικοι/χμ2 

+2.080 
κάτοικοι 

+20,8% 548,47 

1961 
20.135 
κάτοικοι 

13,093 
χμ2 

1.538 
κάτοικοι/χμ2 

+8.055 
κάτοικοι 

+66,68% 615,15% 

1971 
27.000 
κάτοικοι 

13,093 
χμ2 

2.062 
κάτοικοι/χμ2 

+6.865 
κάτοικοι 

+34,09% 649,14% 

1981 
48.151 
κάτοικοι 

13,093 
χμ2 

3.678 
κάτοικοι χμ2 

+21.151 
κάτοικοι 

+78,33% 727,47% 

1991 
64.092 
κάτοικοι 

13,093 
χμ2 

4.895 
κάτοικοι / χμ2 

+15.941 
κάτοικοι 

+33% 760% 

2001 
71.551 
κάτοικοι 

13,093 
χμ2 

5.464 
κάτοικοι / χμ2 

+7.459 
κάτοικοι 

+11,63% 772,1% 

2011 
72.480 
κάτοικοι 

13,093 
χμ2 

5.535 / χμ2 
+929 
κάτοικοι 

+ 1.29% 773.39 % 
 

Πηγή: ΕΣΥΕ, ∆ήμος Αμαρουσίου 
 

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του ∆ήμου παρουσιάζονται στον επόμενο Πίνακα. 
 

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
                  

Έκταση 
(τ.χμ.):    

13.093,000             
Πραγματικός Πληθυσμός: 

1991 64.092 2001 69.470 2011 72.480     
Πυκνότητα Πληθυσμού: 

1991 4,895 2001 5,306 2011 5.602.10     
  

Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001): 

Σύνολο 0-5 6-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 
80 ετών 
και άνω 

69.470 3.485 6.629 9.160 16.364 15.578 7.886 8.271 2.097 
∆ημογραφικοί δείκτες (2001) : 

∆είκτης Γήρανσης 2,98 
∆είκτης Εξάρτησης 0,55 

∆είκτης Αντικατάστασης 1,28 
Πηγή: ΕΣΥΕ, προσωρινά στοιχεία ΕΛΛ.ΣΤΑΤ 
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Α. ∆είκτης Γήρανσης : Εκφράζει κατά πόσο το βάρος του πληθυσμού μετατοπίζεται 
από τη βάση της πληθυσμιακής πυραμίδας προς την κορυφή, πόσο δηλαδή γερασμένος 
είναι ο πληθυσμός και κατά πόσο μια περιοχή αντιμετωπίζει προβλήματα ανανέωσης 
του πληθυσμού της. 
 
Β. ∆είκτης Εξάρτησης : ∆ηλώνει 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 ∆ήμου, η τιμή του δείκτη εξάρτησης ανέρχεται στο 55%. 
 
Γ. ∆είκτης 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 ∆ήμο αφού είναι πάνω από τη μονάδα (1,28). 
 
∆. ∆είκτης Νεανικότητας : ∆είχνει το ποσοστό των νέων ατόμων ηλικίας 0-14 ετών, στο 
συνολικό πληθυσμό. Η τιμή του δείκτη για το σύνολο του ∆ήμου χαρακτηρίζεται αρκετά 
ικανοποιητική (14,56%). 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η έκταση καθώς και ο πληθυσμός του ∆ήμου σε 
σχέση με τον πληθυσμό της Χώρας, αλλά και της Περιφέρειας Αττικής  
 

   Χαρακτηριστικά πληθυσμού 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΟΤΑ Αττική Χώρα 

Πραγματικός πληθυσμός 1981-2011    
Πραγματικός πληθυσμός 1981 48.291 3.369.424 9.740.417 
Πραγματικός πληθυσμός 1991 64.092 3.523.407 10.259.900 
Πραγματικός πληθυσμός 2001 69.470 3.761.810 10.964.020 
Πραγματικός πληθυσμός 2011 72.480 3.812.330 10.787.690 
Μόνιμος πληθυσμός 1991 – 2001  
Μόνιμος πληθυσμός 1991 64.083 3.645.842 10.223.392 
Μόνιμος πληθυσμός 2001 71.551 3.894.573 10.934.097 

Συνολική Έκταση ∆ήμου (Ha) 

1.341,48 
Πηγή : ΕΣΥΕ, Απογραφές Πληθυσμού 1991, 2001, 2011 , προσωρινά στοιχεία :  ∆ελτίο 
Τύπου 22-07-2011, ΕΛΣΤΑΤ 
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1.2 Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 
 
Φυσικό Περιβάλλον 
 
∆άση 
 
∆ασικές περιοχές, οι οποίες εκπροσωπούνται κατά κύριο λόγο από πεύκα, ελιές, 
δάφνες, ευκάλυπτους απαντώνται σε διάφορα τμήματα του ∆ήμου. Παρακάτω 
περιγράφονται συνοπτικά οι μεγαλύτεροι σε έκταση χώροι πρασίνου εντός του δήμου 
Αμαρουσίου. 
 
Άλσος Συγγρού 
Το Αλσος 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 Ανδρέου Συγγρού, χαρακτηρισμένο 
ως τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, και κατά τα τελευταία χρόνια τελούσε υπό την 
διαχείριση του υπαγομένου στο Υπ. Γεωργίας, Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών 
(Ι.Γ.Ε.). 
 
Το 2000 υπογράφθηκε η Προγραμματική Σύμβαση Παραχώρησης της διαχείρισης του 
Κτήματος Συγγρού μεταξύ των ∆ήμων 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 ∆ήμος 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. ∆ιαθέτει άνδρες της ∆ημοτικής Αστυνομίας καθώς και δύο 
πυροσβεστικά οχήματα σε συνεχή επιφυλακή για την φύλαξή του. Κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες οργανώνει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, σε συνεργασία με τους 
προσκόπους, για την πυροπροστασία του δάσους. 
 
Κτήμα Καρέλλα 
Το κτήμα Καρέλλα, είναι ένας από τους σημαντικότερους χώρους πρασίνου της 
ευρύτερης βόρειας περιοχής της Αττικής. Πρόκειται για ένα χώρο ιδιοκτησίας του ∆ήμου 
Αμαρουσίου, συνολικής έκτασης 128.000 μ2 περίπου, εκ των οποίων τα 27.500 μ2 είναι 
χαρακτηρισμένα ως δασική έκταση. Το κτήμα Καρέλλα εκτείνεται στο βόρειοανατολικό 
μέρος του δήμου Αμαρουσίου και κατά μήκος των ανατολικών συνόρων του ∆άσους 
Συγγρού. Ο δήμος έχει αποφασίσει την επαν-απαλλοτρίωσή του για μετατροπή του σε 
χώρο αναψυχής, πρασίνου και ήπιων αθλητικών δραστηριοτήτων. 
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Κτήμα Μιμικοπούλου 
Στο ανατολικό μέρος του Υπερτοπικού Κέντρου της πόλης του Αμαρουσίου βρίσκεται το 
οικόπεδο Μιμικόπουλου, εφαπτόμενο της οδού Αρτέμιδος και Ασπασίας. Στο βόρειο 
τμήμα του οικοπέδου και προς την οδό Αρτέμιδος υπάρχουν πολλά σύγχρονα κτίρια 
γραφείων. Προς την ανατολική και τη νότια πλευρά του οικοπέδου υπάρχουν κατοικίες. 
Το οικόπεδο καταλαμβάνει έκταση 35.000 μ2 εκ των οποίων τα 20.000 μ2 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 
μ2 περίπου. Πρόκειται για μια κατάφυτη έκταση, η οποία χρησιμοποιείται για ιππασία. 
 
Ρέματα - Προστατευόμενες περιοχές 
Στην περιοχή του Αμαρουσίου, υπάρχουν δύο μεγάλα ρέματα που ξεκινούν από την 
Πεντέλη, και διασχίζουν το ∆ήμο. Το πρώτο είναι το ρέμα Αμαρουσίου (Κοκκιναρά) στα 
βόρεια και το δεύτερο είναι το ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου στα ανατολικά το οποίο 
αποτελεί και το φυσικό ανατολικό όριο του ∆ήμο Αμαρουσίου με το ∆ήμο Χαλανδρίου. 
Στα εν λόγω ρέματα, καταλήγουν αρκετά άλλα μικρότερα ρέματα που διασχίζουν την 
περιοχή του Αμαρουσίου. Πέρα από την ουσιαστική λειτουργία τους ως τελικός 
αποδέκτης των όμβριων απορροών του δήμου, τα ρέματα δημιουργούν ιδιαίτερες 
συνθήκες στις ζώνες διέλευσής του οι οποίες αφορούν τόσο τις ευνοϊκές περιβαλλοντικές 
συνθήκες (πράσινο, ελεύθεροι χώροι) αλλά και σημαντικές ιδιαιτερότητες στα ζητήματα 
σχεδιασμού υποδομών. 
 
Το ρέμα Αμαρουσίου, από τις εκβολές του στον Ποδονίφτη μέχρι το πλέον ανάντη άκρο 
του έχει συνολικό μήκος πλέον των 9,5 χλμ. Το μεγαλύτερο τμήμα του ρέματος (7,5 χλμ) 
διασχίζει το ∆ήμο Αμαρουσίου, (χωρίζοντάς τον ουσιαστικά στα δύο), ενώ το ανάντη 
τμήμα του βρίσκεται περίπου στα όρια των ∆ήμων Κηφισιάς και Μελισσίων. 
 
Το μεγαλύτερο τμήμα του ρέματος διέρχεται από τις οικιστικές περιοχές Νέα Φιλοθέη, 
Αγιος Θωμάς, Εργατικές Κατοικίες, Σωρός, Καρπαθιώτικα, Στούντιο Άλφα, Ανάβρυτα, 
Νέα Λέσβος, του δήμου Αμαρουσίου ενώ τα ανάντη τμήματα της λεκάνης διέρχονται από 
τις οικιστικές περιοχές Ανω Κηφισιά και Μελίσσια, που σχεδόν όλες έχουν εγκεκριμένο 
σχέδιο πόλεως και βρίσκεται σε επαφή με το χώρο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. 
 
Η συνολική έκταση της λεκάνης απορροής του ρέματος είναι 13,7 χλμ2. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό της έκτασης αυτής είναι αμιγώς οικιστική περιοχή, ήδη ανεπτυγμένη ή ραγδαία 
αναπτυσσόμενη. 
 
Το ρέμα παρουσιάζει μεγάλη ανομοιομορφία στις διατομές του, κυρίως λόγω των 
σημαντικών επεμβάσεων που έχουν γίνει κατά καιρούς σε διάφορα σημεία της κοίτης 
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του. Στα τμήματα όπου η κοίτη έχει παραμείνει στη φυσική της κατάσταση, οι διατομές 
του χειμάρρου φανερώνουν ένα σημαντικό υδατόρευμα. Αντιθέτως, στις περισσότερες 
περιπτώσεις αυθαίρετων επεμβάσεων το ρέμα έχει μετατραπεί σε μικρή, αβαθή τάφρο. 
Τμήμα του ρέματος Πεντέλης – Χαλανδρίου, διέρχεται από το ανατολικό όριο του ∆ήμου 
Αμαρουσίου αποτελώντας μάλιστα και το φυσικό του όριο με τους όμορους δήμους 
Βριλησσίων και Πεντέλης (πρώην Μελισσίων).  
 
Το ρέμα Χαλανδρίου αποτελεί το σημαντικότερο παραποτάμιο οικοσύστημα των δήμων 
απ΄ όπου διέρχεται και ένα από τα ελάχιστα εναπομείναντα της Αττικής. Το ρέμα έχει 
χαρακτηρισθεί ως ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος με την 9173/1642/ 23-3-
1993 Υπουργική Απόφαση. 
 
Επίσης τμήμα του ρέματος έχει χαρακτηριστεί προστατευόμενο τοπίο και έχουν 
οριοθετηθεί ζώνες προστασίας με το Π∆/9-8-95. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Π∆/9-8-
95 (ΦΕΚ-659/∆/6-9-95) «περί χαρακτηρισμού του χειμαρρικού ρέματος Πεντέλης-
Χαλανδρίου, ως προστατευόμενου τοπίου, καθορισμός των ορίων και ζωνών 
προστασίας  αυτού, επιβολή όρων, απαγορεύσεων και περιορισμών εντός αυτών», κατά 
μήκος του ρέματος καθορίζονται δύο ζώνες – περιοχές.  
 
Αυτό το τμήμα του ρέματος, βρίσκεται βόρεια της οδού Μυκηνών, κινείται παράλληλα με 
το δυτικό όριο του δήμου με το δήμο Βριλησσίων (Λ. Πεντέλης) και φτάνει  μέχρι και τα 
όρια με το ∆ήμο Πεντέλης.  
 
Στα στενά όρια του ∆ήμου δεν υπάρχουν προτατευόμενες περιοχές δικτύου Natura 
2000, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι την τελευταία τριετία ο ∆ήμος έχει προχωρήσει στην 
φύτευση χιλιάδων νέων ∆έντρων, φυτών και θάμνων εντός των διοικητικών του ορίων. 
 
 
Πολιτική προστασία 
 
Η ετοιμότητα και η διαχείριση κρίσεων από την Πολιτική Προστασία του ∆ήμου είναι σε 
ικανοποιητικό επίπεδο. Ειδικότερα οι δράσεις της συνοψίζονται στα παρακάτω : 
 
• Καθαρισμός Ρεμάτων 
• ∆ράσεις πυροπροστασίας δασικών εκτάσεων που βρίσκονται στα όρια του ∆ήμου 

(π.χ. καθημερινές Περιπολίες στο Άλσος Συγγρού) 
• Προμήθεια αλατιού 
• ∆ιάθεση χώρων υποδοχής πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτων καιρικών 

φαινομένων 
• Ετήσια Άσκηση Εκκένωσης ∆ημαρχείου 
• Εκπαίδευση του 5% του προσωπικού του ∆ήμου σε θέματα πολιτικής προστασίας. 

 



∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011 -2014  
 Ενότητα 1: «Στρατηγικός Σχεδιασμός» 

  

Σελίδα 15 από 128 
 

Στην διάθεση της υπηρεσίας υπάρχουν δύο υδροφόρα οχήματα. Επιπρόσθετα, υπάρχει 
εξοπλισμός έκτακτης ανάγκης σε κάθε γραφείο του ∆ήμου. 
 
Συγκοινωνίες (∆ημοτικές – Αστικές)  -  Μέσα Σταθερής Τροχιάς 
 
∆ημοτική Συγκοινωνία 
 
Ο ∆ήμος Αμαρουσίου, διαθέτει ∆ημοτική συγκοινωνία, η οποία είναι εξοπλισμένη με 25 
λεωφορεία διαφόρων τύπων. Ο στόλος της ∆ημοτικής Συγκοινωνίας, εκτελεί καθημερινά 
184 δρομολόγια σε έξι γραμμές, οι οποίες καλύπτουν το 93% του οδικού δικτύου της 
πόλης.  Με τον τρόπο αυτό ο ∆ήμος προωθεί το μοντέλο των πράσινων μετακινήσεων, 
μέσω της λειτουργίας πρότυπου δικτύου ∆ημοτικής Συγκοινωνίας για την μείωση της 
χρήσης των Ι.Χ για μετακινήσεις εντός πόλης. 
 
Η ∆ημοτική Συγκοινωνία επέτυχε πλήρως του στόχους που είχαν τεθεί για το 2010 σε ότι 
αφορά στο χρόνο απόκλισης από προκαθορισμένα δρομολόγια (μεγαλύτερη από 6’). Η 
τιμή του στόχου ήταν <=10% και η ευρεθείσα 8% (∆ύο δρομολόγια στα 249 είχαν 
απόκλιση). Ως προς το ποσοστό των μη εκτελούμενων προγραμματισμένων 
δρομολογίων λόγω καθυστερήσεων ή προβλημάτων στο οδόστρωμα, αυτό ήταν 
μηδενικό. 
 
Το 80% των πολιτών δήλωσαν ότι ικανοποιήθηκαν «άνω του καλά» σε ότι αφορά τη 
συμπεριφορά του οδηγού, ενώ το 60% των πολιτών έμειναν ικανοποιημένοι σε ότι 
αφορά την καθαριότητα των λεωφορείων. 
 
Αστική Συγκοινωνία 
 
Η πόλη του Αμαρουσίου, εξυπηρετείται από πυκνό δίκτυο δρομολογίων των αστικών 
συγκοινωνιών του ΟΑΣΑ.  
 
Μέσα σταθερής τροχιάς 
 
Τα μέσα σταθερής τροχιάς που διέρχονται από το ∆ήμο Αμαρουσίου είναι η γραμμή του 
ΗΣΑΠ που διασχίζει το ∆ήμο με διεύθυνση σχεδόν Βορρά – Νότου και ο Προαστιακός 
Σιδηρόδρομος, που διασχίζει το ∆ήμο με διεύθυνση σχεδόν Ανατολής – ∆ύσης. 
 
Αναφορικά με τη γραμμή του ΗΣΑΠ, εντός των ορίων του ∆ήμου, υπάρχουν τέσσερεις 
σταθμοί. Συγκεκριμένα, στο βόρειο όριο του ∆ήμου, 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 



∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011 -2014  
 Ενότητα 1: «Στρατηγικός Σχεδιασμός» 

  

Σελίδα 16 από 128 
 

∆ήμου καθώς και στη συμβολή της Αττικής Οδού με τη Λεωφόρο Κηφισίας ο σταθμός 
«Κηφισίας», ενώ λειτουργεί και ο σταθμός «Λεωφόρος Πεντέλης», στη συμβολή με τη 
Λεωφόρο Πεντέλης, στο νοτιοανατολικό όριο του ∆ήμου 
 
Υποδομές Μεταφορών 
 
Όπως έχει αναλυθεί και παραπάνω, το Μαρούσι διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο οδών. Η 
Λ.Κηφισίας αποτελεί κομβικό αυτοκινητόδρομο ταχείας προσπέλασης που εξυπηρετεί με 
το μεγαλύτερο φόρτο το συγκρότημα βόρεια των Αθηνών, διχοτομώντας το Μαρούσι 
κάθετα στα δύο. Τη Λ. Κηφισίας τέμνει οριζοντίως ο διερχόμενος αυτοκινητόδρομος της 
Αττικής Οδού στον Παράδεισο, διχοτομώντας την πόλη στα τέσσερα. Λοιποί 
αυτοκινητόδρομοι που συνδέουν το Μαρούσι με τους γειτονικούς δήμους είναι η 
Λεωφόρος Πεντέλης-∆ημοκρατίας προς τα Μελίσσια στα ανατολικά, η Λεωφόρος Αγίου 
Κωνσταντίνου προς Πεύκη και Νέο Ηράκλειο στα δυτικά και η Λεωφόρος Χαλανδρίου-
Αμαρουσίου στα νότια προς το Χαλάνδρι. 
 
Η είσοδος στο κέντρο της πόλης είναι εφικτή μέσω της πεζοδρομημένης οδού 
Βασιλίσσης Σοφίας που διέρχεται έμπροσθεν του δημαρχειακού μεγάρου, ενώ η Οδός 
Περικλέους οδηγεί μέσω της Λεωφόρου 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 του 
σιδηροδρομικού συρμού. 
 
Καθαριότητα 
 
Τα βασικά χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης παρουσιάζονται στον 
παρακάτω πίνακα. 
 

Όγκος Απορριμμάτων  
Τόνοι/ημέρα 

Μήκος Δικτύου 
χλμ 

27,3 τόνοι ανά ημέρα 160 χλμ 

Όγκος Στερεών αποβλήτων 
συσκευασίας για ανακύκλωση 

24,2 τόνοι ανά ημέρα
Μήκος Δικτύου 

160 χλμ  

Απορριμματοφόρα (συμβατικά) 
πλήθος Απορριμματοφόρα 

(ανακύκλωσης) 
πλήθος 

19 3

Διαχείριση Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)  
πλήθος

Οχήματα (πλύσιμο κάδων) 
πλήθος 

   2

Κάδοι (συμβατικοί) 
πλήθος 

Κάδοι (ανακύκλωσης) 
πλήθος 

5.500 1.500

Πηγή : ∆ήμος Αμαρουσίου, ∆ιεύθυνση Καθαριότητας 
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Ο ∆ήμος  
 
Πολεοδομική Πληροφορία 
 
Τα βασικά χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης παρουσιάζονται στον 
παρακάτω πίνακα. 
 
Α. Ανάλυση εντός σχεδίου εκτάσεων 

 
 
Β. Ανάλυση κοινόχρηστων χώρων 

 
Πηγή : ∆ήμος Αμαρουσίου, ∆ιεύθυνση Πολεοδομίας 
 
 
Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης  
 
Τομέας 1- Περιβάλλον 
 
Ο ∆ήμος Αμαρουσίου αντιμετωπίζει προβλήματα ρύπανσης τόσο ατμοσφαιρικής όσο και 
ηχητικής. Κύρια πηγή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης αποτελούν μερικές από τις κεντρικές 
οδικές αρτηρίες του ∆ήμου λόγω της αυξημένης κίνησης των οχημάτων που 
παρατηρείται σε αυτές, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια ορισμένων ωρών της ημέρας με 
αποτέλεσμα να σημειώνεται συχνά υπέρβαση των ορίων που τίθενται στις οδηγίες της 
Ε.Ε.(π.χ. στο διοξείδιο του αζώτου). 
 
Από το ∆ήμο διέρχονται δύο από τις σημαντικότερες οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου. 
Η Αττική οδός, η οποία διέρχεται για μήκος 3,5 χλμ εντός των ορίων του δήμου, στο 
μεγαλύτερο τμήμα της διέρχεται από περιοχές κατοικίας. Η Λ.Κηφισίας διέρχεται για 
μήκος 4χλμ εντός των ορίων του δήμου. Υψηλά επίπεδα οδικού θορύβου, τα οποία 
προκαλούνται από την κίνηση των οχημάτων, εντοπίζονται κυρίως σε περιοχές 

στρ. % κάλυψης
930,81 64%
987,66 68%

466 32%
140,65 10%

Σύνολο εντός σχεδίου εκτάσεων [στρ.]
Οικοδομήσιμοι χώροι
Κοινόχρηστοι χώροι
Κοινωφελείς χώροι

263 18%
415 28%
116 8%

0 0

200 13%

0 0%

Χώροι κυκλοφορίας
Οργανωμένοι κοινόχρηστοι χώροι

Χώροι αστικού πρασίνου
Εκτάσεις σε κοινή χρηση για βοσκοτόπια, αγροτικά 

πάρκα, παραγωγικές δραστηριότητες κλπ
Οργανωμένοι Χώροι Αγροτικών Πάρκων, Μονοπατιών, 

Εγκαταστάσεων Αναψυχής και Αθλητισμού
Ενεργειακά Πάρκα
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εκατέρωθεν των κεντρικών οδικών αξόνων του ∆ήμου. Παράλληλα έχει παρατηρηθεί 
φωτοχημικό νέφος.  
 
Ένα ακόμα πρόβλημα που επιβαρύνει το περιβάλλον του ∆ήμου είναι ο ρυθμός 
οικοδόμησης ελεύθερων εκτάσεων που παρατηρήθηκε την τελευταία δεκαετία, καθώς 
και η αύξηση τόσο του όγκου όσο και του ύψους των κτηρίων.  
 
Στη δυσκολία επίλυσης των παραπάνω προβλημάτων προστίθενται και οι χρονοβόρες 
διαδικασίες που απαιτούνται για την έγκριση σχεδίων και μελετών για την ανάπλαση του 
περιβάλλοντος. 
 
Για όλα τα παραπάνω θα πρέπει να ληφθούν προληπτικά μέτρα, όπως η ολοκληρωμένη 
διαχείριση αποβλήτων, η υιοθέτηση περιβαλλοντικών κριτηρίων για τις προμήθειες, η  
ενίσχυση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και η προώθηση  ήπιων μορφών 
μετακινήσεων. Παράλληλα, θα πρέπει να συντηρούνται επαρκώς οι υπάρχουσες 
φυτεύσεις και να συντονιστούν οι προσπάθειες για την επέκτασή τους, με την ανάπτυξη 
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της περιβαλλοντικής συνείδησης.  
 
Η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων, η χρήση ηλιακών συλλεκτών για θέρμανση 
νερού, τα μονωτικά υλικά στα κτίρια και η εκτεταμένη χρήση φυσικού αερίου αναμένεται 
να συμβάλλουν δραστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας. 
 
Για την διευθέτηση των ανωτέρω, κρίσιμη θεωρεείται η διατήρηση της δυναμικής 
αξιοποίησης προγραμμάτων για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη. 
 
Πέραν των ανωτέρω προβλημάτων, υπάρχουν και σημαντικά λειτουργικά που 
αντιμετωπίζει ο ∆ήμος. Η απότομη έλευση του Καλλικράτη και η τρέχουσα οικονομική 
συγκυρία έχουν οδηγήσει σε σημαντική συρρίκνωση του προσωπικού της αρμόδιας 
∆ιεύθυνσης του ∆ήμου, καθώς μεταβιβάστηκαν πολλές νέες αρμοδιότητες από τη 
Περιφέρεια, χωρίς ο δήμος να διαθέτει  την απαιτούμενη υποδομή τόσο σε εμπειρία όσο 
και σε προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών.      
 
Για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων ο ∆ήμος Αμαρουσίου 
εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική, υλοποιώντας μια σειρά από 
«πράσινα έργα» και παρεμβάσεις που στοχέυουν : 
 
• Στην βελτίωση της διαβίωσης των πολιτών. 
• Στην συνολική αναβάθμιση της πόλης και τη βελτίωση του Αστικού Περιβάλλοντος. 
• Στην ψήφιση νέου σχεδίου χρήσεων γης, που ενισχύει τις χρήσεις κατοικίας σε 

βάρος των εμπορικών χρήσεων. 
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• Στην υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου αστικών μετακινήσεων, στα όρια της πόλης, 
όπου οι πολίτες θα χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τη ∆ημοτική και 
∆ιαδημοτική Συγκοινωνία και το ποδήλατο. 

• Στην υλοποίηση έργων στον τομέα της ενίσχυσης και αναβάθμισης του Αστικού 
Πρασίνου. 

• Στην ανάπλαση πλατειών και την δημιουργία παιδικών χαρών σε κάθε γειτονιά 
• Στην προώθηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, στην εισαγωγή της χρήσης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην υλοποίηση προμηθειών ενεργειακά 
αποδοτικών προϊόντων. 

• Στην ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και στη συστράτευση τους σε μια 
«πράσινη Συμμαχία». 

 
Μερικές από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή / και 
δρομολογηθεί περιλαμβάνουν: 
 
• Αντικατάσταση ενεργοβόρων παλαιών  φωτιστικών σωμάτων στους δρόμους τις 

πόλης, ώστε να εξοικονομούνται οικονομικοί πόροι αλλά και περίπου 300 ΜWh 
κατά έτος (πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση 2.000 νέων φωτιστικών σωμάτων 
χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, στο δίκτυο δημοτικού φωτισμού) 

• Προωθηση ενεργειακών παρεμβάσεων σε δημοτικά κτίρια αλλά και αντικατάσταση 
συμβατικών καυσίμων με φυσικό Αέριο 

• Αποξήλωση του συνόλου των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων στο σύνολο 
των διοικητικών ορίων του ∆ήμου 

• Φύτευση περισσότερων από 2.000 δέντρων και 50.000 θάμνων 
• Υλοποίηση δράσεων πυροπροστασίας 
• Η εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης EMAS 
• Υλοποίηση και ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομής ( ολοκλήρωση του 95% 

του δικτύου αποχέτευσης, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας , κατασκευή αγωγών 
ακαθάρτων σε 10 Π.Ε.) 

• Ολοκλήρωση του έργου «∆ιαδρομές Ζωής» στο Ανατολικό Μαρούσι, με τη 
δημιουργία δικτύου πεζόδρομων, ποδηλατόδρομου και διαπλατυσμένων 
πεζοδρομίων. 

• Εκπόνηση μελετών για την εκτέλεση έργων που θα επιτρέψουν να 
αντιμετωπιστούν  ελλείψεις σε υποδομές όπως δίκτυα αγωγών όμβριων, οπτικές 
ίνες, κλπ) 

 
Τομέας 2 – Καθαριότητα 
 
Με δεδομένο ότι η καθαριότητα αποτελέι τον «καθρέπτη»της πόλης, ο ∆ήμος συνεχίζει 
να υποστηρίζει την αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας, δίνοντας έμφαση στη 
συμμετοχή σε προγράμματα ανακύκλωσης απορριμάτων, μπαταριών και ηλεκτρικών 
συσκευών. Παρόλα αυτά, οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι για την υλοποίηση των 
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απαιτούμενων παρεμβάσεων στον τομέα της διαχείρισης απορριμάτων και η χρονική 
καθυστέρηση ως αποτέλεσμα της γενικότερης  γραφειοκρατίας της κεντρικής διοίκησης, 
δεν βοηθούν την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης και εκτέλεσης σχετικών 
έργων.  
 
Επιπλέον, ως αποτέλεσμα της απότομης εφαρμογής του Καλλικράτη,  παρατηρείται 
έλλειψη προσωπικού. Μέχρι τα τέλη του 2010 η διεύθυνση απασχολούσε 300 άτομα 
ενώ σήμερα απασχολεί περίπου 173 άτομα. Ως αποτέλεσμα, η διαχείριση της 
καθαριότητας θα πρέπει να υποστηριχθεί μέσω ενός συνολικού προγραμματισμού της 
επιχειρησιακής λειτουργίας με σκοπό τη αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των 
υπηρεσιών. 
 
Κρίνεται σκόπιμο να αξιολογηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας με όμορους δήμους, σε 
ότι αφορά τη διαχείριση απορριμάτων, δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας και 
συμβάλλοντας δραστικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Επιπλέον η δημιουργία 
επαρκούς δικτύου κάδων συλλογής στερεών αποβλήτων, με την παροχή δυνατοτήτων 
διαχωρισμού αυτών στην πηγή ( π.χ. διαθεσιμότητα διαφορετικών κάδων για πλαστικό, 
χαρτί, γυαλί κτλ) θα διευκολύνει την ανακύκλωση. Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την αναγκαιότητα περιορισμένης 
παραγωγής και ορθού διαχωρισμού των παραγόμενων στερεών αποβλήτων, καθώς και 
των διαθέσιμων επιλογών και της ανάπτυξης εθελοντικών δράσεων. Ευκαιρίες για την 
επίλυση των προβλημάτων καθαριότητας, είναι η αξιοποίηση προγραμμάτων 
χρηματοδότησης δράσεων ορθής και εναλλακτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων και περιβαλλοντικής προστασίας  γενικότερα και η αξιοποίηση γνώσεων και 
εμπειρίας Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων σε θέματα διαχείρισης 
απορριμάτων.  
 
Ο ∆ήμος συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις που αφορούν στην αναβάθμιση της εικόνας της 
πόλης σε ότι αφορά τον Τομέα Καθαριότητα – Ανακύκλωση. Πιο συγκεκριμένα έχει 
ολοκληρώσει δράσεις που αποσκοπούν: 
• Στην αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας (έχει πραγματοποιηθεί σημαντική 

ενίσχυση του εξοπλισμού της καθαριότητας με την απόκτηση, μεταξύ άλλων, 7 
νέων απορριματοφόρων και ενός φορτωτή και την προώθηση της ανακύκλωσης, 
καθώς και η ενσωμάτωση GPRS για την διαχείρηση των δρομολογίων 

• Στην υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των 
πολιτών , πάνω σε ζητήματα καθαριότητας, ανακύκλωσης,  προστασίας των 
πράσινων χώρων της πόλης και πυροπροστασίας 

 
Τομέας 3 – Τεχνικά έργα  
 
Το μεγάλο οδικό δίκτυο του ∆ήμου Αμαρουσίου απαιτεί αρκετούς χρηματικούς πόρους 
για τη συντήρησή του. Επιπλέον, η ύπαρξη πολλών ρεμάτων στην περιοχή του ∆ήμου 
θέτει περιορισμούς στην διάνοιξη νέων οδικών τμημάτων ή τη διαπλάτυνση των  
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υφιστάμενων. Η Τεχνική υπηρεσία σε συνεννόηση με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες  μπορεί 
να ιεραρχήσει και να προωθήσει τα απαιτούμενα έργα οδοποιίας. 
Στο ∆ήμο ήδη έχουν γίνει ενέργειες για την εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης και τη 
δημιουργία θέσεων στάθμευσης στους σταθμούς ΗΣΑΠ, ΜΕΤΡΟ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟ. Έργα που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην αποσυμφόρηση του 
∆ήμου αφορούν την  οργάνωση της πρόσβασης στα μέσα μαζικής μεταφοράς, την 
ανάπτυξη δικτύου πεζόδρομων (με πρόσβαση ΑΜΕΑ) και τη δημιουργία εκτεταμένου 
δικτύου ποδηλατοδρόμων.  
 
Τα κυριότερα τεχνικά έργα που αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στην ερχόμενη 
διετία, περιγράφονται ακολούθως; 
 
• ∆ίκτυα υποδομών (π.χ. πεζοδρόμια, δίκτυο ομβρίων, αντιπλημμυρική προστασία, 

διανοίξεις νέων δρόμων) 
• Βιοκλιματικά αναβάθμιση των γειτονιών του ∆ήμου Αμαρουσίου 
• Ανάπλαση του Ιστορικού κέντρου του ∆ήμου Αμαρουσίου 
• Κατασκευή επιπλέον χώρου μεταφόρτωσης απορριμάτων και ανακυκλώσιμων 

υλικών 
 
Επιπλέον μελετάται η δυνατότητα εκμετάλλευσης των ολυμπιακών εγκαταστάσεων με 
δημιουργία επιπλέον θέσεων στάθμευσης. 
 
Όλα τα παραπάνω μπορούν να υλοποιηθούν με την αξιοποίηση προγραμμάτων 
χρηματοδότησης όπως το ΕΣΠΑ και το JESSICA (για το έργο εγκατάστασης των 
φωτοβολταϊκών συστημάτων και την αξιοποίηση ακινήτων) ή ακόμα και με 
αυτοχρηματοδότηση ή συμπράξεις ∆ημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. 
 
Τομέας 4 – Αστική Ανάπτυξη 
 
Στο ∆ήμο Αμαρουσίου υπάρχουν σημαντικά τμήματα κοινόχρηστων χώρων, που 
προσφέρονται για παρεμβάσεις ανάπλασης και διαμόρφωσης χώρων πρασίνου. Τα 
έργα και οι παρεμβάσεις του ∆ήμου δίνουν προτεραιότητα στην βιώσιμη ανάπτυξη με 
δράσεις όπως η ανάπλαση πλατείων, η αναβάθμιση παιδικών χαρών, η δημιουργία 
«πράσινων πεζοδρομίων»,τα έργα αποχέτευσης, τα αντιπλημμυρικά έργα, οι αγωγοί 
ακαθάρτων. Ωστόσο οι αναπόφευκτα χρονοβόρες διαδικασίες για την έγκριση σχεδίων 
και μελετών (ΓΠΣ, πολεοδομικές μελέτες), η αυξημένη γραφειοκρατία που παρατηρείται 
σε έργα αστικής ανάπλασης και η χρονική καθυστέρηση δημοπράτησης των έργων, 
επιβραδύνουν την κατασκευή τέτοιων χώρων. Επιπλέον το κόστος συντήρησης των ήδη 
υπάρχοντων είναι αρκετά μεγάλο. 
 
Παρόλα ταύτα η αξιοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για παρεμβάσεις αστικού 
σχεδιασμού (Ν.2508/1997 και Ν.2742/1999 και το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής) και η 
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χρηματοδότηση μελετών από το ΕΣΠΑ θα μπορέσουν να συμβάλλουν στην λύση των 
προβλημάτων. 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Τομέας 1 - 
Περιβάλλον 

Προβλήματα/ανάγκες ∆υνατότητες 
 Υψηλός κυκλοφοριακό φόρτος και 
πρόβλημα Στάθμευσης 

 Ηχορύπανση από τους οδικούς 
άξονες  

 Ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω των 
μεγάλων οδικών αρτηριών, 

 Περιορισμένοι χώροι πρασίνου 
κυρίως λόγω της ανεξέλεγκτης και 
άναρχης πολεοδομικής ανάπτυξης 
του παρελθόντος 

 Έλλειψη ποδηλατοδρόμων – 
πεζόδρομων 

 Υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης και συνείδησης 

 Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών 
συστημάτων σε στέγες δημοτικών κτιρίων 

 Χρήση ηλιακών συλλεκτών για θέρμανση 
νερού   

 Χρήση μονωτικών υλικών για κτήρια  
 Επέκταση χρήσης Φυσικού Αερίου σε 
συμπλήρωση της αντικατάστασης λοιπών 
καυσίμων στα κτίρια του ∆ήμου, όπως 
βρεφονηπιακών σταθμών ή ακόμα και σε 
σπίτια ιδιωτών. 

 Αναπλάσεις Ρεμάτων 
 Κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου για 
την προώθηση της χρήσης ποδηλάτου 

 Συλλογή και ∆ιαχείριση Βρόχινου νερού 
Περιορισμοί Ευκαιρίες 

 Χρονοβόρες διαδικασίες για την 
έγκριση σχεδίων και μελετών 

 Περιορισμένη χρηματοδότηση 
προς ΟΤΑ για δράσεις 
προστασίας του περιβάλλοντος 

 Έλλειψη προσωπικού λόγω  της 
προσαρμογής στον «Καλλικράτη» 

 Αδυναμία αξιοποίησης πόρων 
από το Πράσινο Ταμείο, λόγω 
περιορισμένης διάθεσης πόρων 

 Αξιοποίηση δυνατοτήτων 
χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ για τη 
χρηματοδότηση δράσεων περιβάλλοντος 

 Συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την 
διοργάνωση δράσεων εξοικονόμησης 
ενέργειας 

Τομέας 2 - 
Καθαριότητα 

Προβλήματα/ανάγκες ∆υνατότητες 
 ∆ιατήρηση καθαριότητας ως 
βασικού πυλώνα δράσης 

 Πολυδιάσπαση χώρων που 
στεγάζουν τις υπηρεσίες του 
∆ήμου 

 Απαιτείται μελέτη χώρου 
μεταφόρτωσης απορριμμάτων και 
ανακυκλώσιμων, ώστε να μειωθεί 
το κόστος μεταφοράς τους στα 
σημεία συγκέντρωσης 

 Παλαιωμένος στόλος οχημάτων, 

  Η συνεργασία με όμορους ΟΤΑ , σε ότι 
αφορά τη διαχείριση απορριμμάτων και 
την ανακύκλωση 

 Ο στόλος των Οχημάτων είναι 
εφοδιασμένος με GPRS, γεγονός που 
προσφέρει την δυνατότητα on-line 
παρακολούθησης  

 Προώθηση πρακτικών ανακύκλωσης  
μέσω ενημέρωσης του κοινού από την 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και αύξηση 
κάδων ανακύκλωσης σε συγκεκριμένα 
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ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

με υψηλό κόστος συντήρησης και 
με αποτέλεσμα την δημιουργία 
προβλημάτων λειτουργίας της 
υπηρεσίας 

σημεία 
 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 
 Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι 
για την υλοποίηση των 
απαιτούμενων παρεμβάσεων, στο 
τομέα της διαχείρισης 
απορριμμάτων (π.χ. συντήρηση 
στόλου) 

 Έλλειψη προσωπικού για την 
αποδοτική λειτουργία της 
υπηρεσίας 

  Η χρηματοδότηση σημαντικών δράσεων 
στο τομέα της καθαριότητας, από το 
ΕΣΠΑ 

 ∆ημιουργία άνετου και ασφαλούς χώρου 
φύλαξης του στόλου οχημάτων  του 
δήμου 

 ∆ιερεύνηση συνεργασιών με όμορους 
∆ήμους 

Τομέας 3 - 
Τεχνικά 
Έργα 

Προβλήματα/ανάγκες ∆υνατότητες 
 Έλλειψη υποδομής σε βασικά 
δίκτυα,  (π.χ. ∆ίκτυο Όμβριων) 
παρά την ολοκλήρωση 
σημαντικότατων έργων 
(ολοκλήρωση του 95% του 
δικτύου αποχέτευσης, έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας , 
κατασκευή αγωγών ακαθάρτων σε 
10 Π.Ε.) που τελέστηκαν σε πολύ 
μικρό χρονικό διάστημα κατά την 
τελευταία τετραετία 

 Αδυναμία πληρωμής ή 
καθυστέρηση στην πληρωμή  των 
εργολάβων με σχετικές αρνητικές 
επιπτώσεις στο χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης των έργων 

 Υλοποίηση τεχνικού προγράμματος με 
την αρωγή πόρων από το ΕΣΠΑ και άλλα 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

 Οργάνωση πρόσβασης ΜΜΜ, δίκτυο 
πεζοδρόμων (με πρόσβαση Α.Μ.Ε.Α) και 
εναλλακτικό δίκτυο ποδηλατοδρόμων) 
 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 
 Περιορισμένοι πόροι για τη 
χρηματοδότηση τεχνικών έργων 
εξαιτίας της μείωσης της κρατικής 
χρηματοδότησης και του 
«παγώματος» κάθε αναπτυξιακού 
χρηματοδοτικού προγράμματος 
( π.χ. ΕΣΠΑ, ΑΚΣΙΑ, κλπ) 

 Περιορισμοί χρηματοδότησης 
έργων λόγω του «Προγράμματος 
Εξυγίανσης» 

 Έλλειψη προσωπικού 

 Εκμετάλλευση ελεύθερων χώρων 
Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων (π.χ. 
parking, ανενεργά κτίρια, περιβαλλοντικές 
εκτάσεις) 

 Ολοκλήρωση εφαρμογής συστήματος 
ελεγχόμενης στάθμευσης 

 Ολοκλήρωση εγκατάστασης 
προγράμματος διαχείρισης Παγίων 
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ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Τομέας 4 - 
Αστική 

Ανάπτυξη 

Προβλήματα/ανάγκες ∆υνατότητες 
 Έντονη αστικοποίηση, πιέσεις στο 
φυσικό περιβάλλον λόγω έλλειψης 
αδόμητων εκτάσεων 

 Συνύπαρξη και συχνά γειτνίαση 
αντικρουόμενων χρήσεων γης 

 Έντονο πρόβλημα ρύπανσης της 
περιοχής κυρίως λόγω της 
κυκλοφορίας των οχημάτων 
Έλλειψη ελεύθερων χώρων  

 Ολοκληρωμένη προσέγγιση αναπλάσεων 
 ∆ημιουργία νέων ελεύθερων χώρων και 
χώρων πρασίνου 

 Αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών 
χαρών 

 Εκπόνηση προγράμματος νέων 
φυτεύσεων και συντήρησης του 
υφιστάμενου πρασίνου 

 Προστασία χώρων πρασίνου  με τη 
συνδρομή και εθελοντών 

 Υπερτοπικός πόλος έλξης 
επιχειρηματικών και ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων. 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 
 Χρονοβόρες διαδικασίες για την 
έγκριση σχεδίων και μελετών για 
την ολοκλήρωση του νέου 
πολεοδομικού σχεδιασμού (ΓΠΣ, 
πολεοδομικές μελέτες, μελέτες 
αναπλάσεων κτλ) 

 Καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση 
των διαδικασιών δημοπράτησης 
και εκτέλεσης των έργων 
ανάπλασης 

 Περικοπές των πόρων του 
Προγράμματος ∆ημοσίων 
Επενδύσεων που κατευθύνονται 
σε έργα αστικής ανάπλασης 

 Ελλιπής διάθεση κονδυλίων και 
έργων από το πράσινο ταμείο, 
εξαιτίας της απόφασης της 
Κεντρικής Εξουσίας να διαθέσει 
τους πόρους του Ταμείου για την 
κάλυψη των δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων, κι όχι για την 
εκτέλεση έργων περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης. 

 Ύπαρξη σημαντικού τμήματος 
κοινόχρηστων χώρων. που προσφέρονται 
για παρεμβάσεις ανάπλασης και 
διαμόρφωσης χώρων πρασίνου 

 Ψήφιση νέου σχεδίου χρήσεων γης για 
την ενίσχυση χρήσης κατοικίας σε βάρος 
των εμπορικών κέντρων 

 Αξιοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για 
παρεμβάσεις αστικού σχεδιασμού 
(Ν.2508/1997 , Ν. 2742/1999 και 
Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής) 

 Αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ για την 
υλοποίηση έργων αστικής ανάπτυξης 

 Αναζήτηση περιπτώσεων που μπορούν 
να χρηματοδοτηθούν  από το πρόγραμμα 
JESSICA 
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ΣΥΝΟΨΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
• Σημαντική ενίσχυση κατά το προηγούμενο διάστημα του εξοπλισμού της Υπηρεσίας 

Καθαριότητας ( 7 Νέα απορριμματοφόρα, φορτωτής, κλπ) 
• Συμμετοχή του ∆ήμου σε προγράμματα ανακύκλωσης απορριμμάτων, μπαταριών και 

ηλεκτρικών συσκευών. 
• Υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των πολιτών , πάνω σε 

ζητήματα καθαριότητας, ανακύκλωσης,  προστασίας των χώρων πρασίνου  της πόλης  και 
πυροπροστασίας. 

• Ψήφιση νέου σχεδίου χρήσεων γης, που ενισχύει τις χρήσεις κατοικίας σε βάρος των 
εμπορικών χρήσεων. 

• Υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής ( ολοκλήρωση του 95% του δικτύου αποχέτευσης, 
έργα αντιπλημμυρικής προστασίας , κατασκευή αγωγών ακαθάρτων σε 10 Π.Ε.) 

• Αναπλάσεις πλατειών και δημιουργία νέων παιδικών χαρών σε κάθε γειτονιά. 
• Αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων σε όλο το Μαρούσι. 
• Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΜΑS. 
• Λειτουργία Γραμμής ∆ημότη 15-321. 
• Ολοκλήρωση του έργου «∆ιαδρομές Ζωής» στο Ανατολικό Μαρούσι, με δημιουργία δικτύου 

πεζόδρομων, ποδηλατοδρόμου και διαπλατυσμένων πεζοδρομίων. 
• Φύτευση χιλιάδων νέων δέντρων, φυτών και θάμνων. 
• Επαναχαρακτηρισμός του Κτήματος Μιμικόπουλου, ως δασικής έκτασης και 

επαναπαλλοτρίωση του Κτήματος Καρέλλα για μετατροπή του σε χώρο αναψυχής, πρασίνου 
και ήπιων αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

• Εγκατάσταση 2.000 νέων φωτιστικών σωμάτων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, στο δίκτυο 
δημοτικού φωτισμού. 

• Προώθηση του μοντέλου των πράσινων μετακινήσεων, μέσω της λειτουργίας Πρότυπου 
δικτύου ∆ημοτικής Συγκοινωνίας για τη μείωση της χρήσης των Ι.Χ. για μετακινήσεις εντός της 
πόλης. 

• Εκπόνηση μελετών για την εκτέλεση έργων που θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε 
ελλείψεις σε υποδομές όπως δίκτυα αγωγών όμβριων, οπτικές ίνες, κλπ) 

• Υψηλός κυκλοφοριακός φόρτος στο βασικό οδικό δίκτυο της πόλης, που δημιουργεί για τους 
κατοίκους προβλήματα ηχορύπανσης και ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

• Περιορισμένοι σε σχέση με την έκταση του προαστίου αλλά και την ανεξέλεγκτη και άναρχη 
πολεοδομική ανάπτυξη του παρελθόντος, ελεύθεροι χρόνοι και χώροι πρασίνου 

• Πολυδιάσπαση χώρων που στεγάζουν τις υπηρεσίες του ∆ήμου και παλαιωμένος στόλος 
οχημάτων 

• Περιορισμένες δυνατότητες χρηματοδότησης για την εκτέλεση νέων έργων, εξαιτίας της 
μείωσης της κρατικής χρηματοδότησης και του «παγώματος» κάθε αναπτυξιακού 
χρηματοδοτικού προγράμματος ( π.χ. ΕΣΠΑ, Ελλάδα, κλπ) 

• Αδυναμία αξιοποίησης των πόρων του Πράσινου Ταμείου, εξαιτίας της απόφασης της 
Κεντρικής Εξουσίας να διαθέσει τους πόρους του Ταμείου για την κάλυψη των δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων, κι όχι για την εκτέλεση έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης. 

 
 
 
  



∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011 -2014  
 Ενότητα 1: «Στρατηγικός Σχεδιασμός» 

  

Σελίδα 26 από 128 
 

1.3 Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός 
 
∆ομές Κοινωνικής Υποστήριξης 
 
Υγεία – Πρόνοια 
 
Στο ∆ήμο Αμαρουσίου εδρεύουν δημόσια και ιδιωτικά θεραπευτήρια ως ακολούθως:  
 

∆ομές Υγείας ∆ήμου Αμαρουσίου Σύνολο 
  
∆ημόσια Θεραπευτήρια   
Σισμανόγλειο 1 
Ιδιωτικά Θεραπευτήρια   
Ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο Αθηνών «Υγεία» 1 
Ιδιωτικό Ιατρικό Κέντρο 1 
Μαιευτήριο Ιασώ 1 
Μαιευτήριο Γαία 1 
Μαιευτήριο Μητέρα 1 
Σύνολο 4 

 
Η πολιτική του ∆ήμου στον τομέα της υγείας (κατά κύριο λόγο της πρόληψης) 
αποσκοπεί στην επίτευξη μιας σειράς στόχων, οι οποίοι θα επιτευχθούν με τη βελτίωση 
της λειτουργίας και του εξοπλισμού των παρακάτω δομών: 
 
Α) Του ∆ημοτικού Πολυϊατρείου  
 
Το ∆ημοτικό Πολυιατρείο αποτελεί Κοινοτική δομή Υγείας , με στόχο την πρόληψη και 
την καλύτερη πρόσβαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας του πολίτη. 
Στελεχώνεται από ∆ιοικητικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό. 
Οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στις 
ασθενέστερες τάξεις (άποροι, ανασφάλιστοι, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ) 

Σε κάθε ιατρείο γίνεται: 

• Λήψη ιατρικού ιστορικού 
• Κλινική εξέταση 
• Παραπομπή για περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο 
• Συνταγογραφία 

Στο Πολυϊατρείο διενεργούνται: 

• Μέτρηση αρτηριακής πίεσης 
• Ενεσοθεραπεία 
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• Εργαστηριακές εξετάσεις 

o Μέτρηση σακχάρου 
o Μέτρηση χοληστερόλης 
o Stick ούρων 

• Καρδιογράφημα 
• Φυσιοθεραπεία 
• Τest-Pap 
• ∆ιάγνωση μαθησιακών δυσκολιών και δυσλεξίας 
• Συμβουλευτική Υποστήριξη 
• Χορήγηση πιστοποιητικών υγείας για τα κατασκηνωτικά προγράμματα και τα 

προγράμματα CAMP του ∆ήμου. 

Λειτουργούν: 

• Ιατρείο Σκολίωσης – Κύφωσης 
• Ιατρείο Οστεοπόρωσης 
• Συμβουλευτική διακοπής του καπνίσματος 

Παρευρίσκονται 36 Γιατροί - 23 Ιατρικές ειδικότητες (19 νέοι γιατροί και 4 νέες ειδικότητες 
:Αλλεργιολόγος, Γαστρεντερολόγος, ∆ερματολόγος, Ενδοκρινολόγος, Καρδιολόγος, 
Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, *Νευροχειρουργός, Οδοντίατρος, Ορθοπεδικός, 
Ορθοδοντικός, Ουρολόγος, Οφθαλμίατρος, , Παθολόγος, Παιδίατρος, Παιδοοδοντίατρος 
,Παιδοχειρουργός, Πνευμονολόγος, *Ρευματολόγος, *Χειρουργός, Ψυχίατρος, 
Ωτορινολαρυγγολόγος) 

15 Επαγγελματίες Υγείας - 8 Ειδικότητες (9 νέοι επαγγελματίες Υγείας –5  Νέες 
ειδικότητες: ∆ιαιτολόγος , Ειδική Παιδαγωγός, *Επισκέπτρια Υγείας , Παιδοψυχολόγος, 
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Φυσικοθεραπευτής, Ψυχολόγοι, Παρασκευάστρια.) 

∆ιασύνδεση 

Το Πολυϊατρείο συνεργάζεται με: 

• Το ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ 
• Το Γραφείο Εθελοντισμού του ∆ήμου Αμαρουσίου 
• Το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του ∆ήμου Αμαρουσίου 
• Τα προγράμματα « Βοήθεια στο Σπίτι» 
• Τον Οργανισμό Υγείας 
• Τον Οργανισμό Πρόνοιας και με άλλες υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 

του ∆ήμου 
• ∆ημόσια Νοσοκομεία 
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Χορηγούνται 

• Βεβαιώσεις Yγείας  
• Βεβαιώσεις για το ∆ημοτικό Κολυμβητήριο 
• Βεβαιώσεις για εγγραφή στο σχολείο και για αθλητικές δραστηριότητες. 

 
Β) Του Κέντρου Προληπτικής Ιατρικής και 
 
Γ) Του Κέντρου Ψυχικής Υγείας (Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης) 

Το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του ∆ήμου Αμαρουσίου πραγματοποιεί 
διαγνωστικό και συμβουλευτικό έργο σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και είναι μια 
ολοκληρωμένη κοινοτική δομή που στοχεύει στην πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής 
υγείας των κατοίκων της πόλης. 

Απευθύνεται σε δημότες και κατοίκους του ∆ήμου Αμαρουσίου, κάθε ηλικίας. 

Υπηρεσίες που παρέχει: 

• Αξιολόγηση ψυχολογικών, συναισθηματικών και αναπτυξιακών δυσκολιών 
• Συμβουλευτική και υποστήριξη σε επίπεδο ατόμου, ζεύγους και Οικογένειας 
• Ψυχιατρική υποστήριξη 
• Ψυχολογική υποστήριξη μητέρων 
• Συμβουλευτική γονέων 
• Ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης ενηλίκων 
• Αξιολόγηση δυσκολιών στη μάθηση και στο λόγο 
• Συνεργασία με το «Αμαλίειο» Οικοτροφείο θηλέων 
• Πρακτική Άσκηση φοιτητών Ψυχολογίας του Παντείου Παν/μίου Αθηνών 

Επιστημονικό και ∆ιοικητικό Προσωπικό 

Το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στελεχώνεται από:   

• Επιστημονικό προσωπικό 

- Κοινωνική λειτουργός 
- Ψυχίατρος 
- Λογοθεραπευτής  
- Κλινική Ψυχολόγος 
- Ψυχολόγοι 
- Οικογενειακοί θεραπευτές 

• Γραμματειακή υποστήριξη 
• Βοηθητικό προσωπικό 
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Προγράμματα – ∆ραστηριότητες  εντός και εκτός  Κοινότητας 

• Συμβουλευτική από ειδικούς του Κέντρου στα σχολεία 

- ∆ημοτικά – Γυμνάσια – Λύκεια 
 Συμβουλευτική σε διευθυντές, καθηγητές, γονείς και μαθητές στα 

σχολεία Α΄+ Β΄/θμιας Εκπαίδευσης 
 Ομιλίες – συζητήσεις με εκπαιδευτικούς για θέματα που άπτονται της 

ψυχικής υγείας. 
 Συναντήσεις με γονείς, σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων των 

σχολείων, για την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα ψυχικής υγείας. 
- Νηπιαγωγεία 

 Άμεση παρέμβαση και συνεργασία με νηπιαγωγούς και γονείς. 

• Συμβουλευτική στους ∆ημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς 

- Σεμινάρια Νηπιαγωγών 
- Συμβουλευτική Υποστήριξη παιδαγωγικού & βοηθητικού προσωπικού 
- Άμεση παρέμβαση και συνεργασία με νηπιαγωγούς και γονείς 
- Αξιολόγηση αναπτυξιακών δυσκολιών στα παιδιά. 
- Συναντήσεις με τους γονείς 

• Λοιπές Συνεργασίες - ∆ικτυώσεις 

- Συνεργασία με το ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας  Πρόνοιας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ΟΤΑ και το Γραφείο Εθελοντισμού του ∆ήμου Αμαρουσίου 

- ∆ιασύνδεση με ∆ημόσια νοσ/μεία, ιατροπαιδαγωγικά κέντρα και υπηρεσίες, 
φορείς ψυχικής υγείας κ.α. 

- ∆ιοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων 
- Συμμετοχή σε Συνέδρια 
- Ερευνητική δραστηριότητα 

 
Επιδιώκεται η αύξηση του αριθμού των χρηστών των υποδομών και των υπηρεσιών, 
ιδιαιτέρως των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και των μαθητών. Μέχρι σήμερα έχουν 
εφαρμοστεί με επιτυχία σημαντικά προγράμματα όπως: 
 
• Η Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη 
• Η Στοματική Υγιεινή 
• Ο Έλεγχος μέτρησης οστικής μάζας 
• Ο Έλεγχος παθήσεων της σπονδυλικής στήλης 
• Η Αιμοδοσία (∆ημοτική τράπεζα Αίματος) 
• Προγράμματα προληπτικής ιατρικής και εμβολιασμών σε μαθητές σχολείων της 

πόλης 
 
 



∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011 -2014  
 Ενότητα 1: «Στρατηγικός Σχεδιασμός» 

  

Σελίδα 30 από 128 
 

∆ημοτικό Ασθενοφόρο 
Ένα ασθενοφόρο πλήρως εξοπλισμένο τέθηκε στην υπηρεσία των δημοτών από τον 
Ιούνιο του 2008. Πρόκειται για ένα ασθενοφόρο το οποίο απέκτησε ο ∆ήμος Αμαρουσίου 
με την  ευγενική προσφορά  Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου, ως ένδειξη εκτίμησης της 
προσπάθειας που καταβάλλει η ∆ημοτική Αρχή για την αναβάθμιση των υπηρεσιών 
υγείας προς τους πολίτες.  
 
Το ασθενοφόρο είναι επανδρωμένο με τέσσερις διασώστες, ώστε να εξυπηρετούνται οι 
δημότες με κινητικά προβλήματα και τα μοναχικά άτομα.   
Οι πολίτες του Αμαρουσίου μπορούν να καλούν στον  πενταψήφιο αριθμό 
15321 προκειμένου να χρησιμοποιούν το ασθενοφόρο. 
 
Παιδικοί σταθμοί 
Στο ∆ήμο σήμερα λειτουργούν αρκετοί παιδικοί σταθμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί. 
Η ζήτηση θέσεων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς είναι κάθε χρόνο και 
μεγαλύτερη. Αυτό οφείλεται αφενός μεν στην ανάγκη προς εργασία και της μητέρας, 
αφετέρου δε στα χαμηλό κόστος (τροφεία) των δημοτικών παιδικών σταθμών. Υψηλή 
προτεραιότητα της δημοτικής αρχής είναι η στήριξη των οικογενειών της πόλης, με τη 
λειτουργία ενός ισχυρού δικτύου πρότυπων δημοτικών παιδικών σταθμών, που 
φιλοξενούν περίπου 1.000 παιδιά 
 
Από τα στοιχεία του ∆ήμου φαίνεται η ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση σε θέσεις 
φροντίδας βρεφών και νηπίων που χρήζουν φροντίδας όταν οι γονείς τους δουλεύουν. 
Μέσα στην τελευταία δεκαετία ο αριθμός των παιδιών που εξυπηρετήθηκαν από τους 
∆ημοτικούς σταθμούς αυξήθηκε 100%. Αριθμητικά το 1998 εξυπηρετήθηκαν 419 παιδιά 
ενώ φέτος (2011-2012) οι παιδικοί σταθμοί του ∆ήμου εξυπηρετούν 932 παιδιά. 
Σημαντικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη φυσικά διαδραμάτισε η αύξηση των δημοτικών 
παιδικών σταθμών, με κύριο χαρακτηριστικό την λειτουργία 5 νέων ∆ημοτικών Σταθμών 
( Κέντρο, Ανάβρυτα, Σωρός, Στούντιο Α, Νέο Τέρμα) την τελευταία 4ετία  
 
Συνολικά για το τρέχον έτος συμπληρώθηκαν 1161 αιτήσεις, οι οποίες δείχνουν και τον 
αριθμό της ανάγκης κάλυψης θέσεων στους παιδικούς σταθμούς. Από τις 1161 αιτήσεις 
εξυπηρετήθηκαν μόνο οι 932.  
 
Παράλληλα, τονίζεται ότι ειδικά το 2012 (χρονιά 2012 - 2013), είναι η Τρίτη χρονιά που 
μέσω ΕΣΠΑ δίνεται η δυνατότηα σε εργαζόμενες μητέρες να φέρουν τα παιδιά τους σε 
παιδικούς σταθμούς. Οι θέσεις φέτος για τον ∆ήμο Αμαρουσίου αυξήθηκαν σημαντικά 
στις 520, από 388 την προηγούμενη χρονιά (2011 – 2012). 
 
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2010 για το ∆ήμο Αμαρουσίου 
μολονότι καταγράφηκαν ποσοστά θετικών απόψεων για τους παιδικούς σταθμούς του 
∆ήμου, εν τούτοις παρατηρούνται σημαντικά περιθώρια αναβάθμισης των υποδομών 
των παιδικών σταθμών. 
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ΤΟΜΕΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ 
Η καθαριότητα του σταθμού 99% 
Η καθαριότητα των παιδιών 95% 
Το ωράριο λειτουργίας των σταθμών 90% 
Η συμπεριφορά του προσωπικού 94% 
Το ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης των παιδιών 90% 
Η ενημέρωση που λαμβάνουν από το προσωπικό για το 
παιδί τους 

87% 

Οι εβδομαδιαίες δραστηριότητες των σταθμών (μουσική, 
θεατρικό παιχνίδι) 

94% 

Οι παραστάσεις που δίδονται μέσα στους παιδικούς 
σταθμούς 

91% 

Οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις των παιδικών σταθμών 89% 
Η αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ παρεχόμενων 
υπηρεσιών-τιμής 

80% 

Το πρόγραμμα διατροφής των παιδιών 93% 
Η καταλληλότητα του σταθμού 76% 

 
Κ.Α.Π.Η 
Σήμερα λειτουργούν έξι μονάδες Κ.Α.Π.Η στο ∆ήμο. Στόχο αποτελεί η αύξηση των 
μονάδων Κ.Α.Π.Η,  όπως πιστοποιείται εξάλλου και από την δημιουργία 2 νέων 
παραρτημάτων ΚΑΠΗ σε Αγία Φιλοθέη και Πολύδροσο. 
 
Ανάμεσα σε άλλες, οι βασικότερες υπηρεσίες που παρέχονται από τα ΚΑΠΗ του ∆ήμου, 
είναι η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας νοσηλευτικής φροντίδας στα μέλη των ΚΑΠΗ, 
η συνταγογράφηση φαρμάκων και οι υπηρεσίες φυσιοθεραπευτή. 
 
Τα Κ.Α.Π.Η. του ∆ήμου λειτουργούν με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. Η ∆ιοίκηση 
του ∆ήμου και του Κ.Α.Π.Η. στηρίζει έμπρακτα τα μέλη του, θέτει τις βάσεις για μια πιο 
ανθρώπινη και αξιοπρεπή διαβίωση για τους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας του ∆ήμου. 
Καταβάλλεται διαρκώς προσπάθεια για την αναβάθμιση του θεσμού των Κ.Α.Π.Η. και τη 
βελτίωση όλων των προγραμμάτων που εφαρμόζονται στα Κ.Α.Π.Η., δημιουργώντας 
έτσι όχι μόνο ένα αίσθημα ψυχαγωγίας και υγειονομικής περίθαλψης, αλλά χώρους 
οικείους και δημιουργικούς, όπου οι ηλικιωμένοι περιβάλλονται από αγάπη, σεβασμό και 
κατανόηση.  
 
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2010, μολονότι καταγράφηκαν 
ποσοστά θετικών απόψεων για τις υπηρεσίες των ΚΑΠΗ, εν τούτοις φαίνεται να 
υφίστανται σημαντικά περιθώρια για την παροχή επιπλέον δραστηριοτήτων : 
 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ 
Η ευγένεια και η προθυμία του προσωπικού 96,70% 
Η ταχύτητα εξυπηρέτησης 91,00% 
Η επάρκεια των ατόμων 89,30% 
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ΤΟΜΕΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ 
Η καθαριότητα του χώρου 86,60% 
Η προσβασιμότητα του κτιρίου(ράμπες, θέσεις 
στάθμευσης) 

85,60% 

Ο χώρος στέγασης 73,50% 
Οι δραστηριότητες (Ομάδες χορού, κολυμβητήριο) 72,90% 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας 59,60% 
Οι εκδηλώσεις (Εκδρομές, περίπατοι κ.λ.π.) 58,20% 
 
Κοινωνική Πρόνοια 

Στον ∆ήμο υλοποιούνται δύο προγράμματα. Το «Βοήθεια στο Σπίτι» και ένα 
πρόγραμμα «Κοινωνικής Μέριμνας» όπου παρέχονται υπηρεσίες Κοινωνικής 
εργασίας, Νοσηλευτικής Φροντίδας και Οικιακής Βοήθειας. 
 
Τα προγράμματα απευθύνονται σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, άτομα με 
αναπηρία και ηλικιωμένους. Παρέχονται υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας, συμβουλευτική 
και συναισθηματική υποστήριξη. 
 
Σκοπός των προγραμμάτων είναι: 
• 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 και η προσέλκυση εθελοντών 
 
Οι Υπηρεσίες που παρέχουν τα προγράμματα είναι: 
 
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 
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∆ιαδικασία ένταξης στα Προγράμματα: 
 
Η ένταξη στα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» & «Κοινωνική Μέριμνα» γίνεται κατόπιν 
τηλεφωνικής επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου με την υπηρεσία. Στη συνέχεια, 
Κοινωνικός Λειτουργός επισκέπτεται τον ενδιαφερόμενο στο σπίτι του προκειμένου να 
καταγράψει τις ανάγκες που υπάρχουν & να αξιολογήσει τη δυνατότητα ένταξης του 
ατόμου στο πρόγραμμα. Οι υπηρεσίες που παρέχονται εξατομικεύονται ανάλογα με τις 
ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ωφελούμενου. 
 
Από τα προγράμματα εξυπηρετούνται 195 άτομα.  
 
Οικογενειακή- Οικιακή φροντίδα: 
• Καθαριότητα χώρου 
• Βοήθεια στην ατομική υγιεινή 
• Εξωτερικές εργασίες 

 
Νοσηλευτική φροντίδα: 
• Μέτρηση ζωτικών σημείων 
• Πρόληψη και περιποίηση κατακλίσεων και τραυμάτων 
• Συνοδεία για εξετάσεις 
 
Παράλληλα, στα πλαίσια του σαφούς κοινωνικού προσανατολισμού της πολιτικής της 
παρούσας δημοτικής αρχής, υλοποιείται μια σειρά πολιτικών με στόχο την ανακούφιστη 
των πολιτών, και την βελτιστοποίηση του βιωτικού τους επιπέδου. Ενδεικτικά, 
αναφέρονται οι ακόλουθες δράσεις, οι οποίες αποτελούν και την κορωνίδα των δράσεων 
του ∆ήμου: 
 
• Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου. 
• ∆ημιουργία Ταμείου Αλληλεγγύης για απόρους. 
• Παροχή τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης και οικονομικής βοήθειας σε δεκάδες 

οικογένειες της πόλης με οικονομικά προβλήματα. 
• Προσφορά σε καθημερινή βάση γευμάτων αγάπης σε δεκάδες συμπολίτες μας. 
• Λειτουργία Κέντρου ∆ημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία 
 
Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο ακόλουθο. Η δημοτική αρχή, 
αφουγκραζόμενη τις ανάγκες της κοινωνίας την παρούσα περίοδο, αλλά και 
εφαρμόζοντας την κοινωνική της πολιτική σε πλήρη έκταση, έχει θέσει ως πρωταρχικό 
της στόχο την μεγαλύτερη δυνατή ανακούφιση των δημοτών.  
 
Στα πλάισια αυτά, έχει προχωρήσει (πέραν των ανωτέρω δράσεων) και σε μια ακόμη 
πολύ σημαντική κίνηση.  Στην 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). Μειώσεις προβλέπονται 
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επιπλέον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της πόλης, με στόχο τη στήριξη της τοπικής 
οικονομίας και απασχόλησης. 
 
Με την παρούσα κίνηση, επιδιώκεται η ελάφρυνση των βαρών των δημοτών, και σε 
συνδυασμό με το σύνολο των δράσεων του ∆ήμου η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 
 
Παιδεία 
 
Η εκπαίδευση, επιμόρφωση, κατάρτιση και επαγγελματική ειδίκευση του ανθρωπίνου 
δυναμικού, ασκεί σημαντική επίδραση στην αγορά εργασίας και αποτελεί προϋπόθεση 
της δημιουργικής συμμετοχής των ανθρωπίνου κεφαλαίου στο οικονομικό και κοινωνικό 
γίγνεσθαι και στην αναπτυξιακή διαδικασία. Στην εποχή των ραγδαίων τεχνολογικών 
εξελίξεων, οι παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης οφείλουν να δώσουν τη θέση τους σε 
νέα εκπαιδευτικά μέσα, ως προς το περιεχόμενο και τη δυναμική. 
 
Από την πλευρά του ∆ήμου, αναγνωρίζονται ως ουσιώδη, η ανάγκη για συνεχή εξέλιξη 
της γνώσης και η παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων για την καταπολέμηση 
της ανεργίας και του μακροχρόνιου αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, αλλά και ως 
καθοριστικοί συντελεστές της περαιτέρω ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού των 
παραγωγικών δομών. 
 
Οι εκδηλώσεις επιβράβευσης των προσπαθειών των μαθητών της πόλης για την 
εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια εκπάιδευση, αποτελεί πλέον θεσμό για το Μαρούσι. 
Στους αριστεύσαντες μαθητές προσφέρονται συμβολικά δώρα για την επιτυχία τους. 
 
Στον τομέα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως βασικοί στόχοι 
έχουν τεθεί : 
 
• η ενίσχυση και η αναβάθμιση των εκπαιδευτικών χώρων, με κατασκευή νέων 

αιθουσών διδασκαλίας και χώρων βοηθητικής υποδομής και η ενίσχυση 
εκπαιδευτικών μονάδων σε υλικοτεχνικά μέσα. 

• η προσαρμογή της επαγγελματικής ειδίκευσης στις μελλοντικές τάσεις 
παραγωγικής ειδίκευσης της περιοχής στο πλαίσιο των κεντρικών αρχών του 
αρμόδιου Υπουργείου. 

 
Υποδομές εκπαίδευσης  
 
Στη συνέχια παρουσιάζεται μια συνοπτική παρουσίαση των υποδομών εκπαίδευσης στο 
∆ήμο (∆ημόσια και ιδιωτικά σχολεία) όσον αφορά στην Προσχολική, Πρωτοβάθμια και 
∆ευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
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Σήμερα υπό την εποπτεία του ∆ήμου Αμαρουσίου και ως παραρτήματα του Ν.Π.∆.∆. 
λειτουργούν στην πόλη 12 παιδικοί σταθμοί, κατανεμημένοι σ' όλη τη διοικητική 
περιφέρεια του ∆ήμου και εξυπηρετούν πληθυσμό (παιδιά προσχολικής ηλικίας) είκοσι 
φορές μεγαλύτερο από αυτόν του 1994.  
 
Από τους 12 παιδικούς σταθμούς, επτά είναι ιδιόκτητοι και οι υπόλοιποι πέντε 
ενοικιαζόμενοι, λειτουργούν από 1η Σεπτεμβρίου έως 31η Ιουλίου κάθε έτους από 
∆ευτέρα έως Παρασκευή με ώρες λειτουργίας από 07:00 έως 16:00 για το χειμερινό 
ωράριο και 06:45 έως 16:00 για το θερινό ωράριο.  
 
Οι υπηρεσίες που προσφέρουν όλοι οι παιδικοί σταθμοί είναι σίτιση (πρωινό – 
μεσημεριανό – απογευματινό) καθώς και παιδιατρική κάλυψη 2 φορές την εβδομάδα. 
 
Επίσης σε όλους τους παιδικούς σταθμούς του ∆ήμου υπάρχουν δραστηριότητες, μέσα 
στο χώρο του παιδικού σταθμού, όπως: μουσική, γυμναστική και θεατρικό παιχνίδι, τα 
οποία διδάσκονται από εξειδικευμένο προσωπικό και με εμπειρία στις παραπάνω 
ειδικότητες.  
 
Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (π.χ. πρόσφυγες, αθίγγανοι) 
Ακολούθως παρουσιάζεται το σύνολο των αλλοδαπών που διαμένουν και εργάζονται στο 
δήμο, επίσης καταγράφεται η σύνθεση του πληθυσμού αυτών, οι ηλικιακές ομάδες και ο 
τομέας της οικονομίας που απασχολούνται. Τέλος οι δείκτες που εξάγονται συγκρίνονται 
με τους αντίστοιχους δείκτες της Ν. Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και του συνόλου 
της χώρας. Παρατηρε’ιτε ότι η αναλογία των αλλοδαπών στο σύνολο του πληθυσμού 
του Δήμου είναι αρκετά μικρότερη από τον αντίστοιχο δείκτη των περιοχών αναφοράς. 
Επίσης παρατηρούμαι ότι το ποσοστό ανεργίας οσων διαμένουν στο δήμο είναι 
μικρότερο από τον αντίστοιχο δείκτη των περιοχών αναφοράς 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΟΤΑ Ν.Αθήνας Αττική Χώρα 

Χαρακτηριστικά ομάδας αλλοδαπών     
Αλλοδαποί - σύνολο 2001 (νόμιμος πληθυσμός) 4.053 274.882 369.973 761.813 
Αναλογία αλλοδαπών στο σύνολο του πληθυσμού 
2001 5,7% 9,8% 9,5% 7,0% 
Αναλογία Υπηκόων Χωρών της ΕΕ 12,1% 5,5% 5,2% 6,2% 
Αναλογία Υπηκόων Χωρών εκτός ΕΕ 87,9% 94,5% 94,8% 93,8% 
Ποσοστό αυτών που δήλωσαν ότι εγκαταστάθηκαν 
για εργασία 42,9% 52,3% 53,1% 54,2% 
Αναλογία αρρένων 46,8% 51,2% 52,8% 54,5% 
Αναλογία ηλικιακής ομάδας 0-14 17,9% 15,8% 16,3% 16,6% 
Αναλογία ηλικιακής ομάδας 15-24 17,3% 18,0% 18,6% 20,1% 
Αναλογία ηλικιακής ομάδας 25-39 32,9% 36,7% 36,9% 37,1% 
Αναλογία ηλικιακής ομάδας 40-64 27,0% 25,1% 24,2% 22,6% 
Αναλογία ηλικιακής ομάδας 65+  4,9% 4,4% 4,0% 3,5% 
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Απασχόληση αλλοδαπών (2001)         
Αναλογία οικονομικά ενεργών στο σύνολο των 
αλλοδαπών 10+ ετών  2001 60,2% 62,9% 62,9% 63,4% 
Ποσοστό ανέργων 2002 7,2% 8,0% 8,3% 9,3% 
 
Αναλογία οικονομικά ενεργών αλλοδαπών 
στους Κλάδους, 2001         
Α,Β : Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκομία , 
αλιεία 1,5% 0,9% 2,7% 16,5% 
Γ : Ορυχεία, λατομεία 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 
Δ : Μεταποιητικές  βιομηχανίες 8,6% 14,2% 14,8% 11,8% 
Ε : Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, 
νερού 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 
ΣΤ : Κατασκευές 18,1% 23,4% 24,2% 23,2% 
Ζ,Η : Εμπόριο, επισκευές , ξενοδοχεία, εστιατόρια 15,8% 17,4% 16,8% 15,5% 
Θ : Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες 3,5% 3,4% 3,6% 2,7% 
Ι : Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 1,6% 0,6% 0,6% 0,4% 
Κ-Π : Λοιπές υπηρεσίες 41,1% 30,7% 27,0% 19,5% 
Δήλωσαν ασαφώς ή δε δήλωσαν κλάδο οικονομικής 
δραστηριότητας 6,6% 5,6% 6,2% 5,9% 

Πηγή: ΕΣΥΕ 
 
Πολιτισμός & Αθλητισμός 
 
Ο ∆ήμος Αμαρούσιου διαθέτει τα ακόλουθα μέσα υλοποίησης της πολιτιστικής του 
πολιτικής: 
 
• Πνευματικό κέντρο,  
• Λαογραφικό Μουσείο,  
• Μουσείο Φυσικής ιστορίας (http://www.mfida.gr/) 
• Σπαθάριο Μουσείο Θεάτρου Σκιών (http://www.karagiozismuseum.gr/) 
• ∆ιεθνές Ολυμπιακό Μουσείο Κεραμικής Γλυπτικής 
• Κινηματογράφο "Μίμης Φωτόπουλος "(http://www.cinemaroussi.gr/) 
• ∆ημοτική βιβλιοθήκη 
• ∆ημοτική Πινακοθήκη 
 
Σκοπός είναι η μεγαλύτερη διείσδυση των φορέων αυτών στο συνολικό πληθυσμό και 
ιδιαίτερα στη νεολαία. 
 
Ακολούθως καταγράφονται οι υποδομές σχετικές με πολιτισμό και ψυχαγωγία που 
βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων του δήμου.  
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Αθλητικές εγκαταστάσεις και προγράμματα 
Στόχος είναι η αύξηση των υποδομών αθλητισμού σε βαθμό που να υπάρχει 
τουλάχιστον 1 γήπεδο αθλοπαιδιών σε απόσταση 500 μέτρων από κάθε κατοικία, η 
διείσδυση των αθλητικών προγραμμάτων του ∆ήμου στα 70% του πληθυσμού 6 - 30 
ετών και στο 30 % στις ηλικίες 30 – 65 ετών.  
 
Για την επίτευξη των στόχων αυτών απαιτείται η εξασφάλιση των απαιτούμενων 
αθλητικών υποδομών, η ανάπτυξη στελεχών ανάπτυξης και διαχείρισης αθλητικών 
προγραμμάτων, η ενίσχυση των τοπικών ομάδων στα πρωταθλήματα και η δημιουργία 
μονάδας εξασφάλισης χορηγιών, η συνεργασία με κεντρικούς φορείς αθλητισμού (Γ.Γ.Α., 
Ο.Α.Κ.Α, Ιδρυμα Ολυμπιακής και Αθλητικής Παιδείας ). 
 
Ήδη σήμερα μέσα από τους 52 αθλητικούς χώρους της πόλης, 4.500 δημότες 
συμμετείχαν στα δεκάδες αθλητικά προγράμματα που προσφέρθηκαν. 
 

Εκδηλώσεις Αθλητικού Τμήματος 
ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΑΓΩΝΕΣ TAE-KWON-DO 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΛΕΫ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ - ΑΓΩΝΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
ΓΙΟΡΤΗ ΑΕΡΟΜΠΙΚ & ΠΡΟΓ/ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΕΣ ΤΖΟΥΝΤΟ 
∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ - ΑΓΩΝΕΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 
ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - 
3ης ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΓΙΟΡΤΗ ΡΥΘΜΙΚΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

ΓΙΟΡΤΗ ΧΑΝΤ ΜΠΟΛ ΑΓΩΝΕΣ ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 

 ΓΙΟΡΤΗ ΤΕΝΝΙΣ 

Πηγή : ∆ιεύθυνση Εποπτείας Αθλητισμού - Πολιτισμού 
 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι υφιστάμενες εγλαταστάσεις του ∆ήμου, ενώ 
αξίζει να σημειωθεί η ολοκλήρωση και παράδοση του νέου Κλειστού 
Γυμναστηρίου στο 2ο Γυμνάσιο – Λύκειο Αμαρουσίου 
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Αθλητικές Εγκαταστάσεις στο ∆ήμο Αμαρουσίου 

 
Πηγή : ∆ήμος Αμαρουσίου, ∆ιεύθυνση  Εποπτείας Αθλητισμού - Πολιτισμού 

Α/Α
Γήπεδα αθλοπαιδιών στα σχολικά 
συγκροτήματα ΑΡ. ΓΗΠΕ∆ΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

1  1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 1 Κηφισίας 211 ΚΕΝΤΡΟ
2  3ο-11ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 1 Φλοίας 33 ΚΟΚΚΙΝΙΑ
3  5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 1 Αγ. Θωμά ΑΓ.ΘΩΜΑΣ
4  6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 1 Καραολή 1 ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΣ
5  7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 1 Πάτμου 3 Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ
6  8ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 1 Μαραθ/μων 54 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
7  9ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 1 Αυτ. Ηρακλείου 42 Ν. ΤΕΡΜΑ
8 10ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 1 Μανδηλαρά 1 ΚΤ. ΒΟΡΡΕ

9 13ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 1
∆.Ψαρρού & 
Ροδοδάφνης ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟ

10 15ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 1 Μακρυγιάννη 7 Ν. ΜΑΡΟΥΣΙ
11 16ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 1 Μ. Αλεξάνδρου 44 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
12 18ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 2 Συγγρού & Ίωνος ΣΥΓΓΡΟΥ
13 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ 3 Κηφισίας 213-5 ΚΕΝΤΡΟ
14 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ 3 Μ. Αλεξάνδρου 125 ΚΟΚΚΙΝΙΑ

15 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1
Λ. Κατσώνη & 
Ύδρας Ν. ΤΕΡΜΑ

16 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ 3 Σωρού 72 ΣΩΡΟΣ
17 5ο ΛΥΚΕΙΟ 1 Ολυμπίας 50 ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
18 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ 6ο ΛΥΚΕΙΟ 2 Ευκαλύπτων 39 ΚΤ. ΒΟΡΡΕ
19 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2 Ολυμπίας 50 ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

20 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ 8ο ΛΥΚΕΙΟ 2
Μονεμβασιάς & 
Σάμου ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟ

21 3ο ΛΥΚΕΙΟ 1
Αυτ. Ηρακλείου & 
Πέλικα ΨΑΛΙ∆Ι

Αθλητικές εγκαταστάσεις στις πλατείες και 
στα πάρκα 

22 ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 1 ΚΟΚΚΙΝΙΑ
23 ΠΑΡΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1 Νεαπόλεως Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ
24 ΡΟ∆Ο∆ΑΦΝΗΣ 1 Ροδοδάφνης ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟ
25 ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 ∆ωδεκανήσου Ν. ΤΕΡΜΑ
26 ΖΕΚΑΚΟΥ 1 Σωρού 72 ΣΩΡΟΣ
27 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 1 Νεκροταφείο ΚΑΡΠΑΘΙΚΑ
28 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1 Πεντέλης ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΤΑ
29 ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 1 Φραγκοκλησσιάς ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟ
30 ΑΓ. ΘΩΜΑ 1 Αγ. Θωμά ΑΓ. ΘΩΜΑ
31 ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 1 Ιερού Λόχου     ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
32  Ν. ΛΕΣΒΟΣ 3  Ν. ΛΕΣΒΟΣ
33 ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 1 Αγ. Ελεούσης ΣΥΓΓΡΟΥ

Κλειστά Γυμναστήρια - Κολυμβητήριο
34 ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ 2 Βασ. Όλγας ΚΕΝΤΡΟ

35 ΑΓ. ΘΩΜΑ 1
∆ιονύσου & 
Πουρνάρα ΑΓ. ΘΩΜΑ

36 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 Μ. Αλεξάνδρου 125 ΚΟΚΚΙΝΙΑ
37 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 1 Κονίτσης 16 ΚΟΚΚΙΝΙΑ

38 ∆ΗΜ. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ -ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 2
Κ. Αγωνιστών & 
Αναξαγόρα Ν. ΜΑΡΟΥΣΙ

 39 ∆ΗΜ. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ -ΤΕΝΝΙΣ 2
Κ. Αγωνιστών & 
Αναξαγόρα Ν. ΜΑΡΟΥΣΙ

ΣΥΝΟΛΟ 54



∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011 -2014  
 Ενότητα 1: «Στρατηγικός Σχεδιασμός» 

  

Σελίδα 41 από 128 
 

 
Αθλητικοί Σύλλογοι και Αθλήματα 

 
Πηγή : ∆ήμος Αμαρουσίου, ∆ιεύθυνση  Εποπτείας Αθλητισμού - Πολιτισμού 
 
Επιπλέον σε όλα τα σχολεία χρησιμοποιούνται οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων για τα 
δημοτικά αθλητικά προγράμματα. 
 
Αδελφοποιήσεις – ∆ικτυώσεις Πόλεων 
 
Συνοπτικά, και σε ότι αφορά το κομμάτι των διεθνών σχέσεων, όπως αυτές ασκούνται 
από το αρμόδιο Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων, παρατίθενται τα ακόλουθα: 
 
Αδελφοποιήσεις με άλλες πόλεις 
Ο ∆ήμος Αμαρουσίου έχει μέχρι σήμερα  υπογράψει συμφωνία αδελφοποίησης με τις 
παρακάτω ευρωπαϊκές πόλεις: Φαέντζα Ιταλίας (1992), Πλοϊέστι Ρουμανίας (2006), 
Ποσιτάνο Ιταλίας (2007), Μεντάβια Ισπανίας (2007), Albestii de Muscel Ρουμανίας 
(2007), Chaoyang Κίνας (2007) και Λακατάμια Κύπρου (2008), Fonte Nuova Ιταλίας 
(2008), Smithtown Η.Π.Α(2010). 
 
Σε εθνικό επίπεδο ο ∆ήμος Αμαρουσίου έχει υπογράψει συμφωνία αδελφοποίησης με τη 
Σίφνο (1994). Παράλληλα έχουν ήδη ξεκινήσει από το 2007 διαδικασίες συνομιλιών 
αδελφοποίησης του ∆ήμου Αμαρουσίου με τον ολυμπιακό ∆ήμο του Μαραθώνα και το 
2008 με τον ολυμπιακό ∆ήμο της Αρχαίας Ολυμπίας, καθώς και με την ∆υτική Μάνη 
και το Καστελόριζο . 
 
Έχει γίνει επικοινωνία – αλληλογραφία για αδελφοποίηση με τις πόλεις Casey 
Αυστραλίας και Guangdong Κίνας. 
 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΣΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΝΙΚΗ ΤΡΙΤΩΝ ΑΚΑ∆ΗΜΟΣ ΑΡΙΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ 2004 ΑΣΚΑ ΕΦΟΑ ∆ΟΥΚΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΚΟΣ ∆ΡΟΜΕΑΣ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ 

ΜΠΑΣΚΕΤ (7) ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΒΟΛΛΕΥ (2) ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ (4) ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ (ΣΑΛΑΣ)

ΣΤΙΒΟΣ (6) ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΞΙΦΑΣΚΙΑ (2) ΝΑΙ ΝΑΙ

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ (2) ΝΑΙ ΝΑΙ

ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ (2) ΝΑΙ ΝΑΙ

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ (1) ΝΑΙ

ΤΖΟΥΝΤΟ (2) ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑ (1) ΝΑΙ

ΤΕΝΙΣ (1) ΝΑΙ

ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ (1) ΝΑΙ

ΧΑΝΤ ΜΠΟΛ (2) ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ (1) ΝΑΙ

ΣΟΦΤ ΜΠΟΛ & 
ΜΠΕΗΖΜΠΟΛ (1) 

ΝΑΙ

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ (1) ΝΑΙ

ΠΟΛΟ (1) ΝΑΙ

ΠΑΛΗ Ή ΠΥΓΜΑΧΙΑ (2) ΝΑΙ ΝΑΙ

ΣΚΑΚΙ (1) ΝΑΙ
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Τέλος, εκκρεμεί η ολοκλήρωση διαδικασιών αδελφοποίησης με τις πόλεις Nis Σερβίας, 
Panyu District Κίνας, 6ο ∆ιοικητικό ∆ιαμέρισμα Βουκουρεστίου Ρουμανίας και το 
Στρόβολο Κύπρου. 
 
Συμμετοχή του ∆ήμου σε ∆ιεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα πόλεων 
Η κατά προτεραιότητα συμμετοχή του ∆ήμου Αμαρουσίου σε διευρωπαϊκά και διεθνή 
δίκτυα πόλεων προάγει κατά τρόπο συστηματοποιημένο πολιτικές διμερούς και 
πολυμερούς συνεργασίας, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μια 
αποτελεσματικότερη και περισσότερο οργανωμένη αντιμετώπιση ομοειδών 
προβλημάτων αλλά και μια συστηματικότερεη επιδίωξη στόχων αμφίδρομης 
ζωτικότητας. 
 
Μέσω των διαδημοτικών συνεργασιών ο ∆ήμος Αμαρουσίου διασφαλίζει: 
• Την συμμετοχή του σε ένα άτυπο δίκτυο υποστήριξης και συστηματικής 

διαδραστικής ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειριών, αναβαθμίζοντας κατ αυτόν 
τον τρόπο τις παρεχόμενες υπηρεσίες του 

• Την ευκολότερη πρόσβαση σε κοντινά κονδύλια 
• Συστηματική ενημέρωση / πληροφόρηση για τις εξελίξεις που αφορούν τους ΟΤΑ, 

ενισχύοντας έτσι τον ρόλο του ως διοικητικό σώμα 
• Μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ισχυροποίηση της εικόνας του ∆ήμου στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό. 
 
Τα δίκτυα στα οποία συμμετέχει μέχρι στιγμής ο ∆ήμος Αμαρουσίου είναι τα παρακάτω: 
 
 
∆ιεθνή ∆ίκτυα  
  

 
Το ∆ιεθνές Συμβούλιο για τις Τοπικές Περιβαλλοντικές Πρωτοβουλίες 
(International Council for Local Environmental Initiatives – ICLEI - Local 
Governments For Sustainability). Το ∆ίκτυο αυτό έχει ως στόχο την προώθηση 
τοπικών κυρίως δράσεων που προάγουν το περιβάλλον, εστιάζοντας κυρίως σε 
περιβαλλοντικά καινοτόμες πρωτοβουλίες. Ο ∆ήμος είναι πλήρες μέλος του ∆ικτύου από 
το 1996 (συνολικά 795 μέλη) Ιστοσελίδα ∆ικτύου : www.iclei.org  
 
 
 
 
 
 



∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011 -2014  
 Ενότητα 1: «Στρατηγικός Σχεδιασμός» 

  

Σελίδα 43 από 128 
 

Ευρωπαϊκά ∆ίκτυα  
 

 To Knowledge Society Forum του ∆ικτύου Eurocities για θέματα της 
κοινωνίας των πληροφοριών. Αντικείμενο του εν λόγω φόρουμ είναι η προώθηση 
πρωτοβουλιών εκσυγχρονισμού των τοπικών δημοτικών διοικήσεων μέσα από τη 
ανάπτυξη και χρήση ολοκληρωμένων λύσεων ICT. Ο ∆ήμος είναι πλήρες μέλος του 
∆ικτύου από το 1994 και είχε την τιμή ο ∆ήμαρχος να κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου 
για την περίοδο 2006 – 2008 (συνολικά 106 μέλη). 
 

  
To Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο πόλεων για θέματα ποιότητας (Q-cities) με στόχο την αναβάθμιση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών των ∆ήμων προς τους Πολίτες. 
Να σημειωθεί ότι το καταστατικό του ∆ικτύου Q-Cities υπογράφηκε στο Μαρούσι, στις 8 
∆εκεμβρίου 2007, από 12 ευρωπαϊκές πόλεις: Αμαρουσίου Ελλάδας, Φόντε Νουόβα 
Ιταλίας, Γάνδης Βελγίου, Λακατάμιας Κύπρου, Λεμεσσού Κύπρου, Νέας Ιωνίας Νομού 
Μαγνησίας Ελλάδα, Πλοϊέστι Ρουμανίας, Πόρτο Πορτογαλίας, Στροβόλου Κύπρου, 
Ουμέα Σουηδίας, Βούλας Ελλάδας και Ξάνθης Ελλάδας. Παράλληλα, καθώς συνιστούσε 
μια καινοτόμα δράση ευρείας δικτύωσης καλών πρακτικών και ανάπτυξης ικανοτήτων σε 
θέματα Ποιότητας, ο ∆ήμος Αμαρουσίου βραβεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
στις 13 Νοεμβρίου 2008, γι' αυτή του την πρωτοβουλία  με το Ευρωπαϊκό Βραβείο 
«GOLDEN STARS 2008» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "Εurope for 
Citizens 2007-2013". 
Για τα έτη 2008 και 2009, ο ∆ήμος Αμαρουσίου είχε τη τιμή να εκλεγεί πρόεδρος του 
∆ικτύου «Q-Cities», ενώ από τη σύστασή του φιλοξενεί τόσο  την έδρα όσο και το 
Συντονιστικό Γραφείο του ∆ικτύου. To Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο πόλεων για θέματα ποιότητας 
(Q-cities) απαρτίζεται σήμερα απο συνολικά 10 μέλη. 
Ιστοσελίδα ∆ικτύου: www.q-citiesnet.eu 
 
To Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για θέματα  πρόληψης και αγωγής υγείας (Healthy Cities) έχει σαν 
στόχο τη διάδοση και εφαρμογή σε διαδημοτικό επίπεδο βιώσιμων πολιτικών σε θέματα 
υγείας. Πιο συγκεκριμένα εστιάζει σε 5 πρωταρχικά σημεία δράσης: 
• προώθηση της καλής διακυβέρνησης και υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων 

δράσης για την υγεία, 
• ένταξη του τομέα της υγείας στην κοινωνική και πολιτική ατζέντα των πόλεων, 
• ολοκλήρωση και προώθηση Ευρωπαϊκών και παγκόσμιων προτεραιοτήτων 

δημόσιας υγείας 
• προσδιορισμός των στοιχείων που ορίζουν την υγεία και των αρχών που διέπουν 

την υγεία για όλους 
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• υλοποίηση διακρατικών προγραμμάτων ανταλλαγής τεχνογνωσίας, διοικητικών 
καινοτομιών και βέλτιστων πρακτικών αστικής υγείας 

Ο ∆ήμος Αμαρουσίου προσχώρησε ως πλήρες μέλος του ∆ικτύου το 2009 (συνολικά 
59  μέλη). 
Ιστοσελίδα ∆ικτύου: http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-
topics/environment-and-health/urban-health/activities/healthy-cities/who-
european-healthy-cities-network 
 
Εθνικά ∆ίκτυα 

Το ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο ∆ομών Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ΟΤΑ που στοχεύει στην αναβάθμιση των δομών υγείας και 
κοινωνικής μέριμνας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσα από τη δημιουργία ενός ενιαίου 
πλαισίου λειτουργίας των δομών υγείας, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία. 
 
Ευρωπαϊκά Έργα – Προγράμματα 
 

  
 
Urb-Health network for ‘Building Healthy Communities’ («Αστικό δίκτυο υγείας για τη 
δημιουργία υγιεινών κοινωνιών»). 
 
Πρόγραμμα : URBACT II - The Urban Development Network Programme 2007-2013 
Σκοπός του προγράμματος: Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT βοηθά στην
ενδυνάμωση ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των Ευρωπαϊκών πόλεων και της
κεφαλαιοποίησης-διασποράς των γνώσεων σε όλα τα θέματα σχετικά με την αειφόρο
αστική ανάπτυξη.   
 
Έργο : BUILDING HEALTHY COMMUNITIES 
Σκοπός του έργου: Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός δικτύου πόλεων το 
οποίο θα αποτελείται από τουλάχιστον 6 διαφορετικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τα οποία θα συμμετάσχουν σε ένα διακρατικό πρόγραμμα ανταλλαγής για τη
μεταφορά πολιτικής, σχεδιασμού και πρακτικής πολιτικών αστικής υγείας και για τη 
δημιουργία ικανοτήτων για την επαγγελματική ανάπτυξη στον τομέα της αστικής υγείας. 
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Πρόγραμμα : Intelligent Energy Europe - Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (IEE) 
Σκοπός προγράμματος: Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη 
-Intelligent Energy Europe – είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την αντιμετώπιση των μη τεχνολογικών εμποδίων στη διάδοση της Ενεργειακής 
Αποδοτικότητας και την προώθηση της χρήσης των ΑΠΕ σε όλους τους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών. Το Πρόγραμμα ΙΕΕ συνεισφέρει στην 
Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ενέργεια 2020 και διευκολύνει την εφαρμογή του 
Ευρωπαϊκού Σχεδίου ∆ράσης για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα και της Οδηγίας 
2009/28/ΕΚ για την προώθηση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 
 
Έργο : CASCADE 
Σκοπός του έργου CASCADE:  Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός προγράμματος 
ευρείας δικτύωσης για την προώθηση και τη σωστή εφαρμογή βιώσιμων ενεργειακών 
πολιτικών σε τοπικό επίπεδο, η ενεργοποίηση των δυνατοτήτων του δικτύου Eurocities 
και των μελών του για μια διευρυμένη διακρατική συνεργασία που θα οδηγήσει στην 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των διαφόρων πόλεων και τέλος η σωστή 
καθοδήγηση των τοπικών φορέων σε ότι αφορά τις βιώσιμες ενεργειακές πολιτικές σε 
δημόσια κτήρια, μεταφορές, ανανεώσιμη ενέργεια, αστικό σχεδιασμό, εφαρμοσμένες 
τεχνολογίες. 
 
Στο έργο συμμετέχουν ως εταίροι 18 σημαντικές πόλεις από 11 κράτη-μέλη, , οι οποίες 
εκπροσωπούν συνολικά 10 εκ. κατοίκους. Εκ μέρους του ∆ήμου συμμετέχει η ∆ημοτική 
Επιχείρηση Ανάπτυξης του ∆ήμου Αμαρουσίου ως εταίρος, με τη συγχρηματοδότηση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ανέρχεται στο 72% του εγκεκριμένου προβλεπόμενου 
προϋπολογισμού. Η χρονική διάρκεια του έργου είναι συνολικά 36 μήνες, εφαρμόζεται 
από την 1/6/2011 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31/05/2014. 
 

  
 
PBA (Partnership Building Activity in Youth Democracy Projects for Culture –
«∆ραστηριότητα ∆ημιουργίας Συνεταιρισμού σε Προγράμματα Νεανικής Πολιτιστικής
∆ημοκρατίας»). 
 
Πρόγραμμα : YOUTH IN ACTION 
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Σκοπός του προγράμματος: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως σκοπό την ενδυνάμωση 
και την προώθηση της δια βίου μάθησης, της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας, 
την κινητικότητα και τη δέσμευση των Ευρωπαίων πολιτών και κυρίως των νέων. 
Προάγει την κινητικότητα εντός και εκτός των συνόρων της ΕΕ, τη μη τυπική μάθηση και 
το διαπολιτισμικό διάλογο, και ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των νέων, ανεξάρτητα 
από το εκπαιδευτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό υπόβαθρό τους. 
Έργο : PBA 
Σκοπός του έργου: Το έργο αφορά σε οργανισμούς και φορείς που ασχολούνται με την 
νεολαία. Ο διαχειριστής του έργου είναι ο ∆ήμος Osmangazi της Τουρκίας. Στο έργο 
συμμετέχουν 15 πόλεις και το Μαρούσι συμμετέχει με την ∆ΕΤ∆Α. Τον κάθε οργανισμό 
θα εκπροσωπήσουν 2 άτομα και στόχος είναι να μπουν οι βάσεις για μελλοντικές 
συνεργασίες και κοινές προτάσεις στον τομέα της Νεολαίας. 

  
PICTURE (Process Identification and Clustering for Transparency in Reorganising Public 
Administrations – “Προσδιορισμός και Ομαδοποίηση των ∆ιαδικασιών για τη ∆ιαφάνεια 
της Αναδιοργάνωσης της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης». 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Information Society Technologies (IST), 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 
Σκοπός προγράμματος: Οι Ευρωπαϊκές ερευνητικές δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί 
βάσει διαδοχικών προγραμμάτων, τα λεγόμενα προγράμματα πλαισίου. Το έκτο 
πρόγραμμα πλαίσιο (Sixth Framework Programme (FP6) ) έθετε τις προτεραιότητες 
συμπεριλαμβανομένου την προτεραιότητα του IST – για την ανάπτυξη και περιγραφή 
των τεχνολογικών δραστηριοτήτων για την περίοδο 2002-2006. 
 
ΕΡΓΟ : PICTURE 
Σκοπός του έργου PICTURE:  Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη, αξιολόγηση και 
διάχυση της διαδικτυακού εργαλείου το οποίο θα επιτρέψει την αποτελεσματική 
αξιολόγηση της επίπτωσης των νέων τεχνολογιών της διαδικασίες του back – office των 
∆ήμων στην Ευρώπη. Η Μεθοδολογία του έργου θα βοηθήσει την πολιτική ηγεσία των 
Ευρωπαϊκών ∆ήμων να αναπτύξει επιτυχείς και μακροχρόνιες στρατηγικές στον τομέα 
των νέων τεχνολογιών.  
 
Στο έργο συμμετείχε ως εταίρος η ∆ημοτική Επιχείρηση Τεχνολογίας του ∆ήμου 
Αμαρουσίου.  Η χρονική διάρκεια του έργου ήταν 36 μήνες, εφαρμόστηκε από τη 
1/02/2006 και ολοκληρώθηκε στις 31/01/2009. 
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ASSIST (Structured in-service for pre-school assistants and pre-school teachers –
“∆ομημένη κατάρτιση για βοηθούς και δασκάλους προσχολικής ηλικίας”). 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Lifelong Learning Programme 2007-2013 
Σκοπός προγράμματος: Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci επικεντρώνεται της 
εκπαιδευτικές ανάγκες και της ανάγκες διδασκαλίας για εκείνους που σχετίζονται με την 
επαγγελματική εκπαίδευση και άσκηση. Βοηθά στην καθιέρωση και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, μέσω της βοήθειας που 
προσφέρει της κατοίκους να αποκτήσουν επιδεξιότητες, γνώση και προσόντα 
αναγνωρισμένα και εκτός των συνόρων της πατρίδας της.  
 
ΕΡΓΟ : ASSIST 
Σκοπός του έργου ASSIST: Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της ποιότητας της 
προσχολικής εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του έργου είναι η σταθερή και 
μακροχρόνια βελτίωση της καταλληλότητας για απασχόληση των βοηθών προσχολικής 
εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν βασική εκπαίδευση. Το έργο προωθεί τη βελτίωση της 
ικανότητας των βοηθών προσχολικής εκπαίδευσης στο να προσαρμόζονται και να 
υιοθετούν της νέες κοινωνικές ανάγκες, έτσι ώστε να καθίστανται πιο ευέλικτοι και πιο 
επικεντρωμένοι σε εκπαιδευτικούς στόχους.  
 
Στο έργο συμμετείχαν οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του ∆ήμου Αμαρουσίου. Η χρονική 
διάρκεια του έργου ήταν συνολικά 24 μήνες και έχει ολοκληρωθεί. 
 

  
 
PEPESEC (Partnership Energy Planning as a tool for realizing European Sustainable
Energy Communities – “Συνεταιρισμός ενεργειακού σχεδιασμού ως εργαλείο για την
πραγματοποίηση της δημιουργίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ενεργειακής Βιωσιμότητας”)



∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011 -2014  
 Ενότητα 1: «Στρατηγικός Σχεδιασμός» 

  

Σελίδα 48 από 128 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Intelligent Energy Europe
Σκοπός προγράμματος: Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Intelligent Energy – είναι το 
εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επένδυση δράσεων, με στόχο τη βελτίωση
των συνθηκών και την άνοδό μας για μια Ευρώπη πιο έξυπνη ενεργειακά. 
 
ΕΡΓΟ : PEPESEC 
Σκοπός του έργου PEPESEC: Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη συνεργασιών
ενεργειακού σχεδιασμού για την πραγματοποίηση της δημιουργίας Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων Ενεργειακής Βιωσιμότητας. Πιο συγκεκριμένα, το έργο θα αναπτύξει τον
προσδιορισμό νέων και καινοτόμων στρατηγικών για τη μείωση εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα, την αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την
ανάπτυξη νέων μοντέλων συνεργασίας και καινοτόμων μηχανισμών χρηματοδότησης 
για την περαιτέρω εξάπλωση της αγοράς ενέργειας και του ανταγωνισμού.  
 
Στο έργο συμμετείχε η ∆ημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του ∆ήμου Αμαρουσίου ως
εταίρος. Η χρονική διάρκεια του έργου ήταν συνολικά 30 μήνες και έχει ολοκληρωθεί. 

  
PRO-EE (Public Procurement boosts Energy Efficiency – “Η δημόσια αγορά ενισχύει την 
ενεργειακή αποδοτικότητα”). 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Intelligent Energy Europe 
  

Σκοπός προγράμματος: Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Intelligent Energy – «Ευφυής 
Ενέργεια για την Ευρώπη» είναι το εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επένδυση
δράσεων, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών και την άνοδό μας για μια Ευρώπη πιο
έξυπνη ενεργειακά. 
 
ΕΡΓΟ : PRO-EE 
Σκοπός του έργου PRO-EE: Σκοπός του έργου είναι η εξασφάλιση μεγαλύτερου
μεριδίου της αγοράς για ενεργειακά προϊόντα και εξοπλισμό και η επιτάχυνση της
διείσδυσής τους στην αγορά. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου θα
πραγματοποιηθούν μια σειρά κοινών προμηθειών ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μέσω ενός συνεταιρισμού φορέων που
δραστηριοποιούνται σε 6 Ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ιταλία,
Αυστρία, Γερμανία). Θα συσταθούν δίκτυα υποστηριζόμενα από εθνικές οργανώσεις
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εμπειρογνωμόνων τα οποία θα παρέχουν πρακτικές και τεχνικές συμβουλές στις τοπικές
αρχές. 
 
Στο έργο συμμετείχε η ∆ημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του ∆ήμου Αμαρουσίου ως
εταίρος. Η χρονική διάρκεια του έργου ήταν συνολικά 36 μήνες και έχει ολοκληρωθεί. 

  
 
INTI-Cities: Benchmarking Integration Governance in European Cities – “Συγκριτική 
αξιολόγηση των πολιτικών ενσωμάτωσης σε Ευρωπαϊκές πόλεις”). 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : DIRECTORATE –GENERAL JUSTICE, FREEDOM AND SECURITY 
 

Σκοπός του προγράμματος: Η Γενική ∆ιεύθυνση –∆ικαιοσύνη, Ελευθέρια και 
Ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ένα από τα 36 τμήματα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής το οποίο ασχολείται με τις προτάσεις νομοθεσίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επιπρόσθετα καταγράφει πώς εφαρμόζεται η νομοθεσία από τη στιγμή που γίνεται 
αποδεκτή από το Υπουργικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
μοιράζεται το δικαίωμα να προτείνει νομοθεσίες μεταξύ των κρατών-μελών.  
 
ΕΡΓΟ : INTI-CITIES 
Σκοπός του έργου INTI-CITIES: Σκοπός του έργου είναι να συνεισφέρει στην Καλή
∆ιακυβέρνηση της Ενσωμάτωσης των Μεταναστών, όπως αυτή δημοσιεύθηκε το 2004,
και να περιγράψει τους τρόπους με τους οποίους οι πόλεις υλοποιούν τις υποσχέσεις
που αναφέρονται στο προαναφερθέν κείμενο. Συντονιστής-Εταίρος του έργου είναι το 
∆ίκτυο Eurocities.  
 
Στο έργο συμμετείχε η ∆ημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του ∆ήμου Αμαρουσίου ως
εταίρος. Η χρονική διάρκεια του έργου ήταν συνολικά 17 μήνες και έχει ολοκληρωθεί. 
 

  
IDEMS: (Integration & Development of Environmental Management Systems -
«Ενσωμάτωση και ανάπτυξη των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης»). 
  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : LIFE 
Σκοπός του προγράμματος: «Προστασία, διαφύλαξη και βελτίωση του περιβάλλοντος
για τις παρούσες και μεταγενέστερες γενιές προωθώντας την αειφόρο ανάπτυξη». Η
Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οριοθετεί νέες
περιβαλλοντικές νομοθεσίες και διασφαλίζει την εφαρμογή των ήδη εγκεκριμένων 
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πρακτικών στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
ΕΡΓΟ : IDEMS  
Σκοπός του έργου: Σκοπός του έργου είναι η ενοποίηση τριών περιβαλλοντικών
συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης και πιο συγκεκριμένα του EMAS – Eco-
Management and Audit Scheme-, του ecoBudget και τέλος του CLEAR - City and Local 
Environmental Accounting and Reporting. Επιλεγμένες υπηρεσίες του ∆ήμου
Αμαρουσίου έχουν ήδη πιστοποιηθεί με το Σύστημα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
(ΕΜΑS) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Στο πλαίσιο του ομώνυμου έργου, ο ∆ήμος Αμαρουσίου έχει ήδη εφαρμόσει
τον «οικολογικό προϋπολογισμό» (ecoBudget) ο οποίος είναι βασισμένος σε
περιβαλλοντικούς δείκτες και σκοπός του είναι να διατηρείται η κατανάλωση φυσικών 
πόρων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον προϋπολογισμό. 
 
Στο έργο συμμετείχε η ∆ημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του ∆ήμου Αμαρουσίου ως
εταίρος. Η χρονική διάρκεια του έργου ήταν συνολικά 37 μήνες και έχει ολοκληρωθεί. 
 

  
 
STERNA (Semantic web – based Thematic European Reference Network Application –
«Σημασιολογική διαδικτυακή εφαρμογή ενός Ευρωπαϊκού Θεματικού ∆ικτύου Αναφοράς)
Με σκοπό την δημιουργία μιας παγκόσμιας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης με θέμα την
Ορνιθοπανίδα 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : eContentplus 
Σκοπός του προγράμματος: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το πολυετές Πρόγραμμα
Κοινοτήτων αποσκοπεί στην δημιουργία μιας Ευρώπης ψηφιακού περιεχομένου πιο
προσβάσιμης και χρήσιμης. Το πρόγραμμα έχει συγκεκριμένο εύρος αγοράς όπως είναι
οι γεωγραφικές πληροφορίες, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο μέσω της δημιουργίας
κυρίως ψηφιακών βιβλιοθηκών.  
 
ΕΡΓΟ : STERNA 
Σκοπός του έργου: Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος
πληροφοριών που επιτρέπει  την εργασία και την προσπάθεια μεταξύ των γεωγραφικά 
διασκορπισμένων ευρωπαϊκών οργανισμών να λειτουργούν αυτόνομα, αλλά παράλληλα
να παρέχουν  ενισχυμένη πρόσβαση στις ψηφιακές συλλογές τους. Ως εκ τούτου, ένας
γενικός στόχος προγράμματος είναι η δημιουργία ενός μεγάλου περιβάλλοντος 
πληροφοριών σαν αυτό της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (E.D.L – European 
Digital Library) περισσότερο περιεκτικό και με οικονομικό αντίκτυπο, που θα είναι
βιώσιμο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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Στο έργο συμμετείχε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του ∆ήμου Αμαρουσίου ως εταίρος. Η
χρονική διάρκεια του έργου ήταν συνολικά 30 μήνες και έχει ολοκληρωθεί. 
 

  
SeniorForce (Job Mobility for seniors in EU - «Εργασιακή Κινητικότητα για 
πρεσβύτερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση»). 
  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ENEA preparatory action on active ageing and mobility of elderly people
 
Σκοπός του προγράμματος: Η Γενική ∆ιεύθυνση Εργασίας Κοινωνικής Απασχόλησης
και Ίσων Ευκαιριών, έχει ως καθήκον τη συνεισφορά στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου,
καινοτόμου και αειφόρου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου με περισσότερες θέσεις
εργασίας βασισμένο σε μια περιεκτική κοινωνία ίσων ευκαιριών. 
 
ΕΡΓΟ : SENIOR FORCE  
Σκοπός του έργου: Σκοπός του έργου είναι η διερεύνηση υποψηφίων που ανήκουν
στην ηλικιακή ομάδα 50+ και που επιθυμούν να εργαστούν σε μια άλλη χώρα της ΕΕ. Η
δημιουργία ενός ∆ικτύου που θα αποτελείται από εξειδικευμένο, σε θέματα εργασίας,
διευθυντικό προσωπικό των εταίρων, η προετοιμασία και εκπαίδευση του εξειδικευμένου
προσωπικού για τις ευκαιρίες εργασίας που παρουσιάζονται σε άλλες χώρες αλλά και
των ενδιαφερόμενων που θέλουν να εργαστούν σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. Η 
δημιουργία ενός πιλοτικού μοντέλου που θα συνδέει τα προβλήματα και τις ευκαιρίες σε 
κάθε περιοχή με τις ανάγκες και το προφίλ των αντίστοιχων υποψηφίων. 
 
Στο έργο συμμετείχε ο Οργανισμός Εργασίας στο ∆ήμο Αμαρουσίου ως εταίρος. . Η
χρονική διάρκεια του έργου ήταν συνολικά 24 μήνες και έχει ολοκληρωθεί. 
 

  
ENERinTOWN (Monitoring and Control of Energy Consumption in Municipal Public
Buildings over the Internet - «Καταγραφή και Έλεγχος της ενεργειακής κατανάλωσης σε
δημοτικά κτίρια μέσω του διαδικτύου»). 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Intelligent Energy Europe 
 
Σκοπός του προγράμματος: Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Intelligent Energy – «Ευφυής 
Ενέργεια για την Ευρώπη» είναι το εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επένδυση
δράσεων, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών και την άνοδό μας για μια Ευρώπη πιο
έξυπνη ενεργειακά. 
 
ΕΡΓΟ : ENERinTOWN 
Σκοπός του έργου: Σκοπός του έργου είναι η ελαχιστοποίηση των ενεργειακών
καταναλώσεων σε δημοτικά κτίρια δια μέσου της εφαρμογής ενός συστήματος συνεχούς
επιτήρησης και επικοινωνίας μέσω του ∆ιαδικτύου, η προετοιμασία των επιμέρους
διαδικασιών ώστε να οριστούν οι προδιαγραφές που θα προβλέπουν την υπηρεσία
Ενεργειακού ∆ιαχειριστή (Energy Manager) στα κτίρια που ανήκουν ή λειτουργούν υπό
την ευθύνη των τοπικών ∆ημοτικών Αρχών, καθώς και την δημιουργία Οδηγού ο οποίος 
θα προβλέπει τους όρους και τις διαδικασίες προμήθειας ενεργειακά αποδοτικού
εξοπλισμού από τις ∆ημοτικές Αρχές. 
 
Στο έργο συμμετείχε ο ∆ήμος Αμαρουσίου ως εταίρος. Πιο συγκεκριμένα 
εγκαταστάθηκαν μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου σε 5 σχολικά
συγκροτήματα, το κολυμβητήριο και το ∆ημαρχιακό Μέγαρο. Σαν αποτέλεσμα θα έχουμε
εκθέσεις υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά στην ενέργεια και στη διαμόρφωση 
σχεδίων δράσης. Η χρονική διάρκεια του έργου ήταν συνολικά 30 μήνες , εφαρμόστηκε
από τις αρχές του 2006 ολοκληρώθηκε στα μέσα του 2008. 
 

 

 
SEC-BENCH (Sustainable Energy Communities – Benchmarking of energy and climate 
performance indicators on the web- «Ενεργειακά Βιώσιμες Κοινωνίες - Συγκριτική 
αξιολόγηση ενεργειακών και κλιματικών δεικτών στο ∆ιαδίκτυο»). 
  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Intelligent Energy Europe
 
Σκοπός του προγράμματος: Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Intelligent Energy – «Ευφυής 
Ενέργεια για την Ευρώπη» είναι το εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επένδυση
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δράσεων, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών και την άνοδό μας για μια Ευρώπη πιο
έξυπνη ενεργειακά. 
 
ΕΡΓΟ : SEC-BENCH 
Σκοπός του έργου: Σκοπός του έργου είναι να   καταγραφεί η υπάρχουσα ενεργειακή 
κατάσταση μέσω ερωτηματολογίων που έχουν ήδη δημιουργηθεί, έτσι ώστε οι ∆ήμοι να
μπορούν στο μέλλον να υλοποιήσουν αποτελεσματικά μέτρα και δράσεις, που θα έχουν
μετρήσιμο αποτέλεσμα για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των ρύπων.   Το 
πρόγραμμα εξετάζει κυρίως το ενεργειακό αντίκτυπο των ∆ημοτικών Κτιρίων. 
 
Στο έργο συμμετείχε ο ∆ήμος Αμαρουσίου ως πιλοτικός ∆ήμος και από την Ελλάδα 
γενικότερα συμμετείχαν ακόμα το ΚΑΠΕ, ο σύνδεσμος των 21 ΟΤΑ, ο ∆ήμος
Βριλησσίων, ο ∆ήμος Χαλανδρίου και ο ∆ήμος Αγίας Παρασκευής. Η χρονική διάρκεια 
του έργου ήταν συνολικά 30 μήνες και έχει ολοκληρωθεί. 
 

 

 
Urban Heat Island - «Αστική Θερμική Νησίδα και Αστική Θερμογραφία». 
  

  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Data User Element 
 
Σκοπός του προγράμματος: Ο σκοπός του προγράμματος είναι η δορυφορική
απεικόνιση σε χάρτες των θερμοκρασιών και του ποσοστού υγρασίας που θα
επικρατούν τις ημέρες του καλοκαιριού. Οι χάρτες αυτοί θα απεικονίζουν τόσο το
θερμικό περιβάλλον, όσο και τον δείκτη δυσφορίας (συνδυασμός θερμοκρασίας με 
ποσοστά υγρασίας).  
 
ΕΡΓΟ :  URBAN HEAT ISLAND 
Σκοπός του έργου: Ο συντονιστής του έργου είναι η ιταλική εταιρεία "PLANETEK
Italia", στην οποία συμμετέχει ως εταίρος το Ινστιτούτο ∆ιαστημικών Ερευνών και
Τηλεσκόπισης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ο ∆ήμος Αμαρουσίου θα 
αποτελέσει Φορέα-Χρήστη του έργου. Μέσω της πληροφόρησης από τους θερμικούς
χάρτες, ο ∆ήμος θα μπορεί να ενημερώνει (έγκυρα και έγκαιρα) τους δημότες για
ενδεχόμενες υψηλές θερμοκρασίες και να λαμβάνει μέτρα προστασίας του πληθυσμού 
και κυρίως των ευπαθών ομάδων. 
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Η χρονική διάρκεια του έργου ήταν συνολικά 30 μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί
μέσα στο 2012. 
 
Εθνικά Προγράμματα 
 
Πρόγραμμα : ΘΗΣΕΑΣ 
Το Πρόγραμμα «Θησέας» (το οποίο σημειώνεται ότι ολοκληρώνεται στο τέλος του
2012) αναγνωρίζοντας τους Ο.Τ.Α. ως το κρίσιμο επίπεδο για την επίτευξη της
κοινωνικής συνοχής, τους διευκολύνει αφ’ ενός να φέρουν σε πέρας παραδοσιακά έργα
που κάθε δήμος ή κοινότητα θέτει ως προτεραιότητα στις αρμοδιότητές του, αφ’ ετέρου
να υλοποιήσουν ουσιαστικά έργα ανάπτυξης προς όφελος όλων των πολιτών με έμφαση
στις διαδημοτικές συνεργασίες και τις συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα. 
 
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για ένταξη στο Πρόγραμμα ήταν: 
 

 

Η συμβολή στη λειτουργική ολοκλήρωση έργων που συγχρηματοδοτούνται από την 
Ε.Ε 

 

Η συμβολή στην εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των Ο.Τ.Α. 

 

Η εξασφάλιση των αναγκαίων κοινωνικών και τεχνικών υποδομών

 

Η δυνατότητα ωρίμανσης των έργων

 

Η προώθηση διαδημοτικών συμπράξεων και συνεργασιών

 

Η προώθηση της απασχόλησης και η καταπολέμηση κάθε μορφής κοινωνικού 
αποκλεισμού 

 

Η εξοικονόμηση δημόσιων πόρων μέσω συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα 
 

     

Ενδεικτκά έργα που έχουν ολοκληρωθεί με το πρόγραμμα Θησέας στον ∆ήμο είναι: 
 Κατασκευή Αγωγών Ακάθαρτων στον Άγιο Θωμά 

 Κατασκευή Αγωγών Ακάθαρτων στην Περιοχή Σισμανογλείου  

 ∆ιανοίξεις - Ασφαλτοστρώσεις Οδών στο Ανατολικό Μαρούσι  

 ∆ιανοίξεις - Ασφαλτοστρώσεις Οδών στο ∆υτικό Μαρούσι  

 Επιχειρησιακό Σχέδιο ∆ήμου Αμαρουσίου 

 Ανάπτυξη Συστήματος για την Κάλυψη των Απαιτήσεων των Κριτηρίων της 
∆ιαχειριστικής Επάρκειας των Τελικών ∆ικαιούχων των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων 2007-2013 και η Ενσωμάτωσή του στο Σύστημα Ποιότητας ISO 
9001:2000 

 Υδραυλικές - Γεολογικές Μελέτες και Τοπογράφηση Ρέματος Σαπφούς  
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ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Τομέας 1 - 
∆ημόσια 
Υγεία 

Προβλήματα/ανάγκες ∆υνατότητες 
 ∆ιεύρυνση των κοινωνικών 
προβλημάτων με σχετικές 
επιπτώσεις στη δημόσια υγεία  

 Εκτεταμένη δράση του ΟΚΟΙΠΑ∆Α σε 
κυρίως σε θέματα πρόληψης 

 Βελτιστοποίησης Λειτουργίας ∆ημοτικού 
Πολυϊατρείου και Κέντρου 
Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 

 Λειτουργία μονάδων κινητής ιατρικής, 
σε συνεργασία με άλλους φορείς 

 Συνεργασία με μέλη εθελοντικών 
οργανώσεων και Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων για την διοργάνωση 
δράσεων ενημέρωσης και προληπτικής 
ιατρικής 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 
 Ελλείψεις σε ανθρώπινο 
δυναμικό και εξοπλισμό υγείας 

 Περιορισμένη χρηματοδότηση 
από κεντρική διοίκηση 

 Αύξηση των αρμοδιοτήτων 
πρωτοβάθμιας υγείας των ΟΤΑ  
α΄ βαθμού, χωρίς αντίστοιχη 
μεταφορά επιπλέον 
χρηματοδότησης 

 Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων 
και  προγραμμάτων (εθνικών και 
ευρωπαϊκών) για εξοπλισμό των 
μονάδων υγείας του δήμου 

 

Τομέας 2 - 
Κοινωνική 
Μέριμνα 

Προβλήματα/ανάγκες ∆υνατότητες 
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 Προβλήματα εύρεσης 
χρηματοδότησης για έκτακτες 
ανάγκες κοινωνικής πρόνοιας 

 Λειτουργία δομής «Βοήθεια 
στο σπίτι», παρόλα αυτά 
υπάρχει ορατός κίνδυνος 
διακοπής κοινωνικών 
προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ 
(π.χ. Βοήθεια στο Σπίτι) 
 
 

 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)  

 Εκτεταμένη δράση του ΟΚΟΙΠΑ∆Α με 
προγράμματα βοήθειας των ευπαθών 
ομάδων όπως άποροι, ΑΜΕΑ, 
μονογονεϊκές οικογένειες, κλπ 

 Αποτελεσματικές συνεργασίες με 
Φορείς κοινωνικής πρόνοιας, για 
βελτιστοποίηση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και μέγιστη ικανοποίηση 
των ιδιαιτεροτήτων των δημοτών που 
κάνουν χρήση των υπηρεσιών. 

 Αύξηση εθελοντισμού μέσω δράσεων 
όπως  η Λειτουργία Κοινωνικού 
Παντοπωλείου και της Τράπεζας 
ρουχισμού, κτλ  

Περιορισμοί Ευκαιρίες 
 Αύξηση του πληθυσμού που 
χρήζει κοινωνικής στήριξης, 
λόγω της τρέχουσας 
οικονομικής συγκυρίας 

 Περιορισμός των πόρων του 
κράτους, που κατευθύνονται σε 
δράσεις κοινωνικής μέριμνας 

 Χρηματοδότηση προγραμμάτων 
κοινωνικής μέριμνας από το ΕΣΠΑ 

 Κατάρτιση ενιαίου μητρώου καταγραφής 
δημοτών που χρήζουν κοινωνικής 
μέριμνας, για το σύνολο του δήμου 

 Αύξηση των δράσεων κοινωνικής 
μέριμνας (ίδρυση δημοτικού ξενώνα 
αστέγων, κοινωνικό φαρμακείο, 
δημοτικοί λαχανόκηποι, κτλ)  

 Επέκταση δομών δημιουργικής 
απασχόλησης ευπαθών ομάδων μέσω 
και της αξιοποίησης σχετικών 
προγραμμάτων 

 Προετοιμασία για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων  που θα προκύψουν και 
θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από 
πλευράς ∆ήμου, εξαιτίας της όξυνσης 
των κοινωνικών και οικονομικών 
προβλημάτων και την ανάγκη στήριξης 
των ευπαθών ομάδων. 

Τομέας 3 - Προβλήματα/ανάγκες ∆υνατότητες 
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Πολιτισμός  Χαμηλές συνδρομές σε σχέση 
με την ποιότητα παρεχόμενων 
υπηρεσιών και συνεπώς 
χαμηλή βιωσιμότητα  αρκετών 
πολιτιστικών δράσεων  

 Αναγκαίος ο εξορθολογισμός 
των συγκεκριμένων δαπανών 

 ∆ραστήριοι σύλλογοι σε πολλά 
πολιτιστικά πεδία και ύπαρξη μεγάλου 
αριθμού πολιτιστικών εκδηλώσεων 

 Προσφορά  ποιοτικών επιλογών σε 
εκατοντάδες δημότες  στον τομέα του 
πολιτισμού και της αναψυχής, 
αξιοποιώντας τη Βορέειο Βιβλιοθήκη 
και το δίκτυο των Μουσείων του 
∆ήμου, το ∆ημοτικό μας Ωδείο αλλά 
και τα ∆ημοτικά Πολιτιστικά 
Προγράμματα.  

Περιορισμοί Ευκαιρίες 
 Περιορισμένη χρηματοδότηση 

 
 Χορηγίες για υλοποίηση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων 

 Ολυμπιακό στάδιο / HELEXPO στα όρια 
του ∆ήμου 

 Αξιοποίηση Τ.Π.Ε. μέσω ΕΣΠΑ για την 
προβολή του πολιτιστικού προϊόντος 
(π.χ. φωτογραφικά εκθέματα, ψηφιακό 
σύστημα ξενάγησης σε μουσεία, 
ψηφιακοί κατάλογοι βιβλιοθηκών) 

Τομέας 4 - 
Εκπαίδευση 

Προβλήματα/ανάγκες ∆υνατότητες 
 Ανάγκη συνεχούς επισκευής και 
συντήρησης σχολικών μονάδων 

 Υψηλό κόστος επισκευής και 
συντήρησης των σχολικών 
μονάδων της πόλης, 
αρμοδιότητα που πέρασε πλέον 
στο ∆ήμο χωρίς όμως να 
συνοδεύεται από αντίστοιχους 
πόρους 

 Ανάγκη για δημιουργία νέων 
σχολικών υποδομών 

 ∆ιαθέτει εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων 
των βαθμίδων 

 Λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων 
τέχνης 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 
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 ∆ιαρκής αύξηση της ζήτησης 
των υπηρεσιών των παιδικών  
σταθμών 

 Μεταφορά αρμοδιοτήτων από 
τον ΟΣΚ σχετικών με την 
παιδεία στους ΟΤΑ α βαθμού, 
χωρίς την παροχή αντίστοιχης 
επιπλέον χρηματοδότησης 

 Μειωμένη  χρηματοδότηση των 
ΟΤΑ από την κεντρική διοίκηση 

 Συνεργασία με αρμόδιους φορείς (π.χ. 
ΚΕΚ, ιδιώτες), για διοργάνωση 
δραστηριοτήτων κατάρτισης και 
εκπαίδευσης, στην περιοχή του δήμου 
(π.χ. πληροφορική) 

 Αξιοποίηση Τ.Π.Ε. για διοργάνωση 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (e-
learning) 

 Αξιοποίηση του προγραμμάτων 
χρηματοδότησης σχετικών δράσεων 
(εθνικών και ευρωπαϊκών) 

Τομέας 5 - 
Αθλητισμός 

Προβλήματα/ανάγκες ∆υνατότητες 
 Χαμηλές συνδρομές σε σχέση 
με την ποιότητα παρεχόμενων 
υπηρεσιών και συνεπώς χαμηλή 
βιωσιμότητα  αρκετών 
αθλητικών δράσεων 

 Αναγκαίος ο εξορθολογισμός 
των συγκεκριμένων δαπανών 
 Υψηλό κόστος συντήρησης 
αθλητικών κέντρων 

 Επαρκείς αθλητικές εγκαταστάσεις και 
αρκετά αθλητικά προγράμματα  

 Ύπαρξη μεγάλης εμπειρίας από την 
χρόνια λειτουργία των τμημάτων του 
αθλητισμού. 

 Υψηλό επίπεδο κατάρτισης καθηγητών 
- παιδαγωγών 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 
 Περιορισμένη χρηματοδότηση 

 
 

 Το ΟΑΚΑ προσφέρει πολλές 
δυνατότητες εκμετάλλευσης 

 Αξιοποίηση προαύλιων εγκαταστάσεων 
σχολικών μονάδων και λοιπών 
αθλητικών εγκαταστάσεων από τους 
συλλόγους ή για κοινωνικές εκδηλώσεις 

 Χρηματοδότηση δράσεων μαζικού 
αθλητισμού και αναβάθμισης αθλητικών 
υποδομών από την Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού και τον ΟΠΑΠ 

 
ΣΥΝΟΨΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

• Στήριξη των οικογενειών της πόλης, με τη λειτουργία ενός ισχυρού δικτύου πρότυπων 
δημοτικών παιδικών σταθμών, που φιλοξενούν περίπου 1.000 παιδιά. 

• Λειτουργία την τελευταία 4ετία 5 νέων δημοτικών παιδικών σταθμών (Κέντρο, 
Ανάβρυτα, Σωρός, Στούντιο Α, Νέο Τέρμα),  

• 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) - Μειώσεις προβλέπονται και για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις της πόλης, με στόχο τη στήριξη της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης. 

• Παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόληψης σε χιλιάδες πολίτες μέσα από το ∆ημοτικό 
Πολυϊατρείο και το δίκτυο των εθελοντών γιατρών που το στελεχώνουν, σε όλες τις 
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ειδικότητες. 
• ∆ημοτικό Ασθενοφόρο και ∆ημοτική Τράπεζα Αίματος. 
• Υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής και εμβολιασμών σε μαθητές 

σχολείων της πόλης. 
• ∆ημιουργία 2 νέων παραρτημάτων ΚΑΠΗ σε Αγία Φιλοθέη και Πολύδροσο, παροχή 

υπηρεσιών 1ο - βάθμιας νοσηλευτικής φροντίδας στα μέλη των ΚΑΠΗ, συνταγογράφηση 
φαρμάκων, υπηρεσίες φυσιοθεραπευτή. 

• Υλοποιούνται προγράμματα για ΒΟΗΘΕΙΑ στο Σπίτι, παρόλα αυτά υπάρχει ορατός 
κίνδυνος διακοπής κοινωνικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ 
(π.χ. Βοήθεια στο Σπίτι) 

• Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου, Ταμείου Αλληλεγγύης για απόρους και 
προσφορά σε καθημερινή βάση γευμάτων αγάπης σε δεκάδες συμπολίτες 

• Παροχή τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης και οικονομικής βοήθειας σε δεκάδες 
οικογένειες της πόλης με οικονομικά προβλήματα. 

• Λειτουργία Κέντρου ∆ημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία και κέντρο 
ημερήσιας φροντίδας ατόμων με νόσο Αλζχάιμερ 

• Παράδοση νέου Κλειστού Γυμναστηρίου στο 2ο Γυμνάσιο Λύκειο Αμαρουσίου 
• Μέσα από τους 52 αθλητικούς χώρους της πόλης , 4.500 άτομα συμμετείχαν στα δεκάδες 

αθλητικά προγράμματα. 
• ∆ημιουργία κοινωνικού φροντιστηρίου  
• Ποιοτικές επιλογές σε εκατοντάδες δημότες  στον πολιτισμό και την αναψυχή, 

αξιοποιώντας τη Βόρειο Βιβλιοθήκη, το δίκτυο των Μουσείων του ∆ήμου, το ∆ημοτικό 
Ωδείο και τα Πολιτιστικά Προγράμματα.  

• Προετοιμασία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων  που θα προκύψουν και θα πρέπει 
να αντιμετωπιστούν από πλευράς ∆ήμου, εξαιτίας της όξυνσης των κοινωνικών και 
οικονομικών προβλημάτων και την ανάγκη στήριξης των ευπαθών ομάδων. 

• Ανάγκη για δημιουργία νέων σχολικών υποδομών  
• Υψηλό κόστος επισκευής και συντήρησης των σχολικών μονάδων της πόλης, 

αρμοδιότητα που πέρασε πλέον στο ∆ήμο χωρίς όμως να συνοδεύεται από αντίστοιχους 
πόρους. 

• Χαμηλή ανταποδοτικότητα αρκετών πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων που 
υλοποιεί ο ∆ήμος, που καθιστά αναγκαία τη διαδικασία εξορθολογισμού των 
συγκεκριμένων δαπανών. 

• Αύξηση της ζήτησης των υπηρεσιών των βρεφονηπιακών σταθμών 
• Υλοποίηση προγράμματος επιδότησης παιδικών σταθμών από το ΕΣΠΑ  
• Μειωμένη κρατική χρηματοδότηση και έλλειψη πόρων , που περιορίζει τις δυνατότητες 

του ∆ήμου να χρηματοδοτήσει δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα. 
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1.4 Τοπική οικονομία και απασχόληση 
 
Οικονομικά ενεργός πληθυσμός 
Το εργατικό δυναμικό στο ∆ήμο καθώς και συγκριτικά στοιχεία τόσο μεταξύ των 
δεκαετιών 1991-2001, όσο και σε σχέση μα τις περιοχές αναφοράς που έχουν επιλεγεί 
παρουσιάζονται στο πίνακα που ακολουθεί. Εδώ παρατηρούμε ότι το εργατικό δυναμικό 
του δήμου αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό από τον αντιστοιχο ρυθμό των περιοχών 
αναφοράς, ενδεικτικά ο ρυθμός αύξησης στα διοικητικά όρια του δήμου αγγίζει το 30% 
έναντι του 21% της (πρώην) Νομαρχίας Αθηνών.  
 

  ∆ήμος 
Αμαρουσίου 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
Ν. Αθήνας Αττική Χώρα 

Απασχόληση      
Οικονομικά ενεργοί (εργατικό δυναμικό) 
1991  25.235 1.062.813 1.391.839 3.867.859
Οικονομικά ενεργοί (εργατικό δυναμικό) 
2001 32.930 1.286.896 1.746.401 4.615.470
Ποσοστιαία μεταβολή εργατικού δυναμικού 
1991-2001 30,5% 21,1% 25,5% 19,3%
Πηγη: ΕΣΥΕ 
 
Εργαζόμενοι, άνεργοι / Μεταβολές ποσοστών ανεργίας 
Ακολούθως παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για την απασχόληση και την ανεργία 
στον ∆ήμο για τις δεκαετίες 1991-2001, επίσης οι δείκτες που εξάγονται συγκρίνονται με 
τους αντίστοιχους δείκτες της Ν. Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και του συνόλου της 
χώρας. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι και στις 2 δεκαετίες το ποσοστό ανεργίας του 
δήμου κυμαίνεται σε χαμηλότερα ποσοστά τόσο από το μέσο ποσοστό της χώρας όσο 
και από το αντίστοιχο των λοιπών περιοχών αναφοράς. 
 

  ∆ήμος 
Αμαρουσίου 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Ν.Αθήνας Αττική Χώρα 

Απασχόληση      
Οικονομικά ενεργοί (εργατικό δυναμικό) 1991  25.235 1.062.813 1.391.839 3.867.859
Οικονομικά ενεργοί (εργατικό δυναμικό) 2001 32.930 1.286.896 1.746.401 4.615.470
Ποσοστιαία μεταβολή εργατικού δυναμικού 1991-
2001 30,5% 21,1% 25,5% 19,3%
Σύνολο απασχολούμενων 1991 23.680 979.132 1.235.861 3.571.957
Σύνολο απασχολούμενων 2001 30.471 1.170.776 1.579.190 4.102.091
Ποσοστιαία μεταβολή της απασχόλησης 1991-2001 28,7% 19,6% 27,8% 14,8%
Ανεργία      
Ποσοστό ανεργίας 1991 6,2% 10,9% 8,2% 8,1%
Ποσοστό ανεργίας 2001 7,5% 9,0% 9,6% 11,1%
Ποσοστό "νέων" ανέργων στο σύνολο της ανεργίας 48,7% 36,8% 49,9% 53,6%
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1991  

Ποσοστό "νέων" ανέργων στο σύνολο της ανεργίας 
2001 43,2% 44,3% 44,9% 48,2%
Πηγή: ΕΣΥΕ 
 
Ακολούθως δίνονται στοιχεία για τη σύνθεση κατά φύλλο του εργατικού δυναμικού, των 
απασχολουμένων και των ανέργων. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι τα ποσοστά των 
γυναικών έχουν βελτιωθεί σημαντικά το 2001 σε σχέση με το 1991 άλλα φαίνεται να 
βρίσκονται σε δυσχερέστερη θέση από τους άντρες. Φυσικά αν συνυπολογίσουμε ότι η 
αναλογία των γυναικών στο σύνολο του πληθυσμού του δήμου είναι αρκετά μεγαλύτερη 
53% έναντι 47% των αρρένων κάτι τέτοιο φαίνεται φυσιολογικό. 
 

  
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΟΤΑ Ν.Αθήνας Αττική Χώρα 
Γυναίκες       
Αναλογία γυναικών στο εργατικό δυναμικό 1991 39,5% 37,7% 35,0% 31,9%
Αναλογία γυναικών στην απασχόληση 19912222222 38,6% 36,3% 34,7% 30,4%
Αναλογία γυναικών στην ανεργία 1991 53,9% 38,5% 51,5% 47,2%
Αναλογία γυναικών στο εργατικό δυναμικό 2001 44,7% 41,6% 39,9% 37,7%
Αναλογία γυναικών στην απασχόληση 2001 44,0% 40,9% 39,1% 36,7%
Αναλογία γυναικών στην ανεργία 2001 52,6% 48,8% 47,5% 45,4%

Άνδρες       
Αναλογία ανδρών στο εργατικό δυναμικό 1991 60,5% 62,3% 65,0% 68,1%
Αναλογία ανδρών στην απασχόληση 1991 61,4% 63,7% 65,3% 69,6%
Αναλογία ανδρών στην ανεργία 1991 46,1% 61,5% 48,5% 52,8%
Αναλογία ανδρών στο εργατικό δυναμικό 2001 55,3% 58,4% 60,1% 62,3%
Αναλογία ανδρών στην απασχόληση 2001 56,0% 59,1% 60,9% 63,3%
Αναλογία ανδρών στην ανεργία 2001 47,4% 51,2% 52,5% 54,6%

Πηγή: ΕΣΥΕ 
 
Παραγωγικοί τομείς και η συμβολή τους στην τοπική οικονομία 
Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για την ∆ιάρθρωση της 
οικονομικής δραστηριότητας στον ∆ήμο για τις δεκαετίες 1991-2001, επίσης οι δείκτες 
που εξάγονται συγκρίνονται με τους αντίστοιχους δείκτες της Ν. Αθηνών, της 
Περιφέρειας Αττικής και του συνόλου της χώρας.  
 

  
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΟΤΑ Ν.Αθήνας Αττική Χώρα 

∆ιάρθρωση οικονομικής δραστηριότητας 1991-2001     
Αναλογία του Πρωτογενή τομέα στους οικον ενεργούς 1991 0,5% 0,3% 1,2% 17,3% 
Αναλογία του ∆ευτερογενή τομέα στους οικον ενεργούς 1991 19,1% 22,7% 23,8% 22,5% 
Αναλογία του Τριτογενή τομέα στους οικον ενεργούς 1991 80,5% 77,1% 75,0% 60,2% 
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Αναλογία του Πρωτογενή τομέα στους οικον ενεργούς 2001 0,6% 0,5% 1,3% 13,4% 
Αναλογία του ∆ευτερογενή τομέα στους οικον ενεργούς 2001 16,4% 20,8% 22,0% 20,7% 
Αναλογία του Τριτογενή τομέα στους οικον ενεργούς 2001 83,0% 78,7% 76,7% 65,9% 

Μεταβολή οικονομικά ενεργών στον Πρωτογενή 1991-2001 
20,00% 66,67% 8,33% 

-
22,54% 

Μεταβολή οικονομικά ενεργών στον ∆ευτερογενή 1991-2001 -14,14% -8,37% -7,56% -8,00% 
Μεταβολή οικονομικά ενεργών στον Τριτογενή 1991-2001 3,11% 2,08% 2,27% 9,47% 
Πηγή: ΕΣΥΕ 
 
Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής: 
- Κατά κύριο λόγο η οικονομία της περιοχής στηρίζεται στο τριτογενή τομέα στον 

οποίο το 2001 απασχολείται το 83% των οικονομικά ενεργών το οποίο είναι κατά 
πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο της χώρας  65,9%  

- Πολύ μικρή συμβολή στην οικονομία κατά το 2001 έχει ο πρωτογενής τομέας με 
μόνο 0,6% στο σύνολο των οικονομικά ενεργών το οποίο είναι κατά πολύ 
χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο της χώρας  13,4%, αλλά 
ελαφρώς υψηλότερο από το ποσοστό της Ν. Αθηνών 0,5% 

- Σχετικά με το δευτερογενή τομέα κυμαίνεται σε χαμηλότερο ποσοστό 16,4% έναντι 
της Ν. Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και του συνόλου της χώρας (20,8%, 22%, 
20,7% αντίστοιχα) ενώ παρουσιάζει αρκετά μεγαλήτερη πτώση 14,14% στις 
δεκαετίες 1991-2001 έναντι των περιοχών αναφοράς. 

 
Επιχειρηματική δραστηριότητα στο δήμο Αμαρουσίου 
Ακολούθως καταγράφεται η επιχειρηματική δραστηριότητα στο δήμο σύμφωνα με τον 
κλάδο που απασχολούνται οι οικονομικά ενεργοί στα διοικητικά όρια του δήμου. 
Παρατηρούμε ότι οι εταιρείες που πρωταγωνιστούν στην επιχειρηματική δραστηριότητα 
στο δήμο είναι οι Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, Εταιρείες ∆ιαχείρισης 
Ακίνητης περιουσίας, κ.λπ. οι οποίες απασχολούν το 16,9% των οικονομικά ενεργών 
καθώς και οι εταιρείες σχετικές με Εμπόριο και επισκευές με 15,4%, ενώ ακολουθούν με 
10,2% οι Μεταποιητικές  βιομηχανίες και οι δημόσιες υπηρεσίες με 10%. 
 
Ανάλυση Οικον. ∆ραστηριότητας 2001 ανά κλάδους 
(αναλογία συνόλου οικονομικά ενεργών) 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΟΤΑ Ν. Αθήνας Αττική Χώρα 

Α : Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκομία και Β: Αλιεία 
0,6% 0,5% 1,3% 13,4% 

Γ : Ορυχεία, λατομεία 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 

∆ : Μεταποιητικές  βιομηχανίες 10,2% 12,6% 13,3% 11,5% 

Ε : Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, νερού 
0,7% 0,8% 0,7% 0,8% 

ΣΤ : Κατασκευές 5,3% 7,3% 7,8% 8,1% 
Ζ : Εμπόριο, επισκευές  15,4% 16,4% 16,5% 13,9% 

Η : Ξενοδοχεία, εστιατόρια 3,2% 4,7% 4,7% 5,9% 
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Θ : Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες 6,4% 7,7% 8,3% 6,2% 

Ι : Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και Κ ∆ιαχ. 
Ακίνητης περιουσίας, κ.λπ. 16,9% 12,8% 11,6% 7,8% 

Λ : ∆ημόσια διοίκηση, άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση 10,0% 8,7% 8,4% 7,2% 
Μ : Εκπαίδευση 8,4% 6,1% 5,6% 5,6% 

Ν : Υγεία, κοινωνική μέριμνα 7,9% 5,5% 5,0% 4,2% 

Ο : Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν προσωπικό 6,0% 6,9% 6,4% 4,5% 
Π : Εταιρόδικοι οργανισμοί και όργανα και όσοι δήλωσαν 
ασαφώς ή δε δήλωσαν κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και 
"Νέοι" 9,0% 9,8% 10,3% 10,6% 
Πηγη: ΕΣΥΕ 

 
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. 
 
Αναπτυξιακή φυσιογνωμία της περιοχής 
Ο ∆ήμος 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 ∆ήμου.  
 
Στο πλαίσιο της γρήγορης διαφοροποίησης των χωρικών ενοτήτων του λεκανοπέδιου 
της Αθήνας, στην περιοχή του ∆ήμου 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 ∆ήμο 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 
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καθοριστικές για την προσέκλυση επενδύσεων ή την αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
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 ∆ήμο και σχετικές μελέτες ανθρωπίνου 
δυναμικού, οι βασικές θέσεις 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 δραστρηριότητας. Ο ∆ήμος 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. 
 

ΣΥΝΟΧΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
• Σημαντικό ποσοστό οικονομικά ενεργού πληθυσμού στον τριτογενή τομέα 
• Αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας λόγω της τρέχουσα οικονομικής συγκυρίας 
• Περιορισμός οικονομικής δραστηριότητας , με κλείσιμο δεκάδων καταστημάτων. 
• 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 

• Συμμετοχή σε αναπτυξιακές συμπράξεις και προγράμματα κοινωνικής οικονομίας (π.χ. 
ΤοπΕΚΟ - Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες) 

• Υλοποίηση δράσεων κοινωνικής εταιρικής ευθύνης 
• ∆ιάθεση σημαντικών υποδομών, που διευκολύνουν την πρόσβαση και την ανάπτυξη 

επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων. 
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1.5 Οργάνωση & Λειτουργία του ∆ήμου  
 
Ο σκοπός της παρούσας είναι να περιγράψει συνοπτικά την εσωτερική δομή του ∆ήμου 
και τα βασικά λειτουργικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά της, όπως αυτά 
διαμορφώθηκαν μετά την οριστικοποίηση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. 
 
Εσωτερική δομή και οργανόγραμμα 
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήμου Αμαρουσίου που 
καταρτίστηκε το 2011, η νέα οργανωτική δομή αποτελείται από έντεκα ∆ιευθύνσεις 
(μείωση κατά μια ∆ιεύθυνση σε σχέση με την παλαιότερη δομή) και έντεκα Γραφεία 
(μείωση κατά ένα Γραφείο σε σχέση με την παλαιότερη δομή). Πιο συγκεκριμένα τα 
Γραφεία του ∆ήμου είναι: 
 
• Γραφείο ∆ημάρχου 
• Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
• Γραφείο Ιδιαίτερου Γραμματέα 
• Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ∆ήμου 
• Γραφείο Προγραμματισμού και Αξιοποίησης Πόρων 
• Γραφείο ∆ιαχείρισης Ολικής Ποιότητας 
• Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων και ∆ιμερών Συνεργασιών 
• Γραφείο Επικοινωνίας και ∆ημοσίων Σχέσεων 
• Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης και Προστασίας Καταναλωτή 
• Γραφείο Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς 
• Γραφείο Απασχόλησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
 
Ο ∆ήμος Αμαρουσίου διαθετει τις παρακάτω ∆ιευθύνσεις: 
• ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης και Ανθρώπινου ∆υναμικού 
• ∆ιεύθυνση Νομικών Υποθέσεων 
• ∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
• ∆ιεύθυνση Αθλητισμού και Πολιτισμού 
• ∆ιεύθυνση Οικονομικής ∆ιαχείρισης 
• ∆ιεύθυνση ∆ημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών 
• ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 
• ∆ιεύθυνση Πολεοδομίας 
• ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων 
• ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
• ∆ιεύθυνση ∆ημοτικής Αστυνομίας 
 
Σύμφωνα με τον νέο Οργανισμό, η διάρθρωση και συσχέτιση των παραπάνω 
διοικητικών μονάδων είναι η εξής: 
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1.  Γραφείο ∆ημάρχου 

2.  Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

3.  Γραφείο Ιδιαίτερου Γραμματέα 

4.  Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ∆ήμου 
4.1  Μονάδα Α΄ Υποστήριξη ∆ημοτικού Συμβουλίου 
4.2  Μονάδα Β΄ Υποστήριξη Αντιδημάρχων και Εκτελεστικής επιτροπής 
4.3  Μονάδα Γ΄ Υποστήριξη Οικονομικής Επιτροπής 
4.4  Μονάδα ∆΄ Υποστήριξη Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
4.5  Μονάδα Ε΄ Υποστήριξη ∆ημοτικής Επιτροπή ∆ιαβούλευσης 
4.6  Μονάδα ΣΤ΄ Υποστήριξη ∆ημοτικής Επιτροπή Παιδείας 
4.7  Μονάδα Ζ΄ Υποστήριξη Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών 

5.  Γραφείο Προγραμματισμού και Αξιοποίησης Πόρων 

6.  Γραφείο ∆ιαχείρισης Ολικής Ποιότητας 
6.1  Γραμμή ∆ημότη 

7.  Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων και ∆ιμερών Συνεργασιών 

8.  Γραφείο Επικοινωνίας και ∆ημοσίων Σχέσεων 

9.  Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης και Προστασίας Καταναλωτή 

10. Γραφείο Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς 

11.  Γραφείο Απασχόλησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

12.  ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης και Ανθρώπινου ∆υναμικού 
12.1  Τμήμα ∆ιοικητικού Προγραμματισμού 
12.2  Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναμικού 
12.3  Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας 
12.4  Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

12.4.1  Μονάδα ∆ιαφάνειας 
12.4.2  Μονάδα Σύζευξης 

12.5  Τμήμα Ολικής ∆ιαχείρισης Εγγράφων 

13.  ∆ιεύθυνση Νομικών Υποθέσεων 
13.1  Τμήμα Πολεοδομικών Θεμάτων 
13.2  Τμήμα ∆ιοικητικών Υποθέσεων 
13.3  Τμήμα Εργατικών ∆ιαφορών 
13.4  Τμήμα Ελέγχου Συμβάσεων και ∆ιαγωνιστικών ∆ιαδικασιών 

14.  ∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
14.1  Τμήμα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 
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14.1.1  Κεντρικό ΚΕΠ 
14.1.2  Α’ Παράρτημα 
14.1.2.1  Μονάδα Εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ 
14.1.3  Β’ Παράρτημα 

14.2  Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης 
14.2.1  Μονάδα ∆ιοικητικής Βοήθειας 

14.3  Τμήμα Ληξιαρχείου 
14.3.1  Αποκεντρωμένα Γραφεία 

14.4  Τμήμα Αστικής Κατάστασης 
14.5  Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 

15. ∆ιεύθυνση Αθλητισμού και Πολιτισμού 
15.1  Τμήμα Αθλητικής Ανάπτυξης 
15.2  Τμήμα Αγωνιστικού Αθλητισμού 
15.3  Τμήμα Εικαστικών και Σύγχρονων Τεχνών 
15.4  Τμήμα Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων 
15.5  Τμήμα Ωδείου 
15.6  Τμήμα Μουσείων και Πινακοθήκης 

15.6.1  Αποκεντρωμένη Μονάδα Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 
15.6.2  Αποκεντρωμένη Μονάδα Λαογραφικού Μουσείου 
15.6.3  Αποκεντρωμένη Μονάδα Σπαθάρειου Μουσείου 
15.6.4  Αποκεντρωμένη Μονάδα Πινακοθήκης 

15.7  Τμήμα Βορέειου Βιβλιοθήκης 

16. ∆ιεύθυνση Οικονομικής ∆ιαχείρισης 
16.1  Τμήμα Οικονομικού Προγραμματισμού 
16.2  Τμήμα ∆ιαχείρισης Εσόδων 
16.3  Τμήμα Εκκαθάρισης ∆απανών 

16.3.1  Μονάδα ∆ημοσιονομικού Ελέγχου 
16.3.2  Μονάδα ∆ιπλογραφικού-Λογιστικού Συστήματος 

16.4  Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας 
16.5  Τμήμα Εποπτείας Νομικών Προσώπων 

17.  ∆ιεύθυνση ∆ημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών 
17.1  Τμήμα Ακίνητης και Κινητής Περιουσίας 
17.2  Τμήμα Υποστήριξης ∆ομών Εκπαίδευσης 
17.3  Τμήμα Προμηθειών 
17.4  Τμήμα ∆ιαχείρισης Κοιμητηρίου 
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17.5  Τμήμα Επιμελητείας 

18.  ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 
18.1  Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού 

18.1.1  Μονάδα ∆ιαχείρισης Ενεργειακών Θεμάτων 
18.2  Τμήμα Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Καταστημάτων 
18.3  Τμήμα Αστικού Πρασίνου 
18.4  Τμήμα Συνεργείων ∆ομημένων και Υπαίθριων Χώρων 
18.5  Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και ∆ημόσιας Υγείας 

19.  ∆ιεύθυνση Πολεοδομίας 
19.1  Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
19.2  Τμήμα Υλοποίησης Σχεδίου Πόλης 
19.3 Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών 
19.4  Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών 

20.  ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων 
20.1  Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών 
20.2  Τμήμα Χωροθέτησης 
20.3  Τμήμα Κατασκευής και Επίβλεψης Έργων 
20.4  Τμήμα Κυκλοφορίας και Συγκοινωνίας 
20.5  Τμήμα Συντήρησης Κτιρίων 

20.5.1  Μονάδα Υπευθύνων Κτιρίων 
20.6  Τμήμα Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών 

21. ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
21.1  Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

21.1.1  Μονάδα Καταγραφής και Συντονισμού 
21.1.2  Μονάδα Σχεδιασμού και Προδιαγραφών 

21.2  Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών 
21.2.1  Μονάδα Προγραμματισμού και Εποπτείας 
21.2.2  Μονάδα ∆ιαχείρισης Ογκωδών Απορριμμάτων 

21.3  Τμήμα Ειδικών Συνεργείων Καθαριότητας 
21.3.1  Μονάδα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων 
21.3.2  Μονάδα Ειδικών Συνεργείων 

21.4  Τμήμα ∆ιαχείρισης Εξοπλισμού και Οχημάτων 
21.4.1  Μονάδα Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων 
21.4.2  Μονάδα Αποθήκης Υλικών και Ανταλλακτικών 
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22.  ∆ιεύθυνση ∆ημοτικής Αστυνομίας 
22.1  Τμήμα Ελέγχου Ρυθμίσεων Κυκλοφορίας και Στάθμευσης 
22.2  Τμήμα Ελέγχου Αδειών Επιχειρήσεων και Καταστημάτων 
22.3  Τμήμα Ελέγχου ∆ομημένων και Κοινοχρήστων Χώρων 
22.4  Τμήμα Ελέγχου Προστασίας ∆ημοτικής Περιουσίας 

 
Τα παραπάνω αποτυπώνονται αναλυτικά στο ∆ιοικητικό Οργανόγραμμα που ακολουθεί:
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Πηγή: ∆ήμος Αμαρουσίου  
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Αρμοδιότητες Υπηρεσιών 
Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι βασικές αρμοδιότητες των ∆ιευθύνσεων 
και των Γραφείων όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με το νέο Εσωτερικό 
Οργανισμό, έτσι ώστε να αποτυπωθεί πλήρως στο παρόν Πρόγραμμα η καθημερινή 
λειτουργία του ∆ήμου και των υπηρεσιών αυτού.  
 
Γραφείο ∆ημάρχου 
• Μεσολαβεί ανάμεσα στους υπηρεσιακούς παράγοντες του ∆ήμο και τον ∆ήμαρχο 

για τον καθορισμό της ώρας που είναι δυνατό να πραγματοποιείται η συνεργασία 
τους, για την επίλυση υπηρεσιακών ή άλλων θεμάτων.  

• ∆ιαχειρίζεται και διευκολύνει τον συντονισμό του ∆ημάρχου με τους θεσμικούς 
παράγοντες του ∆ήμου.  

• Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του ∆ημάρχου. 
• Συντονίζει την επαφή του ∆ημάρχου με τους Αντιδημάρχους και τον Πρόεδρο του 

∆ημοτικού Συμβουλίου. 
• Τηρεί ημερολόγιο των προσωπικών επαφών του ∆ημάρχου εντός και εκτός του 

∆ήμου και τον ενημερώνει για τις παραστάσεις και τις υπηρεσιακές επισκέψεις που 
έχει προγραμματίσει να πραγματοποιήσει. 

• ∆ιεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του ∆ημάρχου και τηρεί πρωτόκολλο 
και αρχείο αυτής. 

• Υποδέχεται τους πολίτες που επισκέπτονται τον ∆ήμαρχο, κανονίζει τις ημέρες και 
ώρες υποδοχής του κοινού. 

• Φροντίζει για την τήρηση πρακτικών συναντήσεων ή Συμβουλίων στα οποία 
μετέχει ο ∆ήμαρχος. 

• Μεριμνά για την τήρηση αρχείου αποφάσεων ∆ημάρχου. 
• Οργανώνει, τηρεί και διαχειρίζεται το εμπιστευτικό Πρωτόκολλο του ∆ημάρχου. 
• Καλύπτει τις ανάγκες διοικητικής στήριξης και συντονίζει τις ενέργειες των Ειδικών 

Συμβούλων και Ειδικών Συνεργατών. 
• Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τη δακτυλογράφηση και 

εκτύπωση κειμένων, την παραγωγή φωτοαντιγράφων, την αποστολή και λήψη 
μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e−mail), κ.ά. 

• Συγκεντρώνει όλα τα έγγραφα που θα πρέπει να υπογραφούν από τον ∆ήμαρχο 
και μεριμνά για την υπογραφή και τη διεκπεραίωσή τους. 

• Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τους 
κατέχοντες θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών. 

• ∆ιεξάγει κάθε υπηρεσία που αναθέτει ο ∆ήμαρχος στο Γραφείο αυτό και η οποία 
δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των άλλων υπηρεσιών του ∆ήμου. 

 
Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
• Μεσολαβεί ανάμεσα στους υπηρεσιακούς παράγοντες του ∆ήμου και το Γενικό 

Γραμματέα για τον καθορισμό της ώρας που είναι δυνατό να πραγματοποιείται η 
συνεργασία τους, για την επίλυση υπηρεσιακών ή άλλων θεμάτων. 
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• Ενημερώνει το Γενικό Γραμματέα για τις παραστάσεις και τις υπηρεσιακές 
επισκέψεις που έχει προγραμματίσει να πραγματοποιήσει. 

•  ∆ιεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του Γενικού Γραμματέα. 
• Υποδέχεται τους πολίτες  ου επισκέπτονται το Γενικό Γραμματέα, κανονίζει τις                         ̟                                                    

ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού. 
• Tηρεί το πρόγραμμα συναντήσεων, συσκέψεων και επαφών του Γενικού 

Γραμματέα με τον ∆ήμαρχο, το ∆ημοτικό Συμβούλιο, τους Αντιδημάρχους, τον 
Ιδιαίτερο Γραμματέα, το προσωπικό του ∆ήμου, τους πολίτες, τους εκπροσώπους 
διαφόρων Αρχών, τους κοινωνικούς φορείς και λοιπά πρόσωπα. 

• Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τη δακτυλογράφηση και 
εκτύπωση κειμένων, την παραγωγή φωτοαντιγράφων, την αποστολή και λήψη 
μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e−mail), κ.ά. 

•  Συγκεντρώνει όλα τα έγγραφα που θα πρέπει να υπογραφούν από το Γενικό 
Γραμματέα και μεριμνά για την υπογραφή και τη διεκπεραίωσή τους. 

• ∆ιεξάγει κάθε υπηρεσία που αναθέτει ο Γενικός Γραμματέας στο Γραφείο αυτό και 
η οποία δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των άλλων υπηρεσιών του ∆ήμου. 

 
Γραφείο Ιδιαιτέρου Γραμματέα 
• Μεσολαβεί ανάμεσα στους υπηρεσιακούς παράγοντες του ∆ήμου και τον Ιδιαίτερο 

Γραμματέα για τον καθορισμό της ώρας που είναι δυνατό να πραγματοποιείται η 
συνεργασία τους, για την επίλυση υπηρεσιακών ή άλλων θεμάτων. 

• Ενημερώνει τον Ιδιαίτερο Γραμματέα για τις παραστάσεις και τις υπηρεσιακές 
επισκέψεις που έχει προγραμματίσει να πραγματοποιήσει. 

• ∆ιεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του Ιδιαίτερου Γραμματέα. 
• Υποδέχεται τους πολίτες που επισκέπτονται τον Ιδιαίτερο Γραμματέα και κανονίζει 

τις ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού. 
• Τηρεί το πρόγραμμα συναντήσεων, συσκέψεων και επαφών του Ιδιαίτερου 

Γραμματέα με τον ∆ήμαρχο, το ∆ημοτικό Συμβούλιο, τους Αντιδημάρχους, το 
Γενικό Γραμματέα, το προσωπικό του ∆ήμου, τους πολίτες, εκπροσώπους 
διαφόρων Αρχών, κοινωνικούς φορείς και λοιπά πρόσωπα. 

• Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τη δακτυλογράφηση και 
εκτύπωση κειμένων, την παραγωγή φωτοαντιγράφων, την αποστολή και λήψη 
μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e−mail), κ.ά. 

• Συγκεντρώνει όλα τα έγγραφα που θα πρέπει να υπογραφούν από τον Ιδιαίτερο 
Γραμματέα και μεριμνά για την υπογραφή και τη διεκπεραίωσή τους. 

• ∆ιεξάγει κάθε υπηρεσία που αναθέτει ο Ιδιαίτερος Γραμματέας στο Γραφείο αυτό 
και η οποία δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των άλλων υπηρεσιών του ∆ήμου. 

 
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ∆ήμου 
• Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα συλλογικά 

διοικητικά αιρετά όργανα του ∆ήμου (οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών 
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συνεδριάσεων, διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, τήρηση 
πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων συλλογικών συμβάσεων). 

• Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα ατομικά 
διοικητικά αιρετά όργανα του ∆ήμου, όπως τον Πρόεδρο του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου, το ∆ήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, το Γενικό Γραμματέα, κ.ά. 

• Παρέχει διοικητική βοήθεια προς όλες τις επιτροπές και τα συμβούλια. 
• Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στις ∆ημοτικές Παρατάξεις. 
• Μεριμνά για την ενημέρωση των πολιτικών οργάνων και των υπηρεσιών του 

∆ήμου για τις αποφάσεις  ου λαμβάνουν τα όργανα του ∆ήμου.                        ̟                                  
• Τηρεί το αρχείο των εκπροσώπων του ∆ήμου σε διάφορους φορείς και όργανα και 

μεριμνά για την αποστολή στοιχείων στους εκπροσώπους και την παραλαβή και 
διεκπεραίωση των εκθέσεων που υποβάλλουν στο ∆ήμο. 

• Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του ∆ήμου προκειμένου να επιτευχθεί το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος. 

• Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου. 

 
Γραφείο Προγραμματισμού & Αξιοποίησης Πόρων 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω: 
• Επεξεργάζεται, τεκμηριώνει και ενημερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, 

δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία  ου αφορούν στην ανάπτυξη                                                      ̟                         
του ∆ήμου, σε συνεργασία με τους αρμοδίους φορείς και τις δημοτικές υπηρεσίες. 

• Συγκεντρώνει την αναγκαία τεχνογνωσία και πληροφόρηση που είναι απαραίτητη 
για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων ανάπτυξης του ∆ήμου (π.χ. κλαδικές & 
αναπτυξιακές μελέτες, αρθρογραφία και νομοθεσία που αφορά την αυτοδιοίκηση, 
τις λειτουργίες, τους στόχους του ∆ήμου κ.ά. 

• ∆ιερευνά και ενημερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του ∆ήμου για τις πιθανές 
πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του ∆ήμου 
(προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, προγράμματα της ΕΕ, εθνικά 
προγράμματα, έργα Σ∆ΙΤ, έργα αυτοχρηματοδοτούμενα κ.ά). 

• Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του ∆ήμου και των Νομικών 
Προσώπων του και την ομάδα έργου που είναι δυνατόν να συγκροτείται για τη 
σύνταξη του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του ∆ήμου, κατά τη διαδικασία 
κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράμματος 
και των Ετησίων Προγραμμάτων ∆ράσης. 

• ∆ιαμορφώνει τους κατάλληλους δείκτες αποτελεσματικότητας που επιτρέπουν να 
εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων σε σχέση με τα αποτελέσματα των 
δράσεων καθώς και τους κατάλληλους δείκτες αποδοτικότητας που συσχετίζουν το 
κόστος πραγματοποίησης με τις εκροές των δράσεων με σκοπό την 
αντικειμενικότερη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 
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• Συντάσσει σχέδιο του Ετησίου Προγράμματος ∆ράσης του ∆ήμου αφού λάβει 
υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις των υπηρεσιών και το υποβάλλει στην Εκτελεστική 
Επιτροπή χρηματοδοτούμενων και των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 

• Παρακολουθεί τη διενέργεια διαγωνισμών επιλογής αναδόχου. Συμπληρώνει τα 
απαραίτητα έντυπα τεκμηρίωσης των ενεργειών που έγιναν και δημοσιοποιεί τα 
αποτελέσματα, όπως είναι αναγκαίο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (π.χ. 
συμπλήρωση του Τυποποιημένου Εντύπου 3 της Οδηγίας 2001/78/ΕΚ 
Ανακοίνωση Ανάθεσης Σύμβασης και αποστολή του στην Ε.Ε. για δημοσίευση στο 
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας των Ε.Κ.). 

• Συγκεντρώνει, υπογράφει και αποστέλλει τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα 
προκειμένου ο ∆ήμος Αμαρουσίου και τα Νομικά του Πρόσωπα να συμμετάσχουν 
ως εταίροι σε έργα στα οποία το ρόλο του ανάδοχου φορέα αναλαμβάνει άλλος 
φορέας. 

• Τηρεί αρχείο των προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ή έχει συμμετάσχει ο 
∆ήμος Αμαρουσίου. 

• Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στο Τμήμα 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναμικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης και Ανθρώπινου 
∆υναμικού. Παράλληλα προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που 
αποκτάται από τις δράσεις αυτές. 

• Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του ∆ήμου προκειμένου να επιτευχθεί το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος. 

• Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου. 

 
Γραφείο ∆ιαχείρισης Ολικής Ποιότητας: 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω: 
• Συμμετέχει στο στρατηγικό σχεδιασμό για την πολιτική ποιότητας, περιβαλλοντικής 

πολιτικής και πολιτικής διαχείρισης έργων. 
• Έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την εφαρμογή, το συντονισμό και την επίβλεψη 

της σωστής εφαρμογής των συστημάτων Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
των προτύπων που εφαρμόζει ο Οργανισμός του ∆ήμου και οι εποπτευόμενοι από 
αυτόν φορείς. 

• Επιλύει (συνεργαζόμενος κάθε φορά με το εμπλεκόμενο προσωπικό των 
υπηρεσιών) και διευθετεί τα παρουσιαζόμενα προβλήματα που σχετίζονται με 
θέματα και πολιτικές ποιότητας, καθώς και με τα αποτελέσματα των εσωτερικών 
επιθεωρήσεων. 

• Συντάσσει την Ετήσια Έκθεση Ανασκόπησης των Συστημάτων που εφαρμόζει και 
την υποβάλλει στη ∆ιοίκηση. 

• ∆ιενεργεί εσωτερικές επιθεωρήσεις στις διεργασίες του Συστήματος Ποιότητας που 
εφαρμόζει ∆ήμος. 
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• ∆ιαχειρίζεται τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων του ανεξάρτητου φορέα 
πιστοποίησης και τα επικοινωνεί στους αρμοδίους των δημοτικών υπηρεσιών. 

• Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του ∆ήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν  
φορέων, για τη διάχυση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο της εμπειρίας του ∆ήμου 
σε θέματα ποιότητας. 

• Παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε άλλους φορείς και 
οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη και την εφαρμογή των 
συστημάτων που ο ίδιος εφαρμόζει. 

• Επικοινωνεί με τις υπηρεσίες του ∆ήμου Αμαρουσίου και των φορέων που είναι 
στην ευθύνη του, κοινοποιεί σε αυτούς πολιτικές για τη βελτίωση του επιπέδου της 
εξυπηρέτησης των πολιτών καθώς και τις άλλες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. 

• Συντάσσει εκθέσεις απολογισμού και αναφορές προόδου προς τον ∆ήμαρχο και το 
Γενικό Γραμματέα επί θεμάτων σχετικών με τις δράσεις του Γραφείου. 

• Οργανώνει την εκπαίδευση των υπαλλήλων σε θέματα ποιότητας και μεριμνά για 
την πιστοποίηση τους από αρμόδιους φορείς. 

• Υποδέχεται και εποπτεύει μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές στο πλαίσιο της 
υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από 
το συμβατικό πλαίσιο των δύο μερών (εκπαιδευτικός φορέας, ∆ήμος Αμαρουσίου). 
Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδεύει σε σχέση με τη συγκεκριμένη ειδικότητα και 
αναδεικνύει τις καλές πρακτικές και τις καινοτομικές εφαρμογές που έχουν 
παραχθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες. 

• Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου. 

 
Eιδικότερα στο Γραφείο ∆ιαχείρισης Ολικής Ποιότητας εντάσσεται η Γραμμή ∆ημότη, η 
οποία: 
• ∆ιαχειρίζεται την ειδική τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας (πενταψήφιο νούμερο) 

του ∆ήμου με τους πολίτες. 
• Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα αιτήματα και τα παράπονα των δημοτών και τα 

διαβιβάζει προς διευθέτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες. 
• Κατευθύνει τους πολίτες ή/και τα αιτήματά τους στις κατάλληλες Υπηρεσίες του 

∆ήμου προκειμένου να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικά. 
• Καταγράφει τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των υποδομών του ∆ήμου, 

καθώς και των παρεχομένων υπηρεσιών του. 
• Παρακολουθεί την πορεία διευθέτησης των αιτημάτων των πολιτών και ενημερώνει 

περιοδικά τη διοίκηση. 
• Ενημερώνει τους πολίτες για την έκβαση των αιτημάτων τους. 
• Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του ∆ήμου προκειμένου να επιτευχθεί το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος. 
•  Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία της Γραμμής ∆ημότη. 
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Γραφείο Επικοινωνίας και ∆ημοσίων Σχέσεων: 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω: 
• Σχεδιάζει και εισηγείται την επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της 

αποστολής και των στόχων του ∆ήμου και επιπρόσθετα προωθεί την εφαρμογή 
των προγραμμάτων και των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση 
της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής. 

• Οργανώνει και υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις του ∆ήμου, καθώς και 
προγράμματα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο ∆ήμος. 

• Παρακολουθεί τα δημοσιεύματα (έντυπα ή ηλεκτρονικά) σχετικά με τις 
δραστηριότητες του ∆ήμου, ενημερώνει τα όργανα ∆ιοίκησης και τις υπηρεσίες του 
∆ήμου και μεριμνά για τη προετοιμασία ανάλογων δημοσιεύσεων με στόχο την 
προάσπιση των συμφερόντων του ∆ήμου. 

• Συνεργάζεται με τον τοπικό τύπο για θέματα τοπικά και επιμελείται της έκδοσης 
των απαραιτήτων πληροφοριακών στοιχείων και ενημερωτικών εκδόσεων. 

• Επιμελείται και διεκπεραιώνει κάθε σχετική εργασία για την οργάνωση τελετών, 
δεξιώσεων, γευμάτων, εορτών υποδοχής και ξενάγησης διαφόρων 
προσωπικοτήτων.  

• Συλλέγει τις αποστελλόμενες στο ∆ήμο εκδόσεις, αξιολογεί τη χρησιμότητά τους 
και εισηγείται στο ∆ήμαρχο βέλτιστους τρόπους αξιοποίησης τους. 

• ∆ιενεργεί ιεραρχικές κατατάξεις και αντιστοιχίες θέσεων επισήμων. 
• Σχεδιάζει και εφαρμόζει πρωτόκολλο και εθιμοτυπία. 
• Αναλαμβάνει την εύρεση χορηγών για οικονομική κάλυψη εκδηλώσεων. 
• Τηρεί εορτολόγιο και ημερολόγιο για λόγους επικοινωνιακής πολιτικής. 
• Εκτυπώνει επιστολόχαρτα, κάρτες, folders, όπως και έντυπα εταιρικής ταυτότητας 

του ∆ήμου. 
• Τηρεί αρχείο επικοινωνίας με φορείς (π.χ. πολιτικούς, συλλόγους, καλλιτέχνες, 

ελεύθερους επαγγελματίες, ανθρώπους των γραμμάτων, επιχειρήσεις ιδιωτικού 
τομέα, ∆ημόσιες Υπηρεσίες, ∆ημόσιους Οργανισμούς, ∆ημοτικές Επιχειρήσεις, 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, Έντολες ∆υνάμεις, Σώματα Ασφαλείας, ∆ικαστικό Σώμα, 
πολιτικά κόμματα, οργανωμένες μειονότητες,εκκλησιαστικούς ναούς κ.ά.). 

• Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου. 

 
Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης και Προστασίας Καταναλωτή 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω: 
• Τηρεί μητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού 

στην περιοχή του ∆ήμου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις, 
τουριστικές υποδομές, στοιχεία απασχόλησης, οικονομικά στοιχεία κ.ά). 

• Συντάσσει μελέτες για την τουριστική ανάδειξη και ανάπτυξη περιοχών και 
κτισμάτων ειδικού ενδιαφέροντος της πόλης. 

• Επικαιροποιεί, σε συνεργασία με το αντίστοιχο υπουργείο, τις διαδικασίες 
προκειμένου να διατηρηθεί το καθεστώς του ∆ήμου ως τουριστικού προορισμού. 
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• Συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής. 
• Σχεδιάζει και εισηγείται προγράμματα δράσεων παρέμβασης του ∆ήμου για την 

ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχόμενων 
τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς 
φορείς της περιοχής ενώ μεριμνά για τη εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών. 

• Μεριμνά για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων τουριστικής 
προβολής της περιοχής του ∆ήμου (πχ. παραγωγή τουριστικού υλικού και 
εκδόσεις πρακτικών οδηγών, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία 
δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλους ∆ήμους κ.ά.). 

• Μεριμνά για την ενημέρωση και κάθε είδους σχετική πληροφόρηση προς τους 
επισκέπτες του ∆ήμου. 

• Μεριμνά για την προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία και λειτουργία 
μηχανισμών ενημέρωσής του. 

• Εισηγείται για τη σύσταση της επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη 
επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις 
καταναλωτών, τηρεί αρχεία των πορισμάτων της οικείας  επιτροπής καθώς και 
μητρώο καταναλωτών. 

• Συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και τον Συνήγορο του 
Καταναλωτή. 

• Υποδέχεται και εποπτεύει μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές στο πλαίσιο της 
υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από το 
συμβατικό πλαίσιο των δύο μερών (εκπαιδευτικός φορέας, ∆ήμος Αμαρουσίου). 
Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδεύει σε σχέση με τη συγκεκριμένη ειδικότητα και 
αναδεικνύει τις καλές πρακτικές και τις καινοτομικές εφαρμογές που έχουν 
παραχθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες. 

• Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του ∆ήμου προκειμένου να επιτευχθεί το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος. 

•  Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου. 

 
Γραφείο Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς  
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω: 
• Μεριμνά για την ευαισθητοποίηση των πολιτών για συμμετοχή τους σε εθελοντικές 

δράσεις, που αφορούν κυρίως θέματα: Περιβάλλοντος και Εκτάκτων Αναγκών, 
Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγείας, Νέας Γενιάς, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

• Τηρεί αρχείο εθελοντών. 
• Μεριμνά για την εκπαίδευση των εθελοντών σε συνεργασία με τις λοιπές 

υπηρεσιακές μονάδες. 
• Μεριμνά για την ενεργοποίηση των ομάδων εθελοντών ώστε να βρίσκονται σε 

διαρκή ετοιμότητα για την επικουρική δραστηριοποίησή τους και την αρωγή προς 
τις Υπηρεσίες του ∆ήμου που πραγματεύονται αντίστοιχα θέματα. 

• Έχει την ευθύνη για τη συλλογή και αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. 
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• ∆ιοργανώνει εράνους για τη συγκέντρωση χρημάτων και αγαθών για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

• Συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. 
• Συνεργάζεται με φορείς του ∆ημοσίου που έχουν σχέση με τον εθελοντισμό (Γενική 

Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, 
Πυροσβεστικό Σώμα, κ.ά). 

• Συνεργάζεται με Πανεπιστήμια, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και τον Σύνδεσμο 
για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού. 

• Τηρεί το μητρώο νέων και συνεργάζεται με το τοπικό συμβούλιο Νέων για την 
ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη 
ανάπτυξη προσωπικότητας των νέων. 

• Παρακολουθεί τη λειτουργία και δράση των δημοτικών δομών και νομικών 
προσώπων που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς πολιτισμού 
και αθλητισμού της Νέας Γενιάς. 

• Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα στους τομείς ενδιαφέροντος της Νέας Γενιάς. 
• Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του ∆ήμου προκειμένου να επιτευχθεί το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος. 
• Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου. 
 
Γραφείο Απασχόλησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω: 
• Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και τοπικές 

πρωτοβουλίες σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού και Αξιοποίησης 
Πόρων ή συμμετέχει σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες για την προώθηση 
και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του ∆ήμου. 

• Μεριμνά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 
κατάρτισης προωθώντας την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια και λαμβάνοντας υπόψη τις προγραμματικές επιλογές για θέματα 
επαγγελματικής κατάρτισης του περιφερειακού προγράμματος δια Βίου Μάθησης . 

• Μεριμνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του ∆ήμου 
με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την 
προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 

• Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης των ανέργων 
για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή . 

• Συνεργάζεται με τον Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του ∆ήμου. 
• Καταγράφει και αξιοποιεί τις γνώσεις και την υφιστάμενη εμπειρία καθώς επίσης 

και μεταφορά και διάχυση αυτών προς τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. 
• Αξιολογεί και παρουσιάζει τα συμπεράσματα και παραδείγματα καλών πρακτικών. 
• Προτείνει εφαρμογές νέων πρακτικών. 
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• Ενεργεί προς την κατεύθυνση ανάδειξης δυνατοτήτων για απασχόληση σε φορείς 
που δραστηριοποιούνται σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 

• Υιοθετεί νέες ιδέες και πρακτικές που θα συμβάλουν στην προώθηση της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης(ΕΚΕ) τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά του 
∆ήμου. 

• ∆ιοργανώνει Ημερίδες και επιβραβεύει τους φορείς και τις επιχειρήσεις που 
εφαρμόζουν πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 

• Καταγράφει και κατηγοριοποιεί όλους τους τομείς δράσεων του ∆ήμου, με 
αντίστοιχη κοστολόγηση των υπηρεσιών και προϊόντων στους τομείς ∆ημοσίων 
Σχέσεων, Επικοινωνίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής, με 
στόχο την υλοποίηση δράσεων και τη δημιουργία υποδομών και οικονομικών 
υποδομών με αποκλειστικό σκοπό την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη 
καθώς και την εισοδηματική ενίσχυση απόρων κατοίκων της πόλης και άλλων που 
ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. 

• Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου. 

 
∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης και Ανθρώπινου ∆υναμικού 
Η ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης και Ανθρώπινου ∆υναμικού είναι αρμόδια για θέματα ∆ιοικητικού 
Προγραμματισμού ενώ έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό 
εφαρμογής συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση / 
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του ∆ήμου. Παράλληλα είναι αρμόδια για τα 
θέματα Πληροφορικής, Επικοινωνιών και ∆ιαφάνειας, τα ζητήματα της Κοινωνικής 
Μέριμνας καθώς και για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου. Απαρτίζεται από 
επιμέρους τμήματα των οποίων οι αρμοδιότητες περιγράφονται αναλυτικά στον 
Εσωτερικό Οργανισμό του 2011. 
 
∆ιεύθυνση Νομικών Υποθέσεων 
Η ∆ιεύθυνση Νομικών Υποθέσεων παρέχει νομική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα 
του ∆ήμου και τις δημοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων / στόχων / 
συμφερόντων του ∆ήμου. Απαρτίζεται από επιμέρους τμήματα των οποίων οι 
αρμοδιότητες περιγράφονται αναλυτικά στον Εσωτερικό Οργανισμό του 2011. 
 
∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολίτη 
Η ∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολίτη είναι αρμόδια για την παροχή διοικητικών 
πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της 
αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες 
υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη 
∆ιεύθυνση υπάγονται διοικητικά όλα τα παραρτήματα των Κ.Ε.Π. Η ∆ιεύθυνση είναι 
αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν στην δημοτική 
κατάσταση και στην καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του ∆ήμου 
καθώς και για θέματα αλλοδαπών και μετανάστευσης. Απαρτίζεται από επιμέρους 
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τμήματα των οποίων οι αρμοδιότητες περιγράφονται αναλυτικά στον Εσωτερικό 
Οργανισμό του 2011. 
 
∆ιεύθυνση Αθλητισμού και Πολιτισμού 
Η ∆ιεύθυνση Αθλητισμού και Πολιτισμού είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την 
εφαρμογή προγραμμάτων Αθλητισμού και Πολιτισμού, ταυτόχρονα είναι αρμόδια για την 
προώθηση θεμάτων Αθλητισμού και Πολιτισμού με μείζονα τοπική σημασία. Οι 
συγκεκριμένες αρμοδιότητες της ∆ιεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της 
καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, ∆ιαταγμάτων και Υπουργικών 
Αποφάσεων. Απαρτίζεται από επιμέρους τμήματα των οποίων οι αρμοδιότητες 
περιγράφονται αναλυτικά στον Εσωτερικό Οργανισμό του 2011. Στη ∆/νση Αθλητισμού 
και Πολιτισμού υπάγονται και οι αποκεντρωμένες μονάδες του τμήματος Μουσείων και 
Πινακοθήκης. 
 
∆ιεύθυνση Οικονομικής ∆ιαχείρισης 
Η ∆ιεύθυνση Οικονομικής ∆ιαχείρισης είναι αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση των 
οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του ∆ήμου, τη σωστή απεικόνιση των 
οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του. Παράλληλα, έχει 
την εποπτεία των Νομικών Προσώπων του ∆ήμου. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της 
∆ιεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις 
Νόμων, ∆ιαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Απαρτίζεται από επιμέρους τμήματα 
των οποίων οι αρμοδιότητες περιγράφονται αναλυτικά στον Εσωτερικό Οργανισμό του 
2011. 
 
∆ιεύθυνση ∆ημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών 
Η ∆ιεύθυνση ∆ημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών είναι αρμόδια για τα θέματα που 
αφορούν τη διασφάλιση και αξιοποίηση της ∆ημοτικής περιουσίας. Συγχρόνως, η 
∆ιεύθυνση μεριμνά για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών 
που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του ∆ήμου. 
Επιπρόσθετα, είναι αρμόδια για θέματα επιμελητείας, για θέματα που αφορούν το 
κοιμητήριο, καθώς και για την υποστήριξη των δομών εκπαίδευσης. Οι συγκεκριμένες 
αρμοδιότητες της ∆ιεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις Νόμων, ∆ιαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Απαρτίζεται 
από επιμέρους τμήματα των οποίων οι αρμοδιότητες περιγράφονται αναλυτικά στον 
Εσωτερικό Οργανισμό του 2011. 
 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 
Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια για θέματα 
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, συμ εριλαμβανομένων των θεμάτων διαχείρισης ενέργειας.                                ̟                                                   
Είναι αρμόδια για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος, 
με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων 
καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου, δεντροστοιχιών κ.ά. Η ∆ιεύθυνση 
έχει την αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο του ∆ήμου ενώ έχει και την 
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ευθύνη για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του ∆ήμου. 
Επιρόσθετα, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια για την 
αδειοδότηση των ε ιχειρήσεων και των                 ̟                   καταστημάτων. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες 
της ∆ιεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις Νόμων, ∆αταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Απαρτίζεται από επιμέρους 
τμήματα των οποίων οι αρμοδιότητες περιγράφονται αναλυτικά στον Εσωτερικό 
Οργανισμό του 2011. 
 
∆ιεύθυνση Πολεοδομίας 
Η ∆ιεύθυνση Πολεοδομίας είναι αρμόδια για την εφαρμογή του πολεοδομικού 
σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών, την υλοποίηση 
του σχεδίου πόλης και τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών. Οι συγκεκριμένες 
αρμοδιότητες της ∆ιεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις Νόμων, ∆ιαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Απαρτίζεται 
από επιμέρους τμήματα των οποίων οι αρμοδιότητες περιγράφονται αναλυτικά στον 
Εσωτερικό Οργανισμό του 2011. 
 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων 
Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των 
κάθε είδους τεχνικών έργων του ∆ήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη 
από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησή τους. Συγχρόνως η ∆ιεύθυνση είναι 
αρμόδια για θέματα χωροθέτησης, συγκοινωνίας και κυκλοφορίας καθώς και για τον 
έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως 
στον τομέα των μεταφορών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της ∆ιεύθυνσης στο πλαίσιο 
της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, ∆ιαταγμάτων και 
Υπουργικών Αποφάσεων. Απαρτίζεται από επιμέρους τμήματα των οποίων οι 
αρμοδιότητες περιγράφονται αναλυτικά στον Εσωτερικό Οργανισμό του 2011. 
 
∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
Η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της 
αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και 
μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των 
κοινόχρηστων χώρων καθώς και την συντήρηση των οχημάτων του ∆ήμου. Απαρτίζεται 
από επιμέρους τμήματα των οποίων οι αρμοδιότητες περιγράφονται αναλυτικά στον 
Εσωτερικό Οργανισμό του 2011. 
 
∆ιεύθυνση ∆ημοτικής Αστυνομίας 
Η ∆ιεύθυνση ∆ημοτικής Αστυνομίας είναι αρμόδια για την αποτελεσματική και αποδοτική 
άσκηση των αρμοδιοτήτων  ου έχουν θεσπιστεί με το άρθρο 1 του Νόμου                        ̟                                           3731/2008, 
όπως αυτό ισχύει έως και σήμερα. Απαρτίζεται από επιμέρους τμήματα των οποίων οι 
αρμοδιότητες περιγράφονται αναλυτικά στον Εσωτερικό Οργανισμό του 2011. 
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Νομικά Πρόσωπα ∆ημοσίου ∆ικαίου 
Τα νομικά πρόσωπα του ∆ήμου Αμαρουσίου έχουν συγχωνευτεί σε ένα, στον 
Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Αλλυλεγγύης «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» 
(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α.) . 
 
Ο Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήμου Αμαρουσίου «Αμαρυσία 
Αρτεμις» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α.), είναι Νομικό Πρόσωπο ∆ημοσίου ∆ικαίου, προερχόμενο από 
τη  συγχώνευση των Ν.Π.∆.∆. «Παιδικοί Σταθμοί» και «Κ.Α.Π.Η» του ∆ήμου 
Αμαρουσίου. 
 
Σκοπός του, είναι η εφαρμογή και υλοποίηση Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής για 
την παροχή ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών, αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων του ∆ήμου Αμαρουσίου, δημιουργώντας ένα δίχτυ προστασίας για τις ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες και τη Μαρουσιώτικη οικογένεια. 

 
• Παιδικοί Σταθμοί  

- ∆ιαπαιδαγώγηση, φροντίδα της νοητικής/συναισθηματικής /σωματικής 
ανάπτυξης των παιδιών, στήριξη της οικογένειας 

- 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. 

 
• Κ.Α.Π.Η. (Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων) 
 

Σκοπός του Κ.Α.Π.Η. είναι η πρόληψη βιολογικών ψυχολογικών και κοινωνικών 
προβλημάτων των ηλικιωμένων 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 ηλικιωμένων, καθώς και η έρευνα σχετικών θεμάτων με τους 
ηλικιωμένους. Στα Κ.Α.Π.Η. παρέχονται οι εξής υπηρεσίες: 
- Παροχή πληροφοριών σε θέματα πρόνοιας και σε συνεργασία πάντα με όλες 

τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του ∆ήμου Αμαρουσίου. 
- Συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική στήριξη, κοινωνική φροντίδα των 

ηλικιωμένων μελών, όσο και των οικογενειών τους. 
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- Οργανωμένη ψυχαγωγία. 
- Συμμετοχή σε προγράμματα λουτροθεραπείας 
- Προγράμματα εθελοντισμού 
- Επιμόρφωση, διαλέξεις, μελέτη διαφόρων θεμάτων, επισκέψεις σε μουσεία 

και αρχαιολογικούς χώρους 
- Περίπατοι (πρωινοί, απογευματινοί) μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές, 

εσωτερικού και εξωτερικού. 
- Αντιμετώπιση προβλημάτων μοναχικότητας 
- Φυσικοθεραπεία. 
- Νοσηλευτική φροντίδα: μέτρηση πίεσης, σακχάρου κ.α. 
- Αντιμετώπιση προβλημάτων μοναχικότητας 
- Συνεργασία με τοπικούς Κοινωνικούς φορείς. 

 
Οι παρεχόμενες Υπηρεσίες Κοινωνικού και Ιατρικού χαρακτήρα προσαρμόζονται 
και διευρύνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ανάλογα με τις απαιτήσεις της 
κοινωνίας, της καθημερινότητας και ως πρωταρχικό στόχο ανάλογα με τις 
ιδιαιτερότητες των μελών. 

• ∆ομές Πρόνοιας και Υγείας 

- Τμήμα Πρόνοιας και Προστασίας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων 
- Προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» και «Κοινωνική Μέριμνα» 
- ∆ημοτικό Πολυϊατρείο 
- Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 
- Εθελοντική αιμοδοσία 
- Γραφείο Εθελοντισμού 

 
 

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου 
 

Ανώνυμες Εταιρείες 
Οι Ανώνυμες εταιρείες του ∆ήμου είναι οι ακόλουθες: Άθμωνο Ακινήτων Α.Ε ΟΤΑ και 
Αναπτυξιακή Α.Ε.  

Η «ΑΘΜΩΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» συστάθηκε το 2003 με πρωτοβουλία του ∆ήμου Αμαρουσίου και με 
σκοπό τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου φορέα διαχείρισης και αξιοποίησης δημοτικών 
ακινήτων. Μέτοχοι της εταιρείας είναι ο ∆ήμος Αμαρουσίου κατέχοντας το 99,99% των 
μετοχών και η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. κατέχοντας  το υπόλοιπο 0,01%. Οργανωμένη στα πρότυπα του 
ιδιωτικού τομέα έχει ως πρωταρχικό μέλημα την αποτελεσματική και με όρους αγοράς 
αξιοποίηση και εκμετάλλευση (πώληση - μίσθωση) ιδιόκτητων ακινήτων της.  
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Με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας η στρατηγική της επικεντρώνεται στα 
εξής: 

1. ∆ιάθεση διαμερισμάτων του οικιστικού συγκροτήματος «ΗΛΙ∆Α» στην περιοχή του 
Αγ. Θωμά. 

2. Εκμετάλλευση εμπορικά αξιοποιήσιμων δημοτικών ακινήτων για χρήσεις 
γραφείων, πολιτισμού, φιλοξενίας, εκπαίδευσης, κλπ. 

3. Αξιοποίηση κοινόχρηστων εκτάσεων με κοινωνική ευαισθησία και οικολογική 
φροντίδα. 

4. Ανάπτυξη σχεδίων ανάπλασης δημοτικών απαλλοτριωμένων εκτάσεων με έμφαση 
στη βιώσιμη και αειφόρο αστική ανάπτυξη. 

5. Προώθηση νέων μορφών συνεργασίας, όπως των συμπράξεων μεταξύ δημόσιων, 
διαδημοτικών και ιδιωτικών φορέων για την αξιοποίηση δημοτικών ακινήτων. 

Επίσης έχει τη δυνατότητα παροχής τεχνικών και οικονομικών συμβουλών σε θέματα 
δημοτικής ακίνητης περιουσίας όπως: 

• ∆ημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου δημοτικών ακινήτων με την καταγραφή των 
νομικών, πολεοδομικών και εμπορικών χαρακτηριστικών τους και αποτύπωσης 
αυτών σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS).   

• Οργάνωση, πραγματοποίηση και εκμετάλλευση πολιτιστικών, αθλητικών, 
τουριστικών, ψυχαγωγικών, ξενοδοχειακών και άλλων επενδύσεων απευθείας ή 
και σε συνεργασία  με άλλους φορείς  του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.  

• Κάλυψη στεγαστικών αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών και οργανισμών, 
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και το είδος των αναγκών τους και βελτιώνοντας τη 
σχέση κόστους και ωφέλειας.  

• Αποτελεσματική διαχείριση μισθωτικών συμβάσεων, καθώς και της γενικότερης 
εκμετάλλευσης της χρήσης δημοτικών ακινήτων. 

 
Περιγραφή εσωτερικού περιβάλλοντος και οριζόντιων υπηρεσιών 
 
Ανθρώπινο ∆υναμικό 
Το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στο ∆ήμο παρουσιάζεται αθροιστικά στον 
παρακάτω πίνακα. 
 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Πλήθος 
Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, 
ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα  

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, 
Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, 

ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) 
147  ΠΕ  ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
98  ΤΕ  ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
174  ΔΕ  ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
93  ΥΕ  ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

     
1  ΠΕ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
3  ΤΕ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
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6  ΔΕ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1  ΥΕ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
     
18     ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  
     
1  ΠΕ Μηχανολόγων‐ Μηχανικών ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
     
22  ΠΕ  ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/249Μ/2008
28  ΤΕ  ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/249Μ/2008
83  ΔΕ  ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/249Μ/2008
35  ΥΕ  ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/249Μ/2008
     
31  ΠΕ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
11  ΤΕ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
236  ΔΕ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
118  ΥΕ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Πηγή: ∆ήμος Αμαρουσίου, ∆ιεύθυνση Προσωπικού 
 
Συστήματα ∆ιαχείρισης 
Ο ∆ήμος 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 9001:2000 
• Στην εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 
• Στην εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ 1429: 2008 για τη διαχειριστική επάρκεια 
• Στην εφαρμογή του συστήματος μέτρησης «Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ – 

CAF). 
• Στην εφαρμογή συστήματος μέτρησης δεικτών ποιότητας και αποδοτικότητας. 
 
Ιστορικά, ο ∆ήμος Αμαρουσίου ήταν ο πρώτος ∆ήμος της χώρας που εφάρμοσε το ISO 
για πρώτη φορά το 1996 και πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο 9001:1994 το 
1999. Ακολούθως, το 2002 πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο 9001:2000, ενώ 
επιθεωρήθηκε με επιτυχία για το ίδιο πρότυπο το 2006. Στη συνέχεια ο ∆ήμος εφάρμοσε 
παράλληλα με το παραπάνω σύστημα, το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS 
για το οποίο επιθεωρήθηκε και πιστοποιήθηκε, ως ο πρώτος Ελληνικός ∆ήμος που 
το εφάρμοσε, από το ΥΠΕΧΩ∆Ε το 2006. 
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ∆ήμος Αμαρουσίου διεκδίκησε και έλαβε στην Στοκχόλμη 
στις 19 Νοεμβρίου 2009 το Εθνικό Βραβείο ΕMAS στο πλαίσιο της επιβράβευσης των 
οργανισμών που μειώνουν ενεργά τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις εφαρμόζοντας 
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πράσινες προμήθειες στην αλυσίδα εφοδιασμού τους. Τα βραβεία δόθηκαν από την 
Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 
Ο ∆ήμος Αμαρουσίου έχει εφαρμόσει και συνεχίζει να εφαρμόζει το Κοινό Πλαίσιο 
Αξιολόγησης (CAF), δηλαδή το Ευρωπαϊκό πρότυπο μέτρησης της απόδοσης των 
υπηρεσιών της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της Ε.Ε., του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη ∆ημόσια ∆ιοίκηση, της 
∆ιακυβερνητικής Ευρωπαϊκής Μονάδας για τις ∆ιοικητικές Καινοτομίες και του Ελληνικού 
Υπουργείου Εσωτερικών. 
 
Το 2003 έγινε η πρώτη πειραματική εφαρμογή του ΚΠΑ σε πανελλαδικό επίπεδο στο 
∆ήμο Αμαρουσίου ενώ, το 2007 το Μαρούσι έγινε και πάλι ο πρώτος ∆ήμος στη χώρα 
που εφάρμοσε για δεύτερη φορά το σύστημα μέτρησης ΚΠΑ. Για αυτή τη δεύτερη 
εφαρμογή απονεμήθηκε τιμητικός έπαινος για την συμμετοχή του στην διαδικασία του 
1ου Εθνικού Βραβείου Ποιότητας ∆ημοσίων Υπηρεσιών για την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους. 
 
Τέλος, μέσα στο 2009 ο δήμος Αμαρουσίου προχώρησε στην τρίτη εφαρμογή του ΚΠΑ, 
στην οποία συμμετείχαν το Γραφείο Εφαρμογής Εσωτερικών ∆ιαδικασιών και 
∆ιασφάλισης Ποιότητας, το Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων και Συνεργασιών και το Γραφείο 
Αξιοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων. Ο άξονας των τριών γραφείων αποτελεί 
την βασική λειτουργική, προγραμματική και χρηματοδοτική μονάδα του ∆ήμου. Για την 
3η εφαρμογή του ΚΠΑ ο ∆ήμος Αμαρουσίου κατέκτησε το Εθνικό Βραβείο 
Αποτελεσματικότητας – Αποδοτικότητας – Ποιότητας για το έτος 2009. 
 
Τον Φεβρουάριο του 2010 ο ∆ήμος Αμαρουσίου επαναπιστοποιήθηκε από τον 
εξωτερικό φορέα πιστοποίησης BVQI κατά ISO 9001:2008, ΕΛΟΤ 1429:2008 και ISO 
14001:2004. 
 
Στόχος 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 τις 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 9001:2008, ΕΛΟΤ 1429 και του 
Κανονισμού 761/2001 και 196/2006 

• Η μέγιστη ικανοποίηση των πολιτών, των ωφελούμενων από τα έργα και η 
διαφύλαξη του περιβάλλοντος 
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Ο ∆ήμος Αμαρουσίου αποτελεί ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Q-Cities. 
Μάλιστα, το Συντονιστικό Γραφείο του δικτύου έχει έδρα στο ∆ήμο Αμαρουσίου. Στο 
πλαίσιο αυτό συμμετέχει σε μεγάλα ευρωπαϊκά συνέδρια ποιότητας. Τελευταία 
συμμετοχή αποτέλεσε το ∆ιεθνές Συνέδριο Ποιότητας που έλαβε χώρα στην Γάνδη τον 
Φεβρουάριο του 2010, όπου ο ∆ήμος Αμαρουσίου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την 
πολιτική του στον τομέα της ποιότητας. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Quality 
Tools που υλοποιήθηκε το συγκεκριμένο δίκτυο στις αρχές Μαρτίου στο Πλοέστι, 
παρουσιάστηκαν από την πλευρά του δήμου Αμαρουσίου οι καλές πρακτικές που 
χρησιμοποιεί κατά την εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας. 
 
Το γραφείο Ποιότητας σε μια προσπάθεια ευρύτερης επικοινωνίας των διαδικασιών έχει 
αναρτήσει το σύνολο αυτών στην ιστοσελίδα εσωτερικής ενημέρωσης του ∆ήμου, ώστε 
κάθε υπάλληλος να έχει άμεση πρόσβαση. Παράλληλα δε, με την κατάργηση της 
εσωτερικής διανομής, αναμένεται εξοικονόμηση πόρων προς την κατεύθυνση της 
ορθότερης λειτουργίας του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Επιπρόσθετα, και 
στο παραπάνω πλαίσιο καταργήθηκαν όλοι οι φυσικοί φάκελοι ISO των υπηρεσιών και 
αντικαταστάθηκαν από ηλεκτρονικούς. 
 
Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση & Εξυπηρέτηση του πολίτη 
O ∆ήμος Αμαρουσίου έχει ενσωματώσει στη λειτουργία του μια σειρά από ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. 
 
• Μέσα από τη λειτουργία της τηλεφωνικής και διαδικτυακής Γραμμής ∆ημότη - 

15321, οι δημοτικές υπηρεσίες έχουν προχωρήσει στην άμεση επέμβαση και 
διεκπεραίωση χιλιάδων αιτήσεων από την πρώτη μέρα λειτουργίας της 

• Έχει δημιουργήσει ηλεκτρονική πύλη, μέσα από την οποία μπορεί ο πολίτης να 
αντλήσει πληροφορίες αλλά και να εξυπηρετηθεί ηλεκτρονικά. 

• Προωθεί την Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση στις διοικητικές λειτουργίες του ∆ήμου. 
Μια σειρά από πιστοποιητικά και υπηρεσίες παρέχονται στους πολίτες 
ηλεκτρονικά. 

• Στοχεύει στην επαναλειτουργία στο ∆ήμο Αμαρουσίου Σχολής Πληροφορικής, για 
την εκπαίδευση Εργαζομένων και την πιστοποίηση δεξιοτήτων πληροφορικής, στο 
πλαίσιο της ∆ια Βίου Μάθησης. 

• Έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση του έργου για την υποδομή και τις εφαρμογές 
των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). 

• Μέσα από τη συμμετοχή του ∆ήμου στο Πρόγραμμα «Σύζευξις» προωθείται η 
ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των τηλεπικοινωνιακών υποδομών του ∆ήμου 
(τηλεφωνία –ίντερνετ). 

• Με την υλοποίηση του έργου Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη ∆ιαχείριση Υποδομών 
∆ημόσιας Χρήσης για τη Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής, δημιουργείται μια 
ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία θα προσφέρει στους πολίτες υπηρεσίες που 
σχετίζονται με τις υποδομές δημόσιας χρήσης του ∆ήμου. 



∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011 -2014  
 Ενότητα 1: «Στρατηγικός Σχεδιασμός» 

Σελίδα 89 από 128 
 

Αναφορικα τώρα με τις παρεχόμενες σήμερα ηλεκτρονικές υπηρεσίες, και το επίπεδο 
αυτών, παρατίθεται ο ακόλουθος πίνακας, στον οποίο γίνεται καταγραφή και 
αποτύπωση αυτών: 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Α/Α 
Επίπεδο 
Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών 

Περιγραφή     

1. Στάδιο 2  Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης 
2. Στάδιο 2 Χορήγηση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας 
3. Στάδιο 2 Έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης 
4. Στάδιο 2 Έκδοση πιστοποιητικού μητρώου αρρένων (για στρατολογία) 
5. Στάδιο 1 Αίτημα για δημιουργία, πλήρη ανακατασκευή οδού 
6. Στάδιο 1 Αίτημα που αφορά τα δίκτυα του ∆ήμου 
7. Στάδιο 1 Αίτημα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
8. Στάδιο 1 Οδοκαθαρισμός 
9. Στάδιο 1 Καθαρισμός σχολείων και κοινόχρηστων χώρων   

10. Στάδιο 1 
Μετακίνηση – πλύσιμο – οριοθέτηση – αντικατάσταση – προσθήκη – 
αφαίρεση κάδου 

11. Στάδιο 1 Αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων και ανακύκλωσης 
12. Στάδιο 1 Συντήρηση Πρασίνου 
13. Στάδιο 1 Πότισμα/∆ενδροφύτευση /Κλάδεμα/Χορτοκοπή 
14. Στάδιο 1 Συντήρηση σχολικών κτιρίων 
15. Στάδιο 1 Επισκευή πλακοστρώσεων – πεζοδρομίων 
16. Στάδιο 1 Κάλυψη λακκουβών 
17. Στάδιο 1 Καμένη λάμπα στο δρόμο του σπιτιού σας 
18. Στάδιο 1 Επισκευή σε φθαρμένη κολώνα ηλεκτροφωτισμού 
19. Στάδιο 1 Βελτίωση Φωτισμού 
20. Στάδιο 4 Ηλεκτρονικές Πληρωμές 
21. Στάδιο 1 Λίστα Ενημέρωσης με τα έντυπα του ∆ήμου ή και το Newsletter 
22. Στάδιο 2 Κλείσιμο ραντεβού με δημοτικούς λειτουργούς 
23. Στάδιο 2 Καταχωρήστε την επιχείρησή σας 
24. Στάδιο 3 Αίτημα για λογότυπο του ∆ήμου 

  
Επίπεδο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ορίζονται τα 5 στάδια υλοποίησης: Στάδιο 1 - Πληροφόρηση, Στάδιο 2 - 
Αλληλεπίδραση, Στάδιο 3 Αμφίδρομη αλληλεπίδραση, Στάδιο 4 Συναλλαγή, Στάδιο 5 Προσωποποίηση. 

Πηγή: ∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολίτη 
 
Κτηριακές Υποδομές 
Οι κτιριακές υποδομές του ∆ήμου Απαρουσίου, παρουσιάζονται ακολούθως : 
 
• Συγκρότημα 4 κτιρίων επί των οδών Επταλόφου αρ. 13-15-Πριγκιποννήσων 

αρ. 16 &      Ολυμπίας αρ.11 στην περιοχή Νερατζιώτισσας. 
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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 
 
Κτίριο 2  Ο.Τ. 480  
Εμβαδόν Οικοπέδου: 4.049,79 τ.μ.  
Σύνολο Ανωδομής: 2.490 τ.μ. (∆υο ακριανά κτίρια 5όροφα και ένα μεσαίο 4όροφο με 
το ισόγειο χώρο και Υπόγειος χώρος 186,00τ.μ. ) 
Συνολικό Εμβαδόν Κτιρίου:2.676 τ.μ.  
Χρήσεις: Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα 
 
Κτίριο 3  Ο.Τ. 480  
Εμβαδόν Οικοπέδου:  4.049,79 τ.μ.  
Σύνολο Ανοδωμής: 980 τ.μ. ( Ισόγειο και πέντε όροφοι ) 
Χρήσεις: Ξενώνας Φιλοξενίας 
 
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 
868,77τ.μ / Ισόγειο 452,70τ.μ. / Α΄ Όροφος: 452,70τ.μ. / Όροφος 474,81τ.μ. )  
Χρήσεις: Πολιτιστικό κτίριο 
 
• 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 ∆ΕΗ.  
 
• 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. / ∆ώμα 
23,95τ.μ. )  
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Υπαίθριες Θέσεις Στάθμευσης: 4 
Χρήση: Πολιτιστικό κέντρο 
 
• Εννέα (9) ∆ιαμερίσματα από 125-184τμ με αποθήκη και υπόγεια θέση 

στάθμευσης στην οδό Ζήνωνος Ελεάτου 8-10 και στην οδό Αγησιλάου 6-8 
(πλησίον Νοσοκομείου ΙΑΣΩ), όπως παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα 

 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΠΙΦ.(μ2) ΟΡΟΦΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΠΟΛ/ΚΙΑΣ 
ΥΠΝΟ∆ΩΜ. PARK.ΥΠΟΓ. 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ 
(euro/μ2) 

             
Ε01/Α-A01 146 1ος Ε01/Α 3 Ε01-Ρ15 2.123 
Ε01/B-A03 146 1ος Ε01/Β 3 Ε01-Ρ05 2.123 
Ε01/A-B01 

 
146 2ος Ε01/Α 3 Ε01-Ρ04 2.208 

Ε01/B-B03 
 

146 2ος Ε01/Β 3 Ε01-Ρ13 2.208 

Ε01/Α-Γ01 
 

184 3ος Ε01/Α 4 Ε01-Ρ16 2.222 

Ε02/B-A03 
 

146 1ος Ε02/Β 3 Ε02-Ρ13 2.123 

Ε02/A-B01 146 2ος Ε02/Α 3 Ε02-Ρ16 2.208 
Ε02/B-B03 146 2ος Ε02/Β 3 Ε02-Ρ05 2.208 
Ε02/B-B04 125 2ος Ε02/Β 3 Ε02-Ρ14 2.276 

 
• Τρία (3) ∆ιαμερίσματα επί της οδού Αμαρυσίας Αρτέμιδος & Φαιάκων σε 1 

γειτονιά του οικισμού "ΗΛΙ∆Α" της περιοχής Αγίου Θωμά Αμαρουσίου, 
όπως παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα 

 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΠΙΦ.(μ2) ΟΡΟΦΟΣ ΥΠΝΟ∆ΩΜ. PARK.ΥΠΟΓ. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ (euro/μ2) 

           
D03/A-B01 139 2ος 3 D03-P15 2.646 
D04/B-A03 153 1ος 3 D04-P12 2.468 

      
D04/B-B03 153 2ος 3 D04-P05 2.567 

 
 
Υλικότεχνικός Εξοπλισμός 
Τα στοιχεία που παρατίθενται ακολούθως αφορούν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τα 
πληροφοριακά συστήματα του ομίλου του ∆ήμου Αμαρουσίου σύμφωνα με την 
καταγραφή που έγινε στο πλαίσιο του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράματος σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ∆ήμου Αμαρουσίου: 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Τηλεφωνικό Κέντρο 2 μεγάλα, 5 μικρά 
Γραμμές ISDN 3 PRI, 25 BRI 
Λογισμικό Αυτοματισμού Γραφείου Ms Office (430) 
Πρόσβαση στο Internet DSL 1 Μb   + Σύζευξις 
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση http://www.maroussi.gr/ 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 415
Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο ΝΑΙ
Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο στη ∆ικτυακή Πύλη -
Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση Εγγράφων -
Η/Υ και 
SERVERS Pentium IV 350 

 Pentium 105 
 Η/Υ εκτός λειτουργίας - 
 SERVERS 6 
Λειτουργικό 
Σύστημα σε 
χρήση 

UNIX 15 

 Windows XP 350 
 Windows 2000                       4 
 Windows NT - 
 Windows 98 80 
Εκτυπωτές Laser  100

 Injekt  40 
 DOT MATRIX 10 
 ∆ικτυακοί 30 
 Εκτυπωτές εκτός λειτουργίας 2 
Περιφερειακά Scanner 10

 Φωτοτυπικά 10 
 Fax 25 
 Plotters 2 
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Πηγή : ∆ιεύθυνση Προσωπικού – Ανθρώπινου ∆υναμικού 
 
Όσον αφορά τα υφιστάμενα δίκτυα στο ∆ήμο Αμαρουσίου: 
• Σχετικά με το εσωτερικό δίκτυο το κτήριο που στεγάζει το ∆ήμο Αμαρουσίου 

διαθέτει δομημένη καλωδίωση (UTP Cat-5) με ένα rack ανά όροφο και ένα Server 
Room στο υπόγειο (-1 όροφο). Τα Switch ανά όροφο συνδέονται με οπτικές ίνες με 

∆ίκτυο  

∆ικτυακές 
Εφαρμογές 

Ηλεκτρον. Ταχυδρομίου Ναι (370)
∆ιακίνηση εικόνας/video -
Αποστολής και λήψης Fax -
∆ιακίνησης δομημένων εγγράφων 
EDI/EDIFACT - 

∆ιακίνησης φορτίου www IE / Firefox
Βάσεις 
∆εδομένων 

Τοπική 
Βάση 

Λειτουργικό 
Σύστημα 

Win 2003 – 
XP Ναι (8) 

   Win 2003 – 
DOS Ναι (1) 

   WinNT - 
  Τύπος Access Ναι (4) 

   dBase-
Clipper Ναι (1) 

   SQL Ναι (4) 

  Εφαρμογές 

Οικονομική (Alfaware) -  
∆ημοτολόγιο (Alfaware) -  
Ληξιαρχείο (Alfaware) -  
∆ημ.Συμβούλιο (Αποφάσεις) 
-  Μισθοδοσία Προσωπικού -  
∆ΕΗ-ΤΑΠ -  Αδειες 
Καταστημάτων -  Εξωτερικά 
Συνεργεία -  πολλές μικρές 
εφαρμογές 

 

Εξωτερική Βάση Ναι (2)

∆ιασύνδεση με 
άλλες βάσεις 
δεδομένων 

Ονομασία Ε-Πολεοδομία,  Ε-ΚΕΠ 
Ηλ.∆ιεύθυνση -
Φορέας ΥΠΕΣ-ΚτΠ, ΥΠΕΣ 

Σκοπός Πολεοδομικές άδειες κλπ.  
Αιτήματα πολιτών 

Έργα πληροφορικής που έχουν υλοποιηθεί Ναι
Έργα πληροφορικής σε εξέλιξη Ναι 
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το κεντρικό switch που βρίσκεται στο υπόγειο στο Server Room. ∆ύο υπηρεσίες 
του ∆ήμου που είναι σε εξωτερικούς χώρους και έχουν άμεση επαφή με το δίκτυο 
του ∆ήμου συνδέονται με οπτικές ίνες. 

• To gateway του WiFi δικτύου βρίσκεται στο ∆ημαρχιακό Μέγαρο, ο κεντρικός 
κόμβος είναι στο ∆ημαρχιακό Μέγαρο και από εκεί γίνεται η σύνδεση των άλλων 
κόμβων. Το WiFi δίκτυο αποτελείται από 8 κόμβους. Όλοι οι κόμβοι συνδέονται 
μεταξύ τους με 801.2 A και οι χρήστες συνδέονται σε 801.2 B-G. Το δίκτυο WiFi 
είναι ξεχωριστό από το εσωτερικό δίκτυο data του ∆ήμου. 

 
Προχωρώντας στην αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος και τον εντοπισμό των 
κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης, παρατίθεται ο ακόλουθος πίνακας 
περιγραφής των Προβλημάτων – Περιορισμών και ∆υνατοτήτων – Ευκαιριών που 
αφορούν το Εσωτερικό Περιβάλλον του ∆ήμου: 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ∆ΗΜΟΥ - ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ 
∆ΟΜΗ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Προβλήματα/ανάγκες ∆υνατότητες 
 Ανάγκη αναδιοργάνωσης και 
ανασχεδιασμού διαδικασιών για 
την προσαρμογή στα νέα 
δεδομένα 

 Μεταβίβαση και ανάληψη νέων 
αρμοδιοτήτων και ευθυνών από 
το ∆ήμο λόγω Καλλικράτη, χωρίς 
τους απαραίτητους οικονομικούς 
πόρους. 

 Ανάγκη για ταχύτερη 
προσαρμογή των δημοτικών 
υπηρεσιών στις απαιτήσεις του 
Καλλικράτη και στην εφαρμογή 
των νέων διαδικασιών που 
προβλέπει για μια σειρά από 
απαραίτητες λειτουργίες του 
∆ήμου ( π.χ. προμήθειες) 

  

 ∆ημοτικός Οργανισμός με 
∆ιαχειριστική Επάρκεια- 
Πιστοποίηση και εφαρμογή 
Συστήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας 
και Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης  

 Προσπάθεια  διαρκούς βελτίωσης με 
την ανάληψη μέτρων για την 
διόρθωση αδυναμιών και την 
βελτίωση των προσφερόμενων 
υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά 
και της εσωτερικής διοικητικής 
οργάνωσης 

 Ο διαρκής εκσυγχρονισμός ως 
μόνιμο στοιχείο της πολιτικής της 
διοίκησης του ∆ήμου με πιο 
χαρακτηριστικό παράδειγμα τον 
εκσυγχρονισμό του Ο.Ε.Υ.,  

 Η καινοτομική λειτουργία μονάδων 
ειδικής αρμοδιότητας, όπως το 
γραφείο ποιότητας, το γραφείο 
διαχείρισης ευρωπαϊκών και εθνικών 
πόρων, το γραφείο εθελοντισμού, το 
γραφείο πολιτικής άμυνας και 
προστασίας 

 Η συστηματική διερεύνηση της 
γνώμης των χρηστών των δημοτικών 
υπηρεσιών για την ποιότητα αυτών 
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με τη διεξαγωγή κάθε εξάμηνο 
ερευνών ικανοποίησης 

 Η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας σε 
Εθνικό, Ευρωπαϊκό και ∆ιεθνές 
επίπεδο, η οποία προσδίδει στον 
∆ήμο ιδιαίτερο κύρος και μεγάλη 
εμπειρία για την ανάπτυξη και την 
εφαρμογή καινοτομικών εργαλείων 
και μεθόδων 

 Ενσωμάτωση στο μοντέλο διοίκησης 
και στο πλαίσιο των διαδικασιών 
προγραμματισμού, οργάνωσης, 
διαχείρισης και Ελέγχου του ∆ήμου, 
σύγχρονων εργαλείων, που 
επιτρέπει αφενός την αναγνώριση με 
ακρίβεια την πραγματική οικονομική 
μας κατάσταση, αφετέρου 
διασφαλίζει αυτή η απεικόνιση την 
υλοποίηση μακροπρόθεσμων 
αναπτυξιακών στόχων. 

 Η εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων 
ανάλυσης κινδύνων και ευκαιριών για 
όλες τις υπηρεσίες του ∆ήμου 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 
 Περιορισμός πόρων της κεντρικής 
κυβέρνησης προς τους ΟΤΑ, για 
την  τέλεση του έργου τους  

 Η οικονομική συγκυρία περιορίζει 
τη χρηματοδοτική ικανότητα 
δημοτών και επιχειρήσεων 

 Περιορισμένοι πόροι για την 
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και 
την πλήρη επιχειρησιακή 
απορρόφηση των αρμοδιοτήτων 
του Καλλικράτη 

 ∆υνατότητα αναβάθμισης και 
αξιοποίησης των υπηρεσιών και 
δραστηριοτήτων  

 Ανάπτυξη τοπικών δικτύων 
συνεργασίας με όμορους ΟΤΑ.  

 Αξιοποίηση προσκλήσεων του ΕΣΠΑ 
για χρηματοδότηση δράσεων 
αναδιοργάνωσης και ανασχεδιασμού 
εσωτερικών διαδικασιών. 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ  

Προβλήματα/ανάγκες ∆υνατότητες 
 Η προσαρμογή ρόλων και 
αρμοδιοτήτων σε στελέχη του 
∆ήμου παρουσιάζει σημαντικές 
επιχειρησιακές ελλείψεις 

 Η επικάλυψη αρμοδιοτήτων και 
δραστηριοτήτων συντηρεί 
σημαντικό λειτουργικό κόστος 

 Σημαντικές ανάγκες για δράσεις 
δια βίου εκπαίδευσης και 
επιμορφωτικών δράσεων για το 
προσωπικό 

 Ο ∆ήμος διαθέτει στελέχη με  
σημαντική προσφορά στην τοπική 
κοινωνία, τόσο σε κοινωνικό έργο 
όσο και σε διοικητικό επίπεδο 
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 Ελλείψεις προσωπικού σε 
συγκεκριμένες υπηρεσίες και 
αδυναμία κάλυψης των κενών, 
λόγω των αυστηρών περιορισμών 
για νέες προσλήψεις. 

 Βελτίωση  / αναβάθμιση του 
υφιστάμενου πληροφοριακού 
συστήματος διαχείρισης 
προσωπικού στο πλαίσιο 
υλοποίησης ολοκληρωμένου 
πληροφοριακού συστήματος 
διαχείρισης πόρων για το σύνολο 
των υπηρεσιών του ∆ήμου 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 
 Αδυναμία κάλυψης των αναγκών 
σε προσωπικό, λόγω των 
αυστηρών περιορισμών στις 
προσλήψεις. 

 Προβλήματα στην πρόσληψη 
εποχικού προσωπικού, λόγω των 
περιορισμών του νομοθετικού 
πλαισίου. 

 

 Αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων για την ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού 

 Αξιοποίηση των προγραμμάτων 
κατάρτισης του Ο.Α.Ε.∆. για 
διοργάνωση εσωτερικών 
εκπαιδευτικών δράσεων  

 ∆υνατότητα αξιοποίησης εθελοντών 
για την κάλυψη συγκεκριμένων 
λειτουργιών του ∆ήμου  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Προβλήματα/ανάγκες ∆υνατότητες 
 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 ∆ήμου 

 Ανάγκη για απλούστευση των 
διαδικασιών και η παροχή 
ολοκληρωμένων ψηφιακών 
υπηρεσιών (αύξηση επιπέδου 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών) 

 Ανάγκη αναβάθμισης του 
ηλεκτρονικού portal και 
αξιοποίησης του GIS 

 Ανάγκη ένταξης των συστημάτων 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  

 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 ∆ήμου 
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στην καθημερινή λειτουργία του 
∆ήμου 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 
 Η προσαρμογή της λειτουργίας 
του ∆ήμου στην ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση απαιτεί 
συστηματική δέσμευση και 
αναδιοργάνωση της καθημερινής 
λειτουργίας των υπηρεσιών 

  

 Αξιοποίηση του Ε.Π. «Ψηφιακή 
σύγκλιση» και «∆ιοικητική 
Μεταρρύθμιση»  για χρηματοδότηση 
δράσεων  ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης. 

 

ΚΤΙΡΙΑΚΗ  
ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Προβλήματα/ανάγκες ∆υνατότητες 
 Ο δήμος διαθέτει μεγάλο αριθμό 
ακινήτων, μέρος των οποίων 
σήμερα δεν αξιοποιείται 
αποτελεσματικά 

 Η κρίση στην αγορά ακινήτων και 
η τρέχουσα οικονομική συγκυρία 
δεν επιτρέπει στο ∆ήμο την 
περαιτέρω αξιοποίηση σημαντικού 
μέρος των ακινήτων που διαθέτει. 

 Η σημαντική ακίνητη περιουσία που 
έχει ο ∆ήμος στην ιδιοκτησία του 
μπορεί να του διασφαλίσει σημαντικά 
οικονομικά οφέλη 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 
 Άνοδος των τιμών συντήρησης 
μηχανημάτων και κτιριακών 
εγκαταστάσεων. 

 Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία 
περιορίζει  τη συμμετοχή του 
ιδιωτικού τομέα στην αξιοποίηση 
ακινήτων 

 Προγράμματα αξιοποίησης ΑΠΕ και 
εξοικονόμησης ενέργειας σε 
δημοτικά κτίρια. 

 Αξιοποίηση προγραμμάτων του 
ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση του 
τεχνικού εξοπλισμού του δήμου. 

 Αξιοποίηση χρηματοδοτικών 
εργαλείων (π.χ. Σ∆ΙΤ, JESSICA) για 
την βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητη 
περιουσίας 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Προβλήματα/ανάγκες ∆υνατότητες 
 Σημαντικές καθυστερήσεις / 
περικοπές στις επιχορηγήσεις 
από την κεντρική διοίκηση 

 Ο υπερβολικός δανεισμός της 
περιόδου 1998-2006 και η ανάγκη 
εξυπηρέτησης του χρέους, 
περιορίζει τις οικονομικές 
δυνατότητες του ∆ήμου να 
χρηματοδοτήσει έργα και νέες 
υπηρεσίες, προς όφελος του 
δημότη. 

 Αναλυτική κοστολόγηση 
λειτουργιών του ∆ήμου  

 Προσαρμογή της επιχειρησιακής 
λειτουργίας του στην τρέχουσα 
δημοσιονομική συγκυρία 

 Μηχανισμός είσπραξης 
παρελθόντων απαιτήσεων 

 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 
 Η εφαρμογή του προγράμματος 
εξυγίανσης περιορίζει κοινωνικές 

 Περαιτέρω αξιοποίηση εθνικών / 
ευρωπαϊκών 
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και αναπτυξιακές δράσεις του 
∆ήμου. 

 Αύξηση των δημοτών που 
χρήζουν οικονομικής ενίσχυσης 
καθώς ανήκουν σε ασθενέστερες - 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες  

 Μειωμένη φοροδοτική ικανότητα 
πολιτών και επιχειρήσεων 

συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων 

 Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 
«ΕΛΛΑ∆Α» και αξιοποίηση του 
μηχανισμού Σ∆ΙΤ σε περιπτώσεις 
που κρίνεται σκόπιμο 

 Νομοθετική πρόβλεψη 
(Ν.3979/2011) για πρόγραμμα 
ρύθμισης οφειλών προς τον δήμο  

 
ΣΥΝΟΨΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

• ∆ημοτικός Οργανισμός με ∆ιαχειριστική Επάρκεια- Πιστοποίηση και εφαρμογή 
Συστήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. 

• Ενσωμάτωση στις λειτουργίες του ∆ήμου του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) 
• Συμμετοχή σε ∆ίκτυα Πόλεων και ∆ιαδημοτικές Συνεργασίες. 
• Λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμμής ∆ημότη 15321 για διεκπεραίωση αιτημάτων δημοτών 
• Υλοποίηση προγράμματος της Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας, λειτουργία νέας 

Ηλεκτρονικής Πύλης και δημιουργία /εγκατάσταση προγράμματος GIS ια την 
εξυπηρέτηση των πολιτών / επιχειρήσεων, αλλά και την εσωτερική λειτουργία των 
υπηρεσιών του ∆ήμου 

• Ο υπερβολικός δανεισμός της περιόδου 1998-2006 και η ανάγκη εξυπηρέτησης του 
χρέους, περιορίζει τις οικονομικές δυνατότητες του ∆ήμου να χρηματοδοτήσει έργα και 
νέες υπηρεσίες, προς όφελος του δημότη. 

• Κατάρτιση και υλοποίηση προγράμματος Οικονομικής Αποκατάστασης της 
Οικονομικής Λειτουργίας  του ∆ήμου, συμπεριλαμβανομένης της αναχρηματοδότησης των 
δανειακών υποχρεώσεων και της μείωσης των υποχρεώσεων μετά από 
αναδιαπραγμάτευση 

• Ενσωμάτωση στο μοντέλο διοίκησης και στο πλαίσιο των διαδικασιών προγραμματισμού, 
οργάνωσης, διαχείρισης και Ελέγχου του ∆ήμου, σύγχρονων εργαλείων, που μας 
επιτρέπει να γνωρίζουμε αφενός με ακρίβεια την πραγματική οικονομική μας 
κατάσταση, αφετέρου μας διασφαλίζει αυτή η απεικόνιση την υλοποίηση 
μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών στόχων.  

• Εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διοικητικής οργάνωσης, με λιγότερα νομικά πρόσωπα 
και μικρότερο λειτουργικό κόστος. 

• Μεταβίβαση και ανάληψη νέων αρμοδιοτήτων και ευθυνών από το ∆ήμο λόγω 
Καλλικράτη, χωρίς τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους. 

• Νέος εσωτερικός οργανισμός για την εσωτερική λειτουργία του ∆ήμου 
προσαρμοσμένος στο πλαίσιο του Καλλικράτη και την τρέχουσα δημοσιοοικονομική 
συγκυρία 

• Ανάγκη για ταχύτερη προσαρμογή των δημοτικών υπηρεσιών στις απαιτήσεις του 
Καλλικράτη και στην εφαρμογή των νέων διαδικασιών που προβλέπει για μια σειρά από 
απαραίτητες λειτουργίες του ∆ήμου (π.χ. προμήθειες) 

• Σταδιακή ένταξη του προσωπικού των δημοτικών επιχειρήσεων και νομικών 
προσώπων που καταργήθηκαν, στο ∆ήμο. 

• Ελλείψεις προσωπικού σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και αδυναμία κάλυψης των κενών, 
λόγω των αυστηρών περιορισμών για νέες προσλήψεις.  
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• Περιορισμένη αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την εξυπηρέτηση του 
πολίτη, αλλά και τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του ∆ήμου  

• Η κρίση στην αγορά ακινήτων και η τρέχουσα οικονομική συγκυρία δεν επιτρέπει στο 
∆ήμο τη βέλτιστη αξιοποίηση σημαντικού μέρος των ακινήτων που διαθέτει. 

• Περιορισμένες προσκλήσεις για τους ΟΤΑ για την αξιοποίηση Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων (ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση) 
 

 
∆ημοτική περιουσία του ∆ήμου προς αξιοποίηση 
Την Ιδιόκτητη Ακίνητη περιουσία του ομίλου ∆ήμου Αμαρουσίου διαχειρίζονται η 
«ΑΘΜΟΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (της 
οποίας βασικό αντικείμενο δραστηριότητας αποτελεί η αποτελεσματική και με όρους 
αγοράς διαχείριση και αξιοποίηση των ∆ημοτικών ακινήτων ) και η ∆ιεύθυνση Ακίνητης 
Περιουσίας και Προμηθειών,. 
 
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα  Ιδιόκτητα Ακίνητα της «ΑΘΜΟΝΟ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» καθώς και η Ιδιόκτητη Ακίνητη περιουσία ομίλου ∆ήμου Αμαρουσίου 
που διαχειρίζεται η εταιρία. 
 
Ιδιόκτητα Ακίνητα της «ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» 
 
Α/Α Ακίνητο Περιγραφή-Χρήση Συνολικό 

Εμβαδόν 
Ανωδομών (τμ) 

Αξίες 
Συμβολαίων 
(σε €) 

1 ΗΛΙ∆Α 1 ΚΑΙ ΗΛΙ∆Α 2 
Media Village 

57 Νεόδμητα 
∆ιαμερίσματα με 
Αποθήκες και Θέσεις 
Στάθμευσης (έχουν 
πωληθεί 9) 

8.413 21.830.930,00

2 ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ & 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Βας. Σοφίας αρ. 85 & Γ. Σουρή 

Κτήριο Γραφείων, 
Αποθηκών και Θέσεων 
Στάθμευσης 

939,14 5.000.000,00 

3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ 
Μεγ. Αλεξάνδρου αρ. 54 & 
Πλαταιών 

Πολιτιστικό Κέντρο 247,74 600.000,00 

4 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 4 ΚΤΗΡΙΩΝ 
ΣΤΗ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ 
Επταλόφου αρ. 13-15 -
Πριγκιποννήσων αρ. 16 & 
Ολυμπίας αρ. 11 

2 Κτήρια Ξενοδοχειακής 
Υποδομής, 1 Κτήριο 
Συνεστιάσεων-
Εκθέσεων και 1 Κτήριο 
Συνεδριακού & 
Εκπαιδευτικού Κέντρου 

5.519,21 14.700.000,00
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Α/Α Ακίνητο Περιγραφή-Χρήση Συνολικό 
Εμβαδόν 
Ανωδομών (τμ) 

Αξίες 
Συμβολαίων 
(σε €) 

5 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. στην περιοχή 
του ΟΑΚΑ (με παρακράτηση 
κυριότητας) 

Οικόπεδα-
Αγροτεμάχια & 
παραρεμάτια 
(κοινόχρηστος χώρος 
πρασίνου) 

25.241,78 15.674.784,76

ΣΥΝΟΛΟ 57.805.714,76 
Πηγή: ΑΘΜΟΝΟΝ 
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Ιδιόκτητη Ακίνητη περιουσία ∆ήμου Αμαρουσίου που διαχειρίζεται η «ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» 
 

A/A ∆ιεύθυνση Χρήση 
Συνολικό 
Εμβαδόν 

Άνω δομών 
(τμ) 

Συνολικό 
Εμβαδόν 
Οικοπέδου 

(τμ) 

Αξία/Ημερομ.
Εκτίμησης 
από ΣΟΕ 

(σε€) 

Αξία/Ημερομ. 
Εκτίμησης από
King Hellas και 

Αφοί 
Σωτηρόπουλοι 

(σε €) 

Αριθμός 
Οικοδομικής Αδείας

1 ΗΛΙ∆Α 2 - MEDIA 
VILLAGE 

3 Νεόδμητα 
∆ιαμερίσματα 
Κενά 

382 - 
981.439 

15/04/2005 
1.010.100 
19/05/2006 

Άρθρο 6 
Ν.3207/2003 ΦΕΚ 

302Α 

2 ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 
& ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΚΑΪΡΗ 

Πολιτιστικό Κέντρο 
(Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας) 

586,72 710 1.163.000 
30/09/2005 

1.700.000 
29/06/2005 109/2003 

3 ΝΙΟΒΗΣ & 
ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ 

Πολιτιστικό Κέντρο 
(Κενό) 595 1.573,25 2.125.000 

15/10/2005 
2.315.000 
29/06/2005 90/2004 

4 ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ & ΣΤΡ. 
ΣΑΡΑΦΗ (ΑΝΑΒΡΥΤΑ) 

Πολιτιστικό Κέντρο 233,8 390 - - 60/2004 

5 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 9 Κτίριο Γραφείων 
(Κενό) 636,25 361 1.300.000 

03/08/2005 
1.510.000 
29/06/2005 5389/1977 

6 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ & 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

Βρεφονηπιακός 
Σταθμός 679,62 986,88 - - 76/2004 

7 
ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ & ΑΛ. 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
(ΑΝΑΒΡΥΤΑ) 

Βρεφονηπιακός 
Σταθμός 603,01 1.005,86 - - 217/2004 
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A/A ∆ιεύθυνση Χρήση 
Συνολικό 
Εμβαδόν 

Άνω δομών 
(τμ) 

Συνολικό 
Εμβαδόν 
Οικοπέδου 

(τμ) 

Αξία/Ημερομ.
Εκτίμησης 
από ΣΟΕ 

(σε€) 

Αξία/Ημερομ. 
Εκτίμησης από
King Hellas και 

Αφοί 
Σωτηρόπουλοι 

(σε €) 

Αριθμός 
Οικοδομικής Αδείας

8 
«ΣΤΟΥΝΤΙΟ Α» 
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΟΥ Ε. 
ΠΑΠΑΣΥΜΕΩΝ 

Βρεφονηπιακός 
Σταθμός & 
Πολ/τουργικός χώρος 

869,34 1.370,50 1.700.000 
16/12/2005 

2.150.000 
29/06/2005 61/2004 

9 ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 
84 ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 

Παράρτημα Νηπιακού 
Σταθμού 127 750 - - - 

10 ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 17 Παράρτημα Νηπιακού 
Σταθμού 140 550 - - - 

11 ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 18 ΚΑΙ 
ΧΛΟΗΣ 

Παράρτημα Νηπιακού 
Σταθμού 150 806 - -  

12 
ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 127 
ΚΑΙ ΧΛΟΗΣ 

Παράρτημα Νηπιακού 
Σταθμού 150 750 - - - 

13 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 8 
Βρεφονηπιακός 
Σταθμός 
(Κληροδότημα 

151,4 636,28 - - - 

14 ∆ΙΟΝΥΣΟΥ & 
ΝΙΟΒΗΣ 

Κλειστό Γυμναστήριο 
Μπάσκετ Αγ. Θωμά 
(ΚΑΕ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) 

2.033,72 6.785,37 - - 217/1997 
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A/A ∆ιεύθυνση Χρήση 
Συνολικό 
Εμβαδόν 

Άνω δομών 
(τμ) 

Συνολικό 
Εμβαδόν 
Οικοπέδου 

(τμ) 

Αξία/Ημερομ.
Εκτίμησης 
από ΣΟΕ 

(σε€) 

Αξία/Ημερομ. 
Εκτίμησης από
King Hellas και 

Αφοί 
Σωτηρόπουλοι 

(σε €) 

Αριθμός 
Οικοδομικής Αδείας

15 
ΚΥΠΡΙΩΝ 
ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ & 
ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 

∆ημοτικό 
Κολυμβητήριο και 
Γήπεδα Τένις 

581,76 4.439,98 - - 105/1994 

16 
ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 8, 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ 
ΠΛΑΣΤΗΡΑ 

∆ημοτικό Παιδικό 
Γυμναστήριο «Σπύρος 
Λούης» 

- 2.927   - 

17 ΒΥΡΩΝΟΣ - ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (Πεύκη) 

Οικόπεδο 
(Κληροδότημα) 
Χαϊμαντά) 

- 2.370 - - - 

18 

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ -
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & Μ. 
ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΟΥ 

Οικόπεδο 
(Κληροδότημα 
Χαϊμαντά) 

- 1.616,6 - - 91/2004 (άχτιστο) 

19 ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 
Κτήμα 
Αηδονόπουλου-
Οικόπεδο - ∆εξαμενές 

- 1.155,7 - - - 

20
ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ-
ΦΟΙΝΙΚΩΝ-ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 
(ΚΤΗΜΑ ΚΑΡΕΛΛΑ) 

Γήπεδα εκτός σχεδίου 
(ΖΟΕ) - 88.830,61 - - Εκτός σχεδίου 

εντός ΖΟΕ 



∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011 -2014  
 Ενότητα 1: «Στρατηγικός Σχεδιασμός» 

Σελίδα 104 από 128 
 

A/A ∆ιεύθυνση Χρήση 
Συνολικό 
Εμβαδόν 

Άνω δομών 
(τμ) 

Συνολικό 
Εμβαδόν 
Οικοπέδου 

(τμ) 

Αξία/Ημερομ.
Εκτίμησης 
από ΣΟΕ 

(σε€) 

Αξία/Ημερομ. 
Εκτίμησης από
King Hellas και 

Αφοί 
Σωτηρόπουλοι 

(σε €) 

Αριθμός 
Οικοδομικής Αδείας

21 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 3 
(ιδιοκτησίας ΚΑΠΗ) 

∆ιατηρητέο 
(∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο 
∆ομών Υγείας) 

189 491,7 - - 75/2005 

22
ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ & 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ιδιοκτησίας 
∆ΕΑ∆Α) 

Κτήριο Λουμίδη -
∆ιατηρητέο-Ερείπιο 130 341,54 - - - 

23
ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΕΙΟ-
ΜΙΛΤΙΑ∆ΟΥ & 
∆ΡΑΓΟΥΜΗ 

∆ιατηρητέο-υπό 
ανακατασκευή 320 1.590,74 - - 22/28.05.2004 

24
Β. ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 
(ιδιοκτησίας ∆ΕΑ∆Α) 

∆ιατηρητέο (γίνονται 
διάφορες εκδηλώσεις 
πολιτισμού) 

282,17 1.227,35 - - 87/2002 

25 ΕΡΙΦΥΛΗΣ  3  ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
Παλαιό ερειπωμένο 
κτήριο (Κληροδότημα 
Χαϊμαντά) 

210 500 - -  

26 ΛΕΩΝΙ∆ΟΥ 17 
ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ 

2 ∆ιαμερίσματα (κενά) 
(Κληροδότημα 
Παπαδη μητριού) 

180 - - -  
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A/A ∆ιεύθυνση Χρήση 
Συνολικό 
Εμβαδόν 

Άνω δομών 
(τμ) 

Συνολικό 
Εμβαδόν 
Οικοπέδου 

(τμ) 

Αξία/Ημερομ.
Εκτίμησης 
από ΣΟΕ 

(σε€) 

Αξία/Ημερομ. 
Εκτίμησης από
King Hellas και 

Αφοί 
Σωτηρόπουλοι 

(σε €) 

Αριθμός 
Οικοδομικής Αδείας

27 ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 42 
∆ημοτικός Θερινός 
Κινηματογράφος 
Μίμης Φωτόπουλος 

68 410 - - - 

28 ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 22 
Κληροδότημα 
Χαϊμαντά (στέγαση 
ΚΑΠΗ) 

290,12 410,367   105/1997 

29
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ, 
ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 

∆ημοτικό Κοιμητήριο 323 - - - ΤΑΣ 2971/2006 

30 ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 ∆ημαρχείο 3.677,82 3.679,50 12.120.000 
08/10/2005 

14.400.000 
29/06/2005 132/1998 

31 ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ-ΠΛ. 
ΗΡΩΩΝ 

Παλαιό ∆ημαρχείο 
(∆ημοτική Ολυμπιακή 
Πινακοθήκη) 

214,53 6.276,87 -  
149/2005 

& 
86/2006 

32 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΤΕΡΠΗΣ Οικόπεδο - 196,59 - - - 

ΣΥΝΟΛΟ 13.804,26 133.139,69 19.389.439 23.085.100  

Πηγή: ΑΘΜΟΝΟΝ 



∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011 -2014  
 Ενότητα 1: «Στρατηγικός Σχεδιασμός» 

Σελίδα 106 από 128 
 

Κινητή περιουσία ∆ήμου Αμαρουσίου 
Ο στόλος αυτοκινήτων που διαθέτει ο ∆ήμος Αμαρουσίου για να ανταπεξέρχεται στις 
καθημερινές ανάγκες των πολιτών αφορά 1) τη ∆ημοτική Συγκοινωνία και 2) Τα 
εξωτερικά συνεργεία. Ειδικότερα: 
 
∆ημοτική Συγκοινωνία 
Ο ∆ήμος Αμαρουσίου, διαθέτει ∆ημοτική συγκοινωνία, η οποία είναι εξοπλισμένη με: 
• 19 θερμικά λεωφορεία αστικού τύπου  
• 2 λεωφορεία φυσικού αερίου  
• 2 λεωφορεία (Ίκαρους) με σύμβαση εκμίσθωσης με την ΕΘΕΛ.  
• 2 mini van για υποστήριξη του συνεργείου (το 1 εκτός κυλοφορίας την τελευταία 

2ετία) 
• 1 δίκυκλο που χρησιμοποιείται από τους επόπτες 
 
Εξωτερικά Συνεργεία 
Ο ∆ήμος Αμαρουσίου, διαθέτει: 
• 19 απορριμματοφόρα 
• 47 ειδικά οχήματα 
• Επιπλέον διαθέτει 4.400 κάδους κάθε τύπου 
 
Αναλυτικά, τα οχήματα του ∆ήμου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 AY-ΕΠΒ3991 ΚΗΗ-3991 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ CHEVROLET 3991 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
2 AY-ΕΠΒ3992 ΚΗΗ-3992 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ CHEVROLET 3992 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
3 AY-ΕΠΒ7822 ΥΖΙ-7822 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI SWIFT 7822 ∆.Ε.Α.∆.Α.   
4 AY-ΕΠΒ7823 ΥΖΙ-7823 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI SWIFT 7823 ∆.Ε.Α.∆.Α.   
5 AY-ΕΠΒ7824 ΥΖΙ-7824 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI SWIFT 7824 ∆.Ε.Α.∆.Α.   
6 AY-ΕΠΒ8609 ΚΗΙ-8609 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PUNTO 8609 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
7 AY-ΕΠΒ8610 ΚΗΙ-8610 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PUNTO 8610 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
8 AY-ΕΠΒ8611 ΚΗΙ-8611 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PUNTO 8611 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
9 AY-ΕΠΒ8612 ΚΗΙ-8612 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PUNTO 8612 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   

10 AY-ΕΠΒ8613 ΚΗΙ-8613 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PUNTO 8613 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
11 AY-ΕΠΒ8614 ΚΗΙ-8614 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PUNTO 8614 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
12 AY-ΕΠΒ8615 ΚΗΙ-8615 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PUNTO 8615 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
13 AY-ΕΠΒ8616 ΚΗΙ-8616 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PUNTO 8616 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
14 AY-ΑΠΡ6338 ΚΗΟ-6338 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 6338 (11) ΜΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
15 AY-ΑΠΡ6339 ΚΗΟ-6339 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 6339 (12) ΜΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
16 AY-ΑΠΡ6340 ΚΗΟ-6340 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 6340 (13) ΜΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
17 AY-ΑΠΡ6341 ΚΗΟ-6341 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 6341 (14) ΜΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
18 AY-ΑΠΡ6342 ΚΗΟ-6342 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 6342 (15) ΜΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ 
19 AY-ΑΠΡ6343 ΚΗΟ-6343 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 6343 (16) ΜΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ 
20 AY-ΑΠΡ6344 ΚΗΟ-6344 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 6344 (18) ΜΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΚΙΝΗΣΙΑ 
21 AY-ΑΠΡ6345 ΚΗΟ-6345 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 6345 (17) ΜΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
22 AY-ΑΠΡ5936 KHO-5936 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΑΝΑΚ/ΣΗΣ ΚΗΟ-5936 IVECO ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ 

23 AY-ΑΠΡ5937 ΚΗΟ-5937 Υ∆ΡΟΦΟΡΟ ΚΗΟ-5937 IVECO ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ - 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΑΝ 

∆ΕΞΑΜΕΝΗ  
24 AY-ΑΠΡ3959 ΚΗΗ-3959 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 3959 ISUZU ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
25 AY-ΑΠΡ3960 ΚΗΗ-3960 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 3960 NISSAN ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
26 AY-ΑΠΡ3961 ΚΗΗ-3961 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 3961 NISSAN ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   

27 AY-ΑΠΡ1823 ΚΗΗ-1823 
ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΑΝΑΚ/ΣΗΣ 1823 

MERCEDES ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ 
28 AY-ΑΠΡ1824 ΚΗΗ-1824 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΑΝΑΚ/ΣΗΣ 1824 RENAULT ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ 
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Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

29 AY-ΑΠΡ1678 ΥΜΟ-1678  ΑΠΟΡ/ΡΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ 1678 MERCEDES ∆.Ε.Α.∆.Α.   
30 AY-ΑΠΡ1680  ΥΜΟ-1680 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ 1680 MERCEDES ∆.Ε.Α.∆.Α.   
31 AY-ΑΠΡ9651 ΖΗΙ-9651 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ 9651 MERCEDES ∆.Ε.Α.∆.Α. ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ 
32 AY-ΑΠΡ9652 ΖΗΙ-9652 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ 9652 MERCEDES ∆.Ε.Α.∆.Α.   

33 AY-ΑΠΡ1752 ΚΗΗ-1752 
ΑΠΟΡ/ΡΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 1752 

MERCEDES ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

34 AY-ΑΠΡ1753 ΚΗΗ-1753 
ΑΠΟΡ/ΡΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 1753 

MERCEDES ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   

35 AY-ΑΠΡ1754 ΚΗΗ-1754 
ΑΠΟΡ/ΡΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 1754 

MERCEDES ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   

36 AY-ΑΠΡ1755 ΚΗΗ-1755 
ΑΠΟΡ/ΡΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 1755 

MERCEDES ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
37 ΑΥ-ΑΣΘ3667 ΚΗΙ-3667 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ VW ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
38 ΑΥ-ΓΡΝ8348 ΜΕ-88348 ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ NISSAN 88348 ∆.Ε.Α.∆.Α.   
39 ΑΥ-ΓΡΝ9144 ΜΕ-99144 ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ NISSAN 99144 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
40 ΑΥ-ΕΠΒ3168 ΝΕΖ-3168 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI 3168 ∆.Ε.Α.∆.Α.   
41 ΑΥ-ΕΠΒ1812 ΥΡΡ-1812 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI 1812 ∆.Ε.Α.∆.Α.   
42 ΑΥ-ΕΠΒ3216 ΖΚΕ-3216 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI 3216 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
43 ΑΥ-ΕΠΒ4958 ΖΗΜ-4958 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI ATOS ∆.Ε.Α.∆.Α.   
44 ΑΥ-ΕΠΒ1815 ΥΡΡ-1815 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI ATOS 1815 ∆.Ε.Α.∆.Α.   
45 ΑΥ-ΕΠΒ3730 ΖΗΥ-3730 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI MATRIX 3730 ∆.Ε.Α.∆.Α. - ΚΑΠΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑ 
46 ΑΥ-ΕΠΒ5759 ΚΗΙ-5759 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI MATRIX 5759 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
47 ΑΥ-ΕΠΒ9750 ΥΥΧ-9750 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ROVER 9750 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΣΙΑ 
48 ΑΥ-ΕΠΒ2815 ΥΒΕ-2815 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SEAT IBIZA 2815 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΣΙΑ 
49 ΑΥ-ΗΜΦ5754 ΚΗΟ-5754 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN 5754 (Υ∆Ρ) ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
50 ΑΥ-ΗΜΦ5755 ΚΗΟ-5755 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN 5755 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
51 ΑΥ-ΗΜΦ5829 ΚΗΟ-5829 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN 5829 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
52 ΑΥ-ΗΜΦ5830 ΚΗΟ-5830 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN 5830 (ΣΧΛ/ΟΙΚ) ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΣΙΑ 
53 ΑΥ-ΗΜΦ5831 ΚΗΟ-5831 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN 5831 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
54 ΑΥ-ΗΜΦ5752 ΚΗΟ-5752 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ TOYOTA 5752 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΣΙΑ 
55 ΑΥ-ΗΜΦ5753 ΚΗΟ-5753 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ TOYOTA 5753 (Ο∆Σ) ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
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Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

56 ΑΥ-ΗΜΦ1980 ΖΖΑ-1980 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ TOYOTA DUNA 1980 ∆.Ε.Α.∆.Α.   
57 ΑΥ-ΗΜΦ1982 ΖΖΑ-1982 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ TOYOTA DUNA 1982 ∆.Ε.Α.∆.Α.   
58 ΑΥ-ΗΜΦ1977 ΖΖΑ-1977 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ TOYOTA DUNA 1977 ∆.Ε.Α.∆.Α.   
59 ΑΥ-ΗΜΦ1978 ΖΖΑ-1978 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ TOYOTA DUNA 1978 ∆.Ε.Α.∆.Α.   
60 ΑΥ-ΗΜΦ1979 ΖΖΑ-1979 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ TOYOTA DUNA 1979 ∆.Ε.Α.∆.Α.   
61 ΑΥ-Κ∆Φ6471 ΙΒΧ-6471 ΚΑ∆ΟΦΟΡΟ MERCEDES 6471 ΓΑΝΤΖΟΦΟΡΟ ∆.Ε.Α.∆.Α.   
62 ΑΥ-Κ∆Φ8249 ΙΕΙ-8249 ΚΑ∆ΟΦΟΡΟ MERCEDES 8249 ΓΑΝΤΖΟΦΟΡΟ ∆.Ε.Α.∆.Α.   

63 ΑΥ-Κ∆Φ8250 ΙΕΙ-8250 
ΚΑ∆ΟΦΟΡΟ MERCEDES 8250 ΓΑΝΤΖΟΦΟΡΟ 

ΣΑΣΜΑΝ ∆.Ε.Α.∆.Α.   

64 ΑΥ-Κ∆Φ1677 ΥΜΟ-1677 
ΚΑ∆ΟΦΟΡΟ ΤΥΠΟΥ AMPLIROLL 1677 

ΓΑΝΤΖΟΦΟΡΟ ∆.Ε.Α.∆.Α.   

65 ΑΥ-Κ∆Φ9650 ΖΗΙ-9650 
ΚΑ∆ΟΦΟΡΟ ΤΥΠΟΥ MULTIBENNES 9650 

ΑΛΥΣΙ∆Α ΜΕΣ ∆.Ε.Α.∆.Α.   
66 ΑΥ-ΠΛΝ0223 ΜΕ-80223 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑ∆ΩΝ 80223 MERS ∆.Ε.Α.∆.Α.   
67 ΑΥ-ΠΛΝ9141 ΜΕ-99141 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑ∆ΩΝ 99141 MERS ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
68 ΑΥ-ΠΛΣ8349 ΜΕ-88349 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 88349 FIAT PIAGGIO ∆.Ε.Α.∆.Α.   
69 ΑΥ-ΠΛΣ8350 ΜΕ-88350 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 88350 FIAT PIAGGIO ∆.Ε.Α.∆.Α.   

70 ΑΥ-ΠΥΡ6610 ΜΕ-106610 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 106610 

NISSAN NAVARA ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
71 ΑΥ-ΠΥΡ0280 ΜΕ-80280 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ MERCEDES 80280 ∆.Ε.Α.∆.Α. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΤΗΜΑ ΣΥΓΓΡΟΥ 
72 ΑΥ-ΠΥΡ3846 ΜΕ-113846 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ MERCEDES BENZ 113846 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΜΑΛΙΕΙΟ 
73 ΑΥ-ΣΡΘ6000 ΜΕ-76062 ΣΑΡΩΘΡΟ JOHNSON 600/00-IVECO ∆.Ε.Α.∆.Α.   
74 ΑΥ-ΣΡΘ6094 ΜΕ-57374 ΣΑΡΩΘΡΟ JOHNSON 600/94-FOR ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
75 ΑΥ-ΣΡΘ6096 ΜΕ-57375 ΣΑΡΩΘΡΟ JOHNSON 600/96-IVECO ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
76 ΑΥ-ΣΡΘ6098 ΜΕ-57376 ΣΑΡΩΘΡΟ JOHNSON 600/98-IVECO ∆.Ε.Α.∆.Α.   
77 ΑΥ-ΣΡΘ8332 ΜΕ-88332 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 88332 (8) ∆.Ε.Α.∆.Α.   
78 ΑΥ-ΣΡΘ8334 ΜΕ-88334 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 88334 (12) ∆.Ε.Α.∆.Α. ΑΚΙΝΗΣΙΑ 
79 ΑΥ-ΣΡΘ8335 ΜΕ-88335 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 88335 (11) ∆.Ε.Α.∆.Α. ΑΚΙΝΗΣΙΑ 
80 ΑΥ-ΣΡΘ8336 ΜΕ-88336 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 88336 (7) ∆.Ε.Α.∆.Α. ΑΚΙΝΗΣΙΑ 
81 ΑΥ-ΣΡΘ8338 ΜΕ-88338 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 88338 (13) ∆.Ε.Α.∆.Α. ΑΚΙΝΗΣΙΑ 
82 ΑΥ-Υ∆Ρ6336 ΚΗΟ-6336 Υ∆ΡΟΦΟΡΟ MERCEDES 6336 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
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Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

83 ΑΥ-Υ∆Ρ6335 ΚΗΟ-6335 Υ∆ΡΟΦΟΡΟ NISSAN 6335 (44) ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
84 ΑΥ-Υ∆Ρ1847 ΙΒΝ-1847 Υ∆ΡΟΦΟΡΟ VOLVO 1847 ∆.Ε.Α.∆.Α.   
85 ΑΥ-ΦΡΓ6474 ΚΗΟ-6474 ΦΟΡΤΗΓΟ CANTER 6474 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
86 ΑΥ-ΦΡΓ6475 ΚΗΟ-6475 ΦΟΡΤΗΓΟ CANTER 6475 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
87 ΑΥ-ΦΡΓ6283 ΚΗΟ-6283 ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 6283 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
88 ΑΥ-ΦΡΓ6284 ΚΗΟ-6284 ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 6284 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   

89 ΑΥ-ΦΡΓ6203 ΚΗΟ-6203 
ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

6203 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   

90 ΑΥ-ΦΡΓ1981 ΖΖΑ-1981 
ΦΟΡΤΗΓΟ SUZUKI VAN ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

1981 ∆.Ε.Α.∆.Α.   

91 ΑΥ-ΦΡΓ1767 ΙΒΝ-1767 
ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΜΕ 

ΓΕΡΑΝΟ ∆.Ε.Α.∆.Α.   
92 ΑΥ-ΦΡΓ1768 ΙΒΝ-1768 ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ 1768 ∆.Ε.Α.∆.Α.   
93 ΑΥ-ΦΡΓ1032 ΙΒΚ-1032 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ CANTER 1032 ∆.Ε.Α.∆.Α.   
94 ΑΥ-ΦΡΓ1033 ΙΒΚ-1033 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ CANTER 1033 ∆.Ε.Α.∆.Α.   
95 ΑΥ-ΦΡΓ1034 ΙΒΚ-1034 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ CANTER 1034 ∆.Ε.Α.∆.Α.   
96 ΑΥ-ΦΡΓ1035 ΙΒΚ-1035 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ CANTER 1035 ∆.Ε.Α.∆.Α.   
97 ΑΥ-ΦΡΓ1846 ΙΒΝ-1846 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ CANTER 1846 ∆.Ε.Α.∆.Α.   
98 ΑΥ-ΦΡΤ5580 ΜΕ-35580 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 35580 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
99 ΑΥ-ΦΡΤ6063 ΜΕ-76063 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 76063 ∆.Ε.Α.∆.Α.   
100 ΑΥ-ΦΡΤ8347 ΜΕ-88347 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 77347 ∆.Ε.Α.∆.Α.   
101 ΑΥ-ΦΡΤ9146 ΜΕ-99146 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 99146 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
102 ΑΥ-ΦΡΤ9145 ΜΕ-99145 ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 99145 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
103 ΑΥ-ΦΡΤ6584 ΜΕ-106584 ΦΟΡΤΩΤΗΣ MUSTANG 106584 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
104 ΑΥ-ΠΥΡΣΒΣ 129 AHG 44  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ BERLIET ∆.Ε.Α.∆.Α. ΑΚΙΝΗΣΙΑ 
105 ΑΥ-ΣΡΘΚΑΡ1 KARCHER ΣΑΡΩΘΡΟ KARCHER Νο4 ∆.Ε.Α.∆.Α. ΑΚΙΝΗΣΙΑ 
106 ΑΥ-ΣΡΘΜΑΝ2 ΑΣΠΡΟ ΣΑΡΩΘΡΟ ΕΠΙΚ/ΝΟ MADVAC Νο2 ∆.Ε.Α.∆.Α. ΑΚΙΝΗΣΙΑ 
107 ΑΥ-ΣΡΘ8331 ΜΕ-88331 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 88331 ∆.Ε.Α.∆.Α. ΑΚΙΝΗΣΙΑ 
108 ΑΥ-ΣΡΘ8333 ΜΕ-88333 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 88333 ∆.Ε.Α.∆.Α. ΑΚΙΝΗΣΙΑ 
109 ΑΥ-ΣΡΘ8337 ΜΕ-88337 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 88337 ∆.Ε.Α.∆.Α.   
110 ΑΥ-∆ΚΚ0641 ΟΒΖ-0641 ∆ΙΚΥΚΛΟ HONDA 0641 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
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Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

111 ΑΥ-∆ΚΚ0642 ΟΒΖ-0642 ∆ΙΚΥΚΛΟ HONDA 0642 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
112 ΑΥ-∆ΚΚ0822 XTN-0822 ∆ΙΚΥΚΛΟ HONDA 822 ∆.Ε.Α.∆.Α.   
113 ΑΥ-∆ΚΚ0823 XTN-0823 ∆ΙΚΥΚΛΟ HONDA 823 ∆.Ε.Α.∆.Α.   
114 ΑΥ-∆ΚΚ0824 XTN-0824 ∆ΙΚΥΚΛΟ HONDA 824 ∆.Ε.Α.∆.Α.   
115 ΑΥ-∆ΚΚ0825 XTN-0825 ∆ΙΚΥΚΛΟ HONDA 825 ∆.Ε.Α.∆.Α.   
116 ΑΥ-∆ΚΚ0826 XTN-0826 ∆ΙΚΥΚΛΟ HONDA 826 ∆.Ε.Α.∆.Α.   
117 ΑΥ-∆ΚΚ0122 HNY-122 ∆ΙΚΥΚΛΟ HONDA NX250 122 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΣΙΑ 
118 ΑΥ-∆ΚΚ8055 HE-8055 ∆ΙΚΥΚΛΟ HONDA ΠΑΠΙ C50 8055 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΣΙΑ 
119 ΑΥ-∆ΚΚ0846 ZKX-846 ∆ΙΚΥΚΛΟ KAWASAKI ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
120 ΑΥ-∆ΚΚ5101 KT-5101 ∆ΙΚΥΚΛΟ SUZUKI 5101 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΣΙΑ 
121 ΑΥ-∆ΚΚ0455 ZZB-455 ∆ΙΚΥΚΛΟ SUZUKI DR200 455 ∆.Ε.Α.∆.Α.   
122 ΑΥ-∆ΚΚ0456 ZZB-456 ∆ΙΚΥΚΛΟ SUZUKI DR200 456 ∆.Ε.Α.∆.Α.   
123 ΑΥ-∆ΚΚ0457 ZZB-457 ∆ΙΚΥΚΛΟ SUZUKI DR200 457 ∆.Ε.Α.∆.Α.   
124 ΑΥ-∆ΚΚ0458 ZZB-458 ∆ΙΚΥΚΛΟ SUZUKI DR200 458 ∆.Ε.Α.∆.Α. ΑΚΙΝΗΣΙΑ 
125 ΑΥ-∆ΚΚ0460 ZZB-460 ∆ΙΚΥΚΛΟ SUZUKI DR200 460 ∆.Ε.Α.∆.Α. ΑΚΙΝΗΣΙΑ 

Πηγή : ∆ήμος Αμαρουσίου  



∆ήμος Αμαρουσίου - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την περίοδο 2011 -2014  
 Ενότητα 1: «Στρατηγικός Σχεδιασμός» 

  

Σελίδα 112 από 128 
 

1.6 Τα Οικονομικά του ∆ήμου 
 
Ακολούθως παρουσιάζονται οι απολογιστκοί πίνακες του ∆ήμου Αμαρουσίου για τα 
Οικονομικά έτη 2009-2011. Ειδικότερα καταγράφονται τα έσοδα ανά πηγή 
χρηματοδότησης και οι ∆απάνες ανα κατηγορία. 
 

ΕΣΟΔΑ €

0  ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  2011  2010  2009 
01  ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 208.042,08 193.128,02  175.141,98
02  ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 86.440,16 95.001,47  153.718,13

03 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  26.797.257,40  27.902.845,33  28.191.998,28

04 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  4.145.457,12  6.625.869,09  6.028.993,82

05  ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  4.982.823,34 3.388.062,80  2.790.765,35

06 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  11.538.303,32  11.206.544,24  14.309.059,34

07  ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  79.285,00 486.589,69  66.670,00
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 47.837.608,42 49.898.040,64  51.716.346,90

1  ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2011 2010 2009 

11 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  153.212,93  3.551.114,13  465.092,02

12 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ  918.203,64  1.504.633,73  2.607.702,90

13  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.930.442,85 1.970.203,15  3.744.796,19
14  ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00  0,00
15  ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.130.711,85 1.064.270,40  1.223.995,83
16  ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  1.529.177,23 913.929,00  1.978.704,85
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 5.661.748,50 9.004.150,41  10.020.291,79

2 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ   2011  2010  2009 

21  ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ   598.700,80 1.069.655,61  1.053.810,40
22  ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ  370.304,62 229.342,16  349.230,40

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)  969.005,42  1.298.997,77  1.403.040,80

3 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΠΟΕ  2011  2010  2009 

31  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ  0,00 248.690,49  18.751.309,51
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32 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 
ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ  568.175,33  437.763,33  468.096,47

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 
ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ  568.175,33  686.453,82  19.219.405,98

4 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  2011  2010  2009 

41 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ  6.558.791,69  5.730.280,83  4.584.848,66

42  ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  521.964,69 19.910,39  391.485,60

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ  7.080.756,38  5.750.191,22  4.976.334,26

5  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  2011 2010 2009 

511 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ  3.705.222,50  4.125.849,14  6.788.934,76

512 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΣΟΔΑ           

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ  3.705.222,50  4.125.849,14  6.788.934,76

 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  65.822.516,55 70.763.683,00  94.124.354,49

 
 

ΔΑΠΑΝΕΣ €
6  ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ  2011 2010 2009 
60  Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  17.150.969,50 13.287.064,40  9.003.068,19
61  Αμοιβές αιρετών και τρίτων  1.278.046,24 2.742.824,28  5.477.894,42
62  Παροχές τρίτων 1.657.608,21 1.309.555,63  1.888.764,10
63  Φόροι και τέλη  25.769,79 25.760,89  37.674,44
64  Λοιπά γενικά έξοδα  540.504,70 192.460,12  297.431,14

65 
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσια 
πίστης  7.101.570,11  6.042.705,12  19.031.897,61

66  Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 132.215,82 93.839,15  98.977,52

67 

Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων 
σε τρίτους παραχωρήσεις‐ παροχές ‐ 
επιχορηγήσεις ‐ επιδοτήσεις ‐ δωρεές  3.438.771,99  5.956.579,53  9.772.693,73

68  Λοιπά έξοδα  214.116,48 47.840,31  54.754,35
   ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6  ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  31.539.572,84 29.698.629,43  45.663.155,50

7  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  2011 2010 2009 

71 
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων  16.017,06  6.498,00  137.903,61
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73  Έργα  2.938.485,18 2.751.384,55  4.610.687,96

74 
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες  253.433,13  1.252.932,56  1.833.625,83

75 
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε 
επιχειρήσεις)  3.252.784,00  0,00  7.454.345,35

   ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  6.460.719,37 4.010.815,11  14.036.562,75

8 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  2011  2010  2009 

81 
Πληρωμές οφειλών παρελθόντων 
οικονομικών ετών (ΠΟΕ)  16.856.439,50  28.705.788,98  26.544.825,01

82  Λοιπές Αποδόσεις  5.462.766,23 4.643.227,98  3.753.962,09

85 

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα 
παρελθόντα οικονομικά έτη  0,00  0,00  0,00

  
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  22.319.205,73  33.349.016,96  30.298.787,10

9  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  2011 2010 2009 
91  Αποθεματικό    
   ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ    
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6‐7‐8‐9) 60.319.497,94 67.058.461,50  89.998.505,35

Πηγή: ∆ήμος Αμαρουσίου 
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Κεφάλαιο 2: Καθορισμός της στρατηγικής του ∆ήμου  
 
2.1 SWOT Ανάλυση 
 
Στο σημείο αυτό καταγράφονται συγκριτικά τα βασικότερα πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα που παρουσιάζονται στην περιοχή και τα οποία μπορεί να αποτελέσουν 
προϋποθέσεις ή και εμπόδια για την διαμόρφωση της αναπτυξιακής στρατηγικής του 
∆ήμου. 
 
Τα διάφορα χαρακτηριστικά του ∆ήμου για διαφορετικούς λόγους το καθένα μπορεί να 
αποτελέσουν παράλληλα, δυνατό ή αδύνατο σημείο, καθώς επίσης και ευκαιρία 
ανάπτυξης αλλά και απειλή κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 
 
Πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι η ανάλυση που παρουσιάζεται παρακάτω 
αποτελεί το βασικό μεθοδολογικό εργαλείο για την δημιουργία του στρατηγικού χάρτη 
του ∆ήμου και με βάση την ανάλυση αυτή ανασκοπείται, επιβεβαιώνεται, εμπλουτίζεται ή 
και αναθεωρείται.  
 
Τονίζεται ακόμη ότι, τα «δυνατά» και τα «αδύνατα» σημεία αναφέρονται  κατά κύριο λόγο 
στα πραγματικά χαρακτηριστικά της υπό μελέτη περιοχής όπως αυτά έχουν 
διαμορφωθεί από τις παρεμβάσεις του ∆ήμου, ενώ οι «ευκαιρίες» και οι «απειλές-
κίνδυνοι» αποτελούν στοιχεία αναφοράς που προκαλούνται κατά κύριο λόγο από την 
παρέμβαση και τις πρωτοβουλίες του εξωτερικού περιβάλλοντος (κεντρική διοίκηση, 
ιδιώτες, Ευρωπαϊκοί φορείς, κτλ) που επηρεάζουν την περιοχή. 
 
Α. ∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
- Ολοκλήρωση σημαντικών δικτύων (αποχέτευσης, έργα αντιπλημμυρικής 

προστασίας , κατασκευή αγωγών ακαθάρτων, κτλ) 
- Η εφαρμογή συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας, που αποτελούν εγγύηση για 

το ενδιαφέρον από την πλευρά της δημοτικής διοίκησης για παροχή άμεσων και 
αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τους πολίτες 

- Η λειτουργία συστήματος παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε κρίσιμους για 
την καθημερινότητα του πολίτη τομείς, όπως ο αθλητισμός, οι τέχνες, ο πολιτισμός, 
τα μουσεία και η διοργάνωση ποιοτικού χαρακτήρα πολιτιστικών εκδηλώσεων 

- Η στήριξη και διατήρηση υφιστάμενων δομών και υπηρεσιών υψηλής κοινωνικής 
αξίας  

- Ο κοινωνικο-κεντρικός πρασανατολιμός της ∆ιοίκησης του ∆ήμου και η εφαρμογή 
πολιτικής χαμηλών ανταποδοτικών τελών για ευπαθείς ομάδες και νέους 
επιχειρηματίες 

- Η ύπαρξη και συνεχής βελτιστοποίηση κοινωνικών πολιτικών, προσαρμοσμένων 
στις ανάγκες των δημοτών, με στόχο την βελτίωση του συνθηκών διαβίωσης των 
δημοτών που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα  
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- Η ύπαρξη αρκετών μονάδων εκπαίδευσης με υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών 
- Η ύπαρξη πολλών δημόσιων αλλά και ιδιωτικών παιδικών σταθμών  
- Η διατήρηση του χαρακτήρα των γειτονιών στην περιφέρεια της πόλης 
- Η λειτουργία ενός ευρύτατου δικτύου λεωφορειακής σύνδεσης μέσω της δημοτικής 

συγκοινωνίας του ∆ήμου που εξυπηρετεί περίπου 15.000 πολίτες ημερησίως 
- Η ύπαρξη σημαντικών προσβάσεων που καθιστούν το Μαρούσι προσπελάσιμο 

προορισμό  
- Η παρουσία εκθεσιακών κέντρων πανελλαδικής εμβέλειας (HELEXPO), μεγάλων 

εμπορικών και πολιτιστικών κέντρων υπερτοπικού χαρακτήρα καθώς και 
σημαντικών νοσοκομειακών μονάδων ενισχύουν τον μητροπολιτικό χαρακτήρα του 
∆ήμου και συνεισφέρουν έσοδα στο ∆ήμο διευκολύνοντας την εκτέλεση σημαντικών 
έργων τοπικού χαρακτήρα. 

 
Β. Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
- Παραμένουν ελλείψεις σε βασικά δίκτυα υποδομών (π.χ. δίκτυο ομβρίων, οπτική 

ίνα), Η απουσία επαρκών χώρων στάθμευσης κυρίως στη περιοχή του κέντρου. 
- Η προσαρμογή στις προσταγές του Καλλικράτη πρέπει να εντατικοποιηθεί, καθώς οι 

νέες επιχειρησιακές απαιτ’ησεις δεν έχουν αφομοιωθεί πλήρως από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του ∆ήμου. 

- Η μείωση του προσωπικού και η μη δυνατότητα άμεσης ανανέωσης θέσεων 
συμβασιούχων που παρείχαν πολύτιμη εργασία (λόγω «Καλλικράτη»), γεγονός που 
οδηγεί στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης σημαντικών λειτουργιών 

- Η έλλειψη εξειδίκευσης στις αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν από την Περιφέρεια 
προς τον ∆ήμο, με αποτέλεσμα την δημιουργία σημαντικών καθυστερήσεων σε 
αιτήματα πολιτών και επιχειρήσεων 

- Η απουσία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο να υποστηρίζει 
λειτουργικά όλα τα τμήματα και τις υπηρεσίες του δήμου 

 
Γ. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
- Η άντληση κονδυλίων μέσω προγραμμάτων (π.χ.  ΕΣΠΑ, ΑΚΣΙΑ), για την 

υλοποίηση έργων υποδομής, αλλά και γενικότερα λοιπών υποστηρικτικών έργων 
στο πλαίσιο της βέλτισης εξυπηρέτησης των δημοτών.  

- Η πρόβλεψη για νέα γραμμή του Μετρό με τερματικό σταθμό στο Μαρούσι επί της 
λεωφόρου Κηφισίας σε συνδυασμό με τον ΗΣΑΠ και να βοηθήσει στην 
αποσυμφόρηση του κέντρου από κυκλοφοριακές διαμετακομίσεις, 

- Το νέο σχέδιο χρήσεων γης, το οποίο αναδεικνύει τη νέα φιλοσοφία οικιστικής 
ανάπτυξης του ∆ήμου, δίνοντας έμφαση στις χρήσεις κατοικίας σε βάρος των 
εμπορικών χρήσεων. 

- Η αξιοποίηση του ΟΑΚΑ στα διοικητικά όρια του ∆ήμου και λοιπών υποδομών (π.χ. 
εκθεσιακό κέντρο HELEXPO) για την υλοποίηση αθλητικών, πολιτιστικών και 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

- Η συγκέντρωση συγκριτικά μεγάλου αριθμού επιχειρηματικών μονάδων και κτηρίων 
γραφείων δημιουργεί ευκαιρίες για την ενίσχυση της απασχόλησης και της 
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αντιμετώπισης της ανεργίας μέσω αξιοποίησης αναπτυξιακών συμπράξεων και 
προγραμμάτων κοινωνικής οικονομίας 

- Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες 
αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ 

- Εφαρμογή μεθόδων και εργαλείων για την είσπραξη βεβαιωμένων εσόδων 
παλαιότερων ετών 

- Παραγωγή σημαντικών εσόδων για το ∆ήμο από την αξιοποίηση εγκαταστάσεων 
μέσω Σ∆ΙΤ και JESSICA 

- Εφαρμογή προνοιακής πολιτικής για τη βελτιστοποίηση των συνθηκών διαβίωσης 
των δημοτών που έχουν πληγεί από τις συνέπειες της τρέχουσας οικονομικής 
συγκιρίας. 

- Ανάπτυξη και περαιτέρω προώθηση του κινήματος εθελοντισμού για την κάλυψη 
σημαντικών τοπικών αναγκών 

 
∆. ΑΠΕΙΛΕΣ – ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 
- Ελλειπής και συνεχώς μειούμενη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό 

για την χρηματοδότηση αναπτυξαικών έργων 
- Μείωση επιχειρημαρικής δραστηριότητας λόφω της τρέχουσας δημοσιονομικής 

συγκυρίας και περιορισμός εισφοροδοτικής ικανόιτητας δημοτών και επιχειρήσεων 
στο ∆ήμο 

- Η ιδιωτική συνεισφορά (μέσω εισιτηρίων, μηνιαίων συνδρομών, κτλ) για την κάλυψη 
χρηματοδότησης δημιουργεί περιορισμούς στον επιχειρηασικό σχεδιασμό 
κοινωνικών δράσεων 

- Μειωμένοι πόροι για την εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής, αφενός εξαιτίας της 
αυστηρής εφαρμογής του προγράμματος οικονομικής αποκατάστασης και αφετέρου 
λόγω της μειωμένης κρατικής χρηματοδότησης 

 
Σύμφωνα με όσα διατυπώθηκαν παραπάνω, τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης που θα 
καθορίσουν και σε ένα μεγάλο βαθμό τις βασικές προτεραιότητες είναι: 
 
• Μία πόλη με ολοληρωμένες υποδομές και βελτιωμένους δείκτες ευημερίας, 

ασφάλειας και ποιότητας ζωής 
• Μία πόλη που αντιμετωπίζει με αποτελεσματικό τρόπο τα προβλήματα της 

καθημερινότητας 
• Μια πόλη η οποία αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τους διαθέσιμους πόρους 

αντισταθμίζοντας τα προβλήματα από τον περιορισμό χρηματοδότησης 
• Μία πόλη «έξυπνη», με απόλυτη εκμετάλλευση των τεχνολογικών εξελίξεων και με 

στόχο την διαρκή οικονομική ανάπτυξη 
• Μια πόλη που χρησιμοποιεί τη καινοτομία ως βασικού εργαλείου για τη βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας στην εξυπηρέτηση του πολίτη 
• Μία πόλη φιλική προς το περιβάλλον, οικολογική και εναλλακτικά ενεργειακά 

προσανατολισμένη 
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• Μια πόλη με σαφή κοινωνικό προσανατολισμό και με δράσεις υποστήριξης των 
πολιτών που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση 

• Μια πόλη που υποστηρίζει την τοπική οικονομία μέσω ανάπτυξης δεξιοτήτων του 
τοπικού πληθυσμού αξιοποιώντας και συνεργασίες με επαγγελματικούς 
συλλόγους 

• Μια πόλη με κοινωνικές ευαισθησίες οργανώνοντας δράσεις εθελοντισμού 
• Μια πόλη η οποία διοικείται από ένα Οργανισμό με κοινωνικό πρόσωπο, 

αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τους διαθέσιμους πόρους για την αποδοτική 
και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του 

 
Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ο στρατηγικός χάρτης του ∆ήμου που καθορίζει τους 
βασικούς άξονες προτεραιότητας και τους στόχους για την ανάπτυξη του Αμαρουσίου 
στα επόμενα χρόνια και ο οποίος παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα. 
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 
 
. 
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2.2 Το όραμα και οι αρχές του ∆ήμου 
 
Ο ∆ήμος Αμαρουσίου οραματίζεται ένα μέλλον πιο ανθρώπινο, ένα μέλλον 
περισσότερο «πράσινο» και συνάμα αισθητικά άρτιο. Ένα μέλλον που επιτρέπει στους 
πολίτες του να ζούν σε μια πόλη όμορφη, καθαρή, ανθρώπινη. Ένα μέλλον που ακόμα 
και αν μαστίζεται από την παρούσα οικονομική, και όχι μόνο, κρίση θα εξασφαλίζει όλες 
εκείνες τις συνθήκες που θα καθιστούν το Μαρούσι ∆ήμο–Πρότυπο για όλους τους 
υπόλοιπους δήμους της χώρας. 
 
Όραμα του ∆ήμου είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου μοντέλου της πόλης με σαφείς 
κανόνες ανάπτυξης, η δημιουργία μίας νέας πολεοδομικής στρατηγικής, η αναβάθμιση 
του αστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η ανάδειξη του 
Αμαρουσίου σε σύγχρονο μητροπολιτικό κέντρο του Λεκανοπεδίου χωρίς να 
αναιρεθεί η οικιστική φυσιογνωμία του δήμου, η δημιουργία νέων κοινωνικών υποδομών 
που θα υπηρετούν τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του δήμου και τέλος, η εύρεση 
πόρων για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων και παρεμβάσεων που θα 
οδηγήσουν το ∆ήμο Αμαρουσίου σε τροχιά ανάκαμψης και εξυγίανσης.  
 
Βασικός στόχος του ∆ήμου Αμαρουσίου είναι να καθιερωθεί ως ένας πρότυπος 
οργανισμός που εξασφαλίζει στους πολίτες του συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής 
τους, προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμμετέχει στην κοινωνία της γνώσης, προωθεί 
την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής μέσα 
από ένα κοινωνικό πρόσωπο που αναζητά συνεχώς τρόου για την στήριξη των 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων, αλλά και της νέας και καινοτόμας 
επιχειρηματικότητας. 
 
Ο ∆ήμος Αμαρουσίου έχει ως αποστολή του να υπηρετεί με αξιόπιστο και φιλικό τρόπο 
τους πολίτες, με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, άμεσα και σύντομα, με 
εντιμότητα, με όρους απόλυτης διαφάνειας και σεβασμού των νομικών προϋποθέσεων, 
εισάγοντας παράλληλα νέες πρωτοποριακές υπηρεσίες με το μικρότερο δυνατό κόστος 
τόσο για τον ίδιο το δήμο, όσο και για τους πολίτες, χρησιμοποιώντας ολοένα και 
περισσότερο τις τεχνολογίες αιχμής και επενδύοντας σε διαρκή βάση στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού του.  
 
Βασικές αρχές για την εκπλήρωση αυτής της αποστολής είναι (α) η διαφάνεια και 
η χρηστή διοίκηση, (β) η ενεργή συμμετοχής των πολιτών, (γ) η ισότιμη 
μεταχείριση των μερών – φορέων που απαρτίζουν τον ∆ήμο και (δ) η ισότιμη, 
ισόρροπη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη. 
 
Ο ∆ήμος Αμαρουσίου κατέχει μια πολύ σημαντική θέση μέσα στο Λεκανοπέδιο της 
Αθήνας, τόσο λόγω της γεωγραφικής του θέσης, όσο και της ανάπτυξής του σε 
οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Είναι ένας δήμος με χαρακτήρα «Μητροπολιτικού» 
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Κέντρου. Για το λόγο αυτό, στόχος του ∆ήμου κατά την επόμενη προγραμματική 
περίοδο είναι να συνεχιστεί η σημαντική προσπάθεια που ξεκίνησε  την περίοδο 2007-
2010, ώστε το Μαρούσι να παραμείνει μια σύγχρονη πόλη, που θα διαθέτει ανθρώπινες 
και λειτουργικά αυτόνομες γειτονιές. 
 
Οι βασικοί άξονες για την ανάπτυξη και υλοποίηση όλων των παραπάνω για τον ∆ήμο 
παρουσιάζονται στο επόμενο σχήμα: 
 

 
 
 
Η απόδοση του ∆ήμου για τη βέλτιστη ικανοποίηση του πολίτη επιτυγχάνεται μέσα 
από τη συγκεκριμένη στοχοθεσία και το σχεδιασμό πολιτικών ανάλογα με της ανάγκες 
των δημοτών, από τον αποδοτικό και αποτελεσμτικό προγραμματισμό των 
αναπτυξιακών δράσεων, από την χρηστή οικονομική διαχείριση και την αξιοποίηση της 
τεχνολογίας, αξξιοποιώντας τους διαθέσιμους ανθρώπινους και υλικούς πόρους προς 
όφελος των δημοτών.  
 
 
2.3 Η στρατηγική του ∆ήμου  
 
Στη συγκεκριμένη ενότητα καθορίζεται η στρατηγική του ∆ήμου Αμαρουσίου για την 
υλοποίηση και ικανοποίηση του βασικού του Οράματος. 
 
Όλα τα παραπάνω πρόκειται να λάβουν χώρα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον, που επηρεάζεται αρνητικά από την τρέχουσα δημοσιοοικονομική 
συγκυρία, δημιουργώντας και συντηρώντας σημαντικές κοινωνικές ανισσοροπίες. Σε 
αυτό το πλαίσιο ο ∆ήμος Αμαρουσίου καλείται να αναγνωρίσει τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της κοινωνικό – οικονομικής συγκυρίας και να προσαρμόσει τη 
στρατηγική του για τα επόμενα χρόνια. 
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Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση της επιχειρησιακής λειτουργίας του ∆ήμου δεσμεύεται 
από τους περιορισμούς που έχουν τεθεί στο πρόγραμμα εξυγείανσης, ενώ σε 
συνδυασμό με την μείωση των διαθέσιμων πόρων που προέρχονται από την κεντρική 
διοίκηση, αλλά και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις από την εφαρμογή του Καλλικράτη ορίζουν 
το πλαίσιο λειτουργίας του ∆ήμου για τα επόμενα χρόνια. 
 
Η ανταπόκριση του ∆ήμου στο παραπάνω πλαίσιο θα πρέπει να εξασφαλίζει την 
αποτελεσματική οικονομική διαχείριση, συντηρώντας παράληλλα το κοινωνικό και 
αναπτυξιακόι του προφίλ μέσα από την ορθολογική αναγνώριση της κοινωνικο – 
οικονομικής σκοπιμότητας πολιτικών και δράσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται πως ο 
∆ήμος έχει ήδη προχωρήσει μειώσεις δημοτικών τελών για συγκεκριμένες κατηγορίες 
κατοίκων), ενώ στην παρούσα φάση επαναξιολογεί την τρέχουσα οργανωτική και 
διοικητική του δομή, ώστε έως το τέλος του 2012 και μετά από μια περίοδο 
αναγκαστικής προσαρμογής, είναι να επαναφέρει τον ομαλό τρόπο λειτουργίας του 
συνόλου των Υπηρεσιών του. 
 
Σε ότι αφορά τώρα την χρηματοδότηση έργων, βασικός πυλώνας χρηματοδότησης θα 
είναι το ΕΣΠΑ. Μέσω των διαθέσιμων κοινοτικών προγραμμάτων, ο ∆ήμος θα συνεχίσει 
να αξιοποιεί τις δυνατότητες για την παραγωγή αναπτυξιακού έργου μέσω 
συγχρηματοδότησης έργων και δράσεων που κρίνεται ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
των δημοτών. Παράλληλα, βασικές προτερασιότητες του ∆ήμου (π.χ. ολοκλήρωση 
αναπλάσεων, έργα εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων, βελτίωση υποδομών και 
δικτύων, προώθηση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αναβάθμιση υποδομών 
πληροφορικής, κτλ) θα συνεχίσουν να υλοποιούνται με ρυθμό και χρονισμό όμως που 
θα συμβαδίζει με το πρόγραμμα εξυγίανσης και το συνολικό πλαίσιο οικονομικής 
διαχείρισης του ∆ήμου.  
 
Ο ∆ήμος θα συνεχίσει την άσκηση στοχευμένης κοινωνικής πολιτικής σύμφωνα με το 
κοινωνικό όραμα του ∆ήμου, εντατικοποιώντας τις προσπάθεις που ξεκίνησαν τα 
προηγούμενα χρόνια. ∆ράσεις όπως το κοινωνικό παντοπωλείο, το κοινωνικό 
φαρμακείο, οι δημοτικοί λαχανόκηποι, η διάθεση βρώσιμων αγαθών  (π.χ λάδι, πατάτα) 
σε πολύ χαμηλές τιμές ώστε να ανακουφιστεί μεγάλος αριθμός δημοτών, πρόκειται να 
διευρυνθούν τα επόμενα χρόνια. Ο περιορισμένος αριθμός δημοτικών υπαλλήλων που 
μπορούν να απασχοληθούν για την αξιοποίηση, προώθηση και λειτουργικότητα των 
ανωτέρω δράσεων, καθιστά αναγκαία την διεύρυνση του κινήματος του εθελοντισμού, 
γεγονός που αποτελεί διαρκή στόχο της δημοτικής αρχής. 
 
Με βάση τα παραπάνω διαμορφώνεται ο στρατηγικός σχεδιασμός του ∆ήμου για τα 
επόμενα χρόνια και επιδιώκει να μετατρέψει το Μαρούσι σε ένα προάστιο οργανωμένο, 
με διακεκριμένες ποιότητες, πολυλειτουργικό και συγκροτημένο. 
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Άξονας 1ος «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» 
Οι βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις περιλαμβάνουν: 
 

• Ανάπτυξη, βελτίωση, ολοκλήρωση και συντήρηση βασικών υποδομών (π.χ. 
πεζοδρόμια, δίκτυο όμβριων , αντιπλημμυρική προστασία, διανοίξεις νέων δρόμων) 

• Πρωτοβουλίες με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτιστοποίηση του 
ενεργειακού  προγραμματισμού.  

• Ολοκληρωμένη προσέγγιση αναπλάσεων, με έμφαση στην ολοκλήρωση του έργου 
της Βιοκλιματικής Ανάπλασης του Κέντρου του Αμαρουσίου, με εφαρμογή στοιχείων και 
υλικών βιοκλιματικού σχεδιασμού. 

• Ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας, ψήφιση και εφαρμογή νέου Κανονισμού 
Καθαριότητας, περαιτέρω προώθηση της Ανακύκλωσης, αναζήτηση συμμαχιών και 
συνεργασιών με όμορους ΟΤΑ, στο πλαίσιο των προβλέψεων του Καλλικράτη, για τη 
διαχείριση απορριμμάτων 

• ∆ημιουργία νέων ελευθέρων χώρων και χώρων πρασίνου , σε κάθε γειτονιά. 
• Ολοκλήρωση της διαδικασίας για την εφαρμογή ενός νέου Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού, που θα ενισχύει τον προαστιακό χαρακτήρα του Αμαρουσίου 
• Βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στην πόλη , με την εφαρμογή των 

κυκλοφοριακών μελετών, καθώς και την εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης 
στάθμευσης, αρχικά στο Κέντρο του Αμαρουσίου και σε γειτονιές με υπερτοπικές 
χρήσεις.  

• Αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών. 
• Εκπόνηση προγράμματος νέων φυτεύσεων και συντήρησης του υφιστάμενου 

πρασίνου. 
• Εκπόνηση προγραμμάτων προστασίας των πράσινων χώρων της πόλης, με τη 

συνδρομή των εθελοντών συμπολιτών. 
• ∆ιεκδίκηση και αξιοποίηση πόρων από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. 

ΕΣΠΑ, ΑΚΣΙΑ, JESSICA) 
 

Άξονας 2ος «Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισμός και 
αθλητισμός» 
Οι βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις περιλαμβάνουν: 
 

• Στήριξη και διατήρηση υφιστάμενων δομών και υπηρεσιών υψηλής κοινωνικής 
αξίας (π.χ. παιδικοί σταθμοί, δημοτική συγκοινωνία, ΚΑΠΗ) 

• Ολοκλήρωση της κατασκευής και λειτουργία 2 νέων ∆ημοτικών Παιδικών Σταθμών 
σε Κοκκινιά και Ψαλίδι και κέντρων φιλοξενίας άπορων / ηλικιωμένων 

• ∆ιατήρηση προγράμματος επιδότησης παιδικών σταθμών από το ΕΣΠΑ  
• Βελτίωση παροχής υπηρεσιών υγείας (με έμφαση στην πρόληψη) και υπηρεσιών 

κοινωνικής μέριμνας  
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Άξονας 2ος «Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισμός και 
αθλητισμός» 

• Παροχή κάρτας υγείας - πρόληψης για πολίτες 
• Εξασφάλιση βιωσιμότητας υπηρεσιών και προγραμμάτων στον αθλητισμό και 

πολιτισμό, με στόχο η συνέχιση της λειτουργίας τους να γίνεται χωρίς να απαιτείται 
στήριξη από το ∆ήμο 

• ∆ιεκδίκηση και αξιοποίηση πόρων από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. 
ΕΣΠΑ, ΑΚΣΙΑ, JESSICA) και την ιδιωτική πρωτοβουλία, συμπεριλαμβανομένης και της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

• ∆ημιουργία Κοινωνικού Ιατρείου και Κοινωνικού Φαρμακείου για τους άπορους, 
ανασφάλιστους συμπολίτες και μακροχρόνια ανέργους 

• Έναρξη λειτουργίας κοινωνικής ιματιοθήκης 
• Ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας προγραμμάτων εκμάθησης ξένων γλωσσών 

για ενήλικες 
• ∆ιασύνδεση δημοτικής βιβλιοθήκης με σχολικές βιβλιοθήκες 
• Υλοποίηση προγραμμάτων καταπολέμησης της φτώχειας, με αξιοποίηση των 

προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στην πόλη μας. 

• Εφαρμογή πολιτικής ανταποδοτικών τελών με κοινωνικά και οικονομικά 
κριτήρια, με στόχο τη στήριξη των ευπαθών ομάδων πληθυσμού 

 

Άξονας 3ος «Τοπική οικονομία και απασχόληση» 
Οι βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις περιλαμβάνουν: 
 

• Πρωτοβουλίες ενίσχυσης και ανάπτυξης των τοπικών υποδομών και δικτύων, με 
εκτέλεση των αναγκαίων έργων και παρεμβάσεων, για την ενίσχυση της τοπικής 
οικονομίας και απασχόλησης (π.χ. δημιουργία γραφείου απασχόλησης) 

• Συνέχιση της δημοτικής πολιτικής μείωσης των ανταποδοτικών τελών, σε ειδικές 
κατηγορίες επαγγελματιών και επιχειρήσεων. 

• Ενημέρωση σχετικά με επιχειρηματικές ευκαιρίες 
• ∆ημιουργία δομών και προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της ανεργίας (π.χ. 

ΤοπΣΑ - Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση) σε συνεργασία με ιδιωτικούς και άλλους 
κοινωνικούς φορείς 

• Επιμόρφωση και κατάρτιση δημοτών, με στόχο τη διευκόλυνση τους για πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας ή στην ανάπτυξη αυτόνομων επιχειρηματικών δράσεων 

• Περαιτέρω προώθηση του εθελοντισμού και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
• ∆ιεκδίκηση και αξιοποίηση πόρων από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. 

ΕΣΠΑ, ΑΚΣΙΑ) 
• Πρωτοβουλίες ανάδειξης και προβολής της πόλης ως τουριστικού και 

επιχειρηματικού προορισμού, μέσα από διεθνείς συνεργασίες, με στόχο την 
προσέλκυση επενδυτών αλλά και νέων επισκεπτών 
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Άξονας 3ος «Τοπική οικονομία και απασχόληση» 
• ∆ιαχείριση προσδοκιών και εστίαση σε πρωτοβουλίες με σημαντικό βαθμό 

αποτελεσματικότητας 
 

Άξονας 4ος «Οργάνωση και Λειτουργία ∆ήμου» 
Οι βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις περιλαμβάνουν: 
 

• Αναδιοργάνωση και ανασχεδιασμός διαδικασιών για την προσαρμογή στα νέα 
δεδομένα του Καλλικράτη με αξιοποίηση του ΕΣΠΑ  

• Περαιτέρω εξορθολογισμός δαπανών ∆ήμου και εφαρμογή προγράμματος 
Οικονομικής Αποκατάστασης της Οικονομικής Λειτουργίας  του ∆ήμου 

• Αναλυτική κοστολόγηση λειτουργιών  και προσαρμογή στην τρέχουσα 
δημοσιονομική συγκυρία 

• Αναζήτηση επιπλέον πηγών εσόδων (π.χ. ελεγχόμενη στάθμευση) 
• Ενίσχυση μηχανισμών είσπραξης παρελθόντων απαιτήσεων  
• ∆ιεκδίκηση και αξιοποίηση πόρων από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. 

ΕΣΠΑ, ΑΚΣΙΑ) για χρηματοδότηση δράσεων  ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
• Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (π.χ. 

λειτουργία και αξιοποίηση GIS), τόσο  για την εξυπηρέτηση του πολίτη, όσο και για τη 
βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του ∆ήμου και την ενίσχυση της διαφάνειας. 

• Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του ∆ήμου.  
 

 
 
2.4 Οι Άξονες, τα Μέτρα & οι Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου 
 
Στη παρούσα ενότητα καταγράφονται οι γενικοί στόχοι οι οποίοι ομαδοποιούνται σε 
προτεραιότητες – Μέτρα και τα συναφή Μέτρα ομαδοποιούνται σε ευρύτερες 
προτεραιότητες –  Άξονες. Όπως φαίνεται ακολούθως, οι γενικοί στόχοι, οι  Άξονες και 
τα Μέτρα συγκροτούν ιεραρχικό διάγραμμα (δένδρο), στο οποίο γίνεται σταδιακή 
εξειδίκευση της αποστολής και του οράματος του ∆ήμου. 
 
Κατεβαίνοντας στα επίπεδα του δένδρου γίνεται σταδιακή εξειδίκευση των αναπτυξιακών 
προτεραιοτήτων. Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται η αποστολή και το όραμα του 
∆ήμου, που αναλύεται σε γενικές προτεραιότητες (Άξονες), οι οποίες σταδιακά 
αναλύονται σε ειδικότερες προτεραιότητες (Μέτρα και γενικοί στόχοι των Μέτρων). Στη 
συνέχεια παρουσιάζεται η δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ∆ήμου 
Αμαρουσίου. 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ∆ήμου Αμαρουσίου 2011 – 2014: 
Άξονες – Μέτρα – Γενικοί Στόχοι 

 
ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΆΞΟΝΑΣ 1: 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

ΜΕΤΡΟ 1.1: 
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1.1.1: Ολοκληρωμένη προσέγγιση αναπλάσεων και εφαρμογή σημαντικών αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

1.1.2: Ανάπτυξη και βελτίωση των χώρων πρασίνου σε κάθε γειτονιά 
1.1.3: Καθαριότητα - διαχείριση απορριμάτων - προώθηση ανακύκλωσης 
1.1.4: Εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακός προγραμματισμός 
1.1.5: Βελτίωση της ποιότητας ατμοσφαιρικού και ακουστικού περιβάλλοντος 
1.1.6: Προστασία των ρεμάτων και φιλική στο περιβάλλον αντιπλημμυρική λειτουργία τους.- 

Εξοικονόμηση υδάτινων πόρων. 
1.1.7: Προώθηση λοιπών περιβαλλοντικών δράσεων και ευαισθητοποίηση των πολιτών 

ΜΕΤΡΟ 1.2: 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1.2.1: Ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού 
1.2.2: Παρεμβάσεις στην αισθητική και την εικόνα της πόλης. Ανάπτυξη και βελτίωση 

κοινόχρηστων χώρων 
1.2.3:Βελτίωση της βατότητας και της ασφάλειας του οδικού δικτύου. 
1.2.4: ∆ιαχείριση της κυκλοφορίας – συστήματα στάθμευσης 
1.2.5: Βελτίωση συγκοινωνίας 
1.2.6: Ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών 
1.2.7: ∆ημιουργία προσβάσιμων πεζοδρομίων και διαβάσεων σε ΑΜΕΑ και γενικά εμποδιζόμενα 

άτομα 
1.2.8: Προώθηση λοιπών δράσεων προστασίας και ανάδειξης του οικιστικού περιβάλλοντος και 

ευαισθητοποίηση των πολιτών 
1.2.9 Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας  

ΜΕΤΡΟ 1.3: 
∆ΙΚΤΥΑ - ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

1.3.1: Ανάπτυξη, βελτίωση, ολοκλήρωση και συντήρηση δικτύων ∆ήμου 
1.3.2: Ανάπτυξη, βελτίωση, ολοκλήρωση και συντήρηση υποδομών ∆ήμου- Προσβασιμότητα 

Υποδομών σε άτομα με αναπηρία 
ΆΞΟΝΑΣ 2: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

 
ΜΕΤΡΟ 2.1: 2.1.1: Βελτίωση του επιπέδου και βαθμού παροχής υπηρεσιών υγείας 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, 

ΠΑΙ∆ΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΝΟΙΑ 

 

2.1.2: Βελτίωση του επιπέδου και βαθμού παροχής υπηρεσιών προνοιακού χαρακτήρα - 
υπηρεσιών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

ΜΕΤΡΟ 2.2: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

2.2.1: Προώθηση δράσεων για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής 
ενσωμάτωσης.  

2.2.2: Ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής 
ενσωμάτωσης 

ΜΕΤΡΟ 2.3: 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ-∆ΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗ 

2.3.1: Εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας, σωστής συντήρησης και επισκευής των υφιστάμενων 
Σχολικών Μονάδων και των αύλειων χώρων τους. Ενίσχυση σε εξοπλισμό και υποδομές 

2.3.2: Ενίσχυση των δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης των πολιτών - Προώθηση της δια βίου 
μάθησης 

ΜΕΤΡΟ 2.4: 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

2.4.1: Βελτίωση του επιπέδου και βαθμού παροχής υπηρεσιών πολιτισμού 

2.4.2: Βελτίωση του επιπέδου και βαθμού παροχής υπηρεσιών αθλητισμού 
ΜΕΤΡΟ 2.5: 

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ& 
ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 

2.5.1: Προώθηση δράσεων για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων  

ΆΞΟΝΑΣ 3: 
ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΜΕΤΡΟ 3.1: 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ 

3.1.1: Ανάπτυξη υποδομών για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης 

3.1.2: Ανάπτυξη δικτύων για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης 

ΜΕΤΡΟ 3.2: 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

3.2.1: Ενημέρωση, πληροφόρηση και υποστήριξη σχετικά με επιχειρηματικές ευκαιρίες 
3.2.2: Προώθηση της καινοτομίας 
3.2.3: ∆ημιουργία και υποστήριξη δομών επιχειρηματικότητας 
3.2.4: Πρώθηση της τουριστικής ανάπτυξης και της προστασίας του καταναλωτή 
3.2.5: ∆ιαχείριση Οικονομικών ∆ραστηριοτήτων 
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ΜΕΤΡΟ 3.3: 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

3.3.1: ∆ημιουργία δομών και προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την αύξηση 
της απασχόλησης 

3.3.2: Επιμόρφωση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση των πολιτών 

ΜΕΤΡΟ 3.4: 
∆ΙΕΘΝΕΙΣ & ∆ΙΜΕΡΕΙΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ, 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ 
ΜΚΟ 

3.4.1: Προώθηση του εθελοντισμού και ανάπτυξη συνεργειών 

3.4.2: Προώθηση διεθνών και διμερών σχέσεων του ∆ήμου 

 ΆΞΟΝΑΣ 4: 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ 

ΜΕΤΡΟ 4.1: 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

4.1.1 Αμεση ανταπόκριση και διαχείριση των αιτημάτων των πολιτών 

4.1.2 Απλούστευση ∆ιαδικασιών για γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση. 

ΜΕΤΡΟ 4.2: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ 

ΠΟΛΙΤΗ 

4.2.1 Μείωση Ψηφιακού Χάαματος 
4.2.1: Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 

4.2.3: Συμμετοχικές διαδικασίες- Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής ∆ημοκρατίας 

4.1.4: Καθιέρωση θεσμών διαφάνειας και ελέγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών 

ΜΕΤΡΟ 4.3: 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ 

4.3.1: Αποτελεσματικότερη επιχειρησιακή λειτουργία του ∆ήμου 

4.3.2: ∆ημιουργία μηχανισμών υποστήριξης της διοικητικής αλλαγής 

4.3.3: Αναβάθμιση του εξοπλισμού και των υποδομών πληροφορικής 

ΜΕΤΡΟ 4.4: 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 

4.3.1: Ανάπτυξη και βελτίωση των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού ) 
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 

4.3.2: Ανάπτυξη και βελτίωση των συστημάτων διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού 

ΜΕΤΡΟ 4.4: 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ 

4.4.1: Εξορθολογισμός των ∆απανών του ∆ήμου 

4.4.2: Αύξηση εσόδων - περιορισμός εξόδων, μέσω της αναβάθμισης των διαδικασιών 
προγραμματισμού και διαχείρισης των οικονομικών 

 4.4.3 Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας 

 


