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1 Εισαγωγή  

1.1 Θεσμικό Πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  

Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε για 

πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους 

πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.  

Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση 

κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. α βαθμού. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) με σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που 

εξέδωσε έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ α βαθμού για την κατάρτιση των Ε.Π., όπως με: 

1. την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 στην οποία καθορίστηκε η 

δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. 

2. την αρ. 45/58939/25-10-2006 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, τη 

διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π. 

3. την αρ. 66/50837/14-9-2007 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις 

διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ α΄ βαθμού  

4. το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης 

και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης 

των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

5. την Υπουργική Απόφαση 5694/3-2-2011 σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η ΥΑ 

18183/13-4-2007 

6. το Προεδρικό Διάταγμα 89 με το οποίο τροποποιείται το ΠΔ185/2007 «Όργανα και 

διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού». 

Οι προηγούμενες θεσμικές ρυθμίσεις αποσκοπούν στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών 

διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στους ΟΤΑ. Στόχος είναι η διαδικασία του 

προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των αποτελεσμάτων των δράσεων 

των Ο.Τ.Α., να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην οποία θα συμμετέχει σε 

όλες τις φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό τους. 
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1.2 Το πρόγραμμα ‘ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ’ 

Με την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης (Ν. 3852/2010) επιχειρείται ο συνολικός 

επανασχεδιασμός των επιπέδων διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης: 

 Επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση με λιγότερους και ισχυρότερους 

Δήμους, ανεξαιρέτως σε όλη τη χώρα, οι οποίοι χωροθετούνται με βάση αντικειμενικά 

(γεωγραφικά, δημογραφικά, αναπτυξιακά, κοινωνικά, οικονομικά, λειτουργικά, πολιτιστικά, 

ιστορικά και χωροταξικά) κριτήρια, ικανοί να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις, να 

αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία και μεθόδους διοίκησης και έτοιμοι να υποδεχθούν 

διευρυμένες αρμοδιότητες ιδίως από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις στους τομείς λ.χ. της 

παιδείας, της υγείας, της απασχόλησης, του περιβάλλοντος, των μεταφορών. Ο αριθμός 

των Δήμων σε όλη τη χώρα, με την εφαρμογή των κριτηρίων συνενώσεων 

περιορίζεται δραστικά από 1034 σε 325. Η συγκρότησή τους σε πληθυσμιακά και 

χωρικά μεγαλύτερες γεωγραφικές μονάδες, διευκολύνει την ανάπτυξη ενός ισχυρότερου 

διοικητικού συστήματος, που ικανοποιεί δύο κυρίως στόχους: Οι Δήμοι αναδεικνύονται σε 

ισχυρές μονάδες τοπικής ανάπτυξης και ταυτόχρονα εξελίσσονται σε αποτελεσματικούς 

διαχειριστές υπηρεσιών, ιδίως στην καθημερινή ζωή των πολιτών και στην ποιότητά της. Οι 

νέοι και ισχυροί Δήμοι αναλαμβάνουν νέες αρμοδιότητες, μαζί με τους ανθρώπινους και 

οικονομικούς πόρους που προέρχονται από την καταργούμενη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση σε 

τομείς όπως η πρόνοια και η προστασία της δημόσιας υγείας, η ανέγερση σχολικών κτιρίων, 

η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, η ένταξη των μεταναστών, οι πολεοδομικές 

εφαρμογές, ο υγειονομικός έλεγχος, η προστασία της παιδικής και της τρίτης ηλικίας, οι 

λαϊκές αγορές οι αδειοδοτήσεις και ο έλεγχος πολλών τοπικών, οικονομικών και κοινωνικών 

δραστηριοτήτων και η πολιτική προστασία. 

 Αναδιοργάνωση της Περιφερειακής αποκέντρωσης και της περιφερειακής 

αυτοδιοίκησης με την σύσταση για πρώτη φορά άμεσα αιρετών Περιφερειών. Οι 

Περιφέρειες αυτές προέρχονται από τη συνένωση των υφισταμένων οργανισμοί 

δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης, δηλαδή τις σημερινές 54 νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, τις 3 

διευρυμένες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα 19 επαρχεία, δηλαδή ένα σύνολο 76 

διοικητικών ενοτήτων, εξελίσσονται σε περιφερειακές αυτοδιοικήσεις σε αριθμό ανάλογο 

των σημερινών 13 διοικητικών Περιφερειών. Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση συγκροτείται με 

αιρετά όργανα, νέες αρμοδιότητες και πόρους. Ειδικά στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη 

αντιμετωπίζονται με ειδικές ρυθμίσεις τα θέματα μητροπολιτικού χαρακτήρα. Στα όρια αυτά 

συγκεντρώνονται τα απαραίτητα δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά μεγέθη για το 

σχεδιασμό, προγραμματισμό και υλοποίηση της αναπτυξιακής πορείας, της διατήρησης της 

κοινωνικής συνοχής. Στη θέση των σημερινών διοικητικών περιφερειών συστήνονται 7 νέες 
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Αποκεντρωμένες διοικήσεις. Η αναδιοργάνωση της περιφερειακής αποκέντρωσης και της 

περιφερειακής αυτοδιοίκησης υπαγορεύεται από το στάδιο οικονομικής ανάπτυξης της 

χώρας, τις γενικές κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασμού, τον διεθνή ανταγωνισμό για 

την ανάπτυξη των Περιφερειών και την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων που προέρχονται 

από την περιφερειακή πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις 

βρίσκονται σε αρμονία με τους Συνταγματικούς κανόνες της χώρας, τα αναπτυξιακά 

προγράμματα που υλοποιούνται στην Ελλάδα, τους κανονισμούς των διαρθρωτικών 

ταμείων της ευρωπαϊκής ένωσης, καθώς και τις βασικές κατευθύνσεις του χωροταξικού 

σχεδιασμού. 

 

Η λειτουργία των ΟΤΑ Α' Βαθμού ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κώδικας 

Δήμων και Κοινοτήτων) τα νομοθετήματα, τις Υπουργικές Αποφάσεις και τις εγκυκλίους που 

εκδόθηκαν μετά την ψήφισή του και το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα "Καλλικράτης"). 

 

Οι δήμοι ενισχύονται με νέες αρμοδιότητες ιδίως από τις καταργούμενες Νομαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις, στους τομείς της παιδείας, της πρόνοιας, της υγείας, της απασχόλησης, της 

έκδοσης οικοδομικών αδειών και πολεοδομικών εφαρμογών εντοπισμένης, χωρικά, ρύθμισης. 

 

Η επαναθεμελίωση της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης με λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους σε 

όλη τη χώρα, ικανούς για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις, να αξιοποιούν, 

δυναμικά, την τεχνολογία και τις σύγχρονες μεθόδους διοίκησης, δημιουργεί τις προϋποθέσεις 

για την ενίσχυση τους με νέες αρμοδιότητες ιδίως από τις καταργούμενες Νομαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις, στους τομείς, όπως της παιδείας, της πρόνοιας, της υγείας, της απασχόλησης, 

της έκδοσης οικοδομικών αδειών και πολεοδομικών εφαρμογών εντοπισμένης, χωρικά, 

ρύθμισης. Ο νέος Δήμος καθίσταται έτσι βασικός πυλώνας της τοπικής ανάπτυξης. Παράλληλα η 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο εγγύτερο προς τον πολίτη επίπεδο αυτοδιοίκησης οδηγεί στην 

επίσπευση και απλούστευση των διαδικασιών σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για την 

καθημερινότητα του πολίτη. Συγκεκριμένα: 

 

Τί ίσχυε Οι νέες αρμοδιότητες των Δήμων 

Οι πολίτες, με εξαίρεση 77 Δήμους σε σύνολο 

1034, απευθύνονται στις Νομαρχίες για την 

έκδοση Οικοδομικών αδειών και πολλών 

άλλων πολεοδομικών υπηρεσιών 

Οι οικοδομικές άδειες καθώς και η έκδοση 

άλλων πράξεων πολεοδομικών εφαρμογών 

γίνεται από  τους δήμους 

Οι πολίτες απευθύνονται στη Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση για το σύνολο των 

αρμοδιοτήτων που αφορούν την κοινωνική 

πρόνοια 

Το σύνολο των αρμοδιοτήτων που αφορούν 

τον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, όπως η 

καταβολή επιδομάτων στους δικαιούχους, η 

χορήγηση κάρτας αναπηρίας και η 
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Τί ίσχυε Οι νέες αρμοδιότητες των Δήμων 

κοινωνική προστασία μεταφέρονται από τις 

Νομαρχίας στους Δήμους για την καλύτερη και 

εγγύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Σήμερα ο πολίτης απευθύνεται είτε στη 

Νομαρχία είτε στην Κρατική Περιφέρεια για 

την έκδοση της επαγγελματικής άδειάς του 

Η έκδοση σειράς επαγγελματικών αδειών 

Σήμερα η εκτέλεση έργων και η διασφάλιση 

της λειτουργίας των συγκοινωνιακών 

υποδομών ασκείται από την Κρατική 

Περιφέρεια 

Αρμοδιότητες εκτέλεσης έργων, 

διασφάλισης συγκοινωνιακών υποδομών 

Οι γεωργοί απευθύνονται για σειρά από 

θέματα στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

Ευρείες αρμοδιότητες στον τομέα της 

γεωργίας 

Οι κτηνοτρόφοι απευθύνονται για σειρά από 

θέματα στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

Ευρείες αρμοδιότητες στον τομέα της 

κτηνοτροφίας 

Η εποπτεία των κέντρων Δια βίου μάθησης 

υπάγεται στο Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 

και Θρησκευμάτων 

Εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης 

Η λειτουργική υποστήριξη και η ανέγερση 

σχολικών κτιρίων ανήκει στη Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση 

 Ανέγερση και συντήρηση σχολικών κτιρίων 

 

Η Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα 

«Καλλικράτης»), συνιστά μια ριζική αλλαγή στη διοικητική διάρθρωση της χώρας, καθώς 

θεμελιώνει για πρώτη φορά την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, δημιουργεί λιγότερους και 

ισχυρούς Δήμους, μεταφέρει την άσκηση αρμοδιοτήτων στο προσφορότερο επίπεδο 

εξυπηρετώντας τις αρχές της εγγύτητας και της αποτελεσματικότητας, περιορίζει σε μεγάλο 

βαθμό το συγκεντρωτικό χαρακτήρα του κεντρικού κράτους, εναρμονίζει τις διοικητικές 

λειτουργίες της Ελλάδας με τις δομές και την πρακτική που ισχύει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, 

δημιουργεί οικονομίες κλίμακας και θεμελιώνει αναπτυξιακή προοπτική. Πρόκειται για μια 

μεταρρύθμιση που, ενώ έχει τεχνικό κανονιστικό περιεχόμενο, θέτει σε κίνηση βαθύτατα 

πολιτικές διεργασίες, αλλάζοντας την καθημερινότητα των Ελλήνων. 

Με τη διαμόρφωση μιας νέας, επιχειρησιακά ικανής και δημοκρατικά υπεύθυνης αυτοδιοίκησης 

δύο βαθμιδών, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την αναδιάταξη της αποκεντρωμένης 

κρατικής διοίκησης σε μεγαλύτερη κλίμακα, έτσι ώστε να διευκολύνεται ο οργανωτικός της 

εξορθολογισμός, αλλά και η αποσυμφόρησή της από αρμοδιότητες που μπορούν να ασκηθούν 

αποτελεσματικότερα κοντά στον πολίτη και με επίγνωση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων. 
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Οι νέοι δήμοι προσφέρουν στους πολίτες της χώρας τις υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης του 21ου 

αιώνα, στελεχωμένοι κατάλληλα και ικανοί να εφαρμόσουν μεθόδους ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, αναλυτικής λογιστικής και διοίκησης με στόχους, με ένα νέο σύστημα 

ενδοδημοτικής αποκέντρωσης αλλά και με νέους θεσμούς ελέγχου και εποπτείας της δράσης 

τους. 

Η εφαρμογή του «Καλλικράτη» και η συνεπαγόμενη δομική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο 

λειτουργεί το Κράτος και η Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας αποτελεί εγχείρημα τεράστιου μεγέθους, 

το οποίο εκκινεί αλλά δεν εξαντλείται στη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία. Η ολοκλήρωση του 

εγχειρήματος συμπεριλαμβάνει το επιχειρησιακό σχέδιο μετάβασης. 
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1.3 Βασικά χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο αποτελεί εργαλείο για 

την άσκηση αναπτυξιακής πολιτικής από τον Δήμο είναι τα ακόλουθα: 

1. Αποτελεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής 

ικανότητας του Δήμο:  

Αποτελεί πρόγραμμα ανάπτυξης και κάλυψης των αναγκαίων υποδομών και τοπικών 

επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα για τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών 

υπηρεσιών και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Δήμο. Είναι πρόγραμμα, 

πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των 

θεμάτων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία του ΟΤΑ, όπως διαμορφώνεται με το νέο 

χαρτοφυλάκιο αρμοδιοτήτων που μετέφερε ο Ν. 3852/2010. Καλύπτει όλο το φάσμα των 

αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων που ο Δήμος 

άμεσα ή έμμεσα καλείται να παρέμβει και να δώσει λύσεις. 

2. Αποτελεί το πενταετές πρόγραμμα δράσης του Δήμου και των νομικών του προσώπων στη 

βάση μίας αποκρυσταλλωμένης πολιτικής στρατηγικής.  

Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα της Δημοτικής 

Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού 

σχεδιασμού σε τοπικό ή ακόμα και σε περιφερειακό επίπεδο. Το όραμα της Δημοτικής Αρχής 

αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε πενταετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των 

νομικών προσώπων του και τέλος σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης της κάθε διοικητικής μονάδας 

(Διεύθυνσης, Ειδικής Υπηρεσίας Νομικού Προσώπου). 

3. Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του 

προγραμματικού του κύκλου  

Η σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας 

προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Η διαδικασία αυτή 

αποτελεί το διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των προϊσταμένων και της 

αρμόδιας υπηρεσίας προγραμματισμού του. Σε μία εποχή με δραστική μείωση του 

Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων, μείωση των λειτουργικών / τακτικών εσόδων και 

μείωσης ανθρώπινου δυναμικού πρέπει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα να δομήσει μία άλλη λογική 

στη λειτουργία του Δήμου. Να προσδιορίζουμε κάθε λειτουργική μονάδα τι κάνει, πότε το κάνει 

και με ποιο κόστος το κάνει.  

4. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου 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 
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προγραμματισμός στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων του πενταετούς προγράμματος στις 

υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος 

5. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων ως μία δομημένη αλλά και συγχρόνως 

ανοιχτή διαδικασία.  

Κατά τη διαδικασία σύνταξής του συμμετέχουν ενδεικτικά : 

 Τα Αιρετά όργανα (Δημοτικό Συμβούλιο, επιτροπές του Δημ. Συμβ., Αντιδήμαρχοι, Δ.Σ. 

επιχειρήσεων, Οικονομική Επιτροπή κ.α.) 

 Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάμενοι υπηρεσιών, διευθυντές επιχειρήσεων, στελέχη της 

υπηρεσίας Προγραμματισμού) 

 Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (πχ Αποκεντρωμένοι Φορείς που 

λειτουργούν στο επίπεδο του Δήμου Αχαρνών) και η αιρετή Περιφέρεια. 

 Ιδιαίτερος είναι πλέον ο ρόλος στη διαρκή ενημέρωση υπηρεσιών, φορέων και του 

κάθε Δημότη από την ανάρτηση των φάσεων του Επιχειρησιακού στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

6. Προωθείται η δημόσια διαβούλευση και η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 

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 Δήμου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες συμμετοχής. 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και 

συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών και είναι ευρύτερα 

γνωστό στους εργαζόμενους του ΟΤΑ, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του. 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δομών του Δήμου 

και οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι 

αφορά την υλοποίηση του τμήματος εκείνου στο οποίο εμπλέκονται. 

7. Αξιολογείται η ανάπτυξη 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους γενικούς και ειδικούς 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 ενός ΟΤΑ. Η αξιολόγηση αυτή από 

τη μία είναι αναγκαία στα πλαίσια του νέου θεσμικού περιβάλλοντος λειτουργίας του Δήμου 

αλλά θεωρούμε ότι θα έχει αρκετά προβλήματα ν’ αντιμετωπίσει εξαιτίας της εξαιρετικά 

δύσκολης και ρευστής δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας και της περικοπής των τακτικών 

πόρων της Αυτοδιοίκησης.  

Κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί το εργαλείο της τοπικής ανάπτυξης κάθε Δήμου. 

Αποτελεί τον «οδικό χάρτη» του κάθε Δήμου που καταλήγει στην ολοκληρωμένη 

βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους 

εκείνους τους άξονες προτεραιοτήτων που θα στοχεύουν στην ενίσχυση των βάσεων της 

ενδογενούς βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου.  
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Κάθε χωρική ενότητα διαθέτει ένα σύνολο πόρων (οικονομικών, ανθρώπινων, θεσμικών και 

πολιτιστικών) που αποτελούν τη δυναμική της ενδογενούς ανάπτυξης της. Στο τοπικό επίπεδο, 

για παράδειγμα, διερευνάται η ενίσχυση της καθορισμένης παραγωγικής διάρθρωσης, της 

αγοράς εργασίας, της επιχειρηματικής ικανότητας η δυνατότητα αξιοποίησης, των φυσικών 

πόρων, της κοινωνικής και πολιτικής δομής, της παράδοσης και κουλτούρας, πάνω στα οποία 

μπορεί να στηριχθεί η τοπική οικονομική ανάπτυξη και η βελτίωση επιπέδου ζωής του 

πληθυσμού. 

Σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, μια χωρική κοινότητα με μια δική της πρωτοβουλία μπορεί 

να ανακαλύψει νέες ιδέες, που της επιτρέπουν να χρησιμοποιήσει του πόρους της και να 

επιλύσει τα προβλήματά της. Στις οικονομίες της αγοράς, η ανάδυση μιας τοπικής 

επιχειρηματικότητας είναι απαραίτητη συνθήκη για να αρχίσει ή να συνεχιστεί ένας καινούργιος 

τρόπος αυτόνομης ανάπτυξης. 

Η ικανότητα χάραξης της κατάλληλης αναπτυξιακής διαδικασίας, αυτόνομη ανάπτυξη, ενδογενής 

ανάπτυξη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε επίπεδο χώρου. Αναμφισβήτητα, όταν 

η τοπική κοινότητα αποφασίζει να ενεργοποιήσει τη διαθέσιμη δυναμικότητα, αποκλείοντας 

ορισμένους εξωτερικούς παράγοντες που διαθέτουν περιορισμούς στην τοπική ανάπτυξη, το 

αποτέλεσα είναι ο καθορισμός μιας στρατηγικής ενδογενούς ανάπτυξης. Ο καθορισμός και η 

εφαρμογή αυτής της στρατηγικής ανάπτυξης αποτελεί τη βάση για μια πολιτική τοπικής 

ενδογενούς ανάπτυξης. 

Χωρίς να παραγνωρίζει κανείς τους περιορισμούς και τα εμπόδια που συνήθως σε τοπική κλίμακα 

εστιάζονται σε διοικητικές, νομικές αντιρρήσεις αλλά και ανυπαρξία διαθέσιμων επενδυτικών 

πόρων.  

Η τοπική ανάπτυξη μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία οικονομικής ανάπτυξης και 

διαρθρωτικών αλλαγών, που οδηγεί σε μια βελτίωση του επιπέδου ζωής του τοπικού πληθυσμού 

και στην οποία μπορούν να διακριθούν τουλάχιστον δύο διαστάσεις. Κατ’ αρχήν, η οικονομική, 

όπου οι τοπικοί επιχειρηματίες χρησιμοποιούν την ικανότητά τους για να οργανώσουν τους 

τοπικούς παραγωγικούς συντελεστές σε ικανοποιητικά επίπεδα παραγωγικότητάς, ώστε να είναι 

ανταγωνιστικοί στις αγορές. Η άλλη διάσταση είναι η κοινωνικοπολιτιστική και σε αυτήν οι αξίες 

και οι τοπικοί θεσμοί αποτελούν τη βάση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Η στρατηγική της 

τοπικής ανάπτυξης θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη της και μια επιπλέον διάσταση, την 

πολιτικοδιοικητική, όπου οι χωρικές πολιτικές επιτρέπουν τη δημιουργία ενός τοπικού ευνοϊκού 

οικονομικού πλαισίου, προστατεύοντας το από τις εξωτερικές επιδράσεις και προωθώντας την 

ανάπτυξη της τοπικής δυναμικής. 

Εδώ θα πρέπει να προσδιορίσουμε και οριοθετήσουμε τις απαιτήσεις της τοπικής 

επιχειρηματικότητας από την Αυτοδιοίκηση αλλά και τη δυνατότητα της Αυτοδιοίκησης και ειδικά 

των Καλλικράτειων Δήμων να ασκήσουν πραγματική τοπική πολιτική στο τομέα αυτό.    

Η στρατηγική της ενδογενούς ανάπτυξης αποκτά ουσιαστικότερη έννοια όταν συνδέεται με την 

προώθηση της βελτίωσης του επιπέδου ζωής, χωρίς να απομονώνει τις τοπικές κοινότητες από 
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τη συνοχή που προσδιορίζεται από το οικονομικό σύστημα, μέσα στο οποίο λειτουργεί η εθνική 

οικονομία. Επιπλέον οι πολιτικές της τοπικής ανάπτυξης θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή 

στην επίλυση των ειδικών προβλημάτων που ανακύπτουν σε κάθε περίπτωση. Στις περιπτώσεις 

που διαπιστώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα ενδογενούς ανάπτυξης, οι πολιτικές θα πρέπει να 

ενεργούν έτσι ώστε να επιτρέπουν τη ταχύτερη ωρίμανση αυτών των δυνατοτήτων.  

Σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια σχεδιασμού της ενδογενούς τοπικής ανάπτυξης αυτή δεν 

θα πρέπει να είναι ξεκομμένη από την έννοια και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.  
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1.4 Στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος   

1.4.1 Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης  

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κατά κύριο λόγο θα προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες και 

λειτουργίες που πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων 

του, με απώτερους σκοπούς: 

 

Α) Τη προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος συνεπάγεται την 

ενεργοποίηση του Δήμου στους τομείς: 

 Του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού στο επίπεδο του Δήμου Αχαρνών.  

 Της προστασίας και της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος. 

 Της βελτίωσης του οικιστικού περιβάλλοντος. 

 Των τεχνικών υποδομών και των δικτύων εξυπηρέτησης στο σύνολο των οικισμών. 

Η δραστηριοποίηση των Δήμων στους τομείς αυτούς γίνεται κυρίως μέσω της κατασκευής 

τεχνικών έργων, της παροχής υπηρεσιών συντήρησης των τεχνικών υποδομών και της θέσπισης 

κανονιστικών όρων και ρυθμίσεων, σε τοπικό επίπεδο, για ένα πιο ανθρώπινο δομημένο 

περιβάλλον. 

Οι αποδέκτες των δράσεων αυτών είναι οι επιμέρους γεωγραφικές ενότητες του ΟΤΑ (Δημοτικές 

ενότητες, συνοικίες ή γειτονιές). 

 

Β) Τη βελτίωση της ευημερίας των κατοίκων συνεπάγεται την παροχή υπηρεσιών στους τομείς:  

 Κοινωνικής πολιτικής της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.  

 Παιδείας / Πολιτισμού / Αθλητισμού. 

 Οικονομικής ανάπτυξης και στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας. 

Οι αποδέκτες των δράσεων αυτών είναι κατά περίπτωση όλες οι πληθυσμιακές ομάδες των 

κατοίκων της περιοχής του Δήμου Αχαρνών (νέοι, παιδιά, ηλικιωμένοι, άνεργοι, μετανάστες 

κλπ). 

 

Τα τρία στρατηγικά ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις είναι τα εξής: 

 Πρώτο: Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών και του επιπέδου ανάπτυξης στο οποίο 

βρίσκεται σήμερα ο Δήμος Αχαρνών.  

 Δεύτερο: Προσδιορισμός του στρατηγικού στόχου, του τύπου και του επιπέδου 

ανάπτυξης που επιδιώκει να φτάσει ο Δήμος Αχαρνών στη τρέχουσα τουλάχιστον 

Δημοτική περίοδο. 

 Τρίτο: Προσδιορισμός του τρόπου, δηλαδή ποια μέσα θα χρησιμοποιήσει ο Δήμος 

Αχαρνών για να φτάσει στο επίπεδο ανάπτυξης που επιδιώκει, διασφαλίζοντας 

παράλληλα μία αειφορική λειτουργία. 
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Βασικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι να δώσει απαντήσεις στα τρία αυτά 

ερωτήματα, προκειμένου να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι κατευθύνσεις και οι αντίστοιχες 

δράσεις οι οποίες θα οδηγήσουν το Δήμο Αχαρνών στο προσδοκώμενο αναπτυξιακό αποτέλεσμα 

και προοπτική. 

 

Οι επιμέρους στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος αφορούν στα εξής: 

 Προσανατολισμός στο τρίπτυχο «οικονομία-κοινωνία-περιβάλλον», στις  βασικές 

κατευθύνσεις μιας βιώσιμης ανάπτυξης στο νέο Δήμο Αχαρνών. 

 Προώθηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού ρόλου του Δήμου Αχαρνών, του 

μεγαλύτερου και βασικότερου Δήμου της ΒΑ Αττικής.  

 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας του Δήμου 

Αχαρνών (πρώην Δήμοι Αχαρνών και Θρακομακεδόνων).  

 Αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή και αξιοποίηση των πόρων. 

 Αναζήτηση και προσέλκυση πρόσθετων οικονομικών και αναπτυξιακών πόρων. 

 Περιορισμό της αποσπασματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων. 

 Ενίσχυση της συνεργασίας όλων των δημιουργικών δυνάμεων και του κατά περίπτωση 

χειρισμού των τοπικών θεμάτων των παραγωγικών και μαζικών φορέων  του Δήμου 

Αχαρνών (Επιχειρήσεις - Δημόσιοι τοπικοί Φορείς - Κάτοικοι) σε διαδικασίες σχεδιασμού 

και εφαρμογής δράσεων ανάπτυξης. 

 

1.4.2 Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως Οργανισμού  

Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

περιλαμβάνει μέτρα και δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου ως 

δημόσιου οργανισμού ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως 

κοινωνικού και πολιτικού θεσμού. Απώτερος σκοπός να εκφράσει και να δώσει λύσεις στις 

τοπικές κοινωνικές ανάγκες με  αποτελεσματικότητα, επάρκεια και ταχύτητα στη λειτουργία του. 

Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν: 

 Στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων 

και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη (Αξιόπιστη και αποτελεσματική διοίκηση).  

 Στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας του Δήμου μέσω ενός μεσοπρόθεσμου 

προγραμματισμού αναδιάρθρωσης υπηρεσιών, της ανάπτυξης του υφιστάμενου 

προσωπικού, της μηχανοργάνωσης, της προμήθειας εξοπλισμού και της εξασφάλισης 

σύγχρονων υποδομών, οργάνωσης και λειτουργίας.  

 Στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ΟΤΑ, μέσω του μεσοπρόθεσμου 

οικονομικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης του κόστους των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και της ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης αφού πρώτα βρεθεί μία 

λύση στο δυσβάσταχτο χρέος του Δήμου Αχαρνών που κληρονομήθηκε από τις 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 

 

 15 

προηγούμενες διοικήσεις, ώστε το χρέος να γίνει «διαχειρίσιμο» επιτρέποντας στο Δήμο 

να ασκήσει πολιτικές.  

 

1.4.3 Ανάπτυξη συνεργασιών του Δήμου  

Είναι χρήσιμο και κρίσιμο σημείο σήμερα ότι ο ρόλος του νέου Δήμου δεν πρέπει να περιορίζεται 

στις οριοθετημένες από το θεσμικό πλαίσιο αρμοδιότητες του και ότι οι Δήμοι πλέον είναι 

υποχρεωμένοι να μεριμνούν για τη συνολική ανάπτυξη και ευημερία της περιοχής τους. Η 

διοίκηση ενός Δήμου με τα νέα δεδομένα θα πρέπει να  γίνεται αντιληπτή όχι μόνο ως διοίκηση 

της παροχής ορισμένων πάγιων δημοτικών υπηρεσιών, αλλά ως μέριμνα για το σύνολο των 

τοπικών υποθέσεων. 

Σ' αυτή την κατεύθυνση τα επιχειρησιακά προγράμματα των Δήμων μετά την εφαρμογή του 

3852/2010 θα πρέπει να επισημαίνουν τη συμβολή που μπορούν να έχουν στην πραγματική 

ανάπτυξη της περιοχής τους. 

Οι Δήμοι καλούνται να διαδραματίσουν ένα ηγετικό ρόλο στη διαχείριση των τοπικών 

αναπτυξιακών πόρων κινητοποιώντας:  

 Τους τοπικούς κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι 

και μη κυβερνητικές οργανώσεις) 

 Τους γειτονικούς Δήμους και την αιρετή Περιφέρεια 

 Όλους τους φορείς του πολιτικο-διοικητικού συστήματος της χώρας (Κεντρικοί φορείς, 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, συλλογικού φορείς κ.α.). 

Επομένως, το επιχειρησιακό πρόγραμμα εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις ρυθμίσεις για 

τα οποία είναι αρμόδιος ο Δήμος Αχαρνών, είναι δυνατό να εντοπίζει δραστηριότητες που 

ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων δημόσιων φορέων και να προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες 

συνεργασίας και επιρροής των φορέων αυτών στα πλαίσια μίας συντονισμένης προσπάθειας για 

τα μείζοντα ζητήματα που απασχολούν τη περιοχή και τη τοπική κοινωνία. 
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2 Στρατηγικός Σχεδιασμός  

2.1 Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης  

2.1.1 Η Γενική εικόνα της περιοχής του Δήμου και του Δήμου ως Οργανισμού 

2.1.1.1 Συνοπτική περιγραφή της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας του Δήμου  

 

Ιστορική Αναδομή  

Ο αρχαίος δήμος των Αχαρνών ανήκε από τον 6ο π.Χ. αιώνα στην Οινηίδα φυλή και στην Τριττύ 

IV της Μεσογαίας. Σύμφωνα με το Θουκυδίδη ήταν ο μεγαλύτερος  αρχαίος δήμος μετά την 

Αθήνα "...αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων".  

Τα λεγόμενα του Θουκυδίδη επιβεβαιώνονται  καθώς οι Αχαρνές αντιπροσωπεύονταν στην 

αθηναϊκή βουλή με 22 βουλευτές - περισσότερους από όλους τους άλλους περιφερειακούς 

δήμους- και διέθεταν μεγάλο αριθμό οπλιτών και ιππέων που πολέμησαν στο πλευρό των 

Αθηναίων κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Αδιάψευστος μάρτυρας της ιστορικής πορείας των 

Αχαρνών είναι ο πλούτος των ευρημάτων από τις σωστικές ως επί το πλείστον ανασκαφές που 

διενεργούνται στην περιοχή μας από τη Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.  

Οι Αχαρνείς, από τους πλουσιότερους κατοίκους της Αττικής, χρωστούσαν την ευμάρειά τους 

στην καλλιέργεια της εύφορης πεδιάδας μεταξύ Αχαρνών και Αθηνών και στο εμπόριο του 

κάρβουνου που έκαναν (ήταν γνωστοί "ανθρακείς"), χάρη στη γειτονία τους με το βουνό της 

Πάρνηθας. Στην εύφορη αυτή πεδιάδα των Αχαρνών εισέβαλλε επανειλημμένα τα πρώτα έξι 

χρόνια του Πελοποννησιακού Πολέμου ο βασιλιάς της Σπάρτης Αρχίδαμος με το στρατό του. 

Εδώ είχαν κτήματα πολλοί πλούσιοι Αθηναίοι μεταξύ των οποίων και ο Περικλής, που καταγόταν 

από τον αρχαίο Χολαργό, που τοποθετείται στην περιοχή του σημερινού Καματερού. Πολλοί 

αρχαίοι συγγραφείς επίσης αναφέρονται στο δήμο των Αχαρνών: Παυσανίας, Θουκυδίδης, 

Λουκιανός, Σενέκας, Πίνδαρος, Αριστοφάνης, Πλούταρχος, Διόδωρος Σικελός, Ξενοφώντας, 

Δημοσθένης, Ισοκράτης, Στέφανος Βυζάντιος, Ηρωδιανός κ.ά. 

Για την προέλευση και την ερμηνεία του ονόματος "Αχαρναί" οι απόψεις ποικίλλουν. Σύμφωνα 

με ένα λογοπαίγνιο κωμικού ποιητή της αρχαιότητας η λέξη προέρχεται από το "αχάρνα" ή 

"αχαρνός" που σημαίνει λαβράκι, επειδή η πεδιάδα των Αχαρνών είχε το σχήμα αυτού του 

ψαριού. Το όνομα, κατά μια άλλη άποψη,  "Αχαρναί" προέρχεται από  ομώνυμο μυθικό ήρωα, 

ιδρυτή της πόλης, από τον οποίο πήραν το όνομά τους, όπως συνέβη και με πολλές άλλες 

αρχαίες πόλεις. Το πιθανότερο ωστόσο είναι πως το όνομα είναι προελληνικό. 

 Οι παλαιότερες αρχαίες ενδείξεις στην περιοχή όπου αναπτύχθηκε ο αρχαίος δήμος των 

Αχαρνών ανάγονται στους νεολιθικούς χρόνους. Από τα γεωμετρικά χρόνια (11ος-8ος αι. π.Χ.) 
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υπάρχουν άφθονες αρχαιολογικές μαρτυρίες που προέρχονται κυρίως από ανασκαφές τάφων σε 

πολλές θέσεις του αρχαίου δήμου. 

Στους κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους (5ος-2ος αι. π.Χ.) χρονολογείται το μεγαλύτερο 

πλήθος των ευρημάτων από την περιοχή των Αχαρνών, που προέρχονται  στην πλειονότητά 

τους από νεκροταφεία που ανασκάφηκαν σε όλη την έκταση των σημερινών Αχαρνών, τμήματα 

από το οδικό δίκτυο της πόλης, τμήματα αγωγών που ανήκαν στον "αχαρνικό οχετό", ένα 

σπουδαίο υδραυλικό έργο του 4ου αι. π.Χ. που υδροδοτούσε τις Αχαρνές και τους γύρω δήμους. 

Και από το οδικό δίκτυο της εποχής αυτής σώθηκαν αρκετά κατάλοιπα.  

Τα ελάχιστα οικιστικά κατάλοιπα της κλασικής εποχής, περίοδο ακμής του δήμου, που έχουν 

βρεθεί στις Αχαρνές, μπορούν να αποδοθούν πιθανότατα στην κατανομή των οικιστικών 

πυρήνων, στους οποίους ήταν οργανωμένος ο δήμος, στην πολύ μεγάλη έκταση που αυτός 

καταλάμβανε και στην καταστροφή των μικρών συνήθως οικιών της κλασικής εποχής από τις 

μεγαλύτερες ρωμαϊκές οικιστικές εγκαταστάσεις, καθώς πολλές φορές κάτω από τους ρωμαϊκούς 

τοίχους βρίσκουμε παλιότερους κλασικής εποχής. Το κέντρο του αρχαίου δήμου, όπου θα ήταν 

οι ναοί της Αθηνάς Ιππίας, του θεού 'Αρη και το θέατρο του δήμου, φαίνεται πως ήταν και τότε 

στην ίδια περίπου περιοχή που βρίσκεται και το σημερινό κέντρο του δήμου, όπως μας δείχνει η 

πολύ πρόσφατη ανακάλυψη τμήματος του αρχαίου θεάτρου των Αχαρνών. Κατάλοιπα επίσης 

πολυτελών σπιτιών ή δημόσιων κτιρίων βρέθηκαν και στην κεντρική πλατεία του δήμου, 

μπροστά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο (περίτεχνα αρχιτεκτονικά μέλη και τμήμα από 

το κάτω μέρος κορμού αγάλματος γυναικείας μορφής κλασικών χρόνων). 

Αντίθετα με την σπανιότητα των οικιστικών στοιχείων από την κλασική περίοδο, από την 

ρωμαϊκή και υστερορωμαϊκή εποχή σώζονται αρκετά κατάλοιπα: τάφοι, κατοικίες, αγροτικές και 

εργαστηριακές εγκαταστάσεις, λουτρά, αγωγοί, κ.λπ. 

Η κατοίκηση του χώρου κατά τα υστερορωμαϊκά και βυζαντινά χρόνια συμπληρώνεται από τις 

μεγάλες αγροικίες. Επιπλέον, τη σπουδαιότητα της περιοχής από στρατιωτικής πλευράς δηλώνει 

και η πληθώρα των οχυρώσεων που απαντούν στους λόφους τριγύρω  από τις Αχαρνές. Η 

κατοίκηση των Αχαρνών συνεχίστηκε και στα χρόνια που ακολούθησαν. Την αδιάσπαστη 

συνέχεια της κατοίκησης στην περιοχή έως τους νεότερους χρόνους επιβεβαιώνουν πολλοί ναοί 

των Αχαρνών και της Πάρνηθας που ανάγουν την χρονολόγησή τους στους βυζαντινούς και 

μεταβυζαντινούς χρόνους.  

 

Οι Αχαρνές ήταν το κυριότερο οικιστικό και  οικονομικό κέντρο μετά την πόλη της Αθήνας κατά 

την Τουρκοκρατία.  

 

Τέλος, ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι πως σε παλιά εκκλησάκια των Αχαρνών (Αγία Τριάδα στην 

Πάρνηθα, Αγία Σωτήρα, 'Αγιοι Σαράντα, 'Αγιος Ιωάννης) είναι ορατά και σήμερα μεμονωμένα 

αρχιτεκτονικά μέλη από αρχαία κτίρια που χρησιμοποιήθηκαν ως οικοδομικό υλικό σε δεύτερη 

χρήση. 
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Μνημεία 

Σημαντικά μνημεία των Αχαρνών θεωρούνται: 

 Μυκηναϊκός Θολωτός Τάφος στον Κόκκινο Μύλο 

 «Τύμβος του Σοφοκλή» στην Βαρυμπόμπη 

 Αρχαίο θέατρο σε κεντρικό τμήμα της πόλης (οδός Σαλαμίνος) 

 Αδριάνειο Υδραγωγείο (ρωμαϊκό) 

 Αχαρνικός Οχετός (αρδευτικό έργο) 

 Ρωμαϊκή Αγροικία  

Εκτός από τα μνημεία για τα οποία έγινε λόγος παραπάνω, κατάλοιπα από τα οδικό δίκτυο, 

οικιστικοί πυρήνες, αποχετευτικά, αρδευτικά έργα και νεκροταφεία αποτελούν κατά κύριο λόγο 

τα υλικά τεκμήρια από τα οποία λαμβάνουμε πληροφορίες για το δημόσιο και ιδιωτικό βίο των 

Αχαρνών των προϊστορικών και αρχαίων χρόνων  

 

Βυζαντινά Χρόνια 

Την αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια της κατοίκησης στην περιοχή έως τους νεότερους χρόνους 

επιβεβαιώνουν πολλές εκκλησίες των Αχαρνών και της Πάρνηθας που ανάγουν την χρονολόγησή 

τους στους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους με εξαίρετο εσωτερικό διάκοσμο. Ο 

σεισμός όμως του 1999, παρόλο που επέφερε ανεπανόρθωτες ζημιές στα μνημεία, ταυτόχρονα 

έφερε στο φως αξιόλογες τοιχογραφίες ασβεστοχρισμένες.  

Χαρακτηριστικοί βυζαντινοί ναοί είναι οι:  ο 'Αγιος Νικόλαος στην Αγία Σωτήρα και η Αγία Τριάδα 

στην Πάρνηθα.  

 

Φραγκοκρατία – Τουρκοκρατία-Επανάσταση 1821 

Πρώτη ιστορική πληροφορία την εποχή της Φραγκοκρατίας για την ύπαρξη χωριών και 

εγκαταστάσεων στο Μενίδι είναι η Βούλα του Πάπα Ινοκέντιου ΓΆ που εκδόθηκε το 1209. 

Αναφορά στο όνομα, γίνεται επίσης στα κατάστιχα φορολογίας κατά τη διάρκεια της οθωμανικής 

κατοχής. 

Οι Αχαρνές ήταν το κυριότερο οικιστικό και οικονομικό κέντρο μετά την πόλη της Αθήνας κατά 

την Τουρκοκρατία. Στο δήμο οργανώθηκε επαναστατικό αρχηγείο και ξεκίνησε την ένοπλο 

δράση με σημαντικό στρατιωτικό σώμα. Οι Έλληνες επαναστάτες εκδιώκουν τους Τούρκους 

κατά τον Μάιο του 1829. Στο μακρόχρονο αιματηρό αγώνα διακρίθηκαν σαν ηγετικές μορφές 

της επανάστασης οι οπλαρχηγοί Χασιάς Μελέτης, Τζεβάς Λέκκας, Γκίκας, Νίκας και αναδείχθηκαν 

ως ηρωικές φυσιογνωμίες –οι Μενιδιάτες Αγωνιστές του ΄21.   

 

20ος-21ος αιώνας  

Η πρώτη κοινότητα ιδρύθηκε το 1835 σύμφωνα με Βασιλικό Διάταγμα και συστάθηκε από 

γηγενείς κατοίκους. Εν συνεχεία η κοινότητα ενισχύθηκε από Αρβανίτες, Αιγαιοπελαγίτες, 
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Κρητικούς, Θεσσαλούς, Μακεδόνες, Ηπειρώτες, παλιννοστούντες Πόντιους από τη Σοβιετική 

Ένωση, Ομογενείς Βορειοηπειρώτες, οικονομικούς μετανάστες κ.α.. Ολοφάνερα πιστοποιείται μια 

πληθυσμιακή σύνθεση η οποία και επιβεβαιώνεται με την ύπαρξη αρκετών πολιτιστικών 

συλλόγων μέσα στα όρια του Δήμου.  

 

 

Γεωγραφικά  

Σύμφωνα με το πρόγραμμα Καλλικράτης, ο Δήμος Αχαρνών ενώνεται με την 

Κοινότητα Θρακομακεδόνων για τη δημιουργία του Δήμου Αχαρνών με έδρα τις Αχαρνές. Η 

έκταση του νέου Δήμου είναι 149.03 τ.χλμ και ο πληθυσμός του (πραγματικός πληθυσμός) 

80.121 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή της ΕΣΥΕ του 2001. 

Περιλαμβάνει τις Αχαρνές, στις οποίες πλέον περιλαμβάνεται και το Ολυμπιακό Χωριό, μια πολη 

10.000 κατοίκων, τους Θρακομακεδόνες και ένα μεγάλο τμήμα του ορεινού όγκου 

της Πάρνηθας.  

 

 

Αναλυτικότερα:  

Ο Δήμος Αχαρνών βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Λεκανοπεδίου της Αττικής. Το Βόρειο τμήμα 

της διoικητικής περιφέρειας τoυ Δήμoυ καταλαμβάvεται από τov oρειvό όγκo της Πάρvηθας και 

το Νότιο τμήμα από τov oικιστικό ιστό της πόλης.  

Η θέση του Δήμου στο Λεκανοπέδιο, η σχέση του με τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας, οι 

ιστορικές διαδικασίες οργάνωσης του αστικού ιστού και οι σημερινές τάσεις ανάπτυξης 

συγκροτούν την ταυτότητα του Δήμου. Η ταυτότητα αυτή εμπεριέχει αντιφατικές έννοιες που 

εκφράζουν ταυτόχρονα προβλήματα και προοπτικές. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%AD%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B7%CE%B8%CE%B1
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Ο Δήμος Αχαρνών αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας, όπου 

υπάρχουν σημαντικές εκτάσεις ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και μεγάλης οικολογικής σημασίας 

και παίζουν καθοριστικό ρόλο για το σύνολο του πληθυσμού του Λεκανοπεδίου. Ωστόσο, στην 

περιοχή του Δήμου βρίσκονται χωροθετημένες δεκάδες χρήσεις υπερτοπικής σημασίας 

(αεροδρόμιο Τατοιϊου, στρατόπεδα, σταθμός ψηλής τάσης ΔΕΗ, γραμμές υψηλής τάσης ΔΕΗ, 

Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών, ΕΥΔΑΠ, Κεντρική Ανθαγορά Ελλάδας, Σχολές Αστυνομίας, 

ΒΙΟΠΑ, ΒΙΠΑ, βασικό εθνικό οδικό δίκτυο, αποθήκες ΟΤΕ κ.λπ). Οι χρήσεις αυτές σε συνδυασμό 

με την εκτεταμένη κατάτμηση της γης, την αυθαίρετη δόμηση και τις ολέθριες συνέπειες από το 

σεισμό της 7/9/1999 έχουν δημιουργήσει μια εκρηκτική πραγματικότητα.   

Σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας ο Δήμος Αχαρνών ανήκει στο Πολεοδομικό 

συγκρότημα της Αθήνας και εντάσσεται στη χωροταξική υποενότητα του Λεκανοπεδίου, με 

χαρακτηριστικά Δήμου υπερτοπικής σημασίας. Προσδιορίζεται δε ως ένα από τα τέσσερα 

δορυφορικά κέντρα του Λεκανοπεδίου, μαζί με το Χαϊδάρι, το Ελληνικό και το Μαρούσι. 

Ο Δήμος Αχαρνών αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους σε έκταση και πληθυσμό Δήμο της 

χώρας μας. Η έκταση είναι 146.406 στρέμματα από τα οποία τα 40.000 είναι οικιστικά.  

 

Η κοινότητα Θρακομακεδόνων βρίσκεται στις νότιες προσβάσεις της Πάρνηθας σε υψόμετρο 

360μ. (κεντρική πλατεία) βορειοανατολικά του Δήμου Αχαρνών, του οποίου ήταν οικισμός μέχρι 

το 1979 οπότε και αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητη κοινότητα. 

Έχει έκταση 3.636 στρέμματα. Έχει καθαρά οικιστικό χαρακτήρα με κυκλικό ρυμοτομικό σχέδιο 

και φαρδείς συνοικιακούς δρόμους. 

Περιβάλλεται από τους καταπράσινους ορεινούς όγκους της Πάρνηθας και διαθέτει τρεις βασικές 

εισόδους στην πόλη. Η πρόσβαση στην περιοχή είναι εφικτή από το Μενίδι, από την 

Βαρυμπόμπη στα ανατολικά και τέλος από τον καινούργιο δρόμο του Ολυμπιακού Χωριού που 

οδηγεί κατευθείαν στην εθνική οδό (έξοδος Θρακομακεδόνες). 
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Πληθυσμιακά  

Η επίσημη απογραφή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, για το 2011, δεν έχει ακόμα 

ολοκληρωθεί, ώστε να υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία που να μπορουν να χρησιμοποιηθούν στην 

καταγραφή. Σε συνολικό επίπεδο όμως αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Αχαρνών είναι ένας από 

τους λίγους Δήμους στην Ελλάδα που παρουσιάζει θετική εξέλιξη στο πληθυσμό για την 

δεκαετία 2001-2011, σε αντίθεση με την Περιφέρεια Αττικής αλλά και το σύνολο της χώρας 

όπου υπάρχει μείωση του πληθυσμού, κατά 146.276 κατοίκους.  

Συγκεκριμένα ο Δήμος Αχαρνών, είναι ένας από τους δέκα Δήμους στην Ελλάδα με την 

μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού.  

Περιφέρεια  Δήμος  

Μόνιμος 

Πληθυσμός 

2011 

Μόνιμος 

Πληθυσμός 

2001 

Μεταβολή 

2011-

2001 

% 

Μεταβολής  

Αττικής Δήμος Αχαρνών 107.500 82.555 24.945 30,2 

 

Παρατηρούμαι λοιπόν μια σημαντική αύξηση του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου 

Αχαρνών της τάξεως του 30%, γεγονός που αποτελεί ένα καθοριστικό στοιχείο για 

την αναπτυξιακή δυναμική του Δήμου.  

 

Η παρακάτω ανάλυση στηρίζεται σε στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για τον 

πραγματικό πληθυσμό του Δήμου για το 2001.  

Ο πραγματικός πληθυσμός του νέου Δήμου Αχαρνών, συνολικά ανέρχεται σε 80.121 κατοίκους, 

σύμφωνα με την απογραφή της ΕΣΥΕ, 2001. Aναλυτικότερα :  

Δήμος  2001 

Αχαρνών (προ Καλλικράτη)  75.341 

Θρακομακεδόνων (προ Καλλικράτη) 4.780 

Νεος Δήμος Αχαρνών  80.121 

 

 

Στα επόμενα διαγράμματα εμφανίζεται η ηλικιακή κατανομή δημοτών επί του πραγματικού 

πληθυσμού, στο Δήμο, στην Περιφέρεια Αττικής καθώς και στο σύνολο της χώρας, σύμφωνα με 

την τελευταία απογραφή του 2001:   
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ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
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Πηγή: ΕΣΥΕ – Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001 

 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Πηγή: ΕΣΥΕ – Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001 
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ΗΛΙKIΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
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 Πηγή: ΕΣΥΕ – Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

49%

51%

ΑΡΡΕΝΕΣ

ΘΗΛΕΙΣ

  

Πηγή: ΕΣΥΕ – Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001 

 

Από την ανάλυση των παραπάνω διαγραμμάτων προκύπτουν τα εξής ποιοτικά συμπεράσματα:    

 Σε σχέση με την πληθυσμιακή σύνθεση του νέου Δήμου ανά φύλο, ο ανδρικός πληθυσμός 

αποτελεί το 51% του συνολικού πραγματικού πληθυσμού, ενώ ο γυναικείος πληθυσμός, 

αποτελεί το 49% του συνολικού πραγματικού πληθυσμού, 

 Από τα δημογραφικά δεδομένα της απογραφής του 2001 ο δείκτης γήρανσης για τον Δήμο 

κινείται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα με τον αντίστοιχο δείκτη της Περιφέρειας και με 

αυτόν του συνόλου της χώρας. Ο δείκτης γήρανσης για τον Δήμο είναι μόνο 9,7% (65 
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ετών+), όταν ο αντίστοιχος δείκτης για την Περιφέρεια είναι 14,8% και ο μέσος Εθνικός 

Δείκτης 16,7%. Βάση των παραπάνω, συμπεράνουμε ότι ο Δήμος δεν αντιμετωπίζει κανένα 

πρόβλημα δημογραφικής γήρανσης, αντίθετα είναι ένας Δήμος που αποτελείται από νέο και 

παραγωγικό πληθυσμό, βασικό χαρακτηριστικό για την αναπτυξιακή φυσιογνωμία του 

Δήμου.  

 Ο δείκτης εξάρτησης εμφανίζεται να είναι της τάξης του 27% επί των ατόμων εργάσιμης 

ηλικίας. Αυτό μεταφράζεται ότι στα 100 άτομα εργάσιμης ηλικίας (15 - 64 ετών) 

αντιστοιχούν 27 άτομα που χαρακτηρίζονται ως οικονομικά εξαρτώμενα. Ο αριθμός των 

ατόμων αυτής της κατηγορίας εμφανίζεται να είναι υψηλότερος για την Περιφέρεια (29%) 

αλλά και σε εθνικό επίπεδο (31,9%).  

 Οι μεγαλύτερες αριθμητικά ομάδες ηλικιών στον Δήμο είναι μεταξύ 25 - 39 ετών και 

ακολούθως μεταξύ 40-54 ετών, οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα της παραγωγικής βάσης. 

Το ίδιο παρατηρείται και για την Περιφέρεια Αττικής αλλά και για το σύνολο της χώρας.   

 

 

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι ο πληθυσμός του Δήμου Αχαρνών (παλιοί Μενιδιάτες, Πόντιοι, 

Τσιγγάνοι, νέοι οικιστές) συνθέτει ένα πολύ-πολιτισμικό μωσαϊκό βάσει των εθνικών, φυλετικών, 

θρησκευτικών και άλλων χαρακτηριστικών του. Αυτή η πολυμορφία του πληθυσμού θέτει το 

βασικό ζήτημα της κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο αυτό ως βασική προϋπόθεση για την 

ανάπτυξη του Δήμου ανακύπτει η ανάγκη καλλιέργειας μιας ενιαίας τοπικής ταυτότητας και 

πολύ-πολιτιστικής κουλτόυρας.  

Συγκεκριμένα στην πληθυσμιακή διάρθρωση βάση την απογραφή της ΕΣΥΕ του 2001 στον Δήμο 

Αχαρνών κατοικούν 5.700 αλλοδαποί. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 7,34% του μόνιμου 

πληθυσμού των Αχαρνών. Από αυτούς το μεγαλύτερο ποσοστό της τάξεως του 45,1% 

προέρχονται από την Αλβανία (2.573 άτομα), ακολουθεί σε ποσοστό 12,5% αυτοί που 

προέρχονται από το Πακιστάν (714 άτομα) και σε ποσοστό 12,1% αυτοί που προέρχονται από 

την Ρωσική Ομοσπονδία (694 άτομα). Άλλες χώρες προέλευσης, είναι η Ρουμανία (7,42%), η 

Ινδία (5,11%), το Καζακστάν (2,79%), η Ουκρανία (1,44%), το Μπαγκλαντές (1,37%) και η 

Αρμενία (1,05%). 
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Κοινωνικά  

Σε ότι αφορά το επίπεδο Εκπαίδευσης και τα ποσοτικά – ποιοτικά χαρακτηριστικά του Δήμου, 

αναφέρονται τα εξής : 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο Σύνολο Ποσοστό % Άρρενες Θήλεις 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  

Αγράμματοι (μη γνωρίζοντες 

γραφή και ανάγνωση) 
3.028 4,3 1.107 1.921 

Δεν τελείωσαν το Δημοτικό αλλά 
γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 

 

3.634 5,2 1.501 2.133 

Φοιτούν στο Δημοτικό  5.257 7,5 2.750 2.507 

Απόφοιτοι στοιχειώδους 

εκπαίδευσης 
21.169 30,2 10.626 10.543 

Τέλειωσαν τη Γ΄ τάξη Γυμνασίου 11.036 15,7 6.051 4.985 

Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης 18.983 27,1 10.128 8.855 

Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης  
1.947 2,8 879 1.068 

Πτυχιούχοι ΤΕΙ (ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ) και 

Ανωτέρων Σχολών  
1.935 2,8 1.015 920 

Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών 2.910 4,1 1.466 1.444 

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού – 

Διδακτορικού Τίτλου 
237 0,3 161 76 

ΣΥΝΟΛΟ 70.136 100 35.684 34.452 

ΔΕ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ  

Αγράμματοι (μη γνωρίζοντες 

γραφή και ανάγνωση) 
23 0,5 6 17 

Δεν τελείωσαν το Δημοτικό αλλά 

γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 

 

48 1,1 8 40 

Φοιτούν στο Δημοτικό  270 6 148 122 

Απόφοιτοι στοιχειώδους 

εκπαίδευσης 
499 11 226 273 

Τέλειωσαν τη Γ΄ τάξη Γυμνασίου 351 7,8 180 171 

Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης 1.529 34 673 856 

Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης  
263 5,8 119 144 
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Πτυχιούχοι ΤΕΙ (ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ) και 

Ανωτέρων Σχολών  
230 5,1 133 97 

Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών 1.107 24,5 618 489 

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού – 

Διδακτορικού Τίτλου 
200 4,4 128 72 

ΣΥΝΟΛΟ 4.520  2.239 2.281 

ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Αγράμματοι (μη γνωρίζοντες 

γραφή και ανάγνωση) 
3.051 4,09 1.113 1.938 

Δεν τελείωσαν το Δημοτικό αλλά 

γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 
 

3.682 4,93 1.509 2.173 

Φοιτούν στο Δημοτικό  5.527 7,40 2.853 2.674 

Απόφοιτοι στοιχειώδους 

εκπαίδευσης 
21.668 29,02 10.852 10.816 

Τέλειωσαν τη Γ΄ τάξη Γυμνασίου 11.387 15,25 6.231 5.156 

Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης 20.512 27,48 10.801 9.711 

Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης  
2.210 2,96 998 1.212 

Πτυχιούχοι ΤΕΙ (ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ) και 

Ανωτέρων Σχολών  
2.165 2,90 1.148 1.017 

Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών 4.017 5,38 2.084 1.933 

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού – 

Διδακτορικού Τίτλου 
437 0,59 289 148 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  74.656 100% 37.923 36.733 

         Πηγή: ΕΣΥΕ – Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001 

 

Οι αγράμματοι αποτελούν το 4,1% του υπό μελέτη πληθυσμού, ενώ αυτοί που δεν τελείωσαν 

το Δημοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση φτάνουν το 5% του συνόλου. Σε συσχέτιση 

με το φύλο, η μεγαλύτερη διαφοροποιήση παρατηρείται στους αγράμματους, όπου οι γυναίκες 

είναι συντριπτικά περισσότερες από τους άνδρες.  

Παρατηρείται ότι οι περισσότεροι από τους κατοίκους είναι απόφοιτοι στοιχειώδους Εκπαίδευσης 

σε ποσοστό 29%, ενώ το 27,5% είναι απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευσης. 
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Οικονομικά  

Σε ότι αφορά την αγορά εργασίας, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της απογραφής του 

2001, σημειώνονται τα εξής :   

 

Δήμος Αχαρνών :  

2001 Πραγματικός Πληθυσμός 

 Οικονομικώς 

ενεργός 

πληθυσμός 

Οικονομικώς ενεργοί Οικονομικώς μη ενεργός 

πληθυσμός 
Απασχολούμενοι Άνεργοι 

Σύνολο  

Από 

αυτούς 

«νέοι»  

Σύνολο  34.282 29.796 4.486 2.174 32.383 

Άρρενες  22.514 20.087 2.427 1.229 11.364 

Θήλεις  11.768 9.709 2.059 945 21.019 

 

 

Δ.Ε. Θρακομακεδόνων:  

2001 Πραγματικός Πληθυσμός 

 Οικονομικώς 

ενεργός 

πληθυσμός 

Οικονομικώς ενεργοί Οικονομικώς μη ενεργός 

πληθυσμός 
Απασχολούμενοι Άνεργοι 

Σύνολο  

Από 

αυτούς 

«νέοι»  

Σύνολο  2.214 2.025 189 104 2.112 

Άρρενες  1.305 1.217 88 63 828 

Θήλεις  909 808 101 41 1.284 
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Συνολικά :  

2001 Πραγματικός Πληθυσμός 

 Οικονομικώς 

ενεργός 

πληθυσμός 

Οικονομικώς ενεργοί Οικονομικώς μη ενεργός 

πληθυσμός 
Απασχολούμενοι Άνεργοι 

Σύνολο  

Από 

αυτούς 

«νέοι»  

Σύνολο  36.496 31.821 4.675 2.278 34.495 

Άρρενες  23.819 21.034 2.515 1.292 12.192 

Θήλεις  12.677 10.787 2.160 986 22.303 

Πηγή: ΕΣΥΕ – Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001 

 

Αναλυτικότερα και σε ότι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αναφερόμενων στοιχείων: 

 Το 2001, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός, έφθασε τα 36.496 άτομα, περίπου στο 51,4% 

του πληθυσμού.  

 Το ποσοστό ανεργίας, ανέρχεται περίπου στο 6,6% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Εκ 

των οποίων το 48,7%, είναι «νέοι».  

 Το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό ανέρχεται περίπου 

στο 34,7%, ενώ το ποσοστό των ανδρών περίπου στο 65,3%. 

 Οι γυναίκες παρουσιάζουν μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας σε σχέση με αυτό των ανδρών.  

 

 Σε ότι αφορά τις παραγωγικές δραστηριότητες αναφέρονται τα εξής : 

 Ο δευτερογενής τομέας κυριαρχεί στον Δήμο, και συγκεκριμένα ο κλάδος «Μεταποιητικές 

βιομηχανίες» παραμένει η κύρια πηγή απασχόλησης στο Δήμο, συγκεντρώνοντας το 

μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης των οικονομικά ενεργά απασχολούμενων. 

Αναλυτικότερα, στον πρωτογενή τομέα απασχολούνται 6.680 άνθρωποι, περίπου το 18,9% 

του συνόλου των οικονομικώς ενεργών απασχολούμενων.  

 Δευτερος, έρχεται ο τριτογενής τομέας, όπου κυριαρχεί ο κλάδος του χονδρικού και 

λιανικού εμπορίου και των επισκευών (συμπεριλαμβάνομένων των οχημάτων), 

απασχολώντας 5.798 εργαζόμενους, δηλ. το 15,9% των οικονομικά ενεργών 

απασχολούμενων.  

 Τέλος, τρίτος έρχεται ο κλάδος των κατασκευών,, απασχολώντας 4.630 εργαζόμενους, με 

ποσοστό 12,7%.  

 Σημαντικό ποσοστό της τάξεως περίπου 15,6% του συνόλου του οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού, κατατάσσεται στους ασαφείς αυτών που δήλωσαν ασαφώς ή δε δήλωσαν 

κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και των νέων. 
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Σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητα παρατηρούνται τα εξής: 

 

Δήμος Αχαρνών :  

Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας 
2001 ΟΙΚ/ΜΙΚΩΣ ΕΝΕΡΓΟΙ 

ΑΠΑΣΧ/ΝΟΙ 
% Συνόλου 2001 

Γεωργία κτηνοτροφία θήρα και δασοκομία, 

αλιεία 
810 2,4 

Ορυχεία και λατομεία 44 0,1 

Μεταποιητικές βιομηχανίες 6.607 19,3 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος φυσικού αερίου 

και νερού 
159 0,5 

Κατασκευές 4.535 13,2 

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο επισκευή 

αυτοκινήτων οχημάτων μοτοσυκλετών και 

ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης 

5.365 15,6 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 1.399 4,1 

Μεταφορές αποθήκευση και επικοινωνίες 2.333 6,8 

Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, 

διαχείρηση ακίνητης περιουσίας 
2.243 6,5 

Δημόσια διοίκηση και άμυνα. Υποχρεωτική 

κοινωνική ασφάλιση 
2.047 6,0 

Εκπαίδευση 807 2,3 

Υγεία και κοινωνική μέριμνα 1.137 3,3 

Λοιπές υπηρεσίες 1.010 3 

Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό 

προσωπικό  
365 1,1 

Νέοι 2.174 6,3 

Δήλωσαν ασαφώς ή δε δήλωσαν κλάδο 

οικονομικής δραστηριότητας 
3.241 9,5 

Σύνολο 34.282 100 
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Δ.Ε. Θρακομακεδόνων:  

Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας 
2001 ΟΙΚ/ΜΙΚΩΣ ΕΝΕΡΓΟΙ 

ΑΠΑΣΧ/ΝΟΙ 
% Συνόλου 2001 

Γεωργία κτηνοτροφία θήρα και δασοκομία, 

αλιεία 
20 0,9 

Μεταποιητικές βιομηχανίες 273 12,3 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος φυσικού αερίου 

και νερού 
13 0,6 

Κατασκευές 95 4,3 

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο επισκευή 

αυτοκινήτων οχημάτων μοτοσυκλετών και 

ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης 

433 19,5 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 53 2,4 

Μεταφορές αποθήκευση και επικοινωνίες 93 4,2 

Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, 

διαχείρηση ακίνητης περιουσίας 
374 16,9 

Δημόσια διοίκηση και άμυνα. Υποχρεωτική 

κοινωνική ασφάλιση 
126 5,7 

Εκπαίδευση 194 8,8 

Υγεία και κοινωνική μέριμνα 153 6,9 

Λοιπές υπηρεσίες 77 3,5 

Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό 

προσωπικό  
18 0,8 

Νέοι 104 4,7 

Δήλωσαν ασαφώς ή δε δήλωσαν κλάδο 

οικονομικής δραστηριότητας 
188 8,5 

Σύνολο 2.214 100 
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Συνολικά :  

Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας 
2001 ΟΙΚ/ΜΙΚΩΣ ΕΝΕΡΓΟΙ 

ΑΠΑΣΧ/ΝΟΙ 
% Συνόλου 2001 

Γεωργία κτηνοτροφία θήρα και δασοκομία, 

αλιεία 
830 2,3 

Ορυχεία και λατομεία 44 0,1 

Μεταποιητικές βιομηχανίες 6.880 18,9 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος φυσικού αερίου 

και νερού 
172 0,5 

Κατασκευές 4.630 12,7 

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο επισκευή 

αυτοκινήτων οχημάτων μοτοσυκλετών και 

ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης 

5.798 15,9 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 1.452 4,0 

Μεταφορές αποθήκευση και επικοινωνίες 2.426 6,6 

Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, 

διαχείρηση ακίνητης περιουσίας 
2.617 7,2 

Δημόσια διοίκηση και άμυνα. Υποχρεωτική 

κοινωνική ασφάλιση 
2.173 6,0 

Εκπαίδευση 1.001 2,7 

Υγεία και κοινωνική μέριμνα 1.290 3,5 

Λοιπές υπηρεσίες 1.093 3,0 

Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό 

προσωπικό  
383 1,0 

Νέοι 2.278 6,2 

Δήλωσαν ασαφώς ή δε δήλωσαν κλάδο 

οικονομικής δραστηριότητας 
3.429 9,4 

Σύνολο 36.496 100 
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Αναφορικά,  

 6.880 δημότες σε μεταποιητικές βιομηχανίες, εκ των οποίων οι 585 είναι εργοδότες, οι 375 

εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό, οι 5.822 μισθωτοί υπάλληλοι και οι 98 είναι 

συμβοηθούντα και μη αμοιβόμενα μέλη νοικοκυριού. 

 5.798 δημότες απασχολούνται με το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο, επισκευή 

αυτοκινήτων, οχημάτων, μοτοσικλετών και ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, εκ των 

οποίων οι 1.530 είναι εργοδότες, οι 749 αυτοαπασχολούμενοι, οι 3.359 μισθωτοί υπάλληλοι 

και οι 160 είναι συμβοηθούντα και μη αμοιβόμενα μέλη νοικοκυριού. 

 4.630 δημότες σε κατασκευές, εκ των οποίων οι 352 είναι εργοδότες, οι 592 εργαζόμενοι 

για δικό τους λογαριασμό, οι 3.651 μισθωτοί υπάλληλοι και οι 35 είναι συμβοηθούντα και 

μη αμοιβόμενα μέλη νοικοκυριού. 

 2.617 δημότες στον κλάδο Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, διαχείρηση ακίνητης 

περιουσίας, εκ των οποίων οι 279 είναι εργοδότες, οι 338 εργαζόμενοι για δικό τους 

λογαριασμό, οι 2.071 μισθωτοί υπάλληλοι και οι 19 είναι συμβοηθούντα και μη αμοιβόμενα 

μέλη νοικοκυριού. 

 2.426 δημότες σε μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες εκ των οποίων οι 127 είναι 

εργοδότες, οι 481 εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό, οι 1.934 μισθωτοί υπάλληλοι και 

οι 11 είναι συμβοηθούντα και μη αμοιβόμενα μέλη νοικοκυριού..  

 2.173 δημότες σε Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, το 

σύνολο των οποίων είναι μισθωτοί υπάλληλοι.  

 

Γενικά, σε σχέση με τη θέση στο επάγγελμα των οικονομικώς ενεργών απασχολούμενων, 3.612 

(10%) χαρακτηρίζονται ως εργοδότες, 3.342 (9%) ως αυτοαπασχολούμενοι, 26.725 (73%) ως 

μισθωτοί, 539 (2%) ως συμβοηθούντα και μη αμειβόμενα μέλη ενώ 2.278 (6%) είναι νέοι. 

 

Παρατηρούμε, λοιπόν ότι ο Δήμος Αχαρνών είναι ένας δήμος, όπου η παραγωγική του 

δραστηριότητα και η οικονομία του στηρίζεται στον δευτερογενή τομέα και συγκεκριμένα στον 

μεταποιητικό κλάδο (βιοτεχνίες και βιομηχανίες) και στον κλάδο των κατασκευών, και στον 

τριτογενή τομέα και πιο συγκεκριμένα στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Επομένως είναι 

αναγκαία η λήψη των αναγκαίων μέτρων από την πλευρά του Δήμου που θα στηρίξουν την 

τοπική επιχειρηματικότητα και γενικότερα την τοπική αγορά.  
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Περιβαλλοντικά  

Οι Αχαρνές αποτελούν έναν από τους πλέον προικισμένους Δήμους της Αττικής. 

Ελαιοπαραγωγός και υδροδότης Δήμος στην Αρχαιότητα και φυσικός πνεύμονας της Αττικής 

σήμερα. Αυτή όμως η σημερινή του ιδιότητα κινδυνεύει καθημερινά όλο και περισσότερο.  

Μεγάλο μέρος του Δήμου Αχαρνών καλύπτεται από το όρος Πάρνηθα. Η Πάρνηθα έχει 

ανακηρυχθεί περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και ένα σημαντικό της τμήμα απαρτίζει τον 

ομώνυμο Εθνικό Δρυμό. Η Πάρνηθα έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, αποτελεί σημαντική 

περιοχή για τα πουλιά (SPA) και έχει ανακηρυχθεί τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

(25638/1269 απ. Υπ. Γεωργίας). 

Σε μία απο τις κορυφές του βουνού, το Μαυροβούνι, έχει χτιστεί το Καζίνο της Πάρνηθας (Μόντ 

Παρνές), στο οποίο μπορεί να φτάσει κανείς είτε με αυτοκίνητο είτε με τελεφερικ. Στην περιοχή 

λειτουργούν τα ορειβατικά καταφύγια Μπάφι & Φλαμπούρι. 

Τα πετρώματα της Πάρνηθας είναι ιζηματογενή που σχηματίστηκαν στην παλαιοζωική, 

μεσοζωική και καινοζωική εποχή.Η κυριαρχία του ασβεστόλιθου που είναι υδατοδιαπερατός σε 

συνδυασμό με το έντονο ανάγλυφο του βουνού είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών 

σπηλαίων με σπουδαιότερο εκείνο του Πανός στο φαράγγι του Κελάδωνα, καθώς και βάραθρα 

όπως του Κεραμιδιού, του Ταμιλθιού, της Γκούρας στη δυτική Πάρνηθα, της Δεκελείας στην 

ανατολική Πάρνηθα κ.ά. Η Πάρνηθα διαθέτει επίσης πολλές πηγές, με κυριότερες τις πηγές της 

Kιθάρας (οι οποίες σχηματίζουν την λίμνη Κιθάρα στην Ανατολική Πάρνηθα και της Γκούρας στη 

Δυτική Πάρνηθα  

Ο Εθνικός Δρυμός της Πάρνηθας, με έκταση πυρήνα 38.000 στρεμμάτων, ιδρύθηκε το 1961 

πάνω στο βουνό και μέχρι την πρόσφατη φωτιά ήταν ο πνεύμονας της Αττικής. Η χλωρίδα του 

ήταν εντυπωσιακή σε πλούτο, αφού την αποτελούσαν περισσότερα από 1.000 φυτικά είδη, 

αριθμός που αποτελεί το 1/7 των ειδών της ελληνικής χλωρίδας. Εντυπωσιακή όμως ήταν και η 

πανίδα, αφού στον δρυμό ζούσαν 42 από τα 116 είδη θηλαστικών της χώρας μας, 132 είδη 

ενδημικών πτηνών, 22 είδη ερπετών, 8 είδη αμφίβιων και ένας μεγάλος αριθμός ασπόνδυλων. 

 

Οι καταστροφές που προκλήθηκαν στην Πάρνηθα μετά από την φωτιά είναι ένα σημαντικό 

ζήτημα όχι μόνο για τον Δήμο Αχαρνών αλλά και για όλη την Αττική. Χωρίς την Πάρνηθα η 

Αττική δεν μπορεί να κατοικηθεί. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ζήτημα ζωτικής 

σημασίας. Ο Δήμος Αχαρνών και οι όμοροι σε αυτών Δήμοι θα έρχονται αντιμέτωποι με σοβαρά 

πλημμυρικά φαινόμενα εξαιτίας της πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να υιοθετηθούν μια 

σειρά δράσεων ευαισθητοποίησης για θέματα περιβάλλοντος αλλά και δράσεις προστασίας του 

φυσικού πολύτου, καθώς και να προωθηθεί μια διαδημοτική συνεργασία για την διευθέτηση των 

ρεμάτων με την αρωγή κεντρικών φορέων (Περιφέρεια Αττικής, ΥΠΕΚΑ).  
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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΦΔ)  

(μέχρι 26/9/2007) 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΥΑ/ΠΔ 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ

Σ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 

ΦΟΡΕΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΣ 

Εθνικό Πάρκο 

Δρυμού Πάρνηθας  

ΕΠΜ είναι υπο 

διαδικασία έγκρισης.  

1. ΥΑ 52778 ΦΕΚ 

1933/ Β/28-12-04  

2. ΥΑ 27186 ΦΕΚ 

966/Β/12-7-05  

3. ΥΑ 52817 ΦΕΚ 

1933/ Β/28-12-04  

4. ΥΑ 52774 ΦΕΚ 

1933/ Β/28-12-04  

ΚΥΑ 125736/1283 

ΦΕΚ 473/Β/18-4-03  

ΥΑ 126444/2472 ΦΕΚ 

918/Β/4-7-03  

Τροποποίηση ΥΑ 

128269/5293 ΦΕΚ 

41/Β/16-1-04  

ΥΑ167077/4226/ΦΕΚ 

1649/Β/29.11.2005  

 

 

Ατμοσφαιρική Ρύπανση  

Η περιοχή του Δήμου Αχαρνών είναι μια περιοχή ιδιαίτερα επιβαρυμένη από την ατμοσφαιρική 

ρύπανση που αφείλεται στην κομβική θέση του Δήμου, την διέλευση σημαντικών λεωφόρων 

από την περιοχή του Δήμου με μεγάλη κυκλοφοριακή κίνηση, σημαντικά κυκλοφοριακά 

προβλήματα (κυρίως στο κέντρο της πόλης, ώρες αιχμής) αλλά και στην ύπαρξη πολλών 

μεταποιητικών μονάδων μέσα στα όρια του Δήμου.  

Οι πολίτες παραπονούνται για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και απαιτούν από την Δημοτική 

Αρχή την άμεση παρεμβασή της για την επίλυση αυτού του προβλήματος σε συνεργασία πάντα 

με τους αρμόδιους φορείς. Επίσης σημαντικά παράπονα καταγράφηκαν από πολίτες σχετικα με 

την υψηλή ηχορύπανση και την οχλαγωγία που υπάρχει στην πόλη ακόμα και σε ώρες κοινής 

ησυχίας.  

 

Η Προσαρμογή του εθνικού δικτύου παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις 

απαιτήσεις της νέας κοινοτικής οδηγίας (σταθμοί μέτρησης ευρύτερης περιοχής 

Αθηνών) 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 166506/09-03-2011 απόφαση ένταξης πράξης της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ το 

έργο, συνολικού προϋπολογισμού 2.018.999 ευρώ, αφορά στην προμήθεια του κατάλληλου 

εξοπλισμού και στην παροχή υπηρεσιών με σκοπό την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Η προμήθεια 

αφορά στη συμπλήρωση και στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού σε υφιστάμενους σταθμούς, 

οι οποίοι είχαν δημιουργηθεί μέσω χρηματοδότησης προηγούμενων επιχειρησιακών 
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προγραμμάτων. Τα έργα παροχής υπηρεσιών αφορούν σε συλλογή φίλτρων σωματιδίων και σε 

υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των σταθμών μέτρησης 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις της νέας κοινοτικής οδηγίας (2008/50), που αφορά στην παρακολούθηση της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης αλλά και της Οδηγίας 2004/107 που αφορά σε συγκεντρώσεις βαρέων 

μετάλλων και βενζοαπυρενίου στον ατμοσφαιρικό αέρα. Το έργο θα πραγματοποιηθεί με 

προμήθεια κλωβών στους οποίους θα γίνει η εγκατάσταση των αναλυτών, αναλυτών 

ατμοσφαιρικών ρύπων, μετεωρολογικών οργάνων και συστημάτων τηλεμετάδοσης δεδομένων. 

Επίσης, με το έργο αυτό αυξάνεται ο αριθμός των ατμοσφαιρικών ρύπων που 

παρακολουθούνται στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Επίσης θα γίνει συσχέτιση των 

μετρήσεων αιωρούμενων σωματιδίων που πραγματοποιούνται με αυτόματη μέθοδο με αυτές 

που πραγματοποιούνται με την αντίστοιχη μέθοδο αναφοράς, ώστε τα αποτελέσματα να 

ανάγονται στη μέθοδο αναφοράς, όπως απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία. 

Το έργο αναλύεται στα παρακάτω Υποέργα: 

1. Το υποέργο θα περιλαμβάνει προμήθεια και τα παραδοτέα θα είναι κλωβοί 

εγκατάστασης του εξοπλισμού, εξοπλισμός των σταθμών, αναλυτές μέτρησης 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μετεωρολογικά όργανα, συστήματα τηλεμετάδοσης και 

επεξεργασίας δεδομένων. Η προμήθεια θα ολοκληρωθεί σε 10 μήνες. Επίσης, στο 

υποέργο περιλαμβάνεται παροχή υπηρεσίας για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας 

του εξοπλισμού καθώς και της αξιοπιστίας και της ακρίβειας των μετρήσεων για 3 

χρόνια. 

2. Το υποέργο θα περιλαμβάνει προμήθεια αυτόματων αναλυτών αιωρούμενων σωματιδίων 

(ΑΣ10 και ΑΣ2,5), η οποία θα πραγματοποιηθεί σε 6 μήνες. Επίσης, στο υποέργο 

περιλαμβάνεται παροχή υπηρεσίας για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του 

εξοπλισμού, της αξιοπιστίας και της ακρίβειας των μετρήσεων για 3 χρόνια.  

3. Το υποέργο περιλαμβάνει προμήθεια ημιαυτόματων δειγματοληπτών ΑΣ10 και ΑΣ2,5 που 

θα ολοκληρωθεί σε 3 μήνες. Το έργο περιλαμβάνει και παροχή υπηρεσίας όπου ο 

Ανάδοχος θα διεξάγει δειγματοληψίες στις θέσεις μέτρησης και θα προσδιορίζει τη 

συγκέντρωση των ΑΣ10 και ΑΣ2,5 με ζύγιση φίλτρων ακολουθώντας τη σταθμική μέθοδο 

αναφοράς, για 3 έτη.  

4. Το υποέργο περιλαμβάνει την προμήθεια αναλυτών πτητικών οργανικών ενώσεων, 

φιάλες φέροντος αερίου και φιάλες βαθμονόμησης και θα πραγματοποιηθεί σε 3 μήνες. 

Επίσης, στο υποέργο περιλαμβάνεται παροχή υπηρεσίας για τη διασφάλιση της καλής 

λειτουργίας των αναλυτών, της αξιοπιστίας και της ακρίβειας των μετρήσεων για 2 έτη. 

5. Στο υποέργο αυτό θα πραγματοποιηθούν χημικές αναλύσεις προσδιορισμού βαρέων 

μετάλλων και βενζο(α)πυρενίου σε αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ10. Για την υλοποίηση 

αυτού του έργου θα χρησιμοποιηθούν τα φίλτρα που θα συλλεχθούν και θα αποσταλούν 
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στο ΥΠΕΚΑ από τον Ανάδοχο του υποέργου 3. Στο πλαίσιο του έργου ο Ανάδοχος θα 

υποβάλλει ανά 6μηνο εκθέσεις προόδου εργασιών.  

6. Το υποέργο αφορά σε παροχή υπηρεσιών. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει εκθέσεις προόδου 

εργασιών ανάλογα με την εξέλιξη του υποέργου.  

7. Το υποέργο αφορά προμήθεια ενός προτύπου συστήματος που θα εξασφαλίζει την 

αξιοπιστία των μετρήσεων του όζοντος.  
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Καθαριότητα & Διαχείριση απορριμμάτων 1  

Το ζήτημα της καθαριότητας, της συλλογής και διαχείρισης των απορριμμάτων αποτελεί ένα από 

τα μεγαλύτερα θέματα της Αυτοδιοίκησης σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Η αύξηση σε αριθμό και έκταση των μεγάλων πόλεων, ως απόρροια της συγκέντρωσης του 

πληθυσμού σε αυτές, έφερε στην επιφάνεια, σε πρακτικό και επιστημονικό επίπεδο, ένα 

αντικείμενο έρευνας και πειραματισμού.  

Σε πολλές πόλεις αναπτυγμένων χωρών έχουν υιοθετηθεί συγκεκριμένα πρότυπα συλλογής και 

διαχείρισης απορριμμάτων, όπως και καθαρισμού της πόλης. Χαρακτηριστικά είναι τα 

παραδείγματα ευρωπαϊκών πόλεων τα οποία προσπαθούν να προσαρμόσουν στη δική τους 

κλίμακα και τα ειδικά χαρακτηριστικά οι λοιπές πόλεις.  

Δυστυχώς στη δεύτερη αυτή κατηγορία των πόλεων (χωρών) ανήκουν και οι ελληνικές. Η χώρα 

μας, στο πλαίσιο της προσαρμογής της νομοθεσίας και πρακτικής της  στους κανόνες της ΕΕ, 

προσπαθεί τα τελευταία χρόνια και έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου στην προώθηση 

προγραμμάτων ανακύκλωσης, στην δημιουργία ΧΥΤΑ υψηλών προδιαγραφών, στην ενημέρωση 

και ευαισθητοποίηση του πολίτη. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως η πλησιέστερη Αρχή προς τον 

πολίτη, ως φορέας που αγωνίζεται για την ικανοποίηση των αναγκών του πολίτη και την 

βελτίωση της ποιότητας ζωής, αγωνίζεται καθημερινά ενάντια σε αντικειμενικούς περιορισμούς 

που έχουν να κάνουν τόσο με τη διαθεσιμότητα των πόρων και κατά συνέπεια την αύξηση και 

βελτίωση των διαθέσιμων μέσων (μηχανολογικός εξοπλισμός), την αύξηση του προσωπικού, την 

υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης του πολίτη και την εξεύρεση χώρων 

μεταφόρτωσης και διάθεσης απορριμμάτων.  

Το όλο ζήτημα έχει επίσης δύο επιμέρους βασικές διαστάσεις που αναφέρονται στην παραγωγή 

των απορριμμάτων. Η πρώτη διάσταση αναφέρεται στα οικιακά απορρίμματα και η δεύτερη στα 

βιομηχανικά. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, ο Δήμος χωρίς την κατανόηση των κατοίκων και 

την προσήκουσα συμπεριφορά των επιχειρηματιών δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στο έργο του 

παρά την ποιότητα και το πλήθος των μέσων και των πόρων που διαθέτει. Ο 

ευαισθητοποιημένος πολίτης συνδράμει καταλυτικά στο έργο του Δήμου και στην εξοικονόμηση 

πόρων με την συμπεριφορά του.  

Για παράδειγμα α) η ρίψη των απορριμμάτων εντός των κάδων, β) η ενημέρωση του Δήμου για 

την περισυλλογή μπαζών και γ) η διαλογή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και η ρίψη τους 

στους ειδικούς κάδους, συμβάλλει στη διατήρηση της καθαριότητας της πόλης και της ποιότητας 

ζωής, βελτιώνει την εικόνα της πόλης, τονώνει την τοπική αγορά, προσελκύει επιχειρήσεις, 

αυξάνει τις θέσεις εργασίας, μειώνει την ανεργία και αυξάνει τα εισοδήματα.  

Κατά συνέπεια, στο Δήμο Αχαρνών, όπως και σε κάθε Δήμο της χώρας απαιτείται τόσο η 

υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών όσο και η βελτίωση 

                                                

1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αχαρνών, 2007-2010 
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της οργάνωσης του Δήμου σε επίπεδο υπαλλήλων, μηχανολογικού εξοπλισμού και εφαρμογής 

προγραμμάτων ανακύκλωσης. 

Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι για το έτος 2011, εφαρμόστηκε στον Δήμο ένα πιλοτικό πρόγραμμα 

κομποστοπιήσης, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών καθώς και την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Αχαρνών (2009), στο άρθρο 4 - 

Αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την εφαρμογή αυτού, αναφέρεται ότι :  

1. Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ανήκει 

στην Δημοτική Αρχή και κατά περίπτωση και αντικείμενο στις αρμόδιες 

Διευθύνσεις Περιβάλλοντος, Τεχνικών Υπηρεσιών και Δημοτικής 

Αστυνομίας, οι οποίες οφείλουν, όταν ο χειρισμός του θέματος άπτεται νομίμων 

οικονομικών ωφελημάτων – πόρων του Δήμου να κοινοποιούν υποχρεωτικά τις 

ενέργειές τους στη Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου. 

2. Η Δημοτική Αρχή, ως έχει το δικαίωμα από το άρθρο 80 παρ. 7 του Ν.3463/2006, 

ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της Νομοθεσίας για τα καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος και για την εφαρμογή διοικητικών πράξεων του Δήμου 

επ’ αυτών,  αιτείται τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία την 

παρέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159 και 161 του Π.Δ. 

141/1991. 

 

Οι υποχρέωσεις του Δήμου, σε σχέση με την καθαριότητα, σύμφωνα με το άρθρο 7 του 

Κανονισμού, καθορίζονται ως εξής:  

1. Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών αστικών 

απορριμμάτων, έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5 του παρόντος 

κανονισμού. Η αποκομιδή γίνεται με βάση το ωράριο εργασίας σε – 

κυλιόμενες βάρδιες – καθ’ όλο  το 24ωρο. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να 

λειτουργεί σε ημέρες αργιών και εξαιρέσιμων, με βάση τις ανάγκες της και προς 

χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά 

αυτοκίνητα του Δήμου στο σταθμό μεταφόρτωσης, τη χωματερή ή όπου αλλού 

έχει ορίσει η Δημοτική Αρχή, η Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. ή άλλος υπεύθυνος φορέας .  

2.  Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριμμάτων, 

όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5 παρ. 1Α,Β,Γ,  του παρόντος κανονισμού 

(παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κ.λ.π.), γίνεται μετά από 

συνεννόηση του ενδιαφερομένου με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η 

οποία και καταρτίζει σχετικό πρόγραμμα αποκομιδής . 

3. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ειδικών απορριμμάτων, που 

αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 2Α, γίνεται εφόσον ο Δήμος έχει τη δυνατότητα και 

τη σχετική υποδομή. Η αποκομιδή γίνεται βάσει ιδιαίτερου προγράμματος 
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αποκομιδής και αφού προηγουμένως οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταβάλλει 

ειδικό τέλος αποκομιδής, τόσα ευρώ ανά κυβικό μέτρο, όσα έχει 

καθορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, με τις εκάστοτε αποφάσεις του. Το 

τέλος καθορίζεται κατ΄ έτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ.3 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.  

4. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων.  Όλες οι εργασίες περισυλλογής και 

απομάκρυνσης σκουπιδιών και απορριμμάτων που ευρίσκονται σε οδούς, πλατείες 

και κοινόχρηστους χώρους. Η συχνότητα και οι μέθοδοι σάρωσης, ( σκουπίσματος) 

ορίζονται από το Δήμο, δεδομένων των αναγκών, των δυνατοτήτων και των 

διαθέσιμων μέσων. Για τη διατήρηση των εξωτερικών χώρων καθαρών, ο Δήμος 

υποχρεούται να τοποθετεί κατά πυκνά διαστήματα καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία 

απορριμμάτων ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης, 

μικροαντικειμένων κ.λ.π. 

5. Η εκπόνηση και  εφαρμογή προγράμματος διαλογής στην πηγή για 

ανακύκλωση απορριμμάτων, ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών σε 

όλη την έκταση του Δήμου ή σε προεπιλεγμένες συνοικίες που παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Δήμος οφείλει με ειδικά φυλλάδια, ανακοινώσεις και 

διαφημιστικά μηνύματα να γνωστοποιεί κατά καιρούς στους κατοίκους την ύπαρξη 

του παραπάνω προγράμματος. 

6. Η ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και δρομολόγια των 

οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων , τις τυχόν αλλαγές, τα προγράμματα 

και δρομολόγια των μηχανικών σαρώθρων και τις ώρες και ημέρες πλυσίματος των 

οδών και κοινοχρήστων χώρων. 

7.  Η λήψη εκτάκτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης όταν αυτό απαιτείται , 

λόγω καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων.  

8. Ο Δήμος έχει υποχρέωση για την προμήθεια στολών εργασίας του προσωπικού 

(φόρμα, μπλούζα, μπουφάν , φωσφορίζοντα επενδύτη, μάσκες και γάντια), τα 

οποία θα καθαρίζονται με φροντίδα των εργαζομένων και την ομοιόμορφη 

εμφάνιση και την προστασία της υγείας των εργαζομένων. 

9. Ο Δήμος έχει την υποχρέωση γνωστοποίησης στους κατοίκους παρόντος 

κανονισμού, όπως εξ άλλου, προβλέπει το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 3463/2006. 

 

Τέλος, αξίζει να τονίσουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 15, στο Δήμο λειτουργεί πρόγραμμα 

διαλογής στην πηγή για την ανακύκλωση και ανάκτηση πρώτων υλών, και οι υπεύθυνοι 

και γενικά όλοι οι κάτοικοι οφείλουν να συμβάλλουν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις και 

τον τρόπο συλλογής και εναπόρριψης των προς ανακύκλωση απορριμμάτων. Οφείλουν να ΜΗ 

αναμειγνύουν με τα συνήθη απορρίμματα, εκείνα των απορριμμάτων που είναι κατασκευασμένα 

εξ’ ολοκλήρου από γυαλί πλαστικό, μέταλλο, χαρτί και αλουμίνιο, αλλά να τα διαχωρίζουν και να 
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τα εναποθέτουν στον ειδικό κάδο ανακύκλωσης του Δήμου, σύμφωνα με το πρόγραμμα 

περισυλλογής που ο τελευταίος έχει καθιερώσει για τη γειτονιά τους. Στις επιχειρήσεις στις 

οποίες οι παραγόμενες ποσότητες ανακυκλωμένων απορριμμάτων είναι σχετικά μεγάλες οι 

υπεύθυνοι οφείλουν να τα συλλέγουν ξεχωριστά από τα άλλα απορρίμματα και να τα αποδίδουν 

στο Δήμο σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα περισυλλογής.  
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Βιομηχανικά Απόβλητα 2 

Ο Δήμος στο μέτρο του δυνατού και με γνώμονα την προστασία των πολιτών του εργάζεται για 

την προστασία της φύσης. Ωστόσο χωρίς τα κατάλληλα μέσα για την μέτρηση της ρύπανσης και 

την επιβολή κυρώσεων στις επιχειρήσεις που μολύνουν δεν είναι δυνατή η πάταξη του 

προβλήματος. Ωστόσο, τέτοιου είδους μέτρα θεωρούνται κατασταλτικά και όχι προληπτικό. Η 

αρχή του «Ο ρυπαίνων πληρώνει» μπορεί να είναι δίκαιη συνθήκη αλλά όχι και ικανή για τον 

περιορισμό της ρύπανσης. Εκείνο που απαιτείται είναι η εφαρμογή δράσεων που θα 

προλαμβάνουν την εμφάνιση του προβλήματος. Απαιτείται δηλαδή η καταπολέμηση της πηγής 

του προβλήματος. 

Το πρώτο και βασικό μέτρο που πρέπει να ληφθεί είναι η δημιουργία οργανωμένων περιοχών για 

την εγκατάσταση των επιχειρήσεων. Στο βαθμό που η υλοποίηση του μέτρου αυτού καθυστερεί, 

λαμβάνοντας υπόψη όλους τους αντικειμενικού περιορισμούς (εξεύρεση πόρων, μελέτες, έργα 

υποδομής, πληροφόρηση και εγκατάσταση επιχειρήσεων),  θα πρέπει αναγκαστικά οι αρμόδιοι 

φορείς να εφαρμόσουν κατασταλτικά μέτρα για τον περιορισμό της ρύπανσης. 

Στο Δήμο Αχαρνών το πρόβλημα εστιάζεται σε δύο βασικές περιοχές. Η πρώτη αφορά το κέντρο 

της πόλης όπου λειτουργούν επιχειρήσεις που προκαλούν ποικίλες μορφές ρύπανσης 

(ηχορύπναση, κυκλοφοριακή συμφόρηση, κ.α.) και η δεύτερη περιοχή αφορά τα ρέματα του και 

κυρίως τον Κηφισό εκατέρωθεν του οποίου λειτουργούν επιχειρήσεις που προκαλούν σοβαρή 

επιβάρυνση στην χλωρίδα και πανίδα του τοπικού οικοσυστήματος και όχι μόνο.   

Πολλές όμως είναι και οι βιομηχανίες που είναι διάσπαρτες σε όλη την έκταση του Δήμου. Στο 

μεσοδιάστημα μέχρι την ανάπτυξη μιας πλήρους και καλά οργανωμένης περιοχής για την 

μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων που λειτουργούν, ο Δήμος μπορεί να εφαρμόσει κάθε 

δικαίωμα που του παρέχει το θεσμικό πλαίσιο και παράλληλα να εργαστεί για την 

ευαισθητοποίηση των επιχειρηματιών.   

 

Πράσινο πόλης3  

Οι χώροι πρασίνου μέσα στον οικιστικό χώρο αποτελούν αναγκαία συνθήκη για την ποιότητα 

ζωής των κατοίκων. Οι χώροι αυτού του είδους προσφέρονται τόσο για την αισθητική 

αναβάθμιση όσο και για την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων. Στη χώρα μας το φαινόμενο 

της αστυφιλίας που παρουσιάστηκε στο δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα, σε συνδυασμό με 

την έλλειψη προτύπων οργάνωσης-δόμησης πόλεων και τις πιέσεις των ιδιοκτητών γης δεν 

άφησαν μεγάλα περιθώρια για την ύπαρξη ικανοποιητικού αριθμού και μεγέθους ελεύθερων 

                                                

2 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αχαρνών, 2007-2010 

 

3 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αχαρνών, 2007-2010 
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χώρων πρασίνου στις πόλεις. Δυστυχώς παρά τις ανάγκες των κατοίκων για βιώσιμες πόλεις το 

πρόβλημα τις εξεύρεσης ελεύθερων χώρων είναι δύσκολο και πολυσύνθετο.  

Σε διεθνές επίπεδο κυρίως, αλλά και σε μεγάλες πόλεις τις χώρας τα παραδείγματα –ενέργειες 

εξεύρεσης χώρων- είναι πολλά. Όσον αφορά το Δήμο Αχαρνών, το πρόβλημα φαίνεται πως είναι 

κοινό με εκείνων άλλων πόλεων. Εάν εξαιρέσουμε το κέντρο της πόλης το οποίο ήδη έχει 

οικοδομηθεί άναρχα κατά το παρελθόν, ο Δήμος μπορεί να εφαρμόσει συγκεκριμένα 

πολεοδομικά «εργαλεία» για την απόκτηση τέτοιων χώρων  προς το συμφέρον των κατοίκων. Η 

απόκτηση γης για τη δημιουργία πρασίνου δεν είναι εύκολη διαδικασία. Απαιτούνται σημαντικοί 

πόροι για απαλλοτριώσεις και πρωτίστως τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών.  

 

Χωροταξικά – Πολεοδομικά χαρακτηριστικά4  

Όσον αφορά τον Δήμο Αχαρνών, σύμφωνα με στοιχεία της απογραφής χρήσεων γης που 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μελέτης Ανάπτυξης Μετρό 1996, η εδαφική περιφέρεια της 

περιοχής κατανέμεται μεταξύ αστικών και μη αστικών χρήσεων γης, ως ακολούθως :  

 Αστικές χρήσεις 2.712,27 εκτάρια που αντιστοιχούν στο 10,4% του συνόλου των χρήσεων 

γης 

 Μη αστικές χρήσεις 23.439,06 εκτάρια χέρσας γης που αντιστοιχούν στο 89,6% του 

συνόλου των χρήσεων γης. 

Οι κυρίαρχες αστικές χρήσεις είναι: 

 Ειδικές χρήσεις που ανέρχονται σε 40,59 εκτάρια που αντιστοιχούν στο 10% των χρήσεων, 

μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται περιοχές με ίδιο καθεστώς, όπως ελεύθερες ζώνες, 

στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κλπ, εγκαταστάσεις με υποδομές ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ, και ανοικτοί 

δομήσιμοι χώροι ή χώροι υπό κατασκευή. Οι χρήσεις αυτές δημιουργούν σοβαρά 

προβλήματα δέσμευσης πολύτιμης γης για τη χωροθέτησή τους, επιβαρύνουν το ήδη 

προβληματικό περιβάλλον και δημιουργούν πρόσθετο κυκλοφοριακό φόρτο. 

 Η κατοικία που καταλαμβάνει 610,98 εκτάρια που αντιστοιχούν στο 2,3% του συνόλου 

χρήσεων γης 

 Η μεταποίηση που καταλαμβάνει 179,91 εκτάρια που αντιστοιχούν στο 0,7%του συνόλου 

των χρήσεων γης 

Ακολουθούν οι κεντρικές λειτουργίες τοπικού χαρακτήρα με 151,07 εκτάρια, οι κεντρικές 

λειτουργίες υπερτοπικού χαρακτήρα με 139,35 εκτάρια και το χονδρεμπόριο με 2,13 εκτάρια. Οι 

κυρίαρχες μη αστικές χρήσεις γης είναι τα δάση με 21.089 εκτάρια, οι χέρσες εκτάσεις με 2.014 

εκτάρια και η γεωργία με 337 εκτάρια. 

Σχετικά με την κτιριακή υποδομή στις παραπάνω χρήσεις, το κυρίαρχο μερίδιο κατέχουν οι 

κατοικίες, οι οποίες ανέρχονται σε εμβαδόν 422,4 εκτάρια, που σε ποσοστιαίους όρους 

αντιστοιχούν στο 60,3% του συνολικού εμβαδού των κτιρίων που εντοπίστηκαν στο Δήμο.  

                                                

4 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αχαρνών 2007-2010 
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Οικιστικές περιοχές 

Οι οικιστικές ενότητες του Δήμου χαρακτηρίζονται από ανομοιομορφία και αυθαίρετη δόμηση. Ο 

κεντρικός πυρήνας του Δήμου αποτελεί την πρώτη οικιστική ενότητα που απέκτησε ρυμοτομικό 

σχέδιο, με στοιχειώδεις λειτουργίες και διαμορφωμένους κεντρικούς τόπους. Το κέντρο αποτελεί 

το πιο πυκνοδομημένο τμήμα του Δήμου με διάφορους τύπους κατοικιών (μονώροφα 

αγροτόσπιτα, νεοκλασικές, μεσοπολεμικές μονοκατοικίες και λίγες πολυκατοικίες). Οι οικιστικές 

ενότητες εκτός του κέντρου, αν και διαφοροποιούνται στη λεπτομέρειά τους, εμφανίζουν 

προβλήματα ή/και δυσλειτουργίες πολεοδομικής οργάνωσης του οικιστικού ιστού. Σε γενικές 

γραμμές η εικόνα της περιοχής συμβαδίζει με το γεγονός, ότι μέχρι πρόσφατα αποτελούσε 

ενότητα αυθαίρετης δόμησης. Στο εσωτερικό του ιστού, το οδικό δίκτυο των υπο-περιοχών 

δομείται από την ύπαρξη λίγων διαμπερών αξόνων (οι οποίοι συμπίπτουν με τους αρχικούς 

άξονες αυθαίρετης ανάπτυξης των οικιστικών συγκεντρώσεων), στις εκτάσεις των οποίων 

αναπτύσσεται ο οικιστικός ιστός των υπο-ενοτήτων του Δήμου με το αντίστοιχο εσωτερικό 

οδικό δίκτυο. 

Οι οικιστικές περιοχές στα νότια του Δήμου βρίσκονται στη ζώνη επιρροής των μεγάλων 

κυκλοφοριακών αξόνων – συγκοινωνιακών έργων. Οι περιοχές στη βορειοδυτική πλευρά του 

Δήμου χαρακτηρίζονται από πυκνό ιστό που είναι αποτέλεσμα της συστηματικής εγκατάστασης 

μεταναστών. Οι περιοχές αυτές δε συνδέονται συγκοινωνιακά επαρκώς με το κέντρο ενώ 

εμφανής είναι η απουσία κεντρικών χώρων στο εσωτερικό τους. Οι οικιστικές περιοχές στη 

βορειοανατολική πλευρά του Δήμου έχουν αραιό αστικό ιστό με προβλήματα συνοχής και 

οργάνωσης, ενώ υπάρχουν και περιοχές χωρίς ρυμοτομικό σχέδιο. Τέλος, υπάρχουν οι ημι-

αγροτικές περιοχές προς μετάβαση, στα ανατολικά του Δήμου, όπου βρίσκονται αυθαίρετες 

κατοικίες και άλλες χρήσεις όπως βιομηχανία, αποθήκες, «μάντρες» κά. 

 

Βιομηχανία – Βιοτεχνία και Συσχετιζόμενες Παραγωγικές Μονάδες 

Ο Δήμος Αχαρνών αποτελεί έναν από τους πόλους εγκατάστασης μονάδων του δευτερογενή 

τομέα παραγωγής στο Λεκανοπέδιο, αλλά και γενικότερα χρήσεων που συνδέονται με αυτόν 

(χονδρεμπόριο, αποθήκες, εκθετήρια).  

Οι μεταποιητικές μονάδες παρόλο που αποτελούν το πιο δυναμικό παραγωγικό τμήμα του 

Δήμου, δημιουργούν με τη διάσπαρτη χωροθέτησή τους δυσλειτουργίες στο εσωτερικό του 

οικιστικού ιστού. Οι περισσότερες μεταποιητικές επιχειρήσεις είναι εγκατεστημένες στις εκτός 

σχεδίου περιοχές και κυρίως στις περιοχές Χαμόμηλο και  Μονομάτι-Χελιδονού προς τον Κηφισό 

και την Εθνική οδό, καθώς και κατά μήκος της λεωφόρου Καραμανλή και της οδού Δεκελείας. 

Επίσης, στο εσωτερικό του Δήμου υπάρχουν συγκεντρώσεις βιομηχανικών – βιοτεχνικών 

μονάδων και χονδρεμπορίου σε διακεκριμένες θέσεις και συναντώνται διάσπαρτες μονάδες σε 

όλες σχεδόν τις γειτονιές του Δήμου. 
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Εμπόριο – Υπηρεσίες 

Οι εμπορικές δραστηριότητες και οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών είναι συγκεντρωμένες 

στον πυρήνα του Δήμου. Πρόκειται για την περιοχή η οποία αποτελεί το μοναδικό κέντρο του, 

το οποίο μετά την αποπεράτωση των μεγάλων έργων στο Δήμο αναμένεται να αλλάξει ο ρόλος 

του και πιθανώς και να μεταφερθεί. Στις οικιστικές περιοχές εκτός του Παλιού Κέντρου 

παρατηρούνται λίγες εξυπηρετήσεις λιανικού εμπορίου, επιπέδου γειτονιάς. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παροχή υπηρεσιών στην περιοχή των υπωρειών της Πάρνηθας που 

αποτελεί παραδοσιακό χώρο περιαστικής αναψυχής. Στην περιοχή καταγράφονται υπηρεσίες 

περιαστικής αναψυχής (ιππικοί όμιλοι, αερολέσχη, ορειβατικά καταφύγια), μικρές ξενοδοχειακές 

μονάδες, συγκεντρώσεις εξοχικών κέντρων στο δρόμο προς την Πάρνηθα, στην περιοχή της 

Βαρυμπόμπης και της Φυλής καθώς και η επιχείρηση του Καζίνο στην κορυφή του βουνού. 

 

Κοινωνικός εξοπλισμός 

Οι ελλείψεις σε κοινωνικό εξοπλισμό (Ελεύθεροι δημόσιοι χώροι, εκπαίδευση, αθλητισμός, υγεία-

πρόνοια) είναι ιδιαίτερα έντονη σε όλες τις οικιστικές περιοχές του Δήμου, δεδομένου ότι μεγάλο 

μέρος των πολεοδομικών ενοτήτων του ΓΠΣ παραμένουν μέχρι σήμερα εκτός σχεδίου, έχοντας 

ωστόσο κατατμηθεί και δομηθεί, έτσι ώστε και στο μέλλον (μετά την ένταξή τους στο σχέδιο) 

να καθίσταται δυσχερής η εφαρμογή του όποιου ρυμοτομικού σχεδίου. Ταυτόχρονα, οι 

μηχανισμοί αστικοποίησης που έχουν δρομολογηθεί μέχρι σήμερα στο Δήμο, δεν έχουν 

επιτρέψει να σχηματιστεί το απαραίτητο απόθεμα γης για τη δημιουργία χώρων κοινωνικού 

εξοπλισμού. 

Ωστόσο υπάρχουν στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας, στις υπώρειες του, στην παρόχθια ζώνη του 

Κηφισού αλλά και σε διακριτές χωρικές ενότητες στο εσωτερικό του ιστού περιοχές με 

χαρακτήρα περιαστικού φυσικού πράσινου. Η διαχείριση των περιοχών αυτών πρέπει να 

στοχεύει στην προστασία και ανάδειξή τους, καθώς και στη δημιουργία συνδέσεων των φυσικών 

αυτών ενοτήτων με τον αστικό ιστό. 

 

Εκτάσεις ιδιαίτερων χρήσεων 

Στο Δήμο Αχαρνών υφίστανται σήμερα μεγάλες εκτάσεις που παραμένουν εκτός αναπτυξιακών 

διαδικασιών οι οποίες σχετίζονται με τη γη, καθώς καταλαμβάνονται από ιδιαίτερες χρήσεις. 

Τέτοιες είναι οι εγκαταστάσεις των κοινωφελών οργανισμών (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ), τα στρατόπεδα και 

η περιοχή της Αμυγδαλέζας (δημοτική έκταση με ιδιαίτερο καθεστώς νομής). Οι εκτάσεις αυτές, 

καθώς έχουν περικυκλωθεί από το δομημένο χώρο δυσκολεύονται οι ίδιες να εξυπηρετήσουν 

αποτελεσματικά τις λειτουργίες που φιλοξενούν, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν κενά και 

ασυνέχειες στον αστικό ιστό. 
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Περιοχή εγκατάστασης Ολυμπιακού Χωριού 

Η περιοχή έχει υποστεί ολοκληρωτική μεταβολή του χαρακτήρα της με την εγκατάσταση και 

μετα-ολυμπιακή χρήση του Ολυμπιακού Χωριού. Για το λόγο αυτό ο σχεδιασμός θα πρέπει να 

στοχεύει στην ενσωμάτωση του νέου οικισμού στον ιστό του Δήμου, στην ανάδειξη του ως 

τοπικό κέντρο μιας ευρύτερης περιοχής και στη δημιουργία συνδέσεων με το υφιστάμενο και το 

μελλοντικό υπερτοπικό κέντρο των νότιων περιοχών του Δήμου. 

 

Συμπεράσματα Υφιστάμενης Κατάστασης 5 

Η πολυμορφία και η πολυλειτουργικότητα που παρουσιάζει ο πολεοδομικός ιστός του 

Κέντρου   του   Δήμου   είναι   και   το   βασικό   θετικό   χαρακτηριστικό   της 

υφιστάμενης κατάστασης.  

Στη συνολική όμως εποπτεία του πολεοδομικού ιστού κυριαρχούν τα προβλήματα 

εξοπλισμού σε ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου, καθώς και τα 

ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση του οδικού δικτύου και της κυκλοφορίας. 

Στο Παλαιό Μενίδι δεν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια οικοδομικών δυνατοτήτων που αφήνουν οι 

υφιστάμενοι όροι δόμησης. Κατά συνέπεια ο οικιστικός ιστός παρουσιάζει σήμερα ικανοποιητική 

πυκνότητα καθώς τα ιδιόκτητα αδόμητσ οικόπεδα ενισχύουν το ποσοστό ελεύθερου χώρου. Στα 

κενά αυτά του ιστού προστέθηκαν μετά τον πρόσφατο σεισμό και νέα από την κατεδάφιση των 

κατεστραμμένων και ετοιμόρροπων οικοδομών. Ομως στην περιοχή σήμερα υπάρχει μια έντονη 

οικοδομική δραστηριότητα που όπως είναι αναμενόμενο αφορά στην ανέγερση πολυώροφων 

κατοικιών. 

Από την άλλη πλευρά, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των υφιστάμενων οδικών αξόνων σε 

συνδυασμό με το προβληματικό οδικό δίκτυο δεν είναι ικανά να ανταπεξέλθουν στο σημερινό 

κυκλοφοριακό φόρτο. Ο κεντρικός πυρήνας του Δήμου δέχεται σήμερα μια υπερτοπική κίνηση 

βαρέων οχημάτων που κατευθύνονται από την Εθνική οδό μέσω Δεκελείας- Αριστοτέλους- 

Λιοσίων (ή Εθνικής Αντιστάσεως) προς τα Ανω Λιόσια. Η κίνηση αυτή δημιουργεί έντονα 

προβλήματα στους κόμβους της Αριστοτέλους με την Δεκελείας και την Πάρνηθος. Μια άλλη κίνηση 

που επιβαρύνει το Κέντρο του Δήμου προέρχεται από τους βασικούς οδικούς άξονες που συνδέουν 

την περιοχή με την Αθήνα (Αθηνών και Φιλαδελφείας). Η μη ολοκλήρωση του περιμετρικού 

δακτυλίου έχει ως συνέπεια τα αυτοκίνητα που κατευθύνονται στην Πάρνηθα ή στις υπόλοιπες 

γειτονιές του Δήμου να διασχίζουν τον κεντρικό πυρήνα παρακάμπτοντας την πεζοδρομημένη 

περιοχή των κεντρικών πλατειών μέσω παράπλευρων στενών δρόμων. Τέλος, ο κύριος όγκος του 

κυκλοφοριακού φόρτου στο Κέντρο οφείλεται στην τοπική κίνηση που σχετίζεται με τις υπηρεσίες 

και τα εμπορικά καταστήματα που είναι συγκεντρωμένα στην περιοχή. Η τοπική κίνηση επιβαρυνει 

                                                

5 Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Διερεύνηση πολεοδομικών – κοινωνικών παραμέτρων στο Δήμο 

Αχαρνών και διατύπωση κατευθύνσεων στρατηγικού σχεδιασμού για μια βιώσιμη ανάπτυξη», 

ΕΜΠ, 2000  
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τους δρόμους γύρω από ΤΟ παλαιό ιστορικό Κέντρο και την περιοχή του σταθμού και δημιουργεί 

έντονα προβλήματα στάθμευσης. Σήμερα στο Κέντρο, τα αυτοκίνητα σταθμεύουν κατά μήκος των 

στενών κεντρικών αρτηριών και στο δημοτικό πλάτωμα μπροστά από την εκκλησία της Αγίας 

Παρασκευής. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε εδώ, ότι ο Δήμος εκπονεί Μελέτη Κυκλοφοριακού 

για την αποσυμφόρεση του κέντρου.  

Προβλήματα όμως αντιμετωπίζουν και οι πεζοί στο Κέντρο του Δήμου καθώς οι μόνοι οδικοί άξονες 

με ικανοποιητικού πλάτους πεζοδρόμια εντοπίζονται στην αρχή της Πάρνηθος και στο τμήμα της 

Φιλαδελφείας από το Δημαρχείο μέχρι την Κωνσταντινουπόλεως. Το δίκτυο των μέσων μαζικής 

συγκοινωνίας κρίνεται επίσης ελλιπές καθώς σε τοπικό επίπεδο τα λεωφορεία διασχίζουν μεγάλες 

αποστάσεις και καλύπτουν μόνο τους βασικους οδικούς άξονες. Η τοπική συγκοινωνία έχει 

τερματικό σταθμό στην οδό Χρ. Δέδε, ενώ τα λεωφορεία από και προς την Αθήνα τερματίζουν στην 

περιοχή Μεσονύχι, βόρεια του Κέντρου. Οι δημότες και οι επισκέπτες του Δήμου εξυπηρετούνται 

και από την υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή. 0 Σταθμός Αχαρνών παίζει σήμερα ένα σημαντικό 

ρόλο και στην εξυπηρέτηση κατοίκων από τα βόρεια προάστια της Αθήνας. 

Σε επίπεδο χρήσεων, όπως προαναφέρθηκε, στον κεντρικό πυρήνα του Δήμου επικρατεί η 

κατοικία. Η ιστορική εξέλιξη της περιοχής, οι οικονομικές και παραγωγικές ανακατατάξεις και ο 

έντονος εποικισμός από χαμηλά οικονομικά στρώματα μεταναστών λειτούργησαν καθοριστικά στην 

αρχιτεκτονική τυπολογία και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των κατοικιών. Ετσι σήμερα 

συνυπάρχουν διάσπαρτες στην περιοχή του Κέντρου παραδοσιακές αγροτικές μονάδες, κατοικίες 

με νεοκλασικές επιρροές, αστικές μονοκατοικίες της προπολεμικής και της μεταπολεμικής περιόδου 

και σύγχρονες πολυκατοικίες. Σύμφωνα επίσης με την ιστορική εξέλιξη του Δήμου, οι παλαιότερες 

τυπολογίες κατοικιών διακρίνονται κυρίως στην περιοχή του παλαιού ιστορικού κέντρου και βόρεια 

αυτής, ενώ η οικιστική ενότητα νότια των γραμμών του τρένου περιλαμβάνει κυρίως νεότερες 

μονοκατοικίες και σύγχρονα πολυώροφα κτίρια. 

Και σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της εμπορικής δραστηριότητας συγκεντρώνεται στα μέτωπα της 

πλατείας του Αγίου Βλάση (που παραμένει το βασικό εστιακό σημείο αναφοράς και ο χώρος των 

πανηγυρικών εκδηλώσεων του Δήμου), καθώς και κατά μήκος των βασικών οδικών αρτηριών που 

ξεκινούν από την πλατεία. Μικρά εμπορικά καταστήματα βρίσκονται διάσπαρτα και στον υπόλοιπο 

ιστό, ενώ γύρω από τους κόμβους των ακτινικών αξόνων με την Αριστοτέλους διαμορφώνονται 

μικρές περιφερειακές γειτονιές με ανάλογα καταστήματα τοπικού χαρακτήρα. Στα μέτωπα του 

περιμετρικού δακτυλίου της Αριστοτέλους αναπτύσσεται επίσης σήμερα εμπορική δραστηριότητα, 

πρόκειται όμως κυρίως για χονδρεμπόριο και διοικητικά γραφεία επιχειρήσεων. Οι δημόσιες 

υπηρεσίες, όπως και οι χρήσεις κοινωνικής υποδομής βρίσκονται διάσπαρτες μέσα στον οικιστικό 

ιστό διαμορφώνοντας ορισμένους άξονες έντονης διέλευσης πεζών και αντίστοιχα τοπικές αρτηρίες 

με μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο και προβλήματα στάθμευσης. 

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες περιοχές του Κέντρου εντοπίζεται κατά μήκος της οδού 

Κωνσταντινουπόλεως όπου αν και οι γραμμές του τρένου δημιουργούν μια τομή στον αστικό ιστό, 

τα μεγάλα δέντρα κατά μήκος των γραμμών και γύρω από το Σταθμό διαμορφώνουν τη βασική 
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νησίδα πρασίνου του Παλαιού Μενιδίου. Στη νότια ενότητα του Κέντρου επισημαίνεται η μικρής 

κλίμακας ανάπλαση μπροστά από το δημοτικό γυμναστήριο του «Αχαρναϊκού» και οι χρήσεις που 

αναπτύσσονται γύρω από το νέο Δημαρχείο. Μια ενδιαφέρουσα υποενότητα διαμορφώνουν οι 

πλατείες στο δυτικό τμήμα του Κέντρου, οι οποίες σήμερα αν και δεν λειτουργούν ως ενοποιημένο 

δίκτυο ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και έχουν χάσει την ιστορική τους αίγλη, αποτελούν εστίες 

πρασίνου και συγκεντρώνουν στη γύρω περιοχή πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 

Επισημαίνονται τέλος οι χρήσεις κατά μήκος της Αγίας Τριάδος: η πλατεία του Αγίου Γεωργίου, ο 

μικρός χώρος πρασίνου γύρω από την εκκλησία της Αγίας Τριάδος στα όρια του περιμετρικού 

δακτυλίου, αλλά και η αναπτυσσόμενη εμπορική δραστηριότητα στα μέτωπα της οδού που 

σχετίζεται και με την λαϊκή αγορά που λαμβάνει χώρα σ' αυτήν. 

Στον αντίποδα των θετικών αυτών επισημάνσεων καταγράφονται επίσης ορισμένα επιμέρους 

αρνητικά σημεία που εντοπίζονται στις υποενότητες του Κέντρου. Τέτοια είναι η προβληματική 

σύνδεση των σχολείων ανατολικά της Κωνσταντινουπόλεως με τις κεντρικές πλατείες, η σημερινή 

διαρρύθμιση της πλατείας του Αγίου Νικολάου και η προβληματική στέγαση του ΚΑΠΗ σε ισόγειο 

πολυκατοικίας χωρίς άμεση πρόσβαση στην πλατεία, η έλλειψη χώρων πρασίνου κοντά στα σχολεία 

στις βορειο-ανατολικές ενότητες του «πετάλου», η παρουσία μπαζών και σκουπιδιών σε διάφορα 

σημεία του αστικού ιστού (όπως για παράδειγμα γύρω από την πλατεία Μουστακάτου) και τέλος οι 

κακής ποιότητας, σε επίπεδο κατασκευής, επεμβάσεις σε διάφορα σημεία του δημοτικού χώρου 

(πεζοδρόμια, δημόσιος εξοπλισμός κ.ο.κ.) καθώς και η έλλειψη πρασίνου σε ορισμένες δημοτικές 

αναπλάσεις. 

 

Στον νέο Δήμο Αχαρνών, έχει ενσωματωθεί πλέον και η κοινότητα Θρακομακεδόνων6, η οποία 

βρίσκεται στους πρόποδες της Πάρνηθας και στο βόρειο τμήμα της ευρύτερης περιοχής της 

πρωτεύουσας. Περικλείεται από δασικές εκτάσεις και απέχει από το κέντρο της Αθήνας 25 χλμ., 

από την Ε.Ο. Αθήνας – Λαμίας 5 χλμ., από το γειτονικό Δήμο Αχαρνών 6, από τη Βαρυμπόμπη 3, 

από τις εγκαταστάσεις του τελεφερίκ Πάρνηθας (σε ευθεία γραμμή) 0,5. και από το Μον-Παρνές 

1 χλμ. Στο νότιο τμήμα του Δήμου διέρχεται η γραμμή του ΟΣΕ. 

 

Έκταση - μορφολογία – χρήσεις γης 

Το έδαφος της περιοχής είναι ημιορεινό και το κλίμα ξηρό. Ο οικισμός περικλείεται από δασικές 

εκτάσεις, εκτός από το νότιο τμήμα. Η εσωτερική δομή του οικισμού χαρακτηρίζεται από έναν 

άξονα τεθλασμένο (άξονας πρόσβασης και κυκλοφορίας), που περνάει από τους δύο βασικούς 

πυρήνες κεντρικών λειτουργιών (την κεντρική πλατεία και τον χώρο της εκκλησίας). Γενικά η 

ευρύτερη περιφέρεια της υπό μελέτης περιοχής έχει κυρίαρχη χρήση την «αμιγή κατοικία» και 

διαφοροποιείται από την γύρω περιοχή, που είναι δασική ή γεωργική γη. 

                                                

6 Οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για τη σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, 

Δήμος Θρακομακεδόνων, 2007 
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Τα σημεία αναφοράς της ευρύτερης περιοχής είναι η Ε.Ο. Αθήνας – Λαμίας με τους κύριους 

άξονες πρόσβασης του οικισμού, οι γειτονικές περιοχές κατοικίας, το Μον-Παρνές, το τελεφερίκ 

και το Μοναστήρι. 

Υπάρχουν σημαντικές ανάγκες κυρίως για την αναβάθμιση του υπάρχοντος οδικού δικτύου και 

δευτερευόντως για την επέκτασή του. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο κέντρο η κατάσταση των 

ασφαλτόστρωτων δρόμων είναι μέτριας κατάστασης, ενώ στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού, 

η κατάσταση είναι μάλλον χειρότερη. 

Η έκταση του οικισμού υπολογίζεται σε 3.550 στρέμματα. Το υψόμετρο στη θέση της πλατείας 

είναι 368 μ. και φθάνει μέχρι τα 575 μ. (Ο.Τ.110). 

Ο Δήμος Θρακομακεδόνων ιδιαίτερα τα τελευταία 10 χρόνια βρίσκεται σε συνεχή φάση αστικού 

μετασχηματισμού. Από δασική - αγροτική περιοχή που πέρασε από το στάδιο της μικτής – 

εξοχικής χρήσης, έχει μεταβληθεί σε προάστιο του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας. Η 

αύξηση του πληθυσμού και η οικιστική ανάπτυξη συμβαδίζουν και δημιουργούν συνεχώς νέες 

ανάγκες σε υποδομές και επιβαρύνουν τις υπάρχουσες. Η πολεοδομική της φυσιογνωμία είναι 

ακόμα ρευστή και οι λειτουργίες της επηρεάζονται από τις μετακινήσεις πληθυσμού, τις αλλαγές 

στις χρήσεις γης και την μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα, που αποτελούν κοινό 

χαρακτηριστικό των γύρω δήμων, αλλά και από τις επιπτώσεις των μεγάλων έργων και 

πολεοδομικών παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια στην Αττική 

(προγράμματα προστασίας και ανάδειξης ορεινών όγκων Αττικής και Κηφισού ποταμού, έργα 

Ολυμπιακών Αγώνων, Αττική οδός, δίκτυο ΟΣΕ, κ.α). 
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2.1.1.2 Συνοπτική περιγραφή του Δήμου ως Οργανισμού  

2.1.1.2.1 Κάθετες και οριζόντιες υπηρείες του Δήμου7 

Παρακάτω ακολουθεί πίνακας όπου αναφέρονται οι δημοτικές υπηρεσίες και τα ΝΠ του Δήμου, 

με διάκριση σε κάθετες και οριζόντιες υπηρεσίες:  

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 

Περιβάλλον & Ποιότητα 

Ζωής 

Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, 

Παιδεία, Πολιτισμός & 

Αθλητισμός 

Τοπική Οικονομία & 

Απασχόληση 

Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και 

Ποιότητας ζωής 

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής  

Διεύθυνση τοπικής 

οικονομική ανάπτυξης  

Γραφείο Επικοινωνίας, 

Τύπου και Δημοσιών 

Σχέσεων 

Τεχνικές Υπηρεσίες Τεχνική Υπηρεσία 

Αυτοτελές Τμήμα 

Διαχείρισης –  

Συντήρησης Στόλου 

και Λοιπού 

Εξοπλισμού  

Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Αχαρνών – 

ΔΗ.Κ.Ε.Α. (πρώην Δημοτική 

Κοινωφελής Επιχείρηση 

Θρακομακεδόνων – 

ΔΗ.Κ.Ε.Θ.) 

Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νέας Γενιάς   

Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Αχαρνών – 

ΔΗ.Κ.Ε.Α. (πρώην 

Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση 

Θρακομακεδόνων – 

ΔΗ.Κ.Ε.Θ.) 

Αυτοτελές Τµήµα 

Υποστήριξης των 

Πολιτικών Οργάνων 

 

Τεχνικές Υπηρεσίες 

Επενδυτική Α.Ε. 

Αυτοτελές γραφείο 

Διοικητικής Βοήθειας   

Κέντρο Ατόμων με Ειδικές 

Ανάγκες Δήμου Αχαρνών 

Αυτοτελές γραφείο 

Δημοτικής Αστυνομίας   

Αυτοτελές Τμήμα 

Νομικής Υπηρεσίας Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών 

ΝΠΔΔ Δήμου Αχαρνών 

                                                

7 Οδηγός Σύνταξης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δήμων, ΕΕΤΑΑ, 2011 
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Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 

Αχαρνών – ΔΗ.Κ.Ε.Α. (πρώην 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 

Θρακομακεδόνων – ΔΗ.Κ.Ε.Θ.) 

  

  

  

Γραφείο Ειδικών 

Συμβούλων, Ειδικών  

Συνεργατών  και 

Επιστημονικών 

Συμβούλων 

Πνευματικό Κέντρο 

Θρακομακεδόνων  

Γραφείο Πολιτικής 

Προστασίας και 

Διαχείρισης Κρίσεων  

Διεύθυνση 

Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης και 

Πληροφορικής 

Διεύθυνση Δημοτικής 

Αστυνομίας 

Διεύθυνση 

Διοικητικών  

Υπηρεσιών και 

Ανθρώπινου 

Δυναμικού (Υπηρεσίες 

Υποστήριξης)  

ΚΕΠ (Υπηρεσίες 

Υποστήριξης) 

Διεύθυνση 

Οικονομικών 

Υπηρεσιών (Υπηρεσίες 

Υποστήριξης) 

ΚΑΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ & 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
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2.1.1.2.2 Νομικά Πρόσωπα Δήμου 

 

Νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το Δήμο Αχαρνών 

Α/Α Επιχείρηση Καταστατικό / ΦΕΚ 

1 
Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου 

Αχαρνών (ΑΡΩΓΗ) 
ΦΕΚ 25 Α / 06.02.2003 

2 
Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών ΝΠΔΔ Δήμου 

Αχαρνών 

ΦΕΚ 1722 Β / 02.08.2011 – 

«Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου Δήμου Αχαρνών Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί 

Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Αθλητικός 

Οργανισμός Δήμου Αχαρνών (ΑΟΔΑ), Κέντρα 

Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων ΚΑΠΗ, 

Αθλητικό Κέντρο Κοινότητας Θρακομακεδόνων 

σε ένα Ν.Π.Δ.Δ.» 

3 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών 

– ΔΗ.Κ.Ε.Α. (πρώην Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Θρακομακεδόνων – ΔΗ.Κ.Ε.Θ.) 

ΦΕΚ 1859 Β / 22.08.2011 – Τροποποίηση της 

συστατικής πράξης της Κοινωφελούς Δημοτικής 

Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική 

Κοινωφελής Επιχείρηση Θρακομακεδόνων» 

4 Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων ΦΕΚ 1765 Β / 05.08.2011 

5 Επενδυτική Α.Ε. ΦΕΚ 5143/17.06.2010 

7 
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών  
ΦΕΚ 1416/11/Β’ 

8 
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών 
ΦΕΚ 1416/11/Β’ 
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Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών (ΑΡΩΓΗ) 

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. 25/06.02.2003 ΦΕΚ, συνίσταται στο Δήμο Αχαρνών του Νομού Αττικής 

Δημοτικό Ίδρυμα με το όνομα «ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» 

για παιδιά ηλικίας μέχρι 18 ετών με την συμμετοχή του Σωματείου Κοινωνικής Μέριμνας 

«ΑΡΩΓΗ». 

 

Σκοπός του ιδρύματος είναι: η μέριμνα των αναπήρων παιδιών ήτοι: 

 Πρόληψη και θεραπεία της παιδικής αναπηρίας 

 Η παροχή κάθε δυνατής ηθικής και κοινωνικής συμπαράστασης για την θεραπεία, την 

αγωγή, εκπαίδευση και κοινωνική αποκατάσταση ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

 Η σωματική αποκατάσταση αυτών στο μέτρο του δυνατού. 

 Η απασχόληση και εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες από εξειδικευμένο 

προσωπικό. 

 Η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας, πληροφόρησης ή άλλης συμπαράστασης προς τις 

οικογένειες που έχουν άτομα με ειδικές ανάγκες. 

 Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τα προβλήματα των 

παιδιών αυτών καθώς και των οικογενειών τους. 

 Η έρευνα για την βελτίωση των μεθόδων αποκατάστασης και η εκπαίδευση προσωπικού σε 

ειδικότητες αναφερόμενες στην περίθαλψη, την κοινωνική προσαρμογή και αποκατάσταση 

των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

 

Ο σκοπός του Ιδρύματος πραγματοποιείται με την παροχή: 

 Κατάλληλων κοινωνικοϊατροδιαγνωστικών υπηρεσιών. 

 Συντηρητικής θεραπευτικής αγωγής φυσικής αποκατάστασης. 

 Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που έχει άμεση σχέση με την αναπηρία. 

 Των κατάλληλων ορθοπεδικών ή άλλων μέσων αναπληρώσεων ή βελτιώσεως της 

σωματικής λειτουργικότητας των αναπήρων. 

Κατά περίπτωση υπηρεσιών κοινωνικής και ψυχολογικής αναπροσαρμογής, καθώς και με: 

 τη δημιουργία και λειτουργία εγκαταστάσεων για την ψυχαγωγία την μόρφωση και 

κοινωνική καλλιέργεια των ατόμων αυτών, 

 την εκτύπωση και κυκλοφορία εντύπων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της 

κοινωνίας πάνω στα προβλήματα των παιδιών με ειδικές ανάγκες. 

 

Έδρα του Ιδρύματος είναι ο Δήμος Αχαρνών του Νομού Αττικής. 
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Πόροι του Ιδρύματος είναι: 

 Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Αχαρνών. 

 Τυχόν επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κρατικούς και Διεθνείς 

Οργανισμούς, ή άλλους φορείςπροςτο Ίδρυμα ή προςτο Δήμο Αχαρνών για το Ίδρυμα. 

 Εισπράξεις από το αντίτιμο πραγμάτων ή υπηρεσιών που παρέχει το Ίδρυμα. 

  πρόσοδοι από την περιουσία του. 

 κάθε είδους δωρεές, κληροδοσίες και κληρονομιές καθώς και κάθε άλλη εισφορά που 

αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών του. 

 

Περιουσία 

 Έκταση 3.000 μ2 περίπου περιοχή Μπόσχιζα, Ο.Τ. Κ1 2287 και 2288 που εκχωρείται από το 

Δήμο Αχαρνών. 

 Κτιριακές εγκαταστάσεις που θα ανεγερθούν από το Σωματείο Κοινωνικής Μέριμνας 

«ΑΡΩΓΗ» για την επίτευξη του σκοπού του Ιδρύματος. 

 Ο απαραίτητος εξοπλισμός και όλα τα υλικά που απαιτούνται για την λειτουργία των 

ανωτέρω εγκαταστάσεων, που θα αγοραστούν από το Σωματείο Κοινωνικής Μέριμνας 

«ΑΡΩΓΗ». 

 

Το ίδρυμα διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από τον δήμαρχο ή τον 

αντιδήμαρχο που ορίζει ο δήμαρχος, ως πρόεδρο και εννέα (9) μέλη που εκλέγονται από το 

δημοτικό συμβούλιο. 

Από τα μέλη αυτά είναι: 

 ένα (1) τουλάχιστον είναι δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αχαρνών, 

 ένα (1) τουλάχιστον πρόσωπο που έχει ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση και 

ειδικές γνώσεις σχετικές με το σκοπό του Ιδρύματος, 

 ένα (1) τουλάχιστον πρόσωπο από αυτά που προτείνονται από το Σωματείο Κοινωνικής 

Μέριμνας «ΑΡΩΓΗ».Το μέλος αυτό διορίζεται σύμφωνα με τη συστατική πράξη και τις συν-

δυασμένες διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 6 και 99 του Α.Ν. 2039/1939, με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών 

Κληροδοτημάτων. Η διαδικασία ακολουθείται και σε περίπτωση αποποίησης, παραίτησης, 

έκπτωσης ανικανότητας, θανάτου και αντικατάστασης για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο του 

μέλους αυτού για πλήρωση της κενής θέσης. 

 ένα (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Ίδρυμα. 

 Ένα εκ των τριών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος μαζί με το αντίστοιχο 

αναπληρωματικό είναι από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος που έχουν 

προταθεί από το Σωματείο Κοινωνικής Μέριμνας «ΑΡΩΓΗ». 
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Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αχαρνών 

Με το υπ’ αρ. 1722/02.08.2011 ΦΕΚ, συγχωνεύονται σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 

Δικαίου, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 239, 240 και 241 του Ν. 3463/2006 

Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010, με την επωνυμία «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών 

Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αχαρνών», τα παρακάτω Νομικών Προσώπων και ειδικότερα: 

i) Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Αχαρνών (Κ.Α.Π.Η.), ii) Δημοτικοί Παιδικοί – 

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Αχαρνών και iii) Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αχαρνών (ΑΟΔΑ), 

και iv) Αθλητικό Κέντρο Κοινότητας Θρακομακεδόνων. 

Περιλαμβάνεται κάθε νέο κέντρο το οποίο θα δημιουργηθεί στο μέλλον. 

 

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ NEOY ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Α. Για τα Άτομα της Τρίτης Ηλικίας 

i) Η παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών 

προβλημάτων των ηλικιωμένων ατόμων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά 

μέλη στο κοινωνικό σύνολο. 

ii) Η διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων, σχετικά με τα 

προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων. 

iii) Η έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους (εφαρμογή προγράμματος εξωϊδρυματικής 

προστασίας υπερηλίκων που συνίσταται στην παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα 

ηλικιωμένα άτομα της περιοχής του Δήμου). 

iv) Η λειτουργία των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ). 

Β. Για τα Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας 

i) Η Ημερήσια διατροφή − διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία των νηπίων τα οποία δεν μπορούν να 

έχουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον την απαραίτητη φροντίδα λόγω απασχόλησης των 

εργαζομένων γονέων τους ή λόγω άλλων κοινωνικών προβλημάτων. 

ii) Η παροχή αγωγής στα παιδιά προσχολικής ηλικίας ώστε να βοηθηθούν να αναπτυχθούν 

ολόπλευρα σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά. 

iii) Η εξάλειψη, κατά το δυνατόν των διαφορών που προκύπτουν από το πολιτιστικό − 

οικονομικό μορφωτικό επίπεδο των γονέων (παιδιά εργαζομένων, κυρίως των οικονομικά 

ασθενέστερων στρωμάτων) δηλαδή η παροχή Αντισταθμιστικής Αγωγής. 

iv) Η εξυπηρέτηση των εργαζόμενων γονέων έτσι ώστε να αποτελέσει κέντρο κοινωνικής 

πολιτικής και βοήθειας (ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και ενεργοποίηση των γονέων σε θέματα 

παιδαγωγικής και παιδικής ψυχαγωγίας). 

Γ. Για τον Αθλητισμό: 

i) Η ανάπτυξη της σωματικής, πνευματικής, ηθικής και αισθητικής αγωγής των κατοίκων και 

ιδιαίτερα των παιδιών και νέων του Δήμου Αχαρνών. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 

 

 55 

ii) Η δημιουργία και λειτουργία των αθλητικών κέντρων και γυμναστηρίων αθλοπαιδιών και 

γυμναστικής έτσι ώστε να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες για άθληση και ψυχαγωγία των 

δημοτών και ιδιαίτερα των νέων. 

iii) Η ανάπτυξη μαζικού αθλητισμού για να καλυφθούν οι ανάγκες κατά ηλικία, ενδιαφέροντα 

κ.λπ., η καλλιέργεια των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων, η καλλιέργεια φίλαθλου 

συναγωνιστικού πνεύματος μακριά από φανατισμούς, ανταγωνισμούς και κερδοσκοπικούς 

στόχους, η κοινωνικοποίηση των δημοτών. 

Δ. Για τον Πολιτισμό και την Παιδεία: 

i) Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή 

των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό 

επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, 

κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, 

ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων. 

ii) Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων 

της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών τα οποία δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του 

Υπουργείου Πολιτισμού. 

iii) Η αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται 

από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 

iv) Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η 

συμμετοχή τους σε αυτά. 

v) Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία. 

vi) Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού (και γενικότερα η ανάπτυξη του τουρισμού χωρίς 

εμπορικό χαρακτήρα). 

vii) Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών. 

viii) Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ΑΜΕΑ. 

ix) Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής. 

Ε. Για την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη: 

i) Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη 

μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών 

υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών ιατρείων, κέντρων 

αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, 

συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων 

προσώπων. 

ii) Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για 

την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην 

κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. 
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iii) Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη 

δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων 

εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του 

έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. 

ΣΤ. Για το Περιβάλλον: 

i) Εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, 

αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, εφόσον προβλέπεται από την κείμενη 

νομοθεσία. 

ii) Ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

 

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Α. Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου ανέρχεται σε 4.500.000,00 € 

Β. Τυχόν επιχορηγήσεις που αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Γ. Επιχορήγηση και κάθε άλλη παροχή του κράτους απευθείας προς το Νομικό Πρόσωπο, είτε 

προς το Δήμο Αχαρνών για το Νομικό Πρόσωπο. 

Δ. Επιχορήγηση υλοποίησης επιχορηγούμενων προγραμμάτων από το Ελληνικό Δημόσιο 

(Υπουργεία, Περιφέρεια κλπ) ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ε. Κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. 

ΣΤ. Έσοδα από τη συμβολική χρηματική συμμετοχή μελών που έχουν ανάγκη προστασίας. 

Ζ. Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή υπηρεσιών που παρέχονται από το Νομικό 

Πρόσωπο. 

Η. Πρόσοδοι από την περιουσία του. 

Θ. Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος ή περιουσία. 

 

OΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ NEOY ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Α. Το νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Αχαρνών διοικείται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη και συγκεκριμένα: 

i) Εννέα (9) Δημοτικοί Σύμβουλοι με τους νόμιμους αναπληρωτές τους από τους οποίους δύο (2) 

τακτικοί και δύο (2) αναπληρωματικοί ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. 

ii) Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων του Νομικού 

Προσώπου. 

iii) Πέντε (5) δημότες Αχαρνών. 
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Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών – ΔΗ.Κ.Ε.Α. (πρώην Δημοτική 

Κοινωφελής Επιχείρηση Θρακομακεδόνων – ΔΗ.Κ.Ε.Θ.) 

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. 1859/22.08.2011 ΦΕΚ περί τροποποίησης της συστατικής πράξης της 

Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 

Θρακομακεδόνων» ως προς την Επωνυμία, την Έδρα, το Σκοπό, το Διοικητικό Συμβούλιο το 

Κεφάλαιο και τη Λύση. 

Σκοπός της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι η οργάνωση λειτουργιών ή 

δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που αφορούν: 

 την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, 

 την παιδεία και τον πολιτισμό, 

 τον αθλητισμό, 

 το περιβάλλον, (εξαιρείται η παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των κοινοχρήστων  

χώρων, την αποκομιδή απορριμμάτων, τη δημιουργία και συντήρηση του πρασίνου, καθώς 

και για τη λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών). 

 την οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας και 

 και την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη 

της περιοχής. 

 

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης μπορεί να 

αναπτύσσει δραστηριότητες σε αντικείμενα όπως: 

 Η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων, η προβολή πολιτιστικών αγαθών και 

πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο. 

 Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

 Η λειτουργία φιλαρμονικής, χορωδίας, καθώς και σχολής διδασκαλίας μουσικής, χορού, 

ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λ.π. 

 Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με βάση 

τις επιλογές της Δημοτικής Αρχής. 

 Η δημιουργία και λειτουργία ενός ανοικτού εκπαιδευτικού πάρκου με εκπαιδευτικές, 

περιβαλλοντικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για παιδιά, προσχολικής και πρώιμης 

σχολικής ηλικίας και νέους. 

 Η λειτουργία του Βρεφονηπιακού Παιδικού Σταθμού, του Κέντρου Νεότητας και του 

Κέντρου Τρίτης Ηλικίας και η αξιοποίησή τους για την κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής. 

 Η διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων όπως 

γυμναστήρια, χώροι άθλησης κ.α. 

 Η υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού και η διοργάνωση αθλητικών 

εκδηλώσεων. 
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 Η ίδρυση και λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. 

 Η δημιουργία κέντρου αγωγής υγείας και κέντρου συμβουλευτικής στήριξης. 

 Η δημιουργία και λειτουργία δομών κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας. 

 Η στήριξη τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων 

εθελοντών στο πλαίσιο των αντίστοιχων δημοτικών πολιτικών, με στόχο την προστασία και 

την ανάπτυξη του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής του. 

 Η υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, 

αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με βάση το σχεδιασμό του Δήμου. Η 

ίδρυση και λειτουργία οικολογικού πάρκου και πάρκου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

(με χώρους περιπάτου, αναψυχής, πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής κ.λπ.). 

 Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη φροντίδα και 

μέριμνα για τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. 

 Η ενημέρωση των πολιτών για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 

ευαισθητοποίηση για οικολογικά κτίρια. 

 Ο εξωραϊσμός κοινοχρήστων χώρων, η εξασφάλιση καλής λειτουργίας των πάρκων και 

ανοικτών χώρων. 

 Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της 

περιοχής. 

 Η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης για την εφαρμογή 

πολιτικής προώθησης της απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων 

κατηγοριών ανέργων. 

 Η ίδρυση και λειτουργία κέντρου επαγγελματικού προσανατολισμού και σχολής 

επιμόρφωσης, προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Η εκπόνηση και 

εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. 

 Η ανάπτυξη διαδημοτικών συνεργασιών για την προώθηση των παραπάνω αντικειμένων 

στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. 
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Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων  

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1765 Β / 05.08.2011, διατηρείται το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Πνευματικό 

Κέντρο Θρακομακεδόνων ως αυτοτελούς.  

Σκοπός του Νομικού αυτού Προσώπου είναι η πνευματική εξύψωση και ψυχαγωγία των 

κατοίκων καθώς και η προβολή, μελέτη και η εκτέλεση παντός προγράμματος που μπορεί να 

συμβάλλει στην πολιτιστική ανάπτυξη των κατοίκων. 

 

 

Επενδυτική Αχαρνών 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 5143/2010, σκοπός της Επενδυτικής Αχαρνών είναι η αξιοποίηση και η 

πάσης φύσεως και μορφή εκμετάλλευση των παρακάτω ακινήτων του Δήμου:  

 Κτίριο Ανθοπωλείου  

 Κτίριο Κυλικείου Νεκροταφείου  

 Χώρο Κυλικείου του Δημαρχείου  

 Κτίριο Μαρμαρογλυφείου  

 Πλατεία Βαρυμπόμπης και Πλατεία Ακρίτες του Πόντου (Νεάπολη) 

 Τους χώρους για τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών  

 Τους χώρους για τη διοργάνωση του πανηγυριου για τον εορτασμό της Ζωοδόχου Πηγής  

 Κάθε ακίνητο και κοινόχρηστο χώρο για το οποίο θα ήθελε να αποφασίζει μελλοντικά το 

Δ.Σ. του Δήμου, και θα αποδέχεται τούτο η εν λόγω Α.Ε. δια του Δ.Σ. της, χωρίς να 

απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της.  

 

Έτσι με μεταγενέστερες αποφάσεις περιήλθαν στην Επενδυτική Αχαρνών πρόσθετες 

αρμοδιότητες που αφορούν την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση επιπλέον κοινόχρηστων 

χώρων που απορρέουν από την την άσκηση υπάιθριου εμπόριου, υπαίθριας διαφήμισης, 

περιπτέρων κοκ. 
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2.1.1.3 Γενική διάγνωση των χαρακτηριστικών και των προοπτικών του Δήμου  

 

Εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες 

 

ΕΣΠΑ 

Κεντρικό στοιχείο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2007-

2013 αποτελεί η στροφή της χώρας προς την υλοποίηση της Πολιτικής της Λισαβόνας, χωρίς, 

ωστόσο, να παραγνωρίζεται η ανάγκη συνέχισης της στήριξης των πλέον μειονεκτουσών 

περιφερειών, μέσω της Πολιτικής Συνοχής. Αυτό το «μείγμα» της ευρωπαϊκής στρατηγικής, 

συνδέεται με την εθνική αναπτυξιακή στρατηγική την επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής 

μεγέθυνσης, την αύξηση της παραγωγικότητας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την 

εμπέδωση του εξωστρεφούς προσανατολισμού της οικονομίας και τη βελτίωση του επιπέδου 

διαβίωσης ιδιαίτερα στις λιγότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες, αποβλέποντας στην ταυτόχρονη 

άμβλυνση των διαπεριφερειακών και των ενδοπεριφερειακών κοινωνικο-οικονομικών 

ανισοτήτων και τη διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων ολόκληρης της χώρας. 

Το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας που προωθείται μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013 εδράζεται 

στους εξής πυλώνες: 

 προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας καθώς και στη 

διασύνδεσή τους, με προσανατολισμό στην αριστεία και στην Κοινωνία της Γνώσης. 

 επένδυση σε βιώσιμες υποδομές, με στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας 

για την προσέλκυση επενδύσεων και την ποιότητα ζωής. 

 επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, που κατέχει κυρίαρχη θέση στη στρατηγική της 

χώρας και αποσκοπεί στη δημιουργία περισσότερων αλλά και καλύτερων θέσεων 

εργασίας. 

 αναβάθμιση του θεσμικού περιβάλλοντος, με την απλούστευση του κανονιστικού 

πλαισίου (μείωση της γραφειοκρατίας) και εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα σε όλα 

τα επίπεδα διοίκησης για τη μετατροπή του σε σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο 

σχεδιασμού και εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών. επένδυση στο ανθρώπινο 

κεφάλαιο. 

 

Οι πέντε (5) θεματικές προτεραιότητες και οι 17 Γενικοί Στόχοι που εξειδικεύουν τους παραπάνω 

πυλώνες, για την επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος της χώρας είναι: 

 

1. Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας 

Γενικός Στόχος 1: Αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άμεσων Επενδύσεων 

Γενικός Στόχος 2: Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας 

Γενικός Στόχος 3: Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας  
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2. Κοινωνία της γνώσης και Καινοτομία 

Γενικός Στόχος 4: Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο 

κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 

Γενικός Στόχος 5: Ενίσχυση της Έρευνας και Τεχνολογίας και προώθηση της καινοτομίας σε 

όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και 

μετάβασης στην οικονομία της γνώσης 

Γενικός Στόχος 6: Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με ενσωμάτωση και συστηματική χρήση των 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τομείς κοινωνικής και οικονομικής 

δραστηριοποίησης 

 

3. Απασχόληση και κοινωνική συνοχή 

Γενικός Στόχος 7: Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. 

Γενικός Στόχος 8: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση. 

Γενικός Στόχος 9: Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης. 

Γενικός Στόχος 10: Θεμελίωση ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας, 

που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη 

συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας. 

Γενικός Στόχος 11: Ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των 

θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές 

προτεραιότητες (ανάπτυξη, απασχόληση, κοινωνική συνοχή) 

 

4. Θεσμικό Περιβάλλον 

Γενικός Στόχος 12: Βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών και αποτελεσματική 

εφαρμογή τους για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης. 

 

5. Ελκυστικότητα της Ελλάδος και των Περιφερειών ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και 

διαβίωσης 

Γενικός Στόχος 13: Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των συναφών 

υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της χώρας. 

Γενικός Στόχος 14: Ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός της χώρας με γνώμονα την αειφορία. 

Γενικός Στόχος 15: Αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος. 

Γενικός Στόχος 16: Άσκηση αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής. 

Γενικός Στόχος 17: Ανάδειξη του Πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής 

ανάπτυξης της χώρας. 
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Κεντρικό στοιχείο της αναπτυξιακής στρατηγικής αποτελεί η περιφερειακή διάσταση και 

εξειδίκευση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των 

ελληνικών Περιφερειών είναι εξέχουσας σημασίας για τη χώρα, για την επίτευξη της οποίας 

απαιτούνται σημαντικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην οικονομία κάθε Περιφέρειας. Το μέλλον 

κάθε ελληνικής Περιφέρειας εξαρτάται από την ανταγωνιστικότητα του παραγωγικού ιστού της, 

η οποία συνδέεται άμεσα με τις επενδύσεις σε κλάδους παραγωγής, που είναι εκτεθειμένοι στον 

εθνικό και διεθνή ανταγωνισμό. 

Οι στόχοι που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με το χώρο και, οι οποίοι και προσδιορίζουν το 

περιεχόμενο της χωρικής ανάπτυξης, εντοπίζονται στην ανάπτυξη ενός ισόρροπου και 

πολυκεντρικού αστικού συστήματος και μιας νέας σχέσης πόλης – υπαίθρου, στην 

εξασφάλιση της ισότητας πρόσβασης στις υποδομές και στη γνώση, καθώς και στην αειφόρο 

ανάπτυξη, ορθολογική διαχείριση και η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Ο συνδυασμός των ανωτέρω αναπτυξιακών παρεμβάσεων διαφοροποιείται ανάλογα με τις 

απαιτήσεις για το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής 

περιόδου 2007-2013 και ιδίως όσον αφορά στους Στόχους 1 (Σύγκλιση) και 2 (Περιφερειακή 

Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση) των Ταμείων (Άρθρο 37 του Γενικού Κανονισμού 

1083/2006).  

 

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Όσον αφορά συγκεκριμένα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής, οι άξονες προτεραιότητας 

είναι οι εξής:  

 Άξονας Προτεραιότητας 1 – Ενίσχυση των Υποδομών Προσπελασιμότητας – Ενέργειας   

 Άξονας Προτεραιότητας 2 – Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής  

 Άξονας Προτεραιότητας 3 – Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της καινοτομίας και της 

ψηφιακής σύγκλισης  

 Άξονας Προτεραιότητας 4 – Αναζωογονηση (Regeneration) αστικών περιοχών  

 Άξονας Προτεραιότητας 5 – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής  

 

Για τον Δήμο Αχαρνών συγκεκριμένα, στο ΠΕΠ Αττικής, αναφέρονται τα εξής:  

1. Ο Στρατηγικός Στόχος για τον Τομέα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης κατά την 

Περίοδο 2007 - 2013 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξης» είναι: 

«Η Προστασία, η Αναβάθμιση και η Αειφορική Διαχείριση του Περιβάλλοντος ώστε να 

αποτελέσει το υπόβαθρο για την προστασία της δημόσιας υγείας, την άνοδο της ποιότητας ζωής 

των πολιτών καθώς και βασικό παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας». 

Για την Περιφέρεια Αττικής οι στόχοι αυτοί εξειδικεύονται μέσω των ακόλουθων παρεμβάσεων 

με χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής που εξυπηρετούν τον Γενικό Στόχο «Η Βελτίωση της 

ποιότητας ζωής και η προστασία του περιβάλλοντος» και τους ακόλουθους ειδικούς στόχους 

Πρόληψη – διαχείριση κινδύνων φυσικών και τεχνολογικών. 
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 Διευθέτηση λεκάνης απορροής ρέματος Ραφήνας. 

 Διευθέτηση λεκάνης απορροής ρέματος Ερασίνου – Κατάντη τμήμα. 

 Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς – από την πλατεία Ιλίου έως και την Λεωφόρο Καραμανλή 

και έργων συμβολής ρέματος Πικροδαφνέζας. 

 Διευθέτηση ρεμάτων Ποδονίφτη (και συμβαλλόντων ρεμάτων Χαλανδρίου, Αμαρουσίου, & 

Γιαμπουρλά), Πικροδάφνης, Αχαρνών και Τραχώνων. 

Τα ανωτέρω έργα σε συνδυασμό με τα έργα του ΠΕΠ θα συμβάλλουν στην μείωση του 

οξυμμένου κινδύνου που δημιουργούν οι πλημμύρες στην Αττική. 

 

2. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ολοκλήρωση της αναβάθμισης του σιδηροδρομικού διαδρόμου 

Πειραιάς – Αθήνα – Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ) και η κατασκευή του σιδηροδρομικού 

διαδρόμου ΣΚΑ – Αεροδρόμιο Σπάτων 

 

Χρηματοδότηση  

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2005, στο πλαίσιο κατανομής των κοινοτικών 

κονδυλίων για τη χρηματοδότηση της Πολιτικής της Συνοχής για την περίοδο 2007-2013, η 

Ελλάδα εξασφάλισε 20,4 δισ. ευρώ (τρέχουσες τιμές). Με τους πόρους αυτούς θα 

χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής. Υδρεύσεις, 

αποχετεύσεις και βιολογικοί καθαρισμοί χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ. 

Σε αντίθεση με την προγραμματική περίοδο 2000 – 2006, όπου το σύνολο των ελληνικών 

Περιφερειών ήταν επιλέξιμες στον αμιγή στόχο 1, στη νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013 

πέντε ελληνικές Περιφέρειες, που ξεπέρασαν προκαθορισμένα επίπεδα ανάπτυξης, εισέρχονται 

σε καθεστώς μεταβατικής στήριξης. 

Το συνολικό ύψος των πιστώσεων αλλά και η ετήσια κατανομή τους ορίζονται με διακριτό τρόπο 

για κάθε τύπο Περιφερειών. Έτσι, στις 8 Περιφέρειες του αμιγούς Στόχου 1 κατανέμονται 

συνολικά 9,4 δισ. ευρώ. Στις 3 Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Αττική, Κεντρική και Δυτική 

Μακεδονία) κατανέμονται 6,5 δισ. ευρώ ενώ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Στερεά 

Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) αντιστοιχούν 0,63 δισ. ευρώ. Επίσης, για τα προγράμματα του Στόχου 3 

διατίθενται κοινοτικά κονδύλια ύψους 0,21 δισ. ευρώ. Όπως ορίστηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, 

από το σύνολο των επιμέρους ανωτέρω ποσών (16,7 δισ. ευρώ) 12,36 δισ. ευρώ θα 

κατευθυνθούν στα νέα Επιχειρησιακά Προγράμματα μέσω του ΕΤΠΑ ενώ 4,36 μέσω του ΕΚΤ. 

Επιπλέον, μέσω του Ταμείου Συνοχής θα διατεθούν στη χώρα κοινοτικά κονδύλια ύψους 3,7 δισ. 

ευρώ. 

Τέλος, πόροι του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) -τα οποία είναι πλέον εκτός Διαρθρωτικών Ταμείων- 

συνολικού ύψους 3,9 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στις ελληνικές περιφέρειες, μέσω των 

Προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 
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Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ έχουν εγκριθεί και πρόκειται να υλοποιηθούν οκτώ Τομεακά Επιχειρησιακά 

Προγράμματα, που αντιστοιχούν στο 61,1% των πόρων και πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

Προγράμματα, στα οποία κατανέμεται το 38,9% της δημόσιας χρηματοδότησης.  

Η υπαγωγή έργων στο ΕΣΠΑ εξαρτάται από τα έργα που θα επιλεγούν από τη διαχειριστική αρχή 

του οικείου Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με κριτήρια που θα καθορισθούν από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και θα υλοποιηθούν από τους Δικαιούχους (δηλαδή δημόσιους ή 

ιδιωτικούς οργανισμούς / φορείς / επιχειρήσεις που είναι αρμόδιοι για την έναρξη ή την έναρξη 

και υλοποίηση πράξεων) προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άξονα προτεραιότητας με 

τον οποίο σχετίζονται. 

Ειδικότερα για την ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ, ο Δήμος με βάση τον νέο νόμο του ΕΣΠΑ 

επιλεγόμενος ως φορέας διαχείρισης – τελικός δικαιούχος, θα υλοποιήσει τα έργα, με βάση 

την μελλοντική προκήρυξη που θα ανακοινωθεί από την Εθνική Αρχή Συντονισμού του 

συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας 

Αττικής). Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης είναι αρμόδια για τον καθορισμό των κριτηρίων ένταξης 

των έργων, επιλέγει τις προς χρηματοδότηση πράξεις σύμφωνα με τα κριτήρια που 

εφαρμόζονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και εκδίδει τις αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης 

πράξεων.      

 

Σημειώνεται ότι για πράξεις με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης > 5 εκ €  απαιτείται 

γνωμοδότηση της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (εντός 15 ημ).  

 

Ένταξη Πράξεων  

Ελάχιστος προϋπολογισμός  

– Για τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από ΕΤΠΑ ή ΤΣ μέσω τομεακών ΕΠ:  

• 500.000 € για έργα υποδομής 

– Για τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από ΕΤΠΑ μέσω ΠΕΠ: 

• 300.000 € για έργα υποδομής 

Εξαιρούνται έργα στον τομέα του περιβάλλοντος που συνδέονται με εθνικές, κοινοτικές και 

διεθνείς υποχρεώσεις  

 

Κατά την 4η προγραμματική περίοδο το συνολικό σχέδιο ανάπτυξης είναι το Εθνικό Στρατηγικό 

Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) το οποίο περιλαμβάνει: 

 Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και  

 Επιχειρησιακά Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας 
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Αναλυτικότερα: 

Τομεακά ΕΠ 

Α/Α Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ταμείο Στόχος 

1 Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΤΠΑ/ Ταμείο 

Συνοχής 

Σύγκλιση 

2 Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας  ΕΤΠΑ/ Ταμείο 

Συνοχής 

Σύγκλιση 

3 Ανταγωνιστικότητα & 

Επιχειρηματικότητα 

ΕΤΠΑ Σύγκλιση 

4 Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΤΠΑ Σύγκλιση / 

Ανταγωνιστικότητα 

5 Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού ΕΚΤ Σύγκλιση / 

Ανταγωνιστικότητα 

6 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΚΤ Σύγκλιση / 

Ανταγωνιστικότητα 

7 Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας 

Δημόσιας Διοίκησης 

ΕΚΤ Σύγκλιση / 

Ανταγωνιστικότητα 

8 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΕΤΠΑ Σύγκλιση  

 

Περιφερειακά ΕΠ 

Α/Α Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ταμείο Στόχος 

1 Μακεδονίας - Θράκης ΕΤΠΑ Σύγκλιση 

2 Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – 

Ιονίων Νήσων  

ΕΤΠΑ Σύγκλιση 

3 Κρήτης και Νήσων Αιγαίου ΕΤΠΑ Σύγκλιση / 

Ανταγωνιστικότητα 

4 Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας - 

Ηπείρου 

ΕΤΠΑ Σύγκλιση / 

Ανταγωνιστικότητα 

5 Αττικής ΕΤΠΑ Σύγκλιση  

 

ΕΠ Εδαφικής Συνεργασίας 

12 ΕΠ συνολικά (Διασυνοριακής Συνεργασίας, Διακρατικής Συνεργασίας και Διαπεριφερειακής 

Συνεργασίας) 
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ΣΔΙΤ  

Το θεσμικό πλαίσιο των ΣΔΙΤ, ολοκληρώθηκε τη διάρκεια του 2005 και αποτελείται από : 

 το ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Λαμβάνονται υπόψη 

και οι διατάξεις του ν. 2414/1996 (ΦΕΚ Α'135/1996), αλλά και οι διατάξεις των Οδηγιών 

2000/52 (L 193 - 29/07/2000) και 2004/18 (L 134 - 30/04/2004). Με εξαίρεση τη θέσπιση 

Γενικών Αρχών ΣΔΙΤ, ενσωματώνονται και οι διατάξεις της Οδηγίας 2004/18 (L 134 - 

30/04/2004).  

 το ν. 3299/2004 «Παροχή Κινήτρων Ιδιωτικών Επενδύσεων», ο οποίος λειτουργεί 

συμπληρωματικά στη χρηματοδότηση επιλέξιμων κατηγοριών επενδύσεων, με γεωγραφικά 

και λοιπά κριτήρια. 

 το άρθρο 2 «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης», του ν. 

3274/2004, όπου δίδεται η αρμοδιότητα και η χρηματοδότηση στους ΟΤΑ για 

προετοιμασία των διαδικασιών ωρίμανσης ΣΔΙΤ.  

 το ν. 3342/2005 «Βιώσιμη ανάπτυξη - αξιοποίηση Ολυμπιακών εγκαταστάσεων», 

όπου εμπεριέχονται θεσμικές παρεμβάσεις υλοποίηση έργων / υπηρεσιών μέσω ΣΔΙΤ. 

 Συμπληρωματικά στα ανωτέρω λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν μετά την ολοκλήρωση 

τους : το Εθνικό Κτηματολόγιο, το θεσμικό πλαίσιο με τις αναμενόμενες πολεοδομικές 

ρυθμίσεις, κλπ. 

Κατά συνέπεια και με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, η 

υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ μπορεί να γίνει εναλλακτικά ως εξής : 

 Ένταξη έργων με χρήση των διατάξεων του ν. 3389/2005 και της διαδικασίας που 

αναφέρεται σε αυτόν, καθώς και των διαδικασιών – προνομίων του. Η ένταξη εκτιμάται ότι 

αφορά κυρίως τα έργα της Κατηγορίας 1, όπως αυτή αναλύεται παρακάτω. Ειδικότερα δε σε 

έργα όπου ο Δημόσιος Τομέας θα συγχρηματοδοτήσει μέρος αυτών ή η αποπληρωμή τους 

θα γίνεται μέσω τελών χρήσης και θα έχει κοινωνικές επιπτώσεις. 

 Ένταξη έργων με χρήση άλλων διατάξεων (ν. 1418/84, των σχετικών τροποποιήσεων του ή 

και προεδρικών διαταγμάτων - υπουργικών αποφάσεων, καθώς και των υφιστάμενων 

κοινοτικών οδηγιών).  

Στην Ελλάδα η ζήτηση έργων τύπου ΣΔΙΤ μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως εξής : 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : Ανταποδοτικά έργα ή έργα ευρύτερου κοινωνικού χαρακτήρα, και 

αφορούν κατασκευή, ή την ολοκλήρωση, ή την διαχείριση – εκμετάλλευση βασικών 

υποδομών (υδρεύσεις, αποχετεύσεις, βιολογικοί καθαρισμοί, ταφή και επεξεργασία 

απορριμμάτων, αναπλάσεις αστικών συγκροτημάτων – πλατειών - πάρκων, κλπ). 

Παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση άμεσης υλοποίησης, ωστόσο υπάρχει σειρά ανασταλτικών 

παραμέτρων, όπως η έλλειψη ώριμων μελετών, προβλήματα πολεοδομίας - χωροθετήσεων, 

κοινωνικής αποδοχής και πολιτική αβεβαιότητα που έχει να κάνει με το καθεστώς εκλογής 

τοπικών δημάρχων, κλπ.   
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 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 : Έργα αναπτυξιακά ή προστιθέμενης αξίας, τα οποία αφορούν κυρίως 

την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Δημόσιου Τομέα, και επιχειρηματικές 

δραστηριότητες που αφορούν το περιβάλλον και την διαχείριση του. Παρουσιάζουν 

σημαντικές διαφορές, σε σχέση με τα προαναφερόμενα, ωστόσο ο αρχικός σχεδιασμός και η 

ωριμότητα υλοποίησης ΣΔΙΤ τέτοιας μορφής, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των προς 

εκμετάλλευση ακινήτων, η κοινωνική αποδοχή έργων ΣΔΙΤ με διάρκεια 25 – 30 ετών, η 

συμμετοχή των ΟΤΑ στους νέους φορείς που θα δημιουργηθούν και αφορά την συμμετοχή 

του ελληνικού δημοσίου, αποτελούν μείζονος σημασίας ζητήματα.  

Σε ότι αφορά την τμηματοποίηση της εγχώριας αγοράς, παρατηρούνται τα  εξής : 

Κατηγορία 1 : Ανταποδοτικά έργα ή έργα ευρύτερου κοινωνικού χαρακτήρα. 

Ενδεικτικά παρατίθενται κατηγορίες έργων, υψηλού ενδιαφέροντος (έχουν εκπονηθεί μελέτες 

και έρευνες), ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελούν επιλογές έργων του ΚΠΣ ΙΙΙ τα οποία 

είτε δεν χρηματοδοτήθηκαν, είτε για διάφορους λόγους δεν έχουν αποπερατωθεί (έλλειψη 

πόρων,  αδυναμία υλοποίησης εκ’ μέρους των αναδόχων, κλπ), είτε εκτιμάται ότι η προώθηση 

τους μέσω ΣΔΙΤ, θα έχει δημοσιονομικό όφελος απαλλάσσοντας τον Τακτικό Προϋπολογισμό 

από δαπάνες επιβαρυντικές στο Δημόσιο Χρέος. Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και  

Έργα στον τομέα του Περιβάλλοντος, πχ: 

 Εργοστάσια Μηχανικής Ανακύκλωσης Απορριμμάτων, Μονάδες Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων, Μονάδες Πόσιμου Νερού σε Άνυδρα Νησιά. 

 Αποχετεύσεις – υδρεύσεις – βιολογικοί καθαρισμοί, έργα τα οποία είναι υψηλής ζήτησης 

εξαιτίας του ότι σε πολλές περιοχές της χώρας οι ανωτέρω βασικές υποδομές, είτε δεν έχουν 

ολοκληρωθεί λόγω μειωμένης χρηματοδότησης, είτε έχουν ολοκληρωθεί και η συντήρηση - 

λειτουργία είναι πλημμελής, είτε δεν έχουν ενταχθεί σε εθνική – κοινοτική χρηματοδότηση. 

Κατηγορία 2 : Έργα αναπτυξιακά ή προστιθέμενης αξίας. Ενδεικτικά παρατίθενται 

ορισμένες κατηγορίες έργων – επενδύσεων οι οποίες ήδη υλοποιούνται στην εγχώρια αγορά και 

φαίνεται να παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον. Τα έργα αυτά αποτελούν το μεγαλύτερο 

τμήμα ΣΔΙΤ της εγχώριας αγοράς και με προϋπολογισμούς χαμηλού μέσου εύρους και 

περιφερειακή διάρθρωση :  

2.1 Η κατασκευή και εκμετάλλευση τουριστικών συγκροτημάτων με τις παρελκόμενες 

δραστηριότητες  

2.2 Η τουριστική αξιοποίηση των θαλάσσιων υποδομών 

2.3 Η κατασκευή και εκμετάλλευση χιονοδρομικών κέντρων και γενικότερα ενίσχυση των 

υποδομών χειμερινού τουρισμού 

2.4 Οι υφιστάμενοι ή και οι νέοι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), με ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων επεξεργασίας απορριμμάτων και δημιουργίας μονάδων παραγωγής ενέργειας.  

2.5 Η κατασκευή και εκμετάλλευση χώρων υπόγειας στάθμευσης οχημάτων  

2.6 Η κατασκευή και εκμετάλλευση χώρων στέγασης ηλικιωμένων ή και άλλων πληθυσμιακών 

ομάδων  
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2.7 Οικιστική ανάπτυξη, κύρια δευτερεύουσας κατοικίας, σε μεγάλες εκτάσεις με ανάπτυξη 

ψυχαγωγικών και αθλητικών εγκαταστάσεων (π.χ. γκολφ) 

2.8 Οι παραχωρήσεις διατηρητέων κτιρίων για ανάπτυξη τουριστικών εμπορικών 

δραστηριοτήτων (αγορές, χώροι αναψυχής, καταστήματα, κλπ),  

2.9 Η κατασκευή τοπικών ή υπερτοπικών κέντρων και γενικότερα κτιρίων και συγκροτημάτων 

για επαγγελματικές χρήσεις 

2.10 Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί και Αιολικά Πάρκα 

2.11 Αξιοποίηση Ιαματικών Πηγών - Προώθηση Ιαματικού Τουρισμού 

 

Η υλοποίηση ενός έργου ΣΔΙΤ προϋποθέτει την σε πρώτο επίπεδο υλοποίηση δυο φάσεων και 

ειδικότερα την Προσυμβατική Διαδικασία (ΦΑΣΗ Α) και την Συμβατική Διαδικασία 

(ΦΑΣΗ Β). 

Η Προσυμβατική Διαδικασία (ΦΑΣΗ Α) έχει ορισμένα επιμέρους στάδια τα οποία στοχεύουν 

στην μέγιστη δυνατή προετοιμασία του ΚτΕ, ώστε ο βαθμός ωριμότητας ενός έργου να είναι 

ικανοποιητικός και να παρέχονται προϋποθέσεις ανάδειξης αναδόχου. Οι υπηρεσίες αυτές είναι 

κρίσιμες, γιατί θα καθορίσουν την βιωσιμότητα και την εξέλιξη του έργου. Αναλυτικότερα :  

1. Προσδιορισμός ακινήτων που θα διατεθούν για την επένδυση και έλεγχος ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος (η ιδιοκτησία και ο εντοπισμός προβλημάτων - όπως  ενστάσεις, ασφαλιστικά 

μέτρα, περιορισμός χρήσεων, κλπ - αποτελεί κομβικό σημείο έναρξης της προσυμβατικής 

διαδικασίας. Το Στάδιο αυτό εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου απαιτείται εκχώρηση 

ακινήτου (το σύνολο της Κατηγορίας 2 και ορισμένες υποκατηγορίες της Κατηγορίας 1, 

όπως αναφέρθηκε ανωτέρω) 

2. Προκαταρκτικές συζητήσεις, συνοπτική περιγραφή προτεινόμενων ΣΔΙΤ και δημιουργία 

αντίστοιχων φακέλων (ιδιοκτησιακά στοιχεία και λοιπά πολεοδομικά χαρακτηριστικά, τυχόν 

αποφάσεις Δ.Σ. για ΣΔΙΤ, τυχόν προκαταρκτικές ή τελικές μελέτες, διαγωνισμοί άγονοι ή 

άκυροι στο παρελθόν). Η συγκέντρωση αυτών των στοιχείων, θα δώσει μια αρχική τεχνική 

εκτίμηση των έργων για την προσέγγιση του κόστους κατασκευής.  

3. Προσδιορισμός χωροθετήσεων, περιβαλλοντικών εγκρίσεων, λοιπών προαπαιτούμενων 

διαδικασιών και έλεγχος για την ολοκλήρωσή τους και προσέγγιση του βαθμού ωριμότητας 

κάθε έργου. Η διαδικασία αυτή θα βαθμονομήσει τις ανωτέρω περιγραφόμενες περιπτώσεις 

και θα βοηθήσει στο να έχει στη διάθεση του ο ΚτΕ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης. 

4. Διερεύνηση κοινωνικής αποδοχής έργου και έλεγχος διαδικασιών που έχουν ακολουθηθεί 

(αποφάσεις αρμοδίων οργάνων, εποπτευόντων φορέων, κλπ). Ζητούμενο είναι η ευρύτερη 

δυνατή κοινωνική αποδοχή ενός έργου από τις τοπικές κοινωνίες και αυτό αποτυπώνεται 

από το αν ένα έργο έχει γίνει γνωστό από σχετικές μελέτες και προσπάθειες ένταξης του σε 

ΚΠΣ ή αποτελεί δέσμευση του ΚτΕ ή αποτελεί επιθυμία μιας κοινωνικής ομάδας, ή προσδίδει 

πολιτιστικά και λοιπά κοινωνικά οφέλη (θέσεις εργασίας, ευμάρεια, κλπ). 
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5. Προσδιορισμός ενός χρηματοοικονομικού μοντέλου έργου, στο οποίο προσδιορίζονται σε 

πρώτη φάση τα αναμενόμενα έσοδα του, σε συνδυασμό με την αρχική προσέγγιση 

προϋπολογισμών κόστους κατασκευής και εκμετάλλευσης, ενώ παράλληλα προσδιορίζονται 

και οι πιθανές χρηματοδοτήσεις (ν. 3299/2004 ή άλλες πιθανές χρηματοδοτήσεις) από 

εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Η διαδικασία αυτή θα δώσει την δυνατότητα στον ΚτΕ να 

αξιολογήσει τη βιωσιμότητα κάθε έργου και να καταρτίσει σε πρώτη φάση το μεθοδολογικό 

εργαλείο αξιολόγησης των προσφορών που θα υποβληθούν στην διαγωνιστική διαδικασία. 

6. Ενδεικτική μελέτη βιωσιμότητας, η οποία θα δώσει στον ΚτΕ την δυνατότητα κατάρτισης 

του μοντέλου αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών που θα δώσουν οι 

υποψήφιοι ανάδοχοι. 

Η Συμβατική Διαδικασία (ΦΑΣΗ Β), ξεκινά μετά την ολοκλήρωση της ΦΑΣΗΣ Α, και στοχεύει 

στη μέγιστη δυνατή προετοιμασία του ΚτΕ, ώστε να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα οι επιλεχθείσες 

διαγωνιστικές διαδικασίες και να κηρυχθεί ανάδοχος σε μια ΣΔΙΤ.  

Αναλυτικότερα :  

1. Μελέτη νομικού πλαισίου Δημόσιου Φορέα και επιλογή της κατάλληλης μεθόδου ΣΔΙΤ και 

της κατάλληλης διαγωνιστικής διαδικασίας (Ανοιχτή, Κλειστή Διαδικασία, Ανταγωνιστικός 

Διάλογος, Διαδικασία Διαπραγμάτευσης). Το Στάδιο αυτό έχει κομβική σημασία, αφού η 

διαγωνιστική διαδικασία που θα επιλεχθεί θα πρέπει να ενσωματώνει και τις ιδιαιτερότητες 

κάθε Δημόσιου Φορέα, να είναι αδιάβλητη και κυρίως να μην αφήνει περιθώρια 

ακυρωσιμότητας.  

2. Κατάρτιση Τευχών Διαγωνισμού, τα οποία θα βασιστούν στην μελέτη του νομικού πλαισίου 

και θα καθορίσουν τις συνθήκες της διαγωνιστικής διαδικασίας για την κήρυξη του 

Αναδόχου. 

3. Τεχνική, οικονομική, νομική υποστήριξη, αξιολόγηση προσφορών στο στάδιο των 

ενστάσεων, κλπ, για λογαριασμό του ΚτΕ. Η διαδικασία υποστηρίζει τον διαγωνισμό και θα 

διευκολύνει την ταχύτητα περαίωσης της όλης διαδικασίας, ώστε να επιταχυνθεί και η 

έναρξη της διαδικασίας παραχώρησης. 

4. Κατάρτιση συμβάσεων και έλεγχος νομιμότητας, ώστε να καλυφθεί σε κάθε περίπτωση ο 

ΚτΕ και να μην υπάρχουν «γκρίζα» σημεία κατά την υλοποίηση του έργου. Παρακολούθηση 

υλοποίησης με βάση τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχουν συμφωνηθεί. 

Με βάση τον ν. 3389/2005, η υποβολή φακέλου έργου στην ΕΓΣΔΙΤ μπορεί να πραγματοποιηθεί 

με βάση το άρθρο 4 «Ειδική Γραμματεία», παρ. 2, και με βάση την περ. δ «…….να μελετά 

ολοκληρωμένες προτάσεις που επεξεργάζονται δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς για την εκτέλεση 

έργων…………και να παρέχει κάθε εύλογη συνδρομή».  

Ο ν. 3389/2005 «ΣΔΙΤ», έχει σειρά διαδικασιών που θα πρέπει να ακολουθηθούν για τη 

δημιουργία Φακέλου έργου ΣΔΙΤ, με σκοπό την υποβολή του στην ΕΓΣΔΙΤ του ΥΠΕΘΟ.  

Η κωδικοποίηση που ακολουθείται έχει ως εξής :  
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 Αναλυτική περιγραφή έργου ή υπηρεσίας, που αποτελεί το αντικείμενο της 

Σύμπραξης: Συνοπτική περιγραφή έργου ή υπηρεσίας που προτείνεται, με βάση το γενικό 

master plan που έχει καταρτίσει η Αναθέτουσα Αρχή. 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά αντικειμένου Σύμπραξης και χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης: Τεχνική προσέγγιση Σύμπραξης, ως εξής: τεχνική ωριμότητα - 

προδιαγραφές, άδειες, μελέτες, χρήσεις, σενάρια  εναλλακτικές λύσεις, κρίσιμα ζητήματα.    

 Παρουσίαση προτεινόμενης μορφής Σύμπραξης: Συνοπτική περιγραφή Σύμπραξης και 

ειδικότερα τη σύνθεση: μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση, λειτουργία, και 

εκμετάλλευση. 

 Ενδεικτικός προϋπολογισμός εκτέλεσης έργου και ανάλυση του ανάλογα με την 

προτεινόμενη μορφή Σύμπραξης: Υποβολή ενδεικτικού προϋπολογισμού εκτέλεσης του 

προτεινόμενου έργου και ανάλυση. 

 Κοινωνικοοικονομικά κριτήρια τεκμηρίωσης αναγκαιότητας υλοποίησης της 

προτεινόμενης Σύμπραξης: Τεκμηρίωση αναγκαιότητας υλοποίησης της προτεινόμενης 

Σύμπραξης, κοινωνικές - οικονομικές συνέπειες που θα επιφέρει στο τόπο υλοποίησης της, 

και γενικότερα στην εθνική οικονομία και την ανάπτυξη. 

 Ανταποδοτικότητα Σύμπραξης για τον Ιδιωτικό Φορέα: Διενέργεια εξειδικευμένης 

κλαδικής ή τομεακής προσέγγισης για ανταποδοτικά έργα ή υπηρεσίες ή μη ανταποδοτικά 

έργα ή και υπηρεσίες (τεκμηρίωση έλλειψης ή περιορισμένης ανταποδοτικότητας, στοιχεία 

χρηματοδότησης φορέα από το Δημόσιο Προϋπολογισμό και κατανομή τους σε σχέση με το 

αντικείμενο της Σύμπραξης, προβλεπόμενες μελλοντικές ανάγκες χρηματοδότησης 

Αναθέτουσας Αρχής από το Δημόσιο Προϋπολογισμό για το αντικείμενο της Σύμπραξης, 

κλπ). 

 Νομικά θέματα υλοποίησης έργου ή υπηρεσίας: Διερεύνηση υφιστάμενου Νομικού - 

Θεσμικού πλαισίου Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα: Προτεινόμενη διαδικασία 

δημοπράτησης (Ανοιχτή, ή Κλειστή Διαδικασία, η Ανταγωνιστικός Διάλογος, ή Διαδικασία 

Διαπραγμάτευσης) και ενδεικτικά προτεινόμενα περιεχόμενα σύμβασης. 

 Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης ενεργειών Αναθέτουσας Αρχής: Χρονοπροσδιορισμός 

της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση του έργου ή της υπηρεσίας. 

Για την ένταξη έργου ή υπηρεσίας στον «Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων» η ΕΓΣΔΙΤ:  

 αφού συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες, μελετά την πρόταση του 

Δημόσιου Φορέα και την αξιολογεί αν μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3389/2005. 

 Σε περίπτωση όπου η πρόταση αξιολογηθεί θετικά, όπως αρχικά είχε υποβληθεί ή όπως 

τελικά διαμορφώθηκε κατόπιν των σχετικών τροποποιήσεων, την περιλαμβάνει στον 

«Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων» και συντάσσει συνοπτική Αιτιολογική Έκθεση. 

 γνωστοποιεί στον Δημόσιο Φορέα για το ότι έχει περιληφθεί η πρόταση του στον «Κατάλογο 

Προτεινόμενων Συμπράξεων» και τον καλεί εντός διμήνου να καταθέσει στην Διυπουργική 

Επιτροπή «Αίτηση Υπαγωγής» της Σύμπραξης στον ν. 3389/2005. 
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Απόφαση Υπαγωγής: 

Η Διυπουργική Επιτροπή εντός διμήνου, από τη διαβίβαση σε αυτή της Αίτησης Υπαγωγής και 

κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΕΓΣΔΙΤ, εκδίδει απόφαση με την οποία εγκρίνει ή απορρίπτει 

την αίτηση υπαγωγής του Δημόσιου Φορέα. 

Συνέπειες της Απόφασης Υπαγωγής για την Αναθέτουσα Αρχή : 

 ακολουθεί τις υποδείξεις της ΕΓΣΔΙΤ, ως προς τη διαδικασία της ανάθεσης,  

 επιτρέπει τη συμμετοχή εκπροσώπου της ΕΓΣΔΙΤ στις διαδικασίες επιλογής Ιδιωτικού Φορέα 

που θα συμμετάσχει στην Σύμπραξη, και να της κοινοποιεί, πριν από την διανομή ή τη 

δημοσίευση, όλα τα κείμενα που σχετίζονται με αυτές. 

Τεχνική Ωρίμανση Σύμπραξης - Υπηρεσίες Συμβούλων : 

 Η Διυπουργική Επιτροπή για κάθε έργο που εγκρίνει, εγκρίνει και την χρηματοδότηση 

δαπανών εξωτερικών συμβούλων, χρηματοοικονομικών, τεχνικών, νομικών και άλλων, η 

εμπλοκή των οποίων είναι απαραίτητη λόγω της πολυπλοκότητας των έργων ΣΔΙΤ. 

 Οι Σύμβουλοι θα υποβοηθούν τις Αναθέτουσες Αρχές κατά την σύνταξη των Τευχών 

Προκήρυξης των Διαγωνισμών, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών των 

Ιδιωτικών Φορέων, κατά τη σύνταξη των συμβατικών κειμένων, αλλά και θα μεταφέρουν 

τεχνογνωσία προς τις Αναθέτουσες Αρχές, ως προς την παρακολούθηση υλοποίησης του 

συμβατικού αντικειμένου. 

Ένταξη έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) : 

 Στο ΠΔΕ δημιουργείται Ειδική Κατηγορία Συλλογικών Αποφάσεων Ένταξης (ΣΑΕ), ανά φορέα 

του Δημόσιου (Υπουργεία και Περιφέρειες), που αφορά αποκλειστικά σε έργα και υπηρεσίες 

που υλοποιούνται βάση του ν. 3389/2005 ως ΣΔΙΤ. 

 Πιστώσεις για χρηματοδότηση έργων και υπηρεσιών που εντάσσονται στις ανωτέρω ΣΑΕ, δεν 

μπορεί να μεταφερθούν σε άλλη κατηγορία ΣΑΕ. 

 Έργα και υπηρεσίες εντάσσονται στις συλλογικές αυτές αποφάσεις (ΣΑΕ/ΣΔΙΤ), ύστερα από 

πρόταση του αρμόδιου φορέα και κατόπιν της έκδοσης σχετικής απόφασης υπαγωγής στο ν. 

3389/2005 από την Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ. 

 Βασική προϋπόθεση αποτελεί η συμμετοχή του Δημοσίου στην αποπληρωμή της ιδιωτικής 

χρηματοδότησης. Ο Φορέας θα προτείνει : Ονομασία έργου (σύμφωνα με την σύμβαση), 

Προϋπολογισμός (καταβλητέο στους ιδιωτικούς φορείς αντάλλαγμα), Πίστωση έτους 

(σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης), 

Επιπροσθέτως: 

 Οι προτάσεις των φορέων για ένταξη στο ΠΔΕ, θα συνοδεύονται από τις αποφάσεις της 

Διυπουργικής Επιτροπής για υπαγωγή στον νόμο για ένταξη στο ΠΔΕ του καταβλητέου στους 

Ιδιωτικούς Φορείς συμβατικού ανταλλάγματος. 

 Η χρηματοδότηση της ΣΑΕ θα πραγματοποιείται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της ΕΓΣΔΙΤ και 

θα γνωστοποιεί στην Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων χρονοδιάγραμμα οικονομικών 
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υποχρεώσεων που αναλαμβάνει το Δημόσιο, προκειμένου να εκτιμάται η μελλοντική 

επιβάρυνση του ΠΔΕ. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ν. 3389/2005 ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΑΠ. ΤΗΣ ΔΕΣΔΙΤ 

Αναλυτική περιγραφή έργου ή 

υπηρεσίας, που αποτελεί το 

αντικείμενο της Σύμπραξης 

Συνοπτική περιγραφή έργου ή υπηρεσίας που προτείνεται, με βάση το γενικό 

master plan που έχει καταρτίσει η Αναθέτουσα Αρχή 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

αντικειμένου Σύμπραξης και 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

Τεχνική προσέγγιση Σύμπραξης, ως εξής : 

 τεχνική ωριμότητα – προδιαγραφές, 

 άδειες, 

 μελέτες, 

 χρήσεις, 

 σενάρια  - εναλλακτικές λύσεις, 

 κρίσιμα ζητήματα. 

Παρουσίαση προτεινόμενης 

μορφής Σύμπραξης 

Συνοπτική περιγραφή Σύμπραξης και ειδικότερα τη σύνθεση : 

 μελέτη, 

 κατασκευή, 

 χρηματοδότηση, 

 συντήρηση, 

 λειτουργία και εκμετάλλευση, 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

εκτέλεσης έργου 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός εκτέλεσης έργου και ανάλυση του ανάλογα με την 

προτεινόμενη Σύμπραξη : Υποβολή ενδεικτικού προϋπολογισμού εκτέλεσης του 

προτεινόμενου έργου και ανάλυση. 

Κοινωνικοοικονομικά κριτήρια 

τεκμηρίωσης αναγκαιότητας 

υλοποίησης  

Τεκμηρίωση αναγκαιότητας υλοποίησης της προτεινόμενης Σύμπραξης, 

κοινωνικές – οικονομικές συνέπειες που θα επιφέρει στο τόπο υλοποίησης της, 

και γενικότερα στην εθνική οικονομία και την ανάπτυξη. 

Ανταποδοτικότητα Σύμπραξης 

για τον Ιδιωτικό Φορέα 

Διενέργεια εξειδικευμένης κλαδικής ή τομεακής προσέγγισης για ανταποδοτικά 

έργα ή υπηρεσίες η μη ανταποδοτικά έργα ή υπηρεσίες (τεκμηρίωση έλλειψης ή 

περιορισμένης ανταποδοτικότητας, στοιχεία χρηματοδότησης φορέα από το 

Δημόσιο Προϋπολογισμό και κατανομή τους σε σχέση με το αντικείμενο της 

Σύμπραξης, προβλεπόμενες μελλοντικές ανάγκες χρηματοδότησης Αναθέτουσας 

Αρχής από το Δημόσιο Προϋπολογισμό για το αντικείμενο της Σύμπραξης κλπ. 

Νομικά θέματα υλοποίησης 

έργου ή υπηρεσίας 

Διερεύνηση υφιστάμενου Νομικού – Θεσμικού πλαισίου Αναθέτουσας Αρχής και 

ειδικότερα : Προτεινόμενη διαδικασία δημοπράτησης (Ανοιχτή, ή Κλειστή 

Διαδικασία, η Ανταγωνιστικός Διάλογος, ή Διαδικασία Διαπραγμάτευσης) και 

ενδεικτικά προτεινόμενα περιεχόμενα σύμβασης. 

Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 

ενεργειών Αναθέτουσας Αρχής 

Χρονοπροσδιορισμός της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση του έργου ή 

της υπηρεσίας. 
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Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΝΕΩΝ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 

 ΑΕΙΦΟΡΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

 Ανακύκλωση (Revolving): χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους, το ποσό 

αποπληρωμής των οποίων επαναχρηματοδοτεί νέα έργα (δυνατότητα μελλοντικής 

επαναξιοποίησης πόρων).  

 Μόχλευση (Leverage): δυνατότητα συνδυασμού δανείων με ιδιωτικούς πόρους 

(προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων).  

 Πηγές Κεφαλαίων (Sources of funding): διάθεση πόρων από τα επιχειρησιακά 

προγράμματα (σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο) και συνδυασμός τους με πρόσθετη 

χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ.  

 Διαχείριση Κεφαλαίων (Fund of funds): κεντρική μονάδα διαχείρισης περισσοτέρων 

του ενός ταμείων 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ JESSICA (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για 

Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά Κέντρα - Joint European Support for Sustainable Investment in 

City Areas) 

Ενδεικτικά: 

 Ενεργειακή αποδοτικότητα και ΑΠΕ σε δημόσια κτήρια (οικίες υπό προϋποθέσεις)  

 Δράσεις ανάπλασης και ανάπτυξης του αστικού περιβάλλοντος 

 «Καθαρές» αστικές μεταφορές  

 Δημόσιες μεταφορές  

 Ποδηλατόδρομοι  

 Πολυτροπικές μεταφορές  

 Ευφυή συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας. 

 Δράσεις οικολογικής καινοτομίας  

 Δράσεις ανάπτυξης τοπικής καινοτομίας 
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ΣΧΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ JESSICA 

 

                                                                             

 

                                                 

  

 

Τα Ταμεία Αστικών Αναπλάσεων υποστηρίζουν Ο.Σ.Α.Α για βιώσιμη αστική ανάπλαση, 

συμμετοχή σε ΣΔΙΤ, μετοχικά κεφάλαια, δάνεια, εγγυήσεις.  

Διαδικασίες Ενεργοποίησης του Μηχανισμού  

 στήριξη επενδυτικών προγραμμάτων και έργων αστικής ανάπτυξης  

 κινητοποίηση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένων δράσεων αστικής 

ανάπτυξης  

 Μνημόνιο Συνεργασίας 

 Χρηματοδότηση με περίπου 100 εκατ. ευρώ από τα επιχειρησιακά προγράμματα που 

συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία  

 Οριστικοποίηση όρων σύστασης και λειτουργίας Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEREMIE  

Το JEREMIE το οποίο συμβατικά χαρακτηρίζουμε ως πρόγραμμα ενώ άλλες φορές ως 

πρωτοβουλία θα πρέπει να διερευνήσουμε ότι για την ακρίβεια του όρου αποτελεί ένα μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής.  

 

Το JEREMΙE “Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - Κοινοί ευρωπαϊκοί 

πόροι για τις πολύ μικρές ως μεσαίες επιχειρήσεις”, αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με στόχο την υποστήριξη των Μικρομεσαίων και των Μεσαίων Επιχειρήσεων και την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Οι 

“κοινοί” πόροι της πρωτοβουλίας δύνανται να προέρχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία και το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Δεν 

αποκλείεται και η χρήση αμιγώς ιδιωτικών κεφαλαίων (π.χ από το χρηματοπιστωτικό σύστημα), 

εάν εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον. 

 

Βασικός στόχος του JEREMIE είναι η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω των 

Διαρθρωτικών Ταμείων με τη χρήση επιστρεπτέων ενισχύσεων (δάνεια, εγγυήσεις, συμμετοχές 

σε επιχειρηματικά κεφάλαια κ.λ.π – αλλά, όχι επιχορηγήσεις). Αυτό δύναται να έχει 

πολλαπλασιαστικά οφέλη, γιατί στα κονδύλια που δεσμεύονται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία 

προστίθενται και ιδιωτικά κεφαλαία, σε επίπεδο χρηματοοικονομικών εργαλείων. Το γεγονός ότι 

οι ενισχύσεις που δίνονται στις ΜΜΕ είναι επιστρεπτέες, επιτρέπει τη συνεχή ανατροφοδότηση 

των πόρων που κατευθύνονται στις δράσεις αυτές.  

 

Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη μετάβαση δηλαδή 

από τις εφάπαξ επιδοτήσεις στην παροχή δανεισμού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, αλλά και την 

ανάγκη προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων ως εχέγγυο βιωσιμότητας των αναλαμβανόμενων 

επενδύσεων, το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε συνεργασία με 

τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Επενδύσεων (ΕΤαΕ) προωθεί τη δημιουργία μοντέρνων χρηματοδοτικών μηχανισμών. Κύριο 

χαρακτηριστικό των μηχανισμών αυτών αποτελεί ο πολλαπλασιαστικός χαρακτήρας των 

διατιθέμενων κεφαλαίων, η αποπληρωμή των οποίων θα οδηγήσει σε επανεπένδυσή τους σε 

νέες δράσεις. 

 

Tα χρηματοδοτικά προϊόντα toy Jeremie είναι:  

Α) Το πρώτο προϊόν, για το οποίο μπορούν να απευθύνονται οι επιχειρήσεις στις τράπεζες, έχει 

συνολικό προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 60 εκατ. θα προέρχονται από το 

ΕΣΠΑ και τα άλλα 60 από τις 2 τράπεζες που έχουν επιλεγεί. Το συγκεκριμένο προϊόν αφορά 

χορήγηση δανείων έως 100 χιλιάδες ευρώ σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με προσωπικό 

το πολύ έως 50 άτομα. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι υπό ίδρυση ή νέο ιδρυθείσες, να 
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λειτουργούν δηλαδή το πολύ μέχρι 3 χρόνια από την υποβολή του αιτήματος δανειοδότησης. Τα 

δάνεια θα παρέχονται για επένδυση και επέκταση της επιχείρησης, με περίοδο αποπληρωμής από 

36 έως 72 μήνες, συμπεριλαμβανομένης και περιόδου χάριτος. Τα δάνεια θα είναι εξαιρετικά 

ευνοϊκά, αφού τα επιτόκια θα ξεκινούν κάτω από 3%. Στην ουσία δίνεται η δυνατότητα για 

ευνοϊκά δάνεια προς νέους, δυναμικούς και ελπιδοφόρους επιχειρηματίες, σε πολλές περιπτώσεις 

και με μειωμένες εξασφαλίσεις. Επιπλέον έχει εγκριθεί ένα νέο χρηματοδοτικό προϊόν, το οποίο 

θα αφορά στη χορήγηση μικροπιστώσεων συνολικού προϋπολογισμού 60 εκ. ευρώ (30 εκ. ευρώ 

δημόσιας δαπάνης και 30 εκ. ευρώ από τράπεζες).  

Β) Το δεύτερο  προϊόν αφορά στη χορήγηση δάνειων έως 25.000 ευρώ, με όρους αντίστοιχους 

του πρώτου προϊόντος, σε πολύ μικρές επιχειρήσεις όλων των τομέων οικονομικής 

δραστηριότητας. Η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή των τραπεζών είναι σε εξέλιξη και 

μέχρι τον Απρίλιο του 2011 θα είναι και αυτό στην αγορά.  

Γ) δημοσιεύθηκε πρόσφατα η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για άλλο ένα προϊόν του 

JEREMIE που εντάσσεται στο πλαίσιο της ψηφιακής μας στρατηγικής. Το συγκεκριμένο προϊόν, 

συνολικού προϋπολογισμού 180 εκ ευρώ, συγχρηματοδοτείται με ποσό 90 εκ ευρώ από το 

ΕΣΠΑ, ενώ τα υπόλοιπα 90 εκ ευρώ θα συνεπενδυθούν από τις τράπεζες που θα επιλεγούν. Θα 

παρέχει δάνεια μέχρι και 500 χιλιάδες ευρώ προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις 

που έχουν προσωπικό έως 250 άτομα. Θα αφορά επιχειρήσεις που θα κάνουν επενδύσεις στους 

τομείς Πληροφορικής και Επικοινωνιών αλλά και επιχειρήσεις του Τομέα Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών, που θα επενδύουν στην ανάπτυξη και την καινοτομία. Με τις επενδύσεις αυτές 

περίπου 2000 επιχειρήσεις θα μπορέσουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές. 

Τέλος, προβλέπεται εντός του 2011 να βγουν και νέες προκηρύξεις στο πλαίσιο του JEREMIE 

περισσότερα από 30 εκ. για προϊόντα επιχειρηματικού κεφαλαίου (Venture Capital), στοχευμένα 

στη στήριξη επιχειρήσεων πληροφορικής και επικοινωνιών, νέες ή υφιστάμενες, που 

αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα. Τα παραπάνω προϊόντα Venture Capital θα εστιαστούν σε 

κεφάλαια σποράς  (Seed capital) και εκκίνησης (Early Stage) και στόχος είναι πέρα από αυτή 

καθ’ αυτή την ενίσχυση καινοτόμων επιχειρήσεων, να ενισχυθεί και το οικοσύστημα του Venture 

Capital στην Ελλάδα. 

 

Προϊόν  Προϋπολογισμός Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης 

Αφορά  

 

Νέα 

Επιχειρηματικότητα 

120 εκ € 

60 εκ € δημόσια δαπάνη 

+ 60 εκ € από ιδιωτικούς 

πόρους (Τράπεζες) 

Ολοκληρώθηκε η επιλογή 

των τραπεζών – στην 

αγορά από 22 

Φεβρουαρίου 2011 

Χορήγηση πιστώσεων 

(έως 100.000 €) σε 

ΜμΕ που έχουν έως και 

3 χρόνια λειτουργίας 

και προσωπικό έως 50 

άτομα 

Μικροδάνεια  60 εκ € Σε εξέλιξη η διαδικασία Χορήγηση 
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30 εκ € δημόσια δαπάνη 

+ 30 εκ € από ιδιωτικούς 

πόρους (Τράπεζες) 

για την επιλογή τραπεζών 

- στην αγορά τον Απρίλιο 

του 2011 

μικροπιστώσεων σε 

ΜμΕ (έως 25.000 €) 

προς όλους τους τομείς 

οικονομικής 

δραστηριότητας 

Ψηφιακή 

Στρατηγική 

180 εκ € 

90 εκ € δημόσια δαπάνη 

+ 90 εκ € από ιδιωτικούς 

πόρους (Τράπεζες) 

Σε εξέλιξη η προκήρυξη 

για επιλογή τραπεζών 

- στην αγορά τον Μάιο 

του 2011 

Δανειοδότηση 

επιχειρήσεων για 

επενδύσεις σε νέες 

τεχνολογίες και στον 

Τομέα Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών 
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2.1.2 Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα 

«Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής» 

2.1.2.1 Περιγραφή και αποτύπωση της περιοχής του Δήμου  

 

Οδικό δίκτυο – δίκτυο συγκοινωνιών 8 

Η πόλη βρίσκεται ανάμεσα σε 3 μεγάλους οδικούς άξονες ( την Αττική Οδό, την Εθνική Οδό 

Αθηνών – Λαμίας και την Λ. Κύμης που συνδέει την Ε.Ο. με το Ολυμπιακό χωριό και τους 

Θρακομακεδόνες και μελλοντικά θα φτάνει ως το ΟΑΚΑ). Έτσι η οδική πρόσβαση είναι εύκολη. 

Αυτό την κάνει ιδιαίτερα ελκυστική περιοχή για την μετεγκατάσταση κατοίκων αλλά και 

εταιρειών.  

Το μεγάλο ζήτημα σε ότι αφορά το οδικό δίκτυο της πόλης είναι η συνέχιση των ρυμοτομήσεων 

με την διένεξη των δρόμων σε διάφορες περιοχές. Αυτό σχετίζεται με τις απαλλοτριώσεις, η 

ολοκλήρωση των οποίων απαιτεί τη διάθεση μεγάλων χρηματικών ποσών. Στο πλαίσιο αυτό 

κρίνεται αναγκαία η ιεράρχηση των ρυμοτομήσεων σε πρώτης – δεύτερης και τρίτης χρονικής 

προτεραιότητας. 

Ο Δήμος Αχαρνών συνδέεται με την Αθήνα με τις λεωφορειακές γραμμές του ΟΑΣΑ , με πυκνά 

καθημερινά δρομολόγια.  

Η πλήρης ενεργοποίηση και ολοκλήρωση του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ) θα 

αλλάξει τα συγκοινωνιακά  δεδομένα της περιοχής. Η πόλη θα συνδεθεί με δίκτυο σταθερής 

τροχιάς τόσο με τις περιοχές που θα καλύπτει ο προαστιακός, όσο και με όλη την Ελλάδα και θα 

εξελεγχθεί σε ένα μεγάλο συγκοινωνιακό κόμβο. Καθημερινά θα μεταεπιβιβάζονται χιλιάδες 

επιβάτες.  

Αυτό όμως που πραγματικά θα έφερνε επανάσταση στη πρόσβαση και στην ανάπτυξη της 

περιοχής θα ήταν μια μελλοντική επέκταση του ΜΕΤΡΟ προς την περιοχή της Πάρνηθας.    

Όσον αφορά την στάθμευση, υπάρχουν μόνο δύο δημοτικοί χώροι (Δημαρχείο, Αγ. Παρασκευή) 

συνολικής δυναμικότητας 100 θέσεων. Στο κέντρο του Δήμου και στους δρόμους με εμπορική 

και επιχειρηματική δραστηριότητα υπάρχει οξύ πρόβλημα. Στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου 

της πόλης δεν υπάρχει (προς το παρόν) πρόβλημα στάθμευσης εξαιτίας του χαμηλού 

συντελεστής δόμησης. Εδώ είναι σημαντικό να αναφερθεί, η άμεση αναγκαιότητα δημιουργίας 

θέσεων χώρων στάθμευσης.  

Στο κέντρο της πόλης υπάρχουν ελάχιστοι χώροι όπου θα μπορούσαν να κατασκευαστούν 

υπόγειοι χώροι στάθμευσης. Τέτοιος χώρος θα μπορούσε να κατασκευαστεί στον περιβάλλοντα 

χώρο του Δημαρχείου.  

                                                

8 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αχαρνών, 2007-2010 
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Τα προβλήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Αχαρνών είναι κοινά με εκείνα άλλων δήμων. Σε 

πυκνοκατοικημένες περιοχές με αυθαίρετη δόμηση το οδικό δίκτυο είναι ανεπαρκές τόσο από 

άποψη μήκους όσο και ποιότητας. Επίσης σε νεοεντασσόμενες περιοχές στο Σχέδιο Πόλεως, τα 

προβλήματα του οδικού δικτύου αναφέρονται από τις καθυστερήσεις στις ρυμοτομήσεις και τις 

ασφαλτοστρώσεις. 

Η έλλειψη πόρων αποτελεί τον σημαντικότερο ίσως παράγοντα στο οποίο οφείλονται οι 

καθυστερήσεις σε έργα υποδομής όπως οι ασφαλτοστρώσεις και η επούλωση λάκκων του 

οδοστρώματος. Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνει μια συστηματική καταγραφή και ιεράρχηση των 

προβλημάτων του οδικού δικτύου, καθώς και ένα χρονοδιάγραμμα έργων  για την επίλυση του 

κάθε προβλήματος. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το μήκος του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου που διέρχεται από το Δήμο 

Αχαρνών ανέρχεται σε 100.000μ. Το μήκος της Αττικής Οδού ανέρχεται σε 2.050μ και το Αστικό 

Δίκτυο ανέρχεται σε 430.000μ. 

Όσον αφορά την ποιότητα του οδικού δικτύου εντός της έκτασης του ΓΠΣ: 

 το ασφαλτοστρωμένο δίκτυο ανέρχεται σε 350.000μ (250.000μ εντός Σχεδίου και 

Ολυμπιακού Χωριού και 100.000μ εκτός Σχεδίου). Σε ό,τι αφορά την κατάστασή του, το 

30% θεωρείται ως κακή, το 40% μέτρια και το 30% καλή. 

 Το τσιμεντοστρωμένο δίκτυο ανέρχεται σε 1.500μ (εκ των οποίων 1.000μ αναφέρονται 

στην Ιλισσού). Η κατάσταση του δικτύου αυτού σε όλη της το μήκος κρίνεται ως κακή. 

 Το πλακοστρωμένο δίκτυο ανέρχεται σε 700μ (τμήμα Παπαδημητρίου (50μ), Κεντρική 

Πλατεία & Πλατεία Αγ. Νικολάου (380μ), Αγ. Κωνσταντίου & Ελένης (30μ), Ταχτσίδη 

(100μ), Θεοκρίτου (100μ), Χρ. Μιχαήλ (40μ). Η κατάσταση του δικτύου αυτού, κατά 10% 

κρίνεται κακή, επίσης κατά 10% ως μέτρια και κατά 80% ως καλή. 

Σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα του οδικού δικτύου, οι οδοί με υψηλή επικινδυνότητα και 

συχνότητα ατυχημάτων είναι οι κάτωθι:  

Λεωφ. Δημοκρατίας, Λεωφ. Φιλαδελφείας, Λεωφ. Πάρνηθος, Λεωφ. Καραμανλή, Αριστοτέλους 

και Δεκελείας, Αγ. Διονυσίου και Αναπαύσεως – Αγ. Διονυσίου και Εθν. Αντιστάσεως, 

Αριστοτέλους και Λιοσίων, Πληθ. Γεμιστού και Καραμανλή – Πληθ. Γεμιστού και Δεδελείας, 

Λαθέας και Αγ. Τριάδος – Λαθέας και Πάρνηθος, Λεωφ. Πάρνηθος και Θρακομακεδόνων, Ελ. 

Βενιζέλου και Αγ. Διονυσίου, λεωφ. Λιοσίων και Φυτά, Ιβίσκου και Κατεβασιάς, Τατοΐου και 

Ερυθραίας, Παράδρομος Αττικής Οδού.  
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Περιβάλλον 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως στην ενότητα Περιβαλλοντικά στοιχεία, ο Δήμος Αχαρνών 

αποτελεί ένα πολύ σημαντικό αλλά και προικισμένο Δήμο λόγω της Πάρνηθας. Η σημασία είναι 

καθολική για το σύνολο της βιωσιμότητας της πρωτεύουσας. Σ’ αυτή την ενότητα θα 

αναφερθούμε στις υποδομές του Δήμου όσον αφορά την ύδρευση – άρδευση – αποχέτευση.  

 

Ύδρευση - Άρδευση 

Σε ό,τι αφορά το δίκτυο ύδρευσης που υπάρχει στο Δήμο Αχαρνών, σε αυτό παρατηρείται μια 

ιδιομορφία έναντι άλλων Δήμων της Αττικής. Το δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ στο Δήμο δεν 

καλύπτει όλες της περιοχές. Το κενό που υπάρχει καλύπτεται από δύο ιδιωτικά δίκτυα. 

Συγκεκριμένα οι περιοχές Μεγάλα Σχοίνα, Πανόραμα, Κατεβασιά και Αγριλέζα, εξυπηρεοτύντια 

από το ιδιωτικό Δίκτυο Μπαρμπούνη. Ενώ η περιοχή της Αγίας Παρασκευής και τμήμα της 

Μπόσκιζας εξυπηρετούνται από το ιδιωτικό δίκτυο Καπετάνιου. 

Λόγω της παλαιότητας των ιδιωτικών δικτύων, η ΕΥΔΑΠ  αρνείται να τα εντάξει στο δικό της 

δίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος θα εξαντλήσει κάθε μέσω πίεσης προκειμένου όλο το δίκτυο 

να περάσει στην ΕΥΔΑΠ. Γενικά το πρόβλημα της παλαιότητας του Δικτύου είναι σημαντικό και 

σε πολλές περιοχές, όπως το κεντρικό Μενίδι, χρήζει άμεσης αντικατάστασης. Ο Δήμος δεν 

γνωρίζει τα ακριβή στοιχεία του δικτύου ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ και αυτό αποτελεί ένα σημαντικό 

πρόβλημα. Απαιτείται η εδραίωση μιας σταθερούς και αμοιβαίας σχέσης συνεργασίας μεταξύ των 

δύο φορέων. 

Είναι δε σημαντικό να σημειωθεί ότι ο Δήμος δεν χρησιμοποιεί το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης για 

την άρδευση των κοινόχρηστων χώρων. Ο Δήμος για το σκοπό αυτό αντλεί νερό από τις τρεις 

γεωτρήσεις που διαθέτει (Δημοτική γεώτρηση στο γκαράζ του Δήμου επί της Ισιδώρου Στάση, 

Δημοτική γεώτρηση Δημοτικού γηπέδου στην περιοχή Λεκάνες και Δημοτική γεώτρηση έναντι 

Δημαρχείου Αχαρνών). 

 

Όσο αφορά τις υποδομές ύδρευσης στην περιοχή των Θρακομακεδόνων, η υδροδότηση της 

πόλης τελούσε υπό την ευθύνη του Δήμου και οι ανάγκες των κατοίκων καλύπτονταν με 

επάρκεια. Απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις όμως τόσο για την επέκταση του υπάρχοντος 

δικτύου όσο και για την αντικατάσταση των σωληνώσεων. 

 

Αποχέτευση  

Σε πολλές περιοχές του Δήμου δεν υπάρχει δίκτυο ακαθάρτων και ομβρίων. Σε όσες περιοχές 

από αυτές δεν υπάρχουν μελέτες  θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν και σε άλλες να 

ολοκληρωθούν άμεσα. Κύριο πρόβλημα παρουσιάζεται στις περιοχές κεντρικό Μενίδι, Μεγάλα 

Σχοίνα, Βαρυμπόμπη, Αγ. Τριάδα, Αγ. Παρασκευή, Πανόραμα, Χαραυγής, Αγριλέζα και Πυρογύθι. 
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Όσο αφορά τις υποδομές αποχέτευσης στην περιοχή των Θρακομακεδόνων, έχει κατασκευαστεί 

κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης και όμβριων στις κυριότερες εσωτερικές οδούς, αλλά ακόμη δεν 

έχουν ολοκληρωθεί οι συνδέσεις με τα κτίρια. Η γεωμορφολογία της περιοχής – λοφώδες 

ανάγλυφο με μεγάλες κλίσεις και ρέματα – και η συνεχής οικιστική ανάπτυξη έχουν θέσει σε 

προτεραιότητα τα αντιπλημμυρικά έργα. Μετά δε και τις τελευταίες πυρκαγιές του 2007, που 

έπληξαν την περιοχή, κρίθηκαν αναγκαία και επείγοντα τα συγκεκριμένα έργα. 
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2.1.2.2 Αξιολόγηση της περιοχής του Δήμου και ιεράρχηση των κρίσιμων ζητημάτων 

τοπικής ανάπτυξης  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ Πλεονεκτήματα / Μειονεκτήματα  Ανάγκες / Ευκαιρίες  

Υποδομές  

Πλεονεκτήματα  Ανάγκες  

- Σημαντική θέση του Δήμου Αχαρνών στο 

λεκανοπέδιο της Αττικής   

- Επαρκές δίκτυο συγκοινωνίας  

- Εύκολη οδική πρόσβαση (ελκυστική 

περιοχή για μετεγκατάσταση κατοίκων 

και επιχειρήσεων)  

- Γειτνίαση με την Πάρνηθα – Τελεφερίκ – 

Προαστιακός – Πρόσβαση στην Πόλη 

από Αττική Οδό 

- Εφαρμογή πολεοδομικών και χωροταξικών 

εφαρμογών  

- Ένταξη όλων των περιοχών στο ΓΠΣ 

- Πεζοδρομήσεις  

- Δημιουργία χώρων στάθμευσης  

- Συνολική αντιμετώπιση του οδικού δικτύου 

σε συνδυασμό με τις κυκλοφοριακές, 

οικιστικές, κοινωνικές και άλλες ανάγκες των 

οικισμών 

- Αξιοποίηση παραμελημένων περιοχών  

- Αυστηρή τήρηση των πολεοδομικών όρων 

και οικοδομικού κανονισμού 

(Θρακομακεδόνες)  

 

 

 

Μειονεκτήματα  Ευκαιρίες 

- Αυθαίρετη και άναρχη δόμηση  

- Προβλήματα οδικού δικτύο  

- Καθυστέρηση στις μελέτες εφαρμογής 

για τις υπό ένταξη περιοχές του Δήμου 

στο ΓΠΣ  

- Κυκλοφοριακή συμφόρηση - 

Ηχορύπανση 

- Έλλειψη χώρων στάθμευσης  

- Ελλιπής πεζοδρόμηση 

- Ύπαρξη παραμελημένων και 

αναξιοποίητων περιοχών ( Κόκκινος 

Μύλος, Χαραυγή, κλπ) 

- Χωρική και πολεοδομική οργάνωση και 

ανάπτυξη 

- Ανάπτυξη και αξιοποίηση νέων περιοχών  

- Εκμετάλλευση πηγών χρηματοδότησης   

- Δημιουργία μιας πόλης πιο ανθρώπινης και 

φιλικής  

- Βελτίωση ποιότητα ζωής δημοτών και 

επισκεπτών  
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Περιβάλλον  

Πλεονεκτήματα  Ανάγκες  

- Ελκυστικό φυσικό περιβάλλον και υψηλής 

ποιότητας φυσικοί πόροι (Πάρνηθα),  

- Λειτουργία φορέα διαχείρισης Πάρνηθας  

ως μοχλού ήπιας ανάπτυξης 

- Πλήρης αποτύπωση και καταγραφή 

υδρευτικού δικτύου Δήμου 

- Ανάγκη ολοκληρωμένου δικτύου 

ύδρευσης  

- Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 

Αποβλήτων  

- Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης   

- Ανάπτυξη προγραμμάτων ανακύκλωσης  

- Βελτίωση των υπηρεσιών και υποδομών  

καθαριότητας 

- Αντιπλημμυρική προστασία  

- Καθορισμός και διευθέτηση ρεμάτων  

- Ρυμοτομήσεις  

- Περιορισμός ηχορύπανσης  

- Περιορισμός ρύπανσης (βιομηχανικά 

απόβλητα)  

- Προστασία, στήριξη και ανάπτυξη του 

φυσικών πλούτων της περιοχής 

(Πάρνηθα)  

- Προστασία φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος Δήμου   

Μειονεκτήματα  Ευκαιρίες 

- Ελλιπές και πεπαλαιωμένο δίκτυο 

ύδρευσης  

- Ο Δήμος δεν γνωρίζει τα ακριβή στοιχεία 

του δικτύου ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ 

- Σε πολλές περιοχές του Δήμου δεν 

υπάρχει δίκτυο ακαθάρτων και ομβρίων 

(έλλειψη δικτύου αποχέτευσης) 

- Υπάρχουν διάσπαρτες παράνομες 

χωματερές 

- Ελλιπής διαχείριση των αστικών και των 

άλλων απορριμμάτων (ανακυκλώσιμων 

και μη) 

- Λίγοι χώροι πράσινου  

- Μη αξιοποίηση του περιαστικού πρασίνου 

- Παράνομες βιομηχανικές-βιοτεχνικές 

- Ανάπτυξη Συστήματος Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων  

- Ευαισθητοποίηση δημοτών για το 

περιβάλλον μέσω κατάλληλων πρωτοβουλιών 

και προγραμμάτων  

- Ο προσδιορισμός (πολεοδόμηση) 

συγκεκριμένων περιοχών και η παροχή κάθε 

δυνατής εξυπηρέτησης, για την 

εγκατάστασης οικονομικών μονάδων που 

προκαλούν οχλήσεις θα δημιουργήσει 

σοβαρά οφέλη τόσο στο φυσικό περιβάλλον 

του Δήμου όσο και στην τοπική οικονομία, 

καθώς θα συμβάλει στην προσέλκυση νέων 

επενδυτών, στην αύξηση των θέσεων 

εργασίας, στη μείωση της ανεργίας, στη 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 

 

                                               84 

μονάδες τόσο μέσα στην πόλη όσο και 

κυρίως εκατέρωθεν του Κηφισού που 

δημιουργούν σοβαρές πιέσεις στο φυσικό 

περιβάλλον  

- Πρόβλημα καταστροφικών πλημμυρών 

(ειδικά μετα την πυρκαγιά στην 

Πάρνηθα)  

- Τον περιορισμό του πλάτους των κοιτών 

σημαντικών ρεμάτων του υδρογραφικού 

δικτύου ή και σε πολλές περιπτώσεις της 

επίχωσής των 

- Ελλιπής περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 

δημοτών και κοινωνικών φορέων του 

Δήμου 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, 

αλλά και στην αύξηση των εσόδων του 

Δήμου.   

- Ανάδειξη και αξιοποίηση του Ολυμπιακού 

Χωριού  

- Αναβάθμιση ποιότητας περιβάλλοντος  

- Βελτίωση ποιότητας ζωής δημοτών και 

επισκεπτών  

- Περιβαλλοντική προστασία και οικολογική 

ισορροπία  

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

- Βιώσιμος χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός της πόλης (αντιμετώπιση φαινομένων αυθαίρετης και 

άναρχης δόμησης) 

- Καλύτερο και ασφαλέστερο οδικό δίκτυο  

- Κατασκευή χώρων στάθμευσης  

- Πεζοδρομήσεις  

- Αντιμετώπιση φαινομένων κυκλοφοριακής όχλησης 

- Ανάδειξη παραμελήμένων περιοχών (Κόκκινος Μύλος, Χαραυγή και Αυλίζα) 

- Διαφύλαξη μοναδικότητας των Θρακομακεδόνων και της Βαρυπόμπης  

- Ανάδειξη και αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Χωριού  

- Αντιμετώπιση προβλημάτων ηχορύπανσης και ατμοσφαιρικής ρύπανσης  

- Αντιπλημμυρική προστασία (καθαρισμός ρεμάτων, μελέτες οριοθέτησης)  

- Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων  

- Ολοκληρωμένο δίκτυο ύδρευσης  

- Ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης  

- Ανάληψη δράσεων ανακύκλωσης  

- Βελτίωση υπηρεσιών και υποδομών καθαριότητας  

- Ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα ανακύκλωσης και γενικότερα προστασίας του περιβάλλοντος  

- Δημιουργία χώρων πρασίνου  

- Προστασία φυσικού περιβάλλοντος  

- Προστασία της Πάρνηθας και γενικότερα όλων των ευαίσθητα περιβαλλοντικών περιοχών  

- Αξιοποίηση της Πάρνηθας και ανάδειξη του φυσικού της πλούτου  

- Βελτίωση ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών Δήμου Αχαρνών  
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2.1.3 Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα 

«Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Πολιτισμός και Παιδεία» 

2.1.3.1 Περιγραφή και αποτύπωση της περιοχής του Δήμου  

Ο Δήμος Αχαρνών έχει αναπτύξει σημαντικές κοινωνικές υποδομές στους τομείς της υγείας, 

της κοινωνικής πολιτικής, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Στα πλαίσια των Νομικών του 

Πρόσωπων αλλά και των Διευθύνσεων Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, ο Δήμος παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τους δημότες 

με σκοπό να ενισχυθεί το ανθρώπινο και κοινωνικό προφίλ του Δήμου αλλά και να βελτιωθεί 

σημαντικά η ποιότητα ζωής των δημοτών.  

 

Κοινωνική πολιτική  

ΚΑΠΗ – ΚΗΦΗ 

Στο Δήμο Αχαρνών λειτουργούν 4 Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και 

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων(ΚΗΦΗ). Το ΚΗΦΗ απευθύνεται σε ηλικιωμένους 

μη δυνάμενους να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες- άνοια) και προσφέρει: 

 Νοσηλευτική Φροντίδα 

 Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης 

 Ατομική Υγιεινή 

 Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης 

 Υπηρεσία μετακίνησης των φιλοξενούμενων από και προς το Κ.Η.Φ.Η. 

 

ΚΔΑΠ 

Επίσης, στον Δήμο λειτουργεί και Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στα πλαίσια της 

δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» της ΕΕΤΑΑ. 

Απευθύνεται σε παιδιά 6-12 ετών και λειτουργεί καθημερινά από τις 15:00-20:00 και το 

Σάββατο από τις 9:00-14:00. 

Σκοπός του κέντρου είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών προσφέροντας: 

 Την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να εκφραστούν δημιουργικά, ενεργοποιώντας τη 

φαντασία και τη δημιουργική τους διάθεση 

 Τη δυνατότητα να συναναστραφούν με άλλα παιδιά 

Στελεχώνεται από Παιδαγωγό, Θεατρολόγο και Βοηθητικό Προσωπικό. Στεγάζεται στο κτίριο 

του Παιδικού Σταθμού Αγ. Άννας. 
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ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 

Ο Δήμος Αχαρνών στα πλαίσια της ανάπτυξης δράσεων για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες 

λειτουργεί το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ). 

Απευθύνεται σε παιδιά με αναπηρία και σε εφήβους με νοητική και κινητική αναπηρία. 

Λειτουργούν πρωινά τμήματα 7.00-15.00 από Δευτέρα έως Παρασκευή: εργοθεραπείας, 

Φυσικής Αγωγής, Λογοθεραπείας, Κεραμικής, ξυλογλυπτικής, χειροτεχνίας, Ζωγραφικής. 

Στόχος της λειτουργίας του κέντρου είναι η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, 

ανάπτυξη δεξιοτήτων, κοινωνικοποίηση καλλιέργεια συνεργατικού πνεύματος, στήριξη-

συμβουλευτική ατόμων και των οικογενειών τους. 

Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με τη ΕΕΤΑΑ, στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής».  

 

Μονάδες Κοινωνική Μέριμνας  

Το πρόγραμμα «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας» είναι ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

που προσφέρει φροντίδα σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες. Προσφέρει: 

 Συμβουλευτική, 

 Ψυχοσυναισθηματική στήριξη, 

 Νοσηλευτική μέριμνα, 

 Φροντίδα του νοικοκυριού, 

 Συντροφιά, 

 Aτομική υγιεινή 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων λόγω της μεγάλης έκτασης του Δήμου 

Αχαρνών, λειτουργούν έξι Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας: 

 Μ.Κ.Μ. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ  

 Μ.Κ.Μ. ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  

 Μ.Κ.Μ. ΑΓ ΠΕΤΡΟΥ  

 Μ.Κ.Μ. ΑΓ,ΚΩΝ/ΝΟΥ  

 Μ.Κ.Μ. ΑΓ.ΑΝΝΑΣ  

Επίσης υπάρχει συνεργασία με ιατρό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων. Στους 

χώρους των Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας διενεργούνται μετρήσεις αρτηριακή πίεσης, 

σακχάρου, χοληστερόλης, τριγλικεριδίων καθώς και καρδιογράφημα. 

Το πρόγραμμα υλοποείται στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής ζωής» της ΕΕΤΑΑ. 
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Βοήθεια στο Σπίτι 

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που έχει ως 

στόχο την παροχή οργανωμένης φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες. 

Προσφέρει: 

 Συμβουλευτική 

 Ψυχοσυναισθηματική στήριξη 

 Νοσηλευτική μέριμνα 

 Φροντίδα του νοικοκυριού 

 Συντροφιά 

 Aτομική υγιεινή 

 Στο Δήμο Αχαρνών, λειτουργεί η δομή :  

 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 

Στο πρόγραμμα υπάρχει συνεργασία με φυσιοθεραπευτή για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

ηλικιωμένων. 

Εντάσεται στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» της ΕΕΤΑΑ. 

 

Ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα 

Ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα παρέχεται από το νοσηλευτικό προσωπικό των ΚΑΠΗ 

καθώς και από τον ιατρό που εξετάζει και συνταγογραφεί στους ειδικά διαμορφωμένους 

χώρους των ΚΑΠΗ. Επίσης φυσιοθεραπευτής παρέχει θεραπείες όπου έχει διαγνωστεί ανάγκη. 

 Διενεργούνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, 

του παχέος εντέρου, Pap τεστ κλπ. σε συνεργασία με νοσοκομεία, την ελληνική αντικαρκινική 

εταιρεία και άλλους φορείς. 

 

Γραφείο Προώθησης στην απασχόληση 

Η λειτουργία του Γραφείου Προώθησης στην απασχόληση, εντάσσεται στα πλαίσια της 

Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών, με επίκεντρο το Δημότη. 

Σκοπός του είναι η άρση του επαγγελματικού αποκλεισμού και η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών 

πρόσβασης για όλους στην αγορά εργασίας. 

Απευθύνεται σε: 

 Μακροχρόνια Άνεργους 

 Νέους Άνεργους 

 Επιδοτούμενους Άνεργους 

 Άνεργους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες 

Παρέχονται: 

 Εξατομικευμένη προσέγγιση εξυπηρετούμενου 

 Συμβουλευτική για αναζήτηση εργασίας 
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 Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος 

 Προετοιμασία για συνέντευξη με εργοδότη 

 Ενημέρωση και διασύνδεση με τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ 

 Σύζευξη ανέργων με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις 

 Ενημέρωση για τη διαδικασία αναγνώρισης και ισοτιμίας τίτλων σπουδών της αλλοδαπής. 

 Ενημέρωση για προκηρύξεις για θέσεις στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα 

 Συμβουλευτική για βελτίωση των τυπικών προσόντων εκπαίδευσης. 

 

Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας 

Ο Δήμος συμμετέχει στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που δίνει την δυνατότητα σε 

άτομα (κυρίως έγκλειστοι για οικονομικά αδικήματα) να προσφέρουν εργασία στον Δήμο. Ο 

Δήμος στηρίζει αυτή τη μορφή εργασίας προκειμένου να ενισχύσει την επανένταξη αυτών των 

ατόμων στον κοινωνικό ιστό και την αποφυγή της περιθωριοποίησης μέσω του στιγματισμού. 

Στο Δήμο έχει συσταθεί Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας  που έχει ως 

στόχο την χάραξη πολιτικών ενάντια στην παραβατικότητα με απώτερο στόχο την βελτίωση 

της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω του εντοπισμού και της καταπολέμησης συμπεριφορών 

που οδηγούν σε ενίσχυση της παραβατικότητας. 

 

Γραφείο Παροχής κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

Λειτουργεί Γραφείο Παροχής κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών με στόχο την κοινωνική 

ενσωμάτωση ατόμων που πλήττονται από τον κοινωνικό αποκλεισμό. Παρέχεται: 

 ενημέρωση και διασύνδεση με υπηρεσίες, 

 εξατομικευμένη στήριξη, συμβουλευτική. 

Απευθύνεται σε όλες τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. 

 

Τράπεζα Αίματος 

Η Τράπεζα Αίματος λειτουργεί από το 1997 και απαριθμεί περισσότερα από 200 μέλη, ως επί 

το πλείστον εργαζομένους και πολίτες των Αχαρνών. Σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας 

του Νοσοκομείου «Αμαλία Φλέμινγκ» υλοποιεί δύο αιμοληψίες το χρόνο, κάθε άνοιξη και 

φθινόπωρο. Οι μονάδες αίματος που συγκεντρώνονται, προσφέρονται σε ανθρώπους που το 

έχουν ανάγκη. 
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Παιδεία  

Παιδικοί Σταθμοί 

Οι παιδικοί σταθμοί αποτελούν χώρους διαπαιδαγώγησης παιδιών προσχολικής ηλικίας 

εξυπηρετώντας πολλές εργαζόμενες οικογένειες, επιτελώντας με αυτό τον τρόπο 

σημαντικότατο κοινωνικό έργο. 

Σήμερα λειτουργούν έξι τμήματα Παιδικών Σταθμών, παρέχοντας υπηρεσίες φύλαξης σε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας 2,5-5 ετών. 

 Α΄ Τμήμα: «Χαρούμενες Μελισσούλες» 

 B΄ Τμήμα: «Τα Μυρμηγκάκια» 

 Γ΄ Τμήμα: «Τα Καβουράκια» 

 Δ΄ Τμήμα: «Το Μαγικό Μανιτάρι» 

 Ε΄ Τμήμα: «Η Ποντικοπαρέα» 

 ΣΤ΄ Τμήμα: «Τα Χρυσόψαρα» 

Επίσης λειτουργούν και δύο παιδικοί σταθμοί, στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» της ΕΕΤΑΑ. 

 Παιδικός Σταθμός Αγ. Άννας 

 Παιδικός Σταθμός Ν. Περιοχής 

 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα 

1. Ο Θολωτός τάφος των Αχαρνών 

Το πρόγραμμα που διεξάγεται από το 2000 με μεγάλη συμμετοχή και αμείωτο ενδιαφέρον 

των σχολείων όλης της Αττικής έχει ως σκοπό την ανάδειξη, προβολή και προστασία του 

σημαντικού αυτού μνημείου που χρονολογείται στην μυκηναϊκή εποχή (14ος – 13ος αι. π.Χ.) 

και αποτελεί μάρτυρα της μακραίωνης ιστορίας των Αχαρνών.  

Οι δραστηριότητες οργανώνονται σε τρία στάδια: μέσα στην τάξη πριν την επίσκεψη στον 

αρχαιολογικό χώρο, κατά τη διάρκειά της και κατόπιν αυτής. 

 

2. Αρχαιολογική συλλογή Αχαρνών  

Η συλλογή περιλαμβάνει ευρήματα από τα προιστορικά έως και τα βυζαντινά χρόνια, 

επιτύμβια μνημεία και αγγεία ταφικής χρήσης. Το πρόγραμμα προτείνεται σε θεματικές 

ενότητες που αφορούν το δημόσιο και ιδιωτικό βιο των αρχαίων Αχαρνών.  

 

3. Ιστορία της Γραφής και των Βιβλιοθηκών  

Βασικοί άξονες του ανωτέρω εκπαιδευτικού προγράμματος είναι α) η ιστορία της γραφής 

στην διαπολιτισμική και διαχρονική της διάσταση, β) η ιστορία του βιβλίου από την αρχαία 

εικονογραφία έως τα μεσαιωνικά χειρόγραφα και τα τυπωμένα ή ηλεκτρονικά βιβλία και γ) η 

λειτουργία των Βιβλιοθηκών.  
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4. Θέατρο Σκιών & Καραγκιόζης  

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στους χώρους της Βιβλιοθήκης στους οποίους υπάρχει 

πλούσιο εποπτικό υλικό όπως: φιγούρες, αφίσες, σκηνικά, ρεκλάμες και φυλλάδια έργων του 

Καραγκιόζη. Στο χώρο παράλληλα πραγματοποιείται βιντεοπροβολή (ντοκυμαντέρ – 

διαφάνειες), αυτοσχεδιαστικό θεατρικό σε πραγματικό «μπερντε», εικαστικές δραστηριότητες 

και σωματικές ασκήσεις.  

 

5. Δημοτική Πινακοθήκη «Χρήστος Τσέβας»  

Στα πλαίσια της ανάδειξης της τοπικής ιστορίας και του τοπικού πολιτισμού των Αχαρνών το 

Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας σε συνεργασία με την Ι.Λ.Ε.Α. θα υλοποίησει 

πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Δημοτική Πινακοθήκη των Αχαρνών «Χρήστος 

Τσέβας». Οι μαθητές με αφορμή τα έργα του λαϊκού ζωγράφου Χρήστου Τσέβα στην Ι.Λ.Ε.Α. 

και το Δήμο Αχαρνών (είκοσι υδατογραφίες και είκοσι δύο προσωπογραφίες ζωγραφισμένες 

με κάρβουνο), εμπνευσμένα από την καθημερινή ζωή των κατοίκων κα τα παραδοσιακά 

σπίτια, θα γνωρίσουν την οικιστική αρχιτεκτονική των Αχαρνών του 20ου αιώνα και τα υλικά 

δομής, τη λειτουργικότητά της και μέσα από αυτή τις κοινωνικές, οικονομικές δομές του 

πρόσφατου παρελθόντος, τα παραδοσιακά επαγγέλματα, τη λαϊκη φορεσιά, πτυχές της 

καθημερινότητας κλπ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εικαστικό εργαστήρι και περιπάτους σε 

χώρους όπου εικονίζονται στα έργα στου ζωγράφου όπως στην πλατεία του Αγίου Βλασίου 

στο σιδηροδρομικό σταθμό κλπ.  
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Πολιτισμός  

Ο Δήμος Αχαρνών αναπτύσσει αξιόλογες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις ενώ 

ταυτόχρονα πραγματοποιεί εκθέσεις και εκδηλώσεις των τμημάτων της, όπου φοιτούν 

περίπου 1.000 σπουδαστές. 

 

Καλλιτεχνικά Τμήματα 

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Το τμήμα της Θεατρικής Αγωγής δημιουργήθηκε το 1994 και λειτουργεί μέχρι σήμερα 

με ομάδες παιδικές και εφηβικές. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν δοθεί εξαιρετικά δείγματα 

δουλειάς μέσα από καλές θεατρικές παραστάσεις και εκτός των ορίων του Δήμου. Στόχος του 

τμήματος είναι να γνωρίσουν νέοι και παιδιά τη θεατρική λειτουργία, να απελευθερωθεί η 

φαντασία τους και να έρθουν στην επιφάνεια οι έμφυτες ικανότητές τους.  

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

Εικαστικό Εργαστήρι “Χρήστος Τσεβάς” 

 Το Εικαστικό Εργαστήρι ιδρύθηκε το 1993 από το γνωστό λαϊκό ζωγράφο Χρήστο Τσεβά και 

φέρει το όνομά του. Περιλαμβάνει τμήματα Ζωγραφικής και Αγιογραφίας. Στη Ζωγραφική 

διδάσκεται ελεύθερο σχέδιο και χρώμα, ενώ στην Αγιογραφία η τεχνική της Βυζαντινής 

Ζωγραφικής, με προετοιμασία του ξύλου και σχεδίαση της εικόνας. Επίσης λειτουργεί 

και προπαρασκευαστικό τμήμα για εισαγωγή στη Σχολή Καλών Τεχνών. Η φοίτηση 

συνοδεύεται από εκπαιδευτικές εκδρομές και εκθέσεις σε μουσεία και πινακοθήκες. 

 Γλυπτική- Ξυλογλυπτική-Κεραμική 

Το τμήμα της Κεραμικής λειτουργεί εδώ και δέκα χρόνια. Το τμήμα Ξυλογλυπτικής & 

Κεραμικής λειτουργεί από το 2005. Με το μεράκι, τη φαντασία των δασκάλων και των 

μαθητών δίνεται μορφή σε άψυχα υλικά όπως ο πυλός, ο γύψος και το ξύλο. Με υλικά από τη 

μητέρα φύση, μαθητές και καθηγητές δημιουργούν αριστουργήματα. Κατά τη διάρκεια της 

φοίτησης, οι μαθητές διδάσκονται παραδοσιακές τεχνικές, παρακολουθούν σεμινάρια και 

επισκέπτονται συχνά γλυπτοθήκες και μουσεία. 

   

ΧΟΡΟΣ 

Μπαλέτο 

Το τμήμα δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1980. Λειτουργούν Παιδικά και Εφηβικά 

τμήματα. Στο κλασικό μπαλέτο αναπτύσσεται πειθαρχεία, μυϊκός έλεγχος, ευλυγισία, χάρη 

και αρμονία. 

Παραδοσιακοί Χοροί 

Το τμήμα λειτουργεί από το 1981 και σκοποί του είναι η εκμάθηση παραδοσιακών χορών και 

η διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής παράδοσης της Ελλάδας, και ιδιαίτερα των 

Αχαρνών. Το χορευτικό εμφανίζεται σε πολλές εκδηλώσεις του Δήμου και έχει δώσει 
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παραστάσεις σε πόλεις της Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό. Διαθέτει ιματιοθήκη με στολές 

από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, (είτε αυθεντικές είτε πιστά αντίγραφα) και βέβαια την 

Αχαρναϊκή Παραδοσιακή Νυφική φορεσιά της “Γρίζας”, που είναι φτιαγμένη σύμφωνα με την 

παραδοσιακή τεχνική του κεντήματος. 

Μοντέρνοι Χοροί 

Στο τμήμα μοντέρνων χορών διδάσκονται Latin, Rock, Oriental, Χασάπικο, Ζεϊμπέκικο. Το 

τμήμα περιλαμβάνει ομάδες παιδιών και εφήβων. 

 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

Δημοτικό Ωδείο 

Το Δημοτικό Ωδείο ιδρύθηκε το 1982. Με ένα επιτελείο διπλωματούχων έμπειρων μουσικών, 

απονέμει αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών (Υπουργείο Πολιτισμού), δίνοντας την ευκαιρία 

στους σπουδαστές, να ακολουθήσουν ακόμα και επαγγελματική καριέρα στο χώρο της 

μουσικής. Παρέχει την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση στους σπουδαστές, την αξιοποίηση των 

δεξιοτήτων τους, τη συνεχή αξιολόγηση και την προβολή των προσπαθειών τους. Το 

Δημοτικό Ωδείο, έχει έντονη παρουσία με συναυλίες, σεμινάρια και διαγωνισμούς. 

Διδάσκονται: 

πιάνο - βιολί - βιολοντσέλο - κλασική κιθάρα - ηλεκτρική κιθάρα - φλάουτο - κλαρινέτο - 

σαξόφωνο - αρμόνιο - ακορντεόν - βυζαντινή μουσική - υποχρεωτικά & ανώτερα θεωρητικά - 

μουσική προπαιδεία (orff) - φωνητική / ορθοφωνία - ελαφρό τραγούδι - σαντούρι - μπουζούκι 

- μπαγλαμάς - ποντιακή λύρα 

Οι μουσικές σπουδές στο Δημοτικό Ωδείο συμβάλλουν στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των 

τεχνικών και ερμηνευτικών δυνατοτήτων της οργανικής και φωνητικής δυτικής μουσικής, 

καθώς και Βυζαντινής και Ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, σε συνδυασμό με την θεωρητική 

μελέτη και έρευνα στους αντίστοιχους τομείς.  

Περιλαμβάνονται περίπου 50 ειδικά και γενικά υποχρεωτικά μαθήματα σε ενότητες οκτώ έως 

δέκα κατευθύνσεων οι οποίες προσδιορίζονται ανάλογα με την επιλογή του καλλιτεχνικού 

αντικειμένου σπουδής. 

Το Ωδείο προγραμματίζει για κάθε σχολικό έτος εκδηλώσεις και συναυλιακές εμφανίσεις με 

συμμετοχή των μαθητών και σπουδαστών. 

 

Δημοτική Βιβλιοθήκη  

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Αχαρνών ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1999 ως 

βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Κέντρου του Κόκκινου Μύλου. Με τη σύσταση του 

αρχαιολογικού τμήματος εντάχθηκε σε αυτό σαν αναπόσπαστο μέρος της. 

 Η οργάνωση της βιβλιοθήκης έγινε σύμφωνα με τα πρότυπα των σύγχρονων δημοτικών – 

λαϊκών βιβλιοθηκών βάσει του διεθνούς βιβλιοθηκονομικού συστήματος ταξινόμησης DEWEY 
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λαμβάνοντας υπόψη την πληθυσμιακή σύσταση των κατοίκων της περιοχής, τις ομάδες στις 

οποίες απευθύνεται, την ηλικία τους και τις πνευματικές ανάγκες που έμελλε να υπηρετήσει. 

 Το υλικό της καταχωρείται σε καταλόγους με το ηλεκτρονικό σύστημα ΑΒΕΚΤ 4 του Εθνικού 

Ιδρύματος Ερευνών και ανέρχεται σε περισσότερους από 7.200 τίτλους που προέρχεται από 

αγορές και δωρεές φορέων και πολιτών. Συγκεκριμένα το υλικό καλύπτει ευρύ πεδίο 

γνωστικών αντικειμένων εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, επιστημονικά και λογοτεχνικά βιβλία 

Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, περιοδικές εκδόσεις καθώς και οπτικοακουστικό υλικό. 

 Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί και ως δανειστική, ήδη απαριθμούνται 240 ενεργά μέλη, δίνοντας 

στους χρήστες την δυνατότητα δανεισμού 2 λογοτεχνικών βιβλίων για 15 ημέρες με 

προϋπόθεση να γίνει κανείς μέλος. Ο δανεισμός στα σχολεία γίνεται από τον διευθυντή ή τον 

εκπαιδευτικό του τμήματος. 

Ο πολυχώρος της Βιβλιοθήκης στεγάζεται στον ίδιο χώρο με το τμήμα αρχαιολογίας και 

ιστορικής έρευνας, διαθέτει παιδικό τμήμα, αναγνωστήριο και αίθουσα προβολών και 

προσφέρει πολυάριθμες ευκαιρίες δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας, στοχασμού και 

αισθητικής καλλιέργειας μέσα από ποικίλες εκδηλώσεις, βιβιοπαρουσιάσεις, εκθέσεις, 

εκπαιδευτικά προγράμματα, αφιερώματα λόγου & τέχνης.  

 

Θέατρο Αμεα Αχαρνών (ΘΕ.ΑΜ.Α.) 

Οι κύριες δράσεις του θεατρικού τμήματος είναι α) η υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος 

με τίτλο «Αριστοφάνης, Το έργο του κωμικού ποιητή και οι Αχαρνές» (δικαίωμα συμμετοχής 

έχουν και τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες), β) η δημιουργία του θεατρικού εργαστηρίου 

για Αμεα και γ) η συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα του δήμου για την από κοινού 

υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων παιδαγωγικού κυρίως χαρακτήρα. 

Το Θεατρικό τμήμα α.μ.ε.α. στοχεύει στην ίδρυση της πρώτης Ανώτερης Σχολής Δραματικής 

Τέχνης για άτομα με κινητικά κυρίως προβλήματα (θα συμπεριλαμβάνονται και άλλες 

παθήσεις), επιδιώκοντας έτσι τη μεταβολή του μέχρι στιγμής υφιστάμενου 

καθεστώτος, καθώς με τον υφιστάμενο κανονισμό περί αρτιμέλειας που έχει θεσπίσει το 

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για την εισαγωγή των υποψηφίων ηθοποιών στις 

Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης, αποκλείονται εντελώς αδικαιολόγητα τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες από το χώρο του θεάτρου και της θεατρικής έκφρασης και εκπαίδευσης. 

 

Εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης και λαογραφικής παράδοσης 

Στο Δήμο πραγματοποιούνται εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης και λαογραφικής παράδοσης, 

όπως είναι η Γενοκτονία Ελλήνων του Πόντου, Επέτειο Μάχης της Κρήτης, Γιορτή Τσικουδιάς, 

Ηπειρώτικο πανηγύρι, Εορτασμός Απελευθέρωσης Αθήνας κ.ά., σε συνδιοργάνωση με 

εθνικοτοπικούς συλλόγους της πόλης έχοντας σαν στόχο την συντήρηση της ιστορικής 

μνήμης καθώς και τον σεβασμό προς την πληθυσμιακή ετερότητα.   
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Αθλητικές Υποδομές 

Ο Δήμος Αχαρνών αναπτύσσει σημαντική αθλητική δραστηριότητα και αποτελεί ένα Δήμο με 

έντονη αθλητική παρουσία.   

Βασική επιδίωξή μέσω της ανάπτυξης και λειτουργίας των αθλητικών προγραμμάτων, είναι η 

συνειδητοποίηση της ωφέλειας και της ανάγκης για άσκηση και άθληση, η ανάπτυξη των 

φυσικών ικανοτήτων, η αγωγή και η μύηση στον Αθλητισμό, η καλλιέργεια της ευγενούς 

άμιλλας, η επίτευξη του «Εύ Αγωνίζεσθαι». Παράλληλα με την άσκηση και την άθληση 

επιτυγχάνεται η ψυχαγωγία και η αναψυχή, καθώς και η επίτευξη της σωματικής και ψυχικής 

ευρωστίας. Η άσκηση και άθληση είναι τρόπος ζωής. Αναβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής και 

ταυτόχρονα λειτουργούν αποτρεπτικά από τις κακές και καταστροφικές συνήθειες του 

σύγχρονου τρόπου ζωής. 

Συγκεκριμένα, οι αθλητικές δραστηριότητες που προσφέρονται από τον Δήμο είναι:  

Μπάσκετ 

Δημ. Κλ. Γυμναστήριο Αγ. Κωνσταντίνου, Κ. Μύλος  

Δημ Κλ. Γυμναστήριο Αχαρνών, Λιοσίων και Αριστοτέλους  

Δημ. Κλ. Γυμναστήριο «Χολίδης», Ελ. Φυτά 5, Ερ. Κατοικίες, Πρ. Ηλίας  

Ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ Χαραυγής 

Ποδόσφαιρο – Ακαδημίες  

Στον Δήμο δραστηριοποιούνται πολλά ιδιωτικά γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5, 6Χ6 & 8Χ8.  

ΒόλεΪ 

Δημ. Κλ. Γυμναστήριο Αγ. Κωνσταντίνου  

Δημ. Κλ. Γυμναστήριο Αχαρνών 

Δημ. Κλ. Γυμναστήριο «Χολίδης» 

Στίβος  

Εγκαταστάσεις Στίβου Ολυμπιακού Χωριού 

Ρυθμική γυμναστική  

Αίθουσα 3ου Κ.Α.Π.Η, Φιλαδέλφειας 205, Κ. Αχαρνές  

Αίθουσα 2ου Κ.Α.Π.Η, Κουρμούσης και Ωρωπού   

ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ  

Αίθουσα Ορειβατικού Συλλόγου Αχαρνών, Φιλαδέλφειας 126  

Μουσικοκινητική αγωγή  

Αίθουσα 3ου Κ.Α.Π.Η 

Τζούντο  

Αίθουσα Ορειβατικού Συλλόγου Αχαρνών 

Πάλη  

Αίθουσα Αθλητικού Συλλόγου «Α.Σ.Ο.Α ΗΡΑΚΛΗΣ» 

Ξιφασκία  
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Αίθουσα Ορειβατικού Συλλόγου Αχαρνών 

Αεροβική Γυμναστική  

 Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων 9ο Δημ. Σχολείο, 11η Στάση Αγ. Άννας  

 2ο ΚΑΠΗ  

 Αίθουσα εξωραϊστικού συλλόγου Ειρήνης, Αιτωλικού 30 

 Παράρτημα 2ου ΚΑΠΗ, Αγ. Κωνσταντίνου, Μόλας και Θάλειας  

 Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο «Χολίδης», Ελ. Φυτά 5, Ερ. Κατοικίες, Πρ. Ηλία 

 3ο ΚΑΠΗ Κ. Μύλου  

Παραδοσιακοί χοροί  

6ο, 12ο, 9ο, 10ο, 24ο Δημοτικά Σχολεία  

Άθληση στη Γ’ Ηλικία  

Δημ. Κλ. Γυμναστήριο «Χολίδης» 

 

Τέλος, ο Δήμος αναπτύσσει αθλητικές εκδηλώσεις, τουρνουά, καινοτόμα προγράμματα, 

συμμετέχει σε Διαδημοτικές Εκδηλώσεις που διοργανώνουν άλλοι Δήμοι της Αττικής, συντηρεί 

και λειτουργεί όλους τους αθλητικούς χώρους (ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ, γήπεδα 

ποδοσφαίρου, κλειστά γυμναστήρια), με στόχο την ανάπτυξη και εξέλιξη του αθλητισμού 

στην πόλη των Αχαρνών.  
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2.1.3.2 Αξιολόγηση της περιοχής του Δήμου και ιεράρχηση των κρίσιμων ζητημάτων 

τοπικής ανάπτυξης  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα  Ανάγκες & Ευκαιρίες  

Κοινωνική Πολιτική  

Πλεονεκτήματα  Ανάγκες  

- Επαρκείς κοινωνικές υποδομές (πχ 

Βοήθεια στο Σπίτι και Κέντρου 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με 

ειδικές ανάγκες) 

- Παροχή καλής ποιότητας υπηρεσιών 

κοινωνικής πολιτικής  

- Η πολυμορφία του πληθυσμού του 

Δήμου Αχαρνών αποτελούν ένα 

πολιτιστικό μωσαϊκό το οποίο μπορέι να 

αποτελέσει ένα πολιτιστικό, κοινωνικό και 

οικονομικό μοχλό ανάπτυξης του Δήμου. 

 

- Κοινωνική πρόληψη και μείωση της 

εγκληματικότητας  

- Ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των 

πολιτών  

- Ενίσχυση κοινωνικών υποδομών (πχ 

βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών)  

- Ενίσχυση των λιγότερο ευνοούμενων 

κοινωνικών ομάδων  

- Αντιμετώπιση διακρίσεων - Διαφύλαξη και 

ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγυής  

- Αντιμετώπιση προβλημάτων κοινωνικού 

αποκλεισμού και ανεργίας  

- Απομάκρυνση του αυθαίρετου οικισμού 

των ΡΟΜ (με άμεση λειτουργία 

προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης) και 

ανάδειξη της περιοχής ως πάρκου αναψυχής  

- Ανάπτυξη δράσεων ενίσχυσης κοινωνικής 

πολιτικής Δήμου  

Μειονεκτήματα  Ευκαιρίες 

- Εμφάνιση φαινομένων 

παραβατικότητας και 

εγληματικότητας  

- Παράνομοι οικισμοί ή καταυλισμοί  

- Υψηλό ποσοστό ανεργίας   

- Ελλιπής επιστημονική στελέχωση  

- Βελτίωση ποιότητας ζωής των δημοτών  

- Επίλυση προβλημάτων παραβατικότητας 

και εγκληματικότητας  

- Προστασία της ποικιλόμορφης 

πολιτιστικής κουλτούρας του Δήμου  

- Υποστήριξη ευπαθών ομάδων  

- Ενίσχυση κοινωνικού προσώπου του 

Δήμου  

- Αξιοποίηση ευρωπαικών προγραμμάτων  

Υγεία  Πλεονεκτήματα  Ανάγκες  
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- Μεταφορά του ΙΚΑ πιο κεντροβαρικά ή 

μεταφορά της λειτουργίας του στο 

Ολυμπιακό Χωριό ή συνδεσή του με διάφορα 

σημεία της πόλης με συχνή τοπική 

συγκοινωνία 

- Υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων υγείας 

και πρόνοιας. 

- Διασφάλιση πρωτοβάθμιας φροντίδας και 

περίθαλψης 

- Εφαρμογή προγράμματος προληπτικης 

ιατρικής  

Μειονεκτήματα  Ευκαιρίες 

- Δεν υπάρχει δημόσιο νοσοκομείο 

στην περιοχή, αλλά ούτε και 

δημοτικά ιατρεία για την 

εξυπηρέτηση των πολιτών 

- Το υποκατάστημα του ΙΚΑ βρίσκεται 

μακρυά από το κέντρο της πόλης 

 

 

- Αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας προς 

όφελος δημιουργίας επιπρόσθετων 

κοινωνικών υποδομών και εκσυγχρονισμού 

αυτών 

- Βελτίωση ποιότητας ζωής κυρίως των 

ευπαθών ομάδων 

- Δημιουργία σύγχρονου δικτύου παροχής 

ολοκληρωμένων ιατρικών υπηρεσιών 

- Ενδυνάμωση του κοινωνικού προφίλ του 

Δήμου   

Πολιτισμός  

Πλεονεκτήματα  Ανάγκες  

- Σημαντική και πλούσια πολιτιστική και 

ιστορική παράδοση  

- Σημαντικό πολιτιστικοί πόροι  

- Αρχαιολογικοί χώροι  

- Σημαντικά αξιοθέατα  

- Πάρνηθα και Τατόι  

- Εκπαιδευτικά προγράμματα  

- Ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού 

πλούτου  της περιοχής (πχ Αρχαίο 

Θέατρο)  

- Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας  

- Προστασία ιστορικού και αρχαιολογικού 

πλούτου περιοχής  

- Διοργάνωση σημαντικών πολιτιστικών 

εκδηλώσεων και εκθέσεων με σκοπό την 

προώθηση του πολιτιστικού πλούτου της 

περιοχής, να γίνει γνωστή ευρέως  

- Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας  

- Στήριξη πολιτιστικών συλλόγων  

- Κοινωνική και όχι οικονομική προσέγγιση 

όσον αφορά τον πολιτισμό, τις δράσεις 

και τα τμήματα του δήμου. 
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Μειονεκτήματα  Ευκαιρίες 

- Ελλιπής αξιοποίηση κατάλληλων  

Προγραμμάτων Πολιτισμού 

(Ευρωπαική Ένωση)  

- Ελλιπής αξιοποίηση και ανάδειξη του 

πολιτιστικού πλούτου της περιοχής  

- Έλλειψη κατάλληλων χώρων που 

μπορούν να αναδειχθούν σε 

«στέκια», με καλλιτεχνικό υπόβαθρο 

όπως  πλέον γίνεται σε πολλές πόλεις 

- Ανάπτυξη και ενίσχυση πολιτιστικών 

δράσεων  

- Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας με στόχο 

την ενσυνάμωση των πολιτιστικών υποδομών  

- Προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων του 

Δήμου και γενικότερα προβολή του Δήμου 

- Ενδυνάμωση του τουρισμού της περιοχής  

- Ανάδειξη σημαντικών μνημείων και 

πολιτιστικών πόρων της περιοχής   

- Η ιστορία του Δήμου σε συνάφεια με τους 

αρχαιολογικούς χώρους και τα αρχαία 

ευρήματα μπορούν με κατάλληλες δράσεις 

και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων 

τοπικών και κεντρικών φορέων να 

αναδείξουν Διεθνώς το Δήμο. 

- Κατασκευή ενός κέντρου κινηματογράφου 

και θεάτρου που θα καλύπτουν ένα μέρος 

των πολιτιστικών αναγκών όχι μόνο των 

Αχαρνών αλλά και των γειτονικών Δήμων, 

μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας  

- Προώθηση του πολιτισμού με δημιουργία 

ποδηλατοδρόμων 

- Δημιουργία πολυχώρου με καλλιτεχνικό 

προσανατολισμό που θα μπορεί να φιλοξενεί 

δράσεις, παραστάσεις, συναυλίες δεδομένου 

της κρίσης που οδηγεί πολλούς νέους και μη 

να μην απομακρύνονται από την πόλη μας 

και να αναζητούν πράματα εντός. 

- Μείωση διδάκτρων ώστε να είναι προσιτά 

τα τμήματα του δήμου σε όλους τους 

δημότες 

- Αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαικών 

προγραμμάτων που αφορούν θέματα 

πολιτισμού  

Παιδεία  

Πλεονεκτήματα  Ανάγκες  

- Ύπαρξη επαρκών υποδομών παιδείας  

 

- Δια βίου εκπαίδευση με προγράμματα 

απόκτησης δεξιοτήτων και 
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επιχειρηματικότητας 

- Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας για 

εκπαιδευτικές δράσεις  

- Ανάπτυξη προγραμμάτων πολιτιστικής και 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των νέων 

- Ανάπτυξη προγραμμάτων εθελοντισμού   

- Ανάπτυξη προγραμμάτων αντιμετώπισης 

φαινομένων σχολικής βίας  

Μειονεκτήματα  Ευκαιρίες 

- Ύπαρξη φαινομένων 

παραβατικότητας  

- Ελλιπή προγράμματα  ενημέρωσης, 

ευαισθητοποίησης και συμμετοχής  

των νέων σε θέματα περιβάλλοντος 

και πολιτισμού.  

- Δραστηριοποίηση του Δήμου στο χώρο 

της παροχής προγραμμάτων εκπαίδευσης 

και κατάρτισης. 

- Ενίσχυση του αισθήματος συμμετοχής 

και εθελοντισμού των νέων.  

- Ενίσχυση του ρόλου των σχολείων  

- Πάταξη της εγκληματικότητας και της 

σχολικής βίας  

Αθλητισμός  

Πλεονεκτήματα  Ανάγκες  

- Επαρκείς αθλητικές υποδομές  

- Δραστήριοι αθλητικοί σύλλογοι  

- Πλούσεις αθλητικές εκδηλώσεις και 

προγράμματα αθλητισμού  

- Επισκευές και συντήρηση υφιστάμενων 

αθλητικών υποδομών  

- Δημιουργία σύγχρονων αθλητικών 

εγκαταστάσεων  

- Προβολή των αθλητικών προγραμμάτων και 

εκδηλώσεων  

 

 

Μειονεκτήματα  Ευκαιρίες 

- Οι αθλητικές εγκαταστάσεις 

παρουσιάζουν προβλήματα και 

απαιτούνται έργα αναβάθμισης των 

εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού 

 

- Η αξιοποίηση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Χωριού 

θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του 

αθλητισμού της πόλης και στην 

καταπολέμηση φαινόμενων κοινωνικής 

παθογένειας 

- Ενίσχυση του αθλητικού πνεύματος των 

κατοίκων της περιοχής και κυρίως των 

νέων  

- Ο αθλητισμός να γίνει μέρος της 

καθημερινότητας όλων των δημοτών, και  
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κυρίως των νέων  

- Σύγχρονες αθλητικές υποδομές  

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

- Πάταξη φαινομένων παραβατικότητας και εγκληματικότητας  

- Ενίσχυση κοινωνικών υποδομών του Δήμου 

- Υποστήριξη ευπαθών ομάδων και κυρίως των ηλικιωμένων, ανέργων κλπ  

- Αξιοποίηση εγκαταστάσεων Ολυμπιακού Χωριού  

- Ανάδειξη και προστασία του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής  

- Αξιοποίηση του Δημοτικού κτήματος της Αμυγδαλέζας 

- Δημιουργία Ποδηλατόδρομων εκτός Πόλης 

- Κέντρο κινηματογράφου – θεάτρου και άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

- Ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εθελοντισμού, κυρίως των νέων  

- Ενίσχυση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης  

- Βελτίωση ποιότητας ζωής των δημοτών 

- Ενίσχυση κοινωνικού προφίλ του Δήμου 
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2.1.4 Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Τοπική 

οικονομία και απασχόληση» 

2.1.4.1 Περιγραφή και αποτύπωση της περιοχής του Δήμου  

 

Επιχειρηματική Δραστηριότητα  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου Επιχειρήσεων (Τμήμα Μητρώων και Ταξινομήσεων) 

στο Δήμο Αχαρνών, το 2005, λειτουργούσαν 6.651 επιχειρήσεις. Από αυτές 1.456 είναι 

επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου (πλην εμπορίου οχημάτων), 966 ανήκουν στον 

κατασκευαστικό κλάδο, 886 είναι επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου (πλην εμπορίου οχημάτων) 

και 367 είναι υπηρεσίες εστίασης. Σημαντικός επίσης είναι ο αριθμός των μεταποιητικών 

επιχειρήσεων, όπου συνολικά κυμαίνονται στις 1.100 επιχείρησεις (κωδ. 10 έως κωδ. 32).   

 

Κυριότεροι κλάδοι (αριθμός επιχειρήσεων), 2005 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Αρ. 

Επιχειρήσεων  

%   

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, εκτός από το 

εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 

μοτοσυκλετών   

2.342 48,9 

Μεταποιητικές δραστηριότητες  (βιοτεχνίες, 

βιομηχανίες) 

1.100 23,0 

Κατασκευές 966 20,2 

Καταλύματα  & Δραστηριότητες υπηρεσιών 

εστίασης   

377 7,9 

ΣΥΝΟΛΟ 4.785 100 

 

 

Αριθμός επιχειρήσεων, Μητρώο Επιχειρήσεων 2005 

ΣΤΑΚΟΔ08 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

% 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

0 Αγγνωστη Δραστηριότητα 41 0,6 

1 
Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και 

συναφείς δραστηριότητες   
25 0,4 

2 Δασοκομία και υλοτομία   5 0,1 

3 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια   1 0,0 
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ΣΤΑΚΟΔ08 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

% 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

8 Λοιπά ορυχεία και λατομεία   6 0,1 

10 Βιομηχανία τροφίμων   108 1,6 

11 Ποτοποιία   4 0,1 

13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών   87 1,3 

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης   80 1,2 

15 
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 

  
17 0,3 

16 

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή 
προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από 

έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής   

49 0,7 

17 
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων 

προϊόντων   
40 0,6 

18 
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή 
προεγγεγραμμένων μέσων   

38 0,6 

19 
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων 

διύλισης πετρελαίου   
3 0,0 

20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων   29 0,4 

21 

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών 

προϊόντων και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων   

3 0,0 

22 
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό 
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες   

49 0,7 

23 
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών 

προϊόντων   
70 1,1 

24 Παραγωγή βασικών μετάλλων   17 0,3 

25 
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με 
εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 

εξοπλισμού   

216 3,2 

26 
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων   
7 0,1 

27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού   31 0,5 
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ΣΤΑΚΟΔ08 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

% 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

28 
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών 

εξοπλισμού π.δ.κ.α.   
56 0,8 

29 
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, 

ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων 

οχημάτων   

5 0,1 

30 
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 

  
1 0,0 

31 Κατασκευή επίπλων   133 2,0 

32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες   57 0,9 

33 
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων 

και εξοπλισμού   
34 0,5 

35 
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού 

αερίου, ατμού και κλιματισμού   
5 0,1 

36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού   3 0,0 

37 Επεξεργασία λυμάτων   1 0,0 

38 
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση 

αποβλήτων· ανάκτηση υλικών   
3 0,0 

41 Κατασκευές κτιρίων   133 2,0 

42 Έργα πολιτικού μηχανικού   59 0,9 

43 
Εξειδικευμένες κατασκευαστικές 

δραστηριότητες   
966 14,5 

45 

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή 

μηχανοκίνητων οχημάτων και 

μοτοσυκλετών   

232 3,5 

46 

Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 

μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών   

886 13,3 

47 

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 

μηχανοκίνητων οχημάτων και 

μοτοσυκλετών   

1456 21,9 

49 
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω 

αγωγών   
225 3,4 

50 Πλωτές μεταφορές   4 0,1 
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ΣΤΑΚΟΔ08 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

% 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

51 Αεροπορικές μεταφορές   5 0,1 

52 
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη 

μεταφορά δραστηριότητες   
25 0,4 

53 
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές 

δραστηριότητες   
8 0,1 

55 Καταλύματα   10 0,2 

56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης   367 5,5 

58 Εκδοτικές δραστηριότητες   19 0,3 

59 
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, 

ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις   

9 0,1 

60 
Δραστηριότητες προγραμματισμού και 

ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών   
2 0,0 

61 Τηλεπικοινωνίες   12 0,2 

62 

Δραστηριότητες προγραμματισμού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής 

συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες   

16 0,2 

63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας   13 0,2 

64 

Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές 

δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά 

ταμεία   

1 0,0 

65 

Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και 

συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την 

υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση   

2 0,0 

66 
Δραστηριότητες συναφείς προς τις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις 

ασφαλιστικές δραστηριότητες   

8 0,1 

68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας   27 0,4 

69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες   87 1,3 

70 
Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· 
δραστηριότητες παροχής συμβουλών 

διαχείρισης   

49 0,7 
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ΣΤΑΚΟΔ08 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

% 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

71 

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και 

δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές 
δοκιμές και αναλύσεις   

277 4,2 

72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη   8 0,1 

73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς   27 0,4 

74 
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και 

τεχνικές δραστηριότητες   
52 0,8 

75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες   4 0,1 

77 
Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 

  
32 0,5 

79 

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, 

γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και 
υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς 

δραστηριότητες   

8 0,1 

80 
Δραστηριότητες παροχής προστασίας και 

έρευνας   
10 0,2 

81 
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε 

κτίρια και εξωτερικούς χώρους   
65 1,0 

82 

Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, 

γραμματειακή υποστήριξη και άλλες 

δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς 
τις επιχειρήσεις   

27 0,4 

84 
Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική 

κοινωνική ασφάλιση   
4 0,1 

85 Εκπαίδευση   20 0,3 

86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας   3 0,0 

88 
Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς 

παροχή καταλύματος   
2 0,0 

90 
Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και 

διασκέδαση   
36 0,5 

91 

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, 

αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές 
πολιτιστικές δραστηριότητες   

4 0,1 
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ΣΤΑΚΟΔ08 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

% 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα   5 0,1 

93 

Αθλητικές δραστηριότητες και 

δραστηριότητες διασκέδασης και 

ψυχαγωγίας   

21 0,3 

94 Δραστηριότητες οργανώσεων   4 0,1 

95 
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης   
48 0,7 

96 
Άλλες δραστηριότητες παροχής 

προσωπικών υπηρεσιών   
149 2,2 

ΣΥΝΟΛΟ  6.651 100 
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2.1.4.2 Αξιολόγηση της περιοχής του Δήμου και ιεράρχηση των κρίσιμων ζητημάτων 

τοπικής ανάπτυξης  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα  Ανάγκες & Ευκαιρίες  

Τοπική οικονομία – 

τοπική αγορά     

Πλεονεκτήματα  Ανάγκες  

- Έντονη μεταποιητική δραστηριότητα 

(βιοτεχνίες και βιομηχανίες)  

- Ύπαρξη πολλών μαγαζιών κυρίως στο 

κέντρο της πόλης  

- Αξιόλογη αγορά με ποιοτικά προιόντα σε 

καλές τιμές  

- Ύπαρξη σημαντικών περιβαλλοντικών 

και πολιτιστικών πόρων που αποτελούν ή 

μπορούν να αποτελέσουν μοχλό 

ανάπτυξης της περιοχής  

- Ενίσχυση του λιανικού εμπορίου  

- Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών 

ενίσχυσης και προστασίας της τοπικής 

οικονομίας  

- Δημιουργία πεζοδρομιών κατά μήκος 

εμπορικών δρόμων  

- Υλοποίηση αναγκαίων κυκλοφοριακών 

υποδομών για την στήριξη της τοπικής 

αγοράς   

- Κατασκευή χώρων στάθμευσης  

- Καμπάνια στήριξης της τοπικής εμπορικής 

δραστηριότητας μετά από διαβούλευση με 

τους εκπροσώπους της τοπικής αγοράς 

- Αξιοποίηση και προώθηση των τοπικών 

προϊόντων 

- Ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων (πχ 

ανταποδοτικότητα δημοτικών τελών) για 

ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας τους  

- Υλοποίηση δράσεων προβολής και 

ενημέρωσης για την στήριξη των τοπικών 

επιχειρήσεων  

- Αναβάθμιση και εξυγιάνση των υποδομών 

στις υφιστάμενες βιομηχανικές περιοχές με 

παράλληλη αποτροπή εγκαταστάσης 

βιομηχανιών – βιοτεχνιών σε άλλα σημεία της 

πόλης  

Μειονεκτήματα  Ευκαιρίες 

- Συρρίκνωση τοπικής 

επιχειρηματικότητας και εμπορικής 

δραστηριότητας  

- Ενίσχυση της τοπικής αγοράς και  

οικονομίας 

- Υποστήριξη των φορέων τοπικής 
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- Κρίση λιανικού εμπορίου  

- Κυκλοφοριακά προβλήματα και 

προβλήματα στάθμευσης, εξασθενίζουν 

την τοπική αγορά   

- προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι 

χώροι εστίασης (κυρίως οι ταβέρνες στην 

Πάρνηθα), λόγω της γενικότερης 

οικονομικής κρίσης και της μείωσης των 

εξόδων των πολιτών σε διασκέδαση  

- Έλλειψη δράσεων ενίσχυσης, προβολής 

και ενημέρωσης της τοπικής οικονομίας  

 

οικονομίας μέσα από προγράμματα και 

δράσεις του Δήμου 

- Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω 

δράσεων (πχ Κέντρο 

Επιχειρηματικότητας, θυρίδες 

επιχειρηματικότητας ) 

- Αξιοποίηση επιχορηγούμενων 

προγραμμάτων  

- Ανταποδοτικότητα δημοτικών τελών για 

δράσεις ενίσχυσης της τοπικής αγοράς κα 

ιτης επιχειρηματικότητας  

Απασχόληση  

Πλεονεκτήματα  Ανάγκες  

- Το μεγαλύτερο ποσοστό του οικονομικά 

ενεργού πληθυσμού απασχολείται στο 

εμπόριο και την μεταποιητική 

δραστηριότητας τα οποία αποτελούν και 

το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 

περιοχής  

- Ενίσχυση των επαγγελματιών με 

προγράμματα δια βίου μάθησης.  

- Εφαρμογή δράσεων στήριξης των νέων και 

των γυναικών  

- Δημιουργία κινήτρων σε επιχειρήσεις για να 

προσλαμβάνουν ανέργους  

- Ενίσχυση των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων σχετικά με ευκαιρίες 

απασχόλησης και την επιχειρηματικότητα  

Μειονεκτήματα  Ευκαιρίες 

- Υπάρχει ανεργία κυρίως σε νέους και 

γυναίκες  

-  Μη εξειδικευμένο δυναμικό  

- Αύξηση της απασχόλησης  

- Ενίσχυση κυρίως των παραγωγικών 

πληθυσμών του Δήμου  

- Στροφή της απασχόλησης στα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της 

περιοχής  

- Βελτίωση του επιπέδου ζωής των 

δημοτών   

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

- Ενίσχυση τοπικής αγοράς και οικονομίας  

- Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  

- Δράσεις προβολής των τοπικών επιχειρήσεων  

- Δράσεις ενημέρωσης  για την πληροφόρηση των δημοτών σχετικά με τα οφέλη από την στήριξη των τοπικών 

επιχειρήσεων  

- Υλοποίηση σημαντικών έργων και υποδομών για την ενδυνάμωση της τοπικής αγοράς  
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- Αύξηση της απασχόλησης  

- Υποστήριξη κυρίως των νέων και των γυναικών σε θέματα απασχόλησης  

- Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής  

- Προώθηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχής  

- Βελτίωση ποιότητας ζωής κατοίκων του Δήμου  
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2.1.5 Το οργανόγραμμα, το εσωτερικό περιβάλλοντου Δήμου και οι οριζόντιες 

υπηρεσίες  

2.1.5.1 Περιγραφή και αποτύπωση της οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου και ιεράρχηση 

των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης  

 

Οργανωτική δομή και συστήματα λειτουργίας 

Η διοικητική οργάνωση του Δήμου σύμφωνα με το τελικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Δήμου, παρουσιάζεται αναλυτικά στο παρακάτω οργανόγραμμα:  
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Γενικός Γραμματέας

Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

Διεύθυνση Διοικητικών

Υπηρεσιών και

Ανθρώπινου Δυναμικού

Διεύθυνση

Οικονομικών

Υπηρεσιών

Διεύθυνση Πολεοδομίας

και Πολεοδομικών

Εφαρμογών

Τµήµα Εσόδων

Τµήµα Δημοτικής

Περιουσίας, 

Κτηματολογίου και

Απαλλοτριώσεων

Διεύθυνση Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Διεύθυνση

Παιδείας

Πολιτισμού , 

Αθλητισμού και

Νέας ΓενιάςΤµήµα

Προϋπολογισµού, 

Λογιστηρίου και

Οικονομικής

Πληροφόρησης

Τµήµα Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης

Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας και

Οργάνωσης

Τµήµα Έκδοσης

Οικοδοµικών Αδειών

Τµήµα Πολεοδομικών

Εφαρμογών

Τµήµα Ελέγχου

Κατασκευών

Τμήμα Εξεύρεσης και Διαχείρισης Εθνικών

και Ευρωπαϊκών Πόρων Διεθνών Σχέσεων

Τµήµα ∆ηµοτικής

Κατάστασης και

Ληξιαρχείου

Τµήµα Αλλοδαπών και

Μετανάστευσης

Τµήµα ∆ιοικητικής

Μέριµνας, Διεκπεραίωσης

και Αρχείου

Τµήµα Παιδείας

και ∆ια Βίου

Μάθησης

Τµήµα

Πολιτισµού, 

Αθλητισµού και

Νέας Γενιάς

Διεύθυνση Τεχνικών

Υπηρεσιών

Τμήμα Επίβλεψης Έργων
Τµήµα Σχεδιασμού, 

Εποπτείας Καθαριότητας

και Αποκοµιδής

Απορριµµάτων Βόρειου

Τομέα
Τµήµα Συντήρησης

Έργων και Κατασκευής

Έργων με Αυτεπιστασία

Τµήµα

Ηλεκτρομηχανολογικό

Διεύθυνση

Καθαριότητας και

Ανακύκλωσης

Τµήµα Καθαρισµού

Κοινοχρήστων Χώρων

και Ειδικών Συνεργείων

Διεύθυνση

Περιβάλλοντος

και Πρασίνου

Τµήµα

Περιβάλλοντος

Διεύθυνση

Κοινωνικής

Πολιτικής

Τµήµα

Κοινωνικής

Πολιτικής

Τµήµα

Εφαρµογής

Προγραµµάτων

Κοινωνικής

Προστασίας

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

Γραφείο Επικοινωνίας, Τύπου και Δημοσιών Σχέσεων

ΑυτοτελέςΓραφείο Διοικητικής Βοήθειας

Γενική Διεύθυνση

Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής και

Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Τµήµα

Συντήρησης

Πρασίνου

Βόρειου Τομέα

Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας

Τµήµα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Τµήµα Αστυνόμευσης

Τµήµα Ταμειακής

Υπηρεσίας

Τµήµα

Προμηθειών –

Διαχείρισης και

Ελέγχου Υλικού

Τµήµα

Προστασίας και

Προαγωγής της

∆ηµόσιας Υγείας

Διεύθυνση ΚΕΠ

Τµήµα

Εξυπηρέτησης

Πολιτών

Τµήµα

Εσωτερικής

Ανταπόκρισης

Τµήµα Μητρώων και

Διαδικασιών Προσωπικού

Τµήµα Ανάπτυξης, 

Αξιοποίησης και

Εκπαίδευσης Ανθρώπινου

∆υναµικού

Τµήµα Μισθοδοσίας και

Ασφάλισης Προσωπικού

Τμήμα Σχεδιασμού & 

Ωρίμανσης Δράσεων

Τμήμα Σύνταξης Μελετών

και Τευχών

Δημοπράτησης

Τμήμα Επίβλεψης

Μελετών

Τμήμα Κυκλοφοριακής

Υποδομής

Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Γραφείο Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών

Συνεργατών και Επιστημονικών Συμβούλων

Τµήµα

Αρχαιολογίας και

Ιστορικής

Έρευνας

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων

Τεχνικές ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες Υποστήριξης
Υπηρεσίες Περιβάλλοντος

και Ποιότητας Ζωής

Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής, 

Παιδείας, Πολιτισμού

και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Τµήµα

Πολιτιστικής

Εκπαίδευσης

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης –

Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού

Αυτοτελές Τµήµα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων

Τµήµα Σχεδιασμού, 

Εποπτείας Καθαριότητας

και Αποκοµιδής

Ανακυκλώσιµων Υλικών

Τμήμα Διοικητικών

Θεμάτων και

Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Δημοτικής Ενότητας

Θρακομακεδόνων

Τµήµα

Συντήρησης

Πρασίνου

Κεντρικού και

Νότιου Τομέα

Τµήµα Σχεδιασμού, 

Εποπτείας Καθαριότητας

και Αποκοµιδής

Απορριµµάτων

Κεντρικού και Νότιου

Τομέα

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων

Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων και

Εξυπηρέτησης του Πολίτη Δημοτικής

Ενότητας Θρακομακεδόνων

Κ.Ε.Π Δημοτικής

Ενότητας

Θρακομακεδόνων

Γραφείο Οικονομικών

Θεμάτων

Γραφείο Συντήρησης

Υποδομών

Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου

Βόρειου Τομέα, Δημοτικής

Ενότητας Θρακομακεδόνων

Γραφείο Αποκομιδής Απορριμμάτων

Βόρειου Τομέα, Δημοτικής Ενότητας

Θρακομακεδόνων

Τµήµα Υποστήριξης

Διοικητικών και

Κοινωνικών Υπηρεσιών

Τµήµα

Υποστήριξης

Τεχνικών

Υπηρεσιών και

Υπηρεσιών

Περιβάλλοντος

Τµήµα

Αδειοδοτήσεων

και Ρύθµισης

Εµπορικών

∆ραστηριοτήτων

Διεύθυνση

Τοπικής

Οικονομικής

Ανάπτυξης

Τµήµα Αγροτικής

Παραγωγής και

Τουριστικής

Ανάπτυξης

Τµήµα

Απασχόλησης

και

Επιχειρηματικότ

ητας
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Ανθρώπινο Δυναμικό  

Ο Δήμος απασχολεί 732 εργαζόμενους, εκ των οποίων 319 είναι Δημοσίου Δικαίου, 152 

είναι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (μισθωτοί), 225 είναι Ιδιωτικού Δικαίου 

Αορίστου Χρόνου (ημερομίσθιοι), 36 είναι Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.  

 

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 319 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΕΠ) 36 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΙ 225 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΜΙΣΘΩΤΟΙ 152 

ΣΥΝΟΛΟ 732 

    

    

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   

ΔΕ 384 

ΠΕ 47 

ΤΕ 45 

ΥΕ 256 

ΣΥΝΟΛΟ 732 

    

    

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 149 

ΚΕΠ 21 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 139 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 200 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 109 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 64 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 36 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 14 

ΣΥΝΟΛΟ  732 

 

Σύμφωνα με το παραπάνω πίνακα, παρατηρούμαι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των υπαλλήλων 

απασχολούνται στις Υπηρεσίες Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού με ποσοστό 27,3% (200 

άτομα), δεύτερες είναι οι Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες με ποσοστό 20,3% (149 

άτομα), και τέλος οι Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής με ποσοστό 

19% (139 άτομα).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο το 12,6% των υπαλλήλων του Δήμου είναι κατηγορίας ΠΕ / ΤΕ, 

το υπόλοιπο προσωπικό είναι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  
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Κτιριακή υποδομή και τεχνικός εξοπλισμός  

Σύμφωνα με το Μητρώο Παγίων (2011), τα Κτίρια γραφείων του Δήμου Αχαρνών, έχουν ως 

εξής:  

 Δημαρχιακό Μέγαρο  Α'  κτίριο  Δημοτικών Υπηρεσιών,  3 ορόφων 

 Δημαρχιακό Μέγαρο  Β'  κτίριο Δημοτικών Αρχών,  2 ορόφων 

Συνολικής αξίας: 5.673.070,74 ευρώ  

 

Όσο αφορά τον τεχνικό εξοπλισμό, ενδεικτικά, ο Δήμος διαθέτει μηχανήματα συνολικής αξίας 

1.221.368,47 ευρώ, φωτοτυπικά μηχανήματα αξίας 58.172,64 ευρώ, ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές και οθόνες αξίας 285.244,38 ευρώ, εκτυπωτές αξίας 55.007,87 ευρώ, software 

αξίας 44.283,47 ευρώ, τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνικές συσκευές και συσκευές fax αξίας 

84.346,77 ευρώ. 

 

 

Οικονομικά και περιουσία  

Τα απολογιστικά στοιχεία διετέθησαν στον Σύμβουλο Υποστήριξης για τα έτη 2010 και 2011.   

 

Με βάση, λοιπόν, τα διαθέσιμα στοιχεία (Απολογισμοί του 2010 και 2011) του Δήμου, 

παρατηρούνται τα εξής : 

 

Σε ότι αφορά το σκέλος των Εσόδων : 

 
Τελικά Βεβαιωθέντα 

Έσοδα 2011 

 

Εισπραχθέντα  

Έσοδα 2011 

 

Απόκλιση μεταξύ Τελικών 

Βεβαιωθέντων και 

Εισπραχθέντων Εσόδων 

2011 

Τακτικά Έσοδα 26,803 εκ ευρώ  27,272 εκ ευρώ +1,75% 

Έκτακτα και 

λοιπά Έσοδα 
1,921 εκ ευρώ  1,838 εκ ευρώ  -4,3% 

Χρηματικό 

Υπόλοιπο 
10,345 εκ. ευρώ  10,345 εκ. ευρώ  0% 
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Τακτικά Έσοδα 

 

2010 2011 

Τελικά Βεβαιωθέντα  35.762.792,26 26.803.258,19 

Εισπραχθέντα 35.162.787,46 27.272.874,18 

 

Έκτακτα και λοιπά Έσοδα 

 

2010 2011 

Τελικά Βεβαιωθέντα  4.576.116,09 1.921.738,10 

Εισπραχθέντα 4.238.382,06 1.838.184,12 

 

Παρατηρείται μια οριακά μικρή απόκλιση των Εισπραχθέντων Εσόδων σε σχέση με τα Τελικά 

Βεβαιωθέντα, και για τα δυο έτη της ανάλυσης, αλλά γενικότερα, σύμφωνα με τον παραπάνω 

πίνακα, φαίνεται ότι ο Δήμος είναι αποτελεσματικός στους εισπρακτικούς του μηχανισμούς και 

δεν υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην 

οικονομική κατάσταση του Δήμου.  

 

Τα Εισπραχθέντα Τακτικά Έσοδα παρουσίασαν μια σημαντική μείωση την διετία 2010 - 2011 

της τάξεως του 22,4%, καθώς και τα Εισπραχθέντα Έκτακτα Έσοδα παρουσιάζουν για την 

ίδια διετία, μία πολύ σημαντική μείωση της τάξεως του 56,6%.   

 

Σε ότι αφορά το σκέλος των Εξόδων : 

Έξοδα  2011  

Ενταλθέντα προς πληρωμή  37,632 εκ ευρώ 

Πληρωθέντα  29,817 εκ ευρώ 

Αδιάθετες Πιστώσεις  132,568 εκ ευρώ 
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Έξοδα 2010 2011 

Προϋπ/σθέντα με 

Αναμ. 
220.624.172,21 170.201.250,35 

Πληρωθέντα  65.126.255,90 29.817.781,36 

 

 Όσο αφορά το 2010 παρατηρούμε ότι τα πληρωθέντα έξοδα αποτελούν το 30% των 

Διαμορφωμένων. 

 Παρατηρείται μείωση των Εξόδων (Πληρωθέντα) του Δήμου της τάξεως του 54,2%, 

από το 2010 στο 2011.  

 Αντιστοίχως, τα Προϋπ/σθέντα με Αναμ. Έξοδα παρουσιάζουν διαχρονικά μείωση της 

τάξεως του 22,8% κατά την διάρκεια της υπό μελέτης διετίας.  

 

Οι κυριότερες πηγές εισοδήματος για τον Δήμο Αχαρνών κατά τα παραπάνω έτη 

παρουσιάζονται παρακάτω:  

 

Τακτικά Έσοδα  

1. Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (μισθώματα, έσοδα από εκμετάλλευση ακίνητης 

περιουσίας, κλπ).   

2. Έσοδα από κινητή περιουσία (τόκοι χρηματικών καταθέσεων). 

3. Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (τέλη καθαριότητας και φωτισμού, 

τέλη ύδρευσης, κλπ). 

4. Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (έσοδα νεκροταφείων, 

έσοδα εκκένωσης βόθρων, τέλη κλπ).  

5. Φόροι και εισφορές (Φόροι, εισφορές).  

6. Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (κάλυψη γενικών αναγκών, για 

την κάλυψη λειτουργικών αναγκών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους). 

7. Λοιπά Τακτικά Έσοδα (μισθώματα, παράβολα κλπ). 

 

Έκτακτα Έσοδα  

1. Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας.  

2. Έκτακτες Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (από εθνικούς πόρους, 

κλπ).  

3. Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (από θεσμοθετημένους πόρους, για επισκευή και 

συντήρηση σχολείων, επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», χρηματοδοτήσεις 

από Ειδικά Προγράμματα, κλπ). 

4. Δωρεές – Κληρονομιές - Κληροδοτήματα.  

5. Προσαυξήσεις – Πρόστιμα – Παράβολα.  
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6. Λοιπά Έκτακτα Έσοδα (από επιχειρήσεις, από δαπάνες πραγματοποιθείσες για 

λογαριασμό τρίτων) 

7. Έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.).  

8. Εισπράξεις από Δάνεια και Απαιτήσεις Π.Ο.Ε.. 

9. Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων.  

 

Σημαντικότερες Παρατηρήσεις στο σκέλος των Εσόδων   

Σύμφωνα με τον Απολογιστικό Πίνακα Εσόδων του 2011, του Δήμου Αχαρνών, παρατηρούμαι ότι  

στον τομέα των Εσόδων, ότι υπάρχει μια μεγάλη απόκλιση μεταξύ των προϋπολογισθέντων 

μεγεθών και των εισπραχθέντων. Αναφορικά, παρατηρείται ότι τα εισπραχθέντα ποσά για το 2011 

στα τακτικά έσοδα είναι περίπου στο 50% των προυπολογισθέντων τακτικών εσόδων, ενώ στα 

έκτακτα έσοδα η απόκλιση είναι ακόμα μεγαλύτερη, αφού τα εισπραχθέντα ποσά αντιστοιχούν 

στο 3,3% των προυπολογισθέντων έκτακτων εσόδων.  

Τα σημαντικότερα τακτικά έσοδα για τον Δήμο, για το 2011, είναι από Επιχορηγήσεις για 

λειτουργικές δαπάνες (11,5 εκ). από Ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (7,9 εκ) και από λοιπά 

τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (3,3 εκ).  

 

Οι κυριότερες πηγές δαπανών για το Δήμο Αχαρνών συνοψίζονται παρακάτω:  

1. Γενικές Υπηρεσίες (γενικά έξοδα, αμοιβές και έξοδα προσωπικού, αμοιβές αιρετών και 

τρίτων, παροχές τρίτων, δημόσιες σχέσεις, χρεωλύσια δανείων, επιχορηγήσεις, 

επιδοτήσεις, κλπ). 

2. Οικονομικές Διοικητικές Υπηρεσίες (έξοδα χρήσης, παροχές τρίτων, φόροι – τέλη, 

δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, επενδύσεις, κλπ). 

3. Υπηρεσίες Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής.  

4. Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.  

5. Υπηρεσίες Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης.  

6. Υπηρεσία Τεχνικών Έργων.  

7. Υπηρεσία Πρασίνου.  

8. Υπηρεσίες Πολεοδομίας. 

9. Υπηρεσίες Νεκροταφείων. 

10. Δημοτική Αστυνομία. 

11. Λοιπές υπηρεσίες (αποδοχές τακτικών υπαλλήλων, αποζημιώσεις υπερωριακής 

εργασίας εργοδοτικές εισφορές, μισθώματα, κλπ). 

12. Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις. 

13. Αποθεματικό.  
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Σημαντικότερες Παρατηρήσεις στο σκέλος των Δαπανών  

Σύμφωνα με τον Απολογιστικό Πίνακα Δαπανών του 2011, παρατηρούμαι ότι τα συνολικά 

πληρωθέντα έξοδα, για τον Δήμο Αχαρνών, κυμαίνονται στα 22 εκ. περίπου, από όπου οι 

σημαντικότερες δαπάνες αφορούν τις Γενικές Υπηρεσίες (6,2 εκ), τις Υπηρεσίες Καθαριότητας 

και Ηλεκτροφωτισμού (4,8 εκ), τις Οικονομικές Διοικητικές Υπηρεσίες (4,4), την Υπηρεσία 

Τεχνικών Έργων (2,8 εκ) και τις Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής 

(1,8 εκ).  
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Συγκριτικός Πίνακας Εσόδων - Εξόδων Δήμου:  

 

 
2010 2011 

Εισπραχθέντα Έσοδα 

(Τακτικά - Έκτακτα Έσοδα & 

Χρηματικό Υπόλοιπο)   

74.112.112,55 44.620.482,58 

Πληρωθέντα Έξοδα  65.126.255,90 29.817.781,36 

 

Περιουσία Δήμου  

Η ακίνητη περιουσία του Δήμου Αχαρνών είναι σημαντική και αξιόλογη, η οποία ξεπερνά σε 

έκταση τα 3.000 στρέμματα. 

Αναλύτικότερα, σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου έχει ως εξής:  

1)      Ακίνητο στη θέση ‘Λεκάνες’ 

Έκταση : 744.000,00 τ.μ. Χορτολιβαδική έκταση στην οποία έχει κυριότητα ο Δήμος από το 

έτος 1902, όπως αποδεικνύει το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης. Στο χώρο υπάρχουν δύο 

γήπεδα ποδοσφαίρου. 

2)   Ακίνητο στη θέση ‘Αμυγδαλέζα’ 

Έκταση: 2.368.749,00τ.μ. Δασόκτημα στο οποίο ο Δήμος έχει κυριότητα από το 1912 όταν 

με το ΝΔΖ/1912 συστάθηκε η Κοινότητα Μενιδίου η οποία μετονομάστηκε το έτος 1917 σε 

Κοινότητα Αχαρνών. Έγινε παραχώρηση από το Δήμο μόνο για χρήση έκταση στη Βουλή 

των Ελλήνων, στη ΔΕΠΑ , στην ΕΥΔΑΠ και ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε. και 

επίσης έγινε παραχώρηση κατά χρήση 300 στρεμμάτων στο Κέντρο Ερευνών Εθνικής 

Αμύνης σύμφωνα με την απόφαση Ε.Π. 512/3/14-05-1969 του Υπουργείου Γεωργίας. 

Σήμερα εκεί υπάρχουν ακίνητα Σχολών της Αστυνομίας. Το σύνολο της έκτασης που 

δόθηκε μόνο για χρήση στους ανωτέρω φορείς ανέρχεται περίπου στα 437.979,00 τ.μ. 

3) Ακίνητο στο Ο.Τ. 244 

στην Π.Ε. Κεντρικό Μενίδι (οδός Πάρνηθος) οικόπεδο με έκταση 238,00 τ.μ. Επήλθε στην 

κυριότητα του Δήμου από Δωρεά με το υπ΄ αριθμ. 9875/1972 Συμβόλαιο με σκοπό την 

ανέγερση Πνευματικού Κέντρου. 

4) Ακίνητο στο Ο.Τ. 79 

στην Π.Ε. Κεντρικό Μενίδι (οδός Θεοφράστου 12). Οικόπεδο με έκταση 642,30τ.μ. Επήλθε 

στην κυριότητα του Δήμου με το υπ΄αριθμ.2412/1985 Συμβόλαιο και αγοράστηκε με σκοπό 

την ανέγερση Κέντρου Πρόνοιας. 

5) Ακίνητο στο Ο.Τ. 41 

στην Π.Ε. «Προφήτης Ηλίας» οδός Κρυφού Σχολείου) 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 

 

                                               119 

Τρία (3) οικόπεδα με έκταση α)490,00τ.μ., β) 504,00 τ.μ., γ) 488,00 τ.μ. επήλθαν στην 

κυριότητα του Δήμου με το υπ΄ αριθμ. α)2234/1985 Συμβόλαιο το οποίο συνετάχθη μεταξύ 

του Α.Ο.Ε.Κ. και του Δήμου. 

6) Ακίνητο στο Ο.Τ. 310-311-312-313-314-315 στη θέση «Χαμόμυλο» 

Έκταση 16.000,00τ.μ. Επήλθε στην κυριότητα του Δήμου με την με αριθμ. 2473/509//15-

12-95 Κύρωση Πράξης Εφαρμογής περιοχής «Χαμόμυλο». Ολόκληρη η 

έκταση αποτελεί εισφορά σε γή. 

7) Ακίνητο στη θέση «Σαράντα Μάρτυρες» 

Έκταση 150.272,00τ.μ. Αναδασωτέα Χορτολιβαδική έκταση η οποία επήλθε στην κυριότητα 

του Δήμου. 
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2.1.5.2 Αξιολόγηση της οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου και ιεράρχηση των κρίσιμων 

ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης 9 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα  Ανάγκες & Ευκαιρίες  

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Πλεονεκτήματα  Ανάγκες  

- Αναπτυξιακό προφίλ Δήμου  

- ΟΕΥ σύμφωνα με τα νέα πρόυπα του 

προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ  

- Δράσεις διαδημοτικής και υπερτοπικής 

εμβέλειας (Φορέας Διαχείρισης Εθνικού 

Δρυμού Πάρνηθας) 

- Βελτίωση οργανωτικής λειτουργίας των υπηρεσιών 

του Δήμου  

- Έμφαση σε θέματα περιβάλλοντος, πολιτισμού και 

στήριξης της επιχειρηματικότητας  

- Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση 

- Συνεργασία με την Κοινωνία των Πολιτών και τον 

Ιδιωτικό Τομέα  

- Υλοποίηση Προγραμμάτων και πρωτοβουλιών 

- Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλους 

τους τομείς 

- Αποτελεσματικός συντονισμός και συνεργασία με 

άλλα επίπεδα διακυβέρνησης (περιφερειακό, εθνικό) 

διαδημοτικό) 

- Βελτίωση των δυνατοτήτων άντλησης πόρων και 

επιχορηγήσεων 

- Άμεση και γρήγορη ανταπόκριση των Δημοτικών 

Υπηρεσιών στα αιτήματα των πολιτών  

Μειονεκτήματα  Ευκαιρίες 

- Περιοσμένες δυνατότητες λειτουργίας και 

διαχείρισης έργων  

- Βελτίωση διοικητικής ικανότητας και λειτουργίας 

του Δήμου  

- Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

δημοτικών υπηρεσιών  

- Προώθηση ανθρωποκεντρικής πολιτικής  

- Οικονομικά βιώσιμος Δήμος  

- Αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων και 

μέσων (εθνικών ή/και ευρωπαικών)  

                                                

9 Στο παρόν χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα από τα Ερωτηματολόγια των Υπηρεσιών του 

Δήμου  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 

 

                                               121 

- Ουσιαστική εξυπηρέτηση του πολίτη  

- Εφαρμογές διευκόλυνσης διαδικασιών 

διαβούλευσης  

- Ενεργή συμμετοχή των πολιτών και λοιπών 

κοινωνικών φορέων 

- Νέο διοικητικό πλαίσιο – νέες διευρυμένες 

αρμοδιότητες Δήμων  

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ  

Πλεονεκτήματα  Ανάγκες  

-  

- Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης προσωπικού  

- Επιμόρφωση και κατάρτιση προσωπικού 

- Στελέχωση με εξειδικευμένο και επιστημονικό 

προσωπικό  

Μειονεκτήματα  Ευκαιρίες 

- Έλλειψη επιστημονικού / εξειδικευμένου 

προσωπικού (κυρίως με κοινωνικούς 

επιστημόνες)  

- Ελλιπής κατάρτιση προσωπικού 

- Περιορισμένες επενδύσεις στην κατάρτιση 

του προσωπικού  

- Μεγαλό ποσοστό του προσωπικού 

βρίσκεται κοντά στο όριο 

συνταξιοδότησης  

- Προβλήματα συνεργασίας και 

συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών 

(καθυστερήσεις, γραφειοκρατία)  

- Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους 

δημότες  

- Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να 

αντιμετωπιστούν επιτυχώς οι νέες ανάγκες που 

δημιουργούνται υπο το νέο διοικητικό πλαίσιο  

- Επιμόρφωση προσωπικού και σαφή ανάθεση 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. Ο κάθε υπάλληλος 

να γνωρίζει απόλυτα τις υποχρεώσεις του 

ΚΤΙΡΙΑΚΗ  

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ/ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Πλεονεκτήματα  Ανάγκες  

- Σημαντική δημοτική περιουσία 

- Αγορά νέου τεχνολογικού και Η/Μ εξοπλισμού 

(Η/Υ, εκτυπωτές, οχήματα, κλπ)  και νέου 

εξοπλισμού πληροφορικής και εξοπλισμού 

γραφείου (λογισμικό για την υπηρεσία χορήγησης 

επιδομάτων, φωτοαντιγραφικό, φαξ, τηλέφωνα 

κλπ)  

- Καλύτερη οργάνωση των χώρων του Δημαρχείου 

και εύρεση νέων χώρων για την κάλυψη 

πρόσθετων αναγκών (πχ γραφείο ανέργων)  

- Χρήση νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ, διαδίκτυο κλπ)  

Μειονεκτήματα  Ευκαιρίες 
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- Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που διαθέτει 

ο Δήμος είναι ελλιπής και χρειάζεται 

αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου-

κατεστραμμένου και αύξηση του 

εξοπλισμού. 

- Η κακή εργονομία των χώρων που 

Δημαρχείου δημιουργεί σοβαρά 

προβλήματα στην παραγωγικότητα των 

εργαζομένων και στην εξυπηρέτηση των 

πολιτών Υπάλληλοι από διαφορετικές 

Διευθύνσεις εργάζονται στο ίδιο γραφείο 

- Η διασπορά των Γραφείων Διοίκησης των 

Νομικών Προσώπων του Δήμου 

δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον 

συντονισμό των υπηρεσιών τους.  

- Παρουσιάζεται συχνά πρόβλημα με 

αναλώσιμα υλικά για τη συντήρηση του 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με αποτέλεσμα 

την αδυναμία εξυπηρέτησης των 

ωφελούμενων. 

- Προβλήματα μηχανοργάνωσης.   

- Ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων  

- Συγκέντρωση όλων των Διοικήσεων των ΝΠ σε 

ένα ενιαίο κτίριο  

- Αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων και 

μέσων (εθνικών ή/και ευρωπαικών)  

- Νέα μέθοδος προμηθειών με καλύτερο 

προγραμματισμό και ευελιξία 

- Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών  

- Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Πλεονεκτήματα  Ανάγκες  

- Ύπαρξη σημαντικής και αξιόλογης 

δημοτικής ακίνητης περιουσίας 

- Στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της 

δημοτικής ακίνητης περιουσίας  

- Εξυγίανση των οικονομικών του Δήμου  

- Εξορθολογισμός δαπανών και αποδοτική διαχείρση 

πόρων και αγαθών  

- Αναλυτική καταγραφή και ανάλυση των δαπανών 

και πόρων του Δήμου  

- Επενδύσεις σε πιο παραγωγικούς τομές  

- Μείωση εξωτερικών εργολαβιών σε υπηρεσίες και 

εργασίες (αναδιάρθρωση προσωπικού)  

- Αξιοποίηση καινοτόμων χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων (εθνικών ή/και ευρωπαικών)  

Μειονεκτήματα  Ευκαιρίες 

- Έλλειψη αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας 

του Δήμου  

- Κακή οικονομική κατάσταση του Δήμου 

- Δημιουργία υποδομών ανάπτυξης με σύγχρονες 

μεθόδους χρηματοδότησης (πχ ΣΔΙΤ)  

- Αξιοποίηση καινοτόμων χρηματοδοτικών 
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(υψηλό χρέος)  

- Έλλειψη προγράμματος αποτύπωσης και 

διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του 

Δήμου  

  

προγραμμάτων (εθνικών ή/και ευρωπαικών) 

- Δημιουργία κεφαλαίων από την σωστή χρήση των 

περιουσιακών του στοιχείων 

-  Σωστή οικονομική διαχείριση του Δήμου με σκοπό 

να γίνει πιο αποδοτικός και αποτελεσματικός   

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

- Δήμος πιο λειτουργικός, οικονομικά βιώσιμος και αποτελεσματικός  

- Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας Δήμου  

- Εξυγίανση των οικονομικών - Περιορισμός δαπάνων  

- Επενδύσεις σε πιο παραγωγικούς τομείς  

- Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη  

- Αξιοποίηση καινοτόμων χρηματοδοτικών προγραμμάτων (εθνικών ή/και ευρωπαικών) 

- Ενίσχυση βασικών υποδομών Δήμου  

- Υποστήριξη διαδικασιών διαβούλευσης  

- Ενεργή συμμετοχή των πολιτών και λοιπών κοινωνικών φορέων 

- Έμφαση σε θέματα περιβάλλοντος, πολιτισμού και στήριξης της επιχειρηματικότητας  

- Εφαρμογή νέων καινοτομικών δράσεων  
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2.2 Καθορισμός της στρατηγικής του Δήμου – Κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου  

2.2.1 Το όραμα και οι αρχές του Δήμου 

2.2.1.1 Διατύπωση του οράματος  

Αποστολή: Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών με παράλληλη προστασία και 

βιώσιμη διαχείριση του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος.  

 

Όραμα: Μια πόλη σύγχρονη, λειτουργική, και δημιουργική, με δράσεις που θα στηρίξουν τον 

δημότη. Ενίσχυση της κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγυής, στήριξη της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας και της τοπικής ανάπτυξης, ανάπτυξη δράσεων προστασίας του 

περιβάλλοντος, ενίσχυση των υποδομών παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, με στόχο την 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και της μετατροπής του Δήμου Αχαρνών σε Δήμο 

Πρότυπο. 

 

Αναλυτικότερα και ειδικότερα το Αναπτυξιακό Όραμα του Δήμου για την περίοδο 2011 – 

2015, εκφράζεται σε ένα πλαίσιο βασικού Στρατηγικού Σχεδιασμού και αναπτύσσεται 

κατωτέρω με βάση τους εξής κύριους άξονες προτεραιότητας :  

ΑΞΟΝΑΣ 1: Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής, Οικιστικό περιβάλλον, υποδομές, 

περιβαλλον, διαχείριση αποβλήτων, πράσινο κλπ.  

ΑΞΟΝΑΣ 2: Κοινωνική Πολιτική – Υγεία – Πολιτισμός – Παιδεία και Αθλητισμός, 

κοινωνική πρόνοια, παιδεία, νεολαία, αθλητισμός, πολιτισμός, εθελοντισμός, ισότητα, 

κοινωνική ενσωμάτωση κλπ.  

ΑΞΟΝΑΣ 3: Τοπική οικονομία και απασχόληση, απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση, 

ανάπτυξη, τοπική αγορά, επιχειρηματικότητα κλπ.  

ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του 

Δήμου, διαδικασίες βελτίωσης, διοίκηση, Νομικά Πρόσωπα, εφαρμογές ΤΠΕ, διοικητική 

μεταρύθμιση, δημοτική περιουσία, διαδημοτική συνεργασία, οικονομική εξυγίανση κλπ.  

 

Οι ανωτέρω Άξονες του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Αχαρνών, όπως εξειδικεύτηκαν 

και ιεραρχήθηκαν από την Δημοτική Αρχή, αναλύονται λεπτομερέστερα στη συνέχεια του 

παρόντος κειμένου και πρόκειται να καταστούν στο βασικό εργαλείο του Έργου της Διοίκησης 

του Δήμου μέχρι το 2015. Επιπροσθέτως, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός θα δοθεί για δημόσια 

διαβούλευση, ώστε να δεχθεί ιδέες, σκέψεις, και προτάσεις οι οποίες θα εμπλουτίσουν τα 

περιεχόμενα του και θα υλοποιήσουν τη βασική δέσμευση της Δημοτικής Αρχής που είναι :  

1 Σύγχρονο και ρεαλιστικό Επιχειρησιακό - Αναπτυξιακό Σχέδιο πενταετούς διάρκειας, 

με σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, επακριβή προσδιορισμό πηγών 

χρηματοδότησης για την υλοποίηση του, δράσεις ωρίμανσης και μηχανισμό 
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παρακολούθησης και συντονισμού του Προγραμματισμού 

2 Αξιοποίηση των ευκαιριών ανάπτυξης  που παρέχει το ισχύον σήμερα νομοθετικό 

πλαίσιο, αλλά και η διαμορφούμενη δυναμική στον τομέα χρήσιμων μελετών και 

έργων με συνεργασίες και συμπράξεις 

 

2.2.1.2 Διατύπωση των κατευθυντήριων πολιτικών επιλογών της δημοτικής αρχής για την 

επόμενη περίοδο 

Κατευθυντήριες αρχές: Η φιλοσοφία, οι αξίες και οι γενικές αρχές για τον τρόπο 

προσέγγισης της αποστολής και του οράματος, για τον τρόπο διαχείρισης των σχέσεων με 

τους πολίτες, για τον τρόπο διοίκησης και εκτέλεσης των δραστηριοτήτων και για τον τρόπο 

διαχείρισης των πόρων του Δήμου. 

- Κινητοποίηση περιφερειακών πόρων και δυνατοτήτων  

- Υιοθέτηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων  

- Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών 

- Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με ΟΤΑ β βαθμού  και τοπικούς φορείς 

- Σεβασμός των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης 

- Κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη 

- Πολιτισμική ποικιλομορφία 

- Ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών 

- Διαφάνεια και χρηστή διαχείριση  

- Ισόρροπη ανάπτυξη των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων  

- Ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των κατοίκων χωρίς διακρίσεις 

 

2.2.2 Η Στρατηγική του Δήμου  

2.2.2.1 Καθορισμός Στρατηγικής  

Η δομή και η διάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρουσιάζει συνεχή εξέλιξη τα τελευταία 

χρόνια και απαιτεί συνεχή ενημέρωση, υψηλό βαθμό οργάνωσης και τεχνογνωσία.  

Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το νόμο του «Καλλικράτη» αποτελεί μια 

τολμηρή εξέλιξη στη διοικητική λειτουργία του κράτους, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην 

κοινωνική συμμετοχή. Τα νέα δεδομένα, οι νέες αρμοδιότητες που μεταφέρονται στους 

Δήμους απαιτούν τεχνογνωσία και αφοσίωση. Αρμοδιότητες που αφορούν στις Τεχνικές και 

Πολεοδομικές Υπηρεσίες, στις Λαϊκές Αγορές, στις Υπηρεσίες Σχολικών κτηρίων, στις 

Υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας, καλούν και προωθούν την εξειδίκευση. 

Οι ΟΤΑ έχουν αρχίσει πλέον να λειτουργούν οργανωμένα, αναδιαμορφώνοντας ριζικά τις 

σχέσεις πολιτικής, οικονομίας, αγορών, κοινωνίας, πολιτών, επικοινωνίας, πληροφόρησης και 

γνώσης, δεδομένα τα οποία παρουσιάζουν συνεχή και δυναμική εξέλιξη. 

Η αναζήτηση του «καινούργιου, της «καινοτομίας», της «νέας πολιτικής» και γενικότερα της 

«ουσίας» και της «ρεαλιστικής προσέγγισης της νέας πραγματικότητας», συνοψίζουν την 
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ταυτότητα και το  πολιτικό ζητούμενο, τόσο για την Αυτοδιοίκηση όσο και για τους πολίτες.   

Η «ρεαλιστική προσέγγιση της νέας πραγματικότητας» για την δημοτική πολιτική, αφορά την 

ύπαρξη Κεντρικού Στόχου - Στρατηγικού Σχεδιασμού.  

Βασικοί Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδιασμού, συνοπτικά για τον Δήμο Αχαρνών, όπως αυτές 

καταγράφηκαν από την Δημοτική Αρχή και τον Σύμβουλο Υποστήριξης έλαβαν σοβαρά υπόψη 

τα τρέχοντα κυρίαρχα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνουν αφενός τη σταδιακή  υποχώρηση 

του κεντρικού κράτους προς όφελος της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο 

πλαίσιο της αρχής της επικουρικότητας και αφετέρου, τη διαμόρφωση μιας νέας 

πραγματικότητας στον ευρωπαϊκό αλλά και τον διεθνή χώρο. Η νέα αυτή πραγματικότητα 

θέτει ως προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την εδραίωση της βιώσιμης ανάπτυξης η 

οποία, φυσικά, προϋποθέτει περιφερειακή σύγκλιση και περιορισμό των  περιφερειακών 

ανισοτήτων. Συνεπώς η βιώσιμη ανάπτυξη τοποθετείται στη καρδιά του τοπικού σχεδιασμού 

και προγραμματισμού των ΟΤΑ. 

Με βάση τα ανωτέρω οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδιασμού  προκύπτουν από τις ακόλουθες 

κεντρικές επιλογές του Δήμου: 

Οι Αχαρνές στοχεύουν στη σταδιακή αναβάθμισή προς μια σύγχρονη, λειτουργική και φιλική 

πόλη. Στοχεύει στην εξυγίανση των οικονομικών του Δήμου, στον εξορθολογισμό των 

δαπανών και στην αποδοτική διαχείριση πόρων και αγαθών με τη συμβολή ευρωπαικών 

πόρων. Στηρίζει την τοπική αγορά και ενισχυεί την επιχειρηματικότητα. Δίνει έμφαση στην 

κοινωνική πρόνοια και στην στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Βάζει προτεραιότητα την 

μείωση της παραβατικότητας και την πλήρη αποκατάσταση της εικόνας της πόλης των 

Αχαρνών. Στοχεύει στην προστασία και την βιώσιμη διαχείριση του αστικού και φυσικού 

περιβάλλοντος που αποτελεί πυλώνα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών. 

Θέτει ως προτεραιότητα την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης.  

Σε σχέση με τις κατευθυντήριες αρχές, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του 

Δήμου και τον τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων  το ζητούμενο είναι ένας οργανισμός 

με διοικητική και οικονομική ικανότητα για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη 

άσκηση των αρμοδιοτήτων του και για χρηστή τοπική διοίκηση.     

 

Ενδεικτικά, οι στρατηγικοί στόχοι του Δήμου Αχαρνών αφορούν: 

α. την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της 

περιοχής. 

β. την προστασία περιβάλλοντος και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών 

και των επισκεπτών.  

β. την ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών του Δήμου 

γ. την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητάς του (με τη βελτίωση της λειτουργίας 

των υπηρεσιών και των οργάνων του, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και 

της υλικοτεχνικής υποδομής του) και την βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης. 
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Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές 

αναπτυξιακές προτεραιότητες, που θα εκφρασθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα υπό μορφή 

αξόνων, περιλαμβάνουν: 

  «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» 

  «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός»,  

  «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» 

  «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου» 

 

2.2.3 Οι Άξονες, τα Μέτρα & οι Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου 

2.2.3.1 Καθορισμός των Αξόνων  

Οι άξονες αφορούν: 

Α. στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

Β. στην ενίσχυση της κοινωνικής μέριμνας και των μέτρων για την υγεία, την παιδεία, τον 

πολιτισμό και τον αθλητισμό  

Γ. στην οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση 

Δ. στην ανάπτυξη του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, ως οργανισμών, και στη 

βελτίωση των σχέσεών τους με τους πολίτες, τους λοιπούς δημόσιους και άλλους τοπικούς 

φορείς. Αναλυτικότερα :  

α. Στη γενική οργάνωση και λειτουργία του Δήμου, καθώς και σε ζητήματα 

αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και χρηστής δημοτικής διοίκησης. 

β. Στις οριζόντιες ή υποστηρικτικές λειτουργίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων 

του . 

γ. Στις ανάγκες υποστήριξης των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών για την 

αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και για 

τη γενικότερη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου. 

 

Οι άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου είναι τέσσερις: 

 Άξονας 1ος  «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» 

 Άξονας 2ος  «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός»,  

 Άξονας 3ος «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» 

 Άξονας 4ος «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής 

Κατάστασης του Δήμου» 

για κάθε έναν από τους οποίους εξειδικεύονται Μέτρα και Στόχοι τοπικής ή εσωτερικής 

ανάπτυξης. 
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2.2.3.2 Καθορισμός των Μέτρων  

 

Άξονας 1ος «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» 

Μέτρα: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Άξονας 2ος«Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Εκπαίδευση δια βίου Μάθηση, Πολιτισμός 

και Αθλητισμός» 

Μέτρα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ  

ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ  

ΠΑΙΔΕΙΑ  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  

      ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

 

Άξονας 3ος «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» 

Μέτρα: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ  

       

Άξονας 4ος «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης 

του Δήμου» 

Μέτρα: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ   

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
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2.2.3.3 Καθορισμός των Στόχων  

Οι γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι που περιγράφουν το όραμα της Δημοτικής Αρχής για τον Δήμο, 

συνοπτικά παρουσιάζονται ως εξής : 

1 Στους επόμενους Πίνακες περιγράφονται οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι του Δήμου, όπως 

προκύπτουν από το Πρόγραμμα που παρουσίασε η σημερινή Δημοτική Αρχή στις 

τελευταίες εκλογές και όπως αποτυπώνονται λεπτομερώς στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 

Δήμου Αχαρνών που κατατέθηκε και εγκρίθηκε για το 2011.  

2 Είναι σαφές ότι η υλοποίηση ορισμένων από τους ανωτέρω στόχους έχει ήδη 

δρομολογηθεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη. Σκοπός, όμως, της ανάλυσης που ακολουθεί είναι να 

ταξινομήσει το σύνολο των στόχων σε ενότητες με ομοειδές περιεχόμενο, γεγονός που θα 

επιτρέψει να διευκρινιστεί καλύτερα η αλληλουχία τους ενώ, από επιχειρησιακή άποψη, θα 

δοθούν καλύτερες δυνατότητες προσδιορισμού των διαδικασιών και εξεύρεσης 

χρηματοδοτικών πηγών για την υλοποίησή τους.    

 

ΑΞΟΝΑΣ 1 :  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ  

Μέτρο 1. Βελτίωση αστικών και βασικών υποδομών   

Η βελτίωση των αστικών και βασικών υποδομών του Δήμου είναι επιτακτική ανάγκη για την βιώσιμη 

ανάπτυξη της περιοχής, όπου θα συμβάλει ουσιαστικά στην εξασφάλιση των μελλοντικών αναγκών 

αστικής ανάπτυξης, των αναγκών σε τεχνική και κοινωνική υποδομή.  

Μέτρο  2. Καθαριότητα   

Το Περιβάλλον είναι μια βασική προτεραιότητα για τον Δήμο,  που για το λόγο αυτό έχει προτάξει μέτρα 

και ενέργειες τα οποία εστιάζουν στην βελτίωση υποδομών καθαριότητας και υλοποίηση δράσεων για την 

Ποιότητα Ζωής και την Εύρυθμη Λειτουργία της πόλης.  

Μέτρο 3.  Ανάδειξη παραμελημένων γειτονιών   

Μια εξειδίκευση του ανωτέρω γενικού μέτρου αποτελεί η ενεργοποίηση δράσεων για την ενίσχυση και 

ανάδειξη παραμελημένων περιοχών του Δήμου με ιδαιτερη σημαντικότητα, με πολλαπλά οφέλη για τους 

δημότες.  

Μέτρο 4.  Περιβαλλοντική προστασία    

Στόχος του παρόντος μέτρου είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένα η ανάπτυξη 

και ανάδειξη της Πάρνηθας και των μεγάλων ρεμάτων, ως προστατευόμενη περιοχή, όπου αναμένεται ότι 

θα έχει ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στο φυσικό, πολιτιστικό και κατ’ επέκταση στο οικονομικό περιβάλλον 

της περιοχής τόσο του Δήμου Αχαρνών, όσο και της ευρύτερης περιοχής της Αττικής. Επίσης, η 

ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης και η υλοποίηση δράσεων που 

ενισχύουν την ωφέλιμη διαχείριση των απορριμμάτων. Τέλος, η αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης των 

Αχαρνών είναι αναγκαία για μια βιώσιμη πόλη.  

Μέτρο 5: Ενέργεια    

Ενίσχυση ενεργειακής απόδοσης – εναλλακτικές πηγές ενέργειας.  
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ΑΞΟΝΑΣ 2 :  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΥΓΕΙΑ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Μέτρο 1. Κοινωνική Πρόνοια   

Οι σχετικές ενέργειας θα υλοποιηθούν είτε αυτοτελώς από τον Δήμο είτε με ευρύτερες συνεργασίες, 

αναλόγως των δράσεων που παρατίθενται στη συνέχεια. Κεντρικός στόχος είναι η ανάληψη ενεργειών 

στήριξης και εξυπηρέτησης κυρίως των ευαίσθητων και ευπαθών ομάδων, σε συνδυασμό και με την 

δημιουργική τους απασχόληση. 

Μέτρο  2. Υγεία για τους δημότες  

Ο Δήμος στα πλαίσια της πάγιας πολιτικής του για την Υγεία – Κοινωνική Περίθαλψη θα εξακολουθήσει να 

υποστηρίζει την ενίσχυση βασικών υποδομών και τη δημιουργία  νέων, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό τους 

και την προσφορά στους πολίτες υψηλότερης στάθμης  υπηρεσιών. 

Μέτρο 3.  Παιδεία    

Στον τομέα της παιδείας πρέπει να αντιμετωπισθούν άμεσα και με επιτυχία τα βασικά ζητήματα 

λειτουργίας και υποδομών των σχολείων. Η συνέχιση και εντατικοποίηση της προσπάθειας αυτής προς 

όφελος  των μαθητών και των διδασκόντων και με στόχο την δημιουργία ελκυστικών και άνετων 

συνθηκών εκπαίδευσης. Εκτός από τις κτηριακές και υλικοτεχνικές υποδομές για τις οποίες υπάρχει 

συνεχής μέριμνα προς όφελος των μαθητών, είναι ιδιαίτερα σημαντική και η ανάπτυξη υποστηρικτικών 

δομών της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

Μέτρο 4.  Πολιτισμός   

Η προβολή  των μνημείων και του συνόλου της πολιτιστικής κληρονομιάς με συνετή διαχείριση αποτελεί 

κρίσιμο ζήτημα για την Δημοτική Αρχή. Η πολιτιστική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς με υψηλής 

ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών παραμένει μία από τις προτεραιότητες του Δήμου, όπως καταδεικνύει 

η ανάληψη δραστηριοτήτων για την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου.  

Μέτρο 5. Αθλητισμός   

Η ισόρροπη ανάπτυξη δράσεων αθλητισμού (αθλητισμός για μαθητές, ομάδες  δημοτών κλπ) έχει μεγάλη 

σημασία διότι η ενασχόληση με τον αθλητισμό και μάλιστα από την παιδική ηλικία, προσφέρει όχι μόνο 

σωστή σωματική και κινητική ανάπτυξη αλλά και έναν υγιή τρόπο ζωής 

 

ΑΞΟΝΑΣ 3 :  ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

Μέτρο 1. Ενίσχυση επιχειρηματικότητας στο Δήμο  

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της τοπικής οικονομιάς, με κίνητρα στήριξης  

των επιχειρήσεων.  

Μέτρο  2. Ενημέρωση και προβολή τοπικών επιχειρήσεων με στόχο την τόνωση της τοπικής 

αγοράς  

Η στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και εμπορικής δραστηριότητας έχει αύξουσα βαρύτητα όχι 

μόνο για το Δήμο Αχαρνών αλλά και ευρύτερα. Χρήζει λοιπόν ιδιαίτερης προσοχής και ενδιαφέροντος 

ειδικότερα σε ότι αφορά επιλεγμένες δράσεις που εμφανίζουν ισχυρή δυναμική.  Στόχος είναι η τόνωση 

της τοπικής αγοράς μέσω προώθησης και προβολής των τοπικών επιχειρήσεων και επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών.   
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ΑΞΟΝΑΣ 4 :  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

Μέτρο  1. Βελτίωση διοικητικής ικανότητας και της οικονομικής κατάστασης του Δήμου   

Ο στόχος της βελτίωσης της λειτουργίας του Δήμου και της αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών 

προς τους δημότες έχει αφετηρία την λειτουργική εσωτερική διάρθρωση του Δήμου, την αποτελεσματική 

λειτουργία και τις υψηλές προδιαγραφές  ποιότητας που συνδυάζονται με μέτρα εκσυγχρονισμού τα οποία 

διασφαλίζουν την ορθολογική και χρηστή διαχείριση. Η εξυγίανση των οικονομικών του Δήμου Αχαρνών 

αποτελεί μονόδρομο και αναγκαιότητα. Η οικονομική διαχείριση βασίζεται στον εξορθολογισμό των 

δαπανών και στην αποδοτική διαχείριση πόρων και αγαθών με την συμβολή ευρωπαικών πόρων. Τέλος, 

το παρόν μέτρο στοχεύει παράλληλα και στην ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών για τη παροχή 

υπηρεσιών για την ουσιαστική εξυπηρέτηση του πολίτη αλλά και την διευκόλυνση των διαδικασιών 

δημόσιας διαβούλευσης.  

Μέτρο 2. Αποτελεσματική λειτουργία των Νομικών Προσώπων του Δήμου    

Οι σχετικές δράσεις θα υλοποιηθούν από τα ΝΠ του Δήμου ή/και σε συνεργασία με τον Δήμο βάσει των 

ιδρυτικών σκοπών αυτών. Στο παρόν μέτρο περιλαμβάνεται μια σειρα δράσεων με σκοπό την 

δραστηριοποίηση και την επιτυχή και αποτελεσματική λειτουργία των ΝΠ του Δήμου.   

Μέτρο 3. Διαδημοτική συνεργασία      

Ενίσχυση της διαδημοτική συνεργασίας με στόχο την υλοποίηση υπερτοπικών έργων, δράσεων και 

πρωτοβουλιών. 
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4.1 Ερωτηματολόγια Δημόσιας Διαβούλευσης  

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  

 

 

 

 

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 

(καταληκτική ημερομηνία: Πέμπτη 27/10/2011) 

 

 

 

 

 

(Με βάση το νέο οδηγό εφαρμογής) 
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ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Ονοματεπώνυμο*   

Διεύθυνση*   

Τηλ.*   

*Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά 

Γνωρίζετε τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου; 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

Αν ναι, πως ενημερωθήκατε για αυτό; 

  Από το Δήμο και εκπροσώπους του Δήμου 

 Από την ιστοσελίδα του Δήμου 

  Από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 

  Από το διαδίκτυο (Δι@ύγεια) 

  Από τοπικά μέσα ενημέρωσης 

  Από άλλο Δημότη 

   Από τοπικό σύλλογο / φορέα 

   Άλλο (Προσδιορίστε:………………………………………………………..) 

1. Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στην περιοχή του Δήμου 

στον τομέα του Περιβάλλοντος και της Ποιότητας Ζωής; (π.χ. χώροι 

πρασίνου, καθαριότητα, στάθμευση, διαχείριση απορριμμάτων, ύδρευση, 

αποχέτευση, αστική ανάπτυξη, πολεοδομία, υποδομές και τεχνικά έργα,  

κλπ.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….…………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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2. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να 

ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα προβλήματα που αναφέρατε; 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………..……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στον τομέα της 

Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού; (π.χ. 

βελτίωση υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, έλλειψη σχετικών 

υποδομών, κλπ.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να 

ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα προβλήματα που αναφέρατε; 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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1. Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στον τομέα της Τοπικής 

Οικονομίας και της Απασχόλησης; (π.χ. βελτίωση υπηρεσιών, ανάπτυξη 

νέων υπηρεσιών, ενίσχυση τοπικών προϊόντων, ενίσχυση της τοπικής 

επιχειρηματικότητας, κλπ.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να 

ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα προβλήματα που αναφέρατε; 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

 

Ποια θεωρείται ότι είναι τα δυνατά σημεία του Δήμου Αχαρνών μέσα από τα οποία 

μπορεί να επιταχυνθεί η ανάπτυξη; 

1.  

2.  

3.  

4.  

5. 

Άλλο…….. 
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Ποιες ενέργειες / δράσεις θεωρείται ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αχαρνών; 

1.  

2.  

3.  

4.  

5. 

Άλλο…….. 

 

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις 

 

 

 

 

Το έντυπο ερωτηματολογίου μπορείτε να καταθέσετε 

1) Να το στείλετε συμπληρωμένο ηλεκτρονικά στο press1@acharnes.gr  

2) Να το ταχυδρομήσετε στη Διεύθυνση:  

Δήμος Αχαρνών  

Λ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 87 κ. ΜΠΟΣΔΑ  

Τ.Κ. 13673 

Υπόψη: Γραφείο Δημάρχου με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» 

3) να το παραδώσετε ιδιοχείρως στο Γραφείο Δημάρχου έως και την Πέμπτη 27 

Οκτωβρίου 2011. 

 

mailto:press1@acharnes.gr
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4.2 Ερωτηματολόγια Υπηρεσιών Δήμου  

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Με βάση το νέο οδηγό εφαρμογής) 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

ΤΙΤΛΟΣ  Υπηρεσίας : 

 

 

Ατομικά και Υπηρεσιακά στοιχεία του προϊσταμένου της υπηρεσίας 

 

Ονοματεπώνυμο του 

Προϊσταμένου  

 

Tηλ. επικοινωνίας  

Κλάδος / Ειδικότητα  

Βαθμός  
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ΤΜΗΜΑ Α’: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Στόχος των ερωτήσεων του Τμήματος Α’ είναι να εντοπισθούν τα σημαντικότερα 

προβλήματα και να διατυπωθούν προτάσεις σε σχέση με την οργάνωση, τη στελέχωση, 

τη μηχανοργάνωση, τον εξοπλισμό, τα συστήματα και τις διαδικασίες που εφαρμόζει 

κάθε υπηρεσία. Με άλλα λόγια, να εντοπισθούν τα χαρακτηριστικά του «εσωτερικού 

περιβάλλοντος» της κάθε Υπηρεσίας, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς της.  

Συμπληρώνεται από όλες τις υπηρεσίες και η κάθε μια εστιάζει στα δικά της 

εσωτερικά ζητήματα.  

1. Απασχολούμενο προσωπικό  

ΤΜΗΜΑ ……….. 

Αριθμός υπαλλήλων Επίπεδο εκπαίδευσης Κλάδος/ειδικότητα 

   

   

   

ΤΜΗΜΑ …… 

   

   

ΤΜΗΜΑ ……….. 

   

   

2. Καταλληλότητα, επάρκεια   

Οι ειδικότητες και τα προσόντα του υπάρχοντος προσωπικού αντιστοιχούν στις 

απαιτήσεις των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας; 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Ανάγκες κατάρτισης του προσωπικού 

α) Ασκείται συστηματική πολιτική επιμόρφωσης του προσωπικού του Δήμου;  

 ΝΑΙ  ΟΧΙ    
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β) Προσδιορίστε τους τίτλους των θεμάτων για τα οποία ενδεχομένως χρειάζεται 

πρόσθετη ενημέρωση / επιμόρφωση το προσωπικό της Υπηρεσίας. 

 

 

 

4. Κτίρια & Εξοπλισμός    

Κτιριακές Εγκαταστάσεις 

Καταγράψτε την υφιστάμενη κτιριακή υποδομή  

α/α Επιφάνεια (τ.μ.) Περιγραφή 

1.    

2.    

3.    

Οι υπάρχοντες χώροι εγκατάστασης της Υπηρεσίας είναι επαρκείς, κατάλληλοι και 

λειτουργικοί;   

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Αν ΟΧΙ, αιτιολογείστε  

 

 

 

Ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό   

Αν θεωρείτε ότι υπάρχουν ελλείψεις, εντοπίστε τις ανάγκες προμήθειας πρόσθετου  

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (αυτοκίνητα, μηχανήματα ή άλλα τεχνικά μέσα).  

Δραστηριότητες της Υπηρεσίας Πρόσθετες ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό 

  

  

  

  

Συντήρηση υποδομής και εξοπλισμού 

Ποια είναι τα τυχόν προβλήματα στις διαδικασίες συντήρησης και αντικατάστασης της 

κτιριακής υποδομής και  του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί ήδη η Υπηρεσία; 
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4. Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Καταγράψτε τα υφιστάμενα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών 

α/α Είδος Περιγραφή 

1.    

2.    

3.    

Λειτουργία των υφιστάμενων συστημάτων πληροφορικής   

Ποια είναι τα προβλήματα στη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής  (software and 

hardware)  που χρησιμοποιεί ήδη η Υπηρεσία;  

 

 

 

 

Ανάγκες σε εξοπλισμό πληροφορικής και εξοπλισμό γραφείου  

Αν θεωρείτε ότι υπάρχουν ελλείψεις στον εξοπλισμό πληροφορικής (λογισμικό και 

υλικό) και στον εξοπλισμό γραφείου (ΦΑΞ, φωτοαντιγραφικά), εντοπίστε τις ανάγκες 

προμήθειας πρόσθετου  εξοπλισμού. 

 

Δραστηριότητες της Υπηρεσίας Ανάγκες σε εξοπλισμό πληροφορικής και 

εξοπλισμό γραφείου 

  

  

  

  

Αξιοποίηση των ΤΠΕ 

Ποιες λειτουργίες / δραστηριότητες της Υπηρεσίας θεωρείτε ότι θα έπρεπε να  

υποστηρίζονται με συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους ; 
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4. Οργανωτική δομή της Υπηρεσίας;  

Αναφέρατε προβλήματα που διαπιστώνετε σε σχέση με την οργανωτική δομή της 

Υπηρεσίας (π.χ. ανάγκη αύξησης των Τμημάτων, ανακατανομή αρμοδιοτήτων στα 

Τμήματα);  

 

 

 

Νέες αρμοδιότητες 

Αν η υπηρεσία σας πρόκειται να αναλάβει κάποιες νέες αρμοδιότητες, καταγράψτε 

πιθανά προβλήματα (τυχόν επικαλύψεις με άλλες υπηρεσίες) και τις προϋποθέσεις για 

να ασκηθούν με επιτυχία. 

 

 

 

5. Υποστήριξη της λειτουργίας της Υπηρεσίας 

Υπάρχει ανάγκη υποστήριξης της Υπηρεσίας από άλλες υπηρεσίες του Δήμου ή 

εξωτερικούς συνεργάτες; (π.χ. νομική υποστήριξη, υποστήριξη σε θέματα 

μηχανοργάνωσης, σε θέματα χρηματοδοτήσεων, σε θέματα προγραμματισμού, κοκ) 

 

 

 

6. Συνεργασίες με άλλες Υπηρεσίες του Δήμου 

Αποτυπώστε τα σημαντικότερα προβλήματα, εφόσον υπάρχουν, της συνεργασίας  με τις 

Υπηρεσίες με τις οποίες συνεργάζεστε.  

 

 

 

7. Συνεργασίες με άλλες υπηρεσίες εκτός του Δήμου 

Αποτυπώστε τα σημαντικότερα προβλήματα, εφόσον υπάρχουν, της συνεργασίας  με 

άλλες υπηρεσίες με τις οποίες συνεργάζεστε.  
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8. Προγραμματισμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου της Υπηρεσίας 

Γίνεται προγραμματισμός της δράσης της Υπηρεσίας; Προβλέπονται διαδικασίες 

παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου της; 

 

 

 

 

9. Αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της Υπηρεσίας 

Θεωρείτε ότι ανταποκρίνονται οι υπηρεσίες της Υπηρεσίας στις ανάγκες των αποδεκτών 

της και στο έργο που έχει να επιτελέσει; 

 

 

 

 

10. Προτάσεις για την εσωτερική ανάπτυξη της Υπηρεσίας 

Καταγράψτε συνοπτικά τις προτάσεις σας για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων, 

κατά τη γνώμη σας, προβλημάτων που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν την επόμενη 

περίοδο (π.χ. βελτίωση της οργάνωσης, ανανέωση εξοπλισμού, κτιριακές εγκαταστάσεις, 

κατάρτιση προσωπικού, νέα μέθοδος προμηθειών, μηχανογράφηση κρίσιμων 

διαδικασιών λειτουργίας, εγκατάσταση νέου εξοπλισμού πληροφορικής κλπ).   

 

1.   

2.   

3.   

4.   
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ΤΜΗΜΑ Β’ 

 

Στόχος των ερωτήσεων του Τμήματος Β είναι ο εντοπισμός των προβλημάτων που 

υπάρχουν στο Δήμο σε σχέση με διάφορους τομείς (οικιστικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, 

περιβαλλοντικό, οικονομικό) και που πρέπει να αντιμετωπισθούν για την ανάπτυξη της 

περιοχής, την ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών του Δήμου και 

τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.   

Είναι προφανές ότι τα ζητήματα προσεγγίζονται από την πλευρά των αρμοδιοτήτων που 

έχει γι’ αυτά ο Δήμος. 

 

1. Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται 3 θεματικές ενότητες και τα θέματα 

που εντάσσονται σε κάθε μία από αυτές. Τσεκάρετε στην τρίτη στήλη ποια από 

αυτά αποτελούν αντικείμενο της Υπηρεσίας σας και, εφόσον δε 

συμπεριλαμβάνεται κάποιο στον πίνακα, συμπληρώστε το στην 1η ή 2η στήλη.  

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΜΗΜΑ……… 

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής     Περιβάλλον  

Πολεοδομία  

Καθαριότητα    

Ανακύκλωση  

Συντήρηση Πρασίνου   

Ύδρευση - Αποχέτευση  

Φυσικό περιβάλλον  

Οικιστικό περιβάλλον  

Δίκτυα - Υποδομές  

  

Κοινωνική μέριμνα, υγεία, παιδεία, 

πολιτισμός, αθλητισμός 

Υγεία & Κοινωνική 

Πρόνοια 

 

Κοινωνική μέριμνα/ 

Ενσωμάτωση 

 

Εκπαίδευση – Δια Βίου 

Μάθηση 

 

Πολιτισμός - Αθλητισμός  
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Ισότητα των Φύλων & 

Ευκαιριών 

 

  

  

Οικονομία και απασχόληση 

                                          

Οικονομικές Υποδομές & 

Δίκτυα 

 

Οικονομικές 

Δραστηριότητες 

 

Απασχόληση – Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Εθελοντισμός & ανάπτυξη 

σχέσεων με τις ΜΚΟ 

 

  

  

 

2. Για κάθε ένα από τα προηγούμενα θέματα που αποτελούν αντικείμενο της 

Υπηρεσίας, παρουσιάστε συνοπτικά την υφιστάμενη κατάσταση, τα 

προβλήματα και τις ευκαιρίες  

 

Θέμα 1ο ….……………. 

 

2.α) Υφιστάμενη κατάσταση /  Προβλήματα / ανάγκες   

Παρουσιάστε στοιχεία, ποιοτικά ή ποσοτικά, που περιγράφουν την κατάσταση στο θέμα 

και καταγράψτε τα σημαντικότερα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν ή 

ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν για τη βελτίωση της κατάστασης στο θέμα 

Π.χ. ποια είναι τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα, ποιες είναι οι μεγαλύτερες 

ελλείψεις σε έργα υποδομής, ποια είναι η κατάσταση των φυσικών πόρων και τι 

προβλήματα εντοπίζετε, ποιες δομές κοινωνικής πρόνοιας υπάρχουν και τι προβλήματα 

συντονισμού διαπιστώνετε, ποια προβλήματα εντοπίζετε, από την πλευρά της δικής σας 

λειτουργίας σας,  κοκ. ; 
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2.β) Ευκαιρίες / δυνατότητες 

Σημειώστε ευκαιρίες που έχετε εντοπίσει και οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν, π.χ. 

ευκαιρία χρηματοδότησης από ΕΣΠΑ, δυνατότητες συνεργασίας με τα αρμόδια Υπουργεία 

ή άλλους φορείς, δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες αρμοδιότητες, κοκ.  

 

 

 

 

2.γ) Προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων  

Ιεραρχείστε τα προβλήματα που παρουσιάσατε για το θέμα και παρουσιάστε τις 

προτάσεις σας για την αντιμετώπισή τους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δήμου. 

Π.χ. ποιες συγκεκριμένες δράσεις πρέπει να αναλάβει ο Δήμος για τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής, ή για την παραγωγή πολιτιστικών αγαθών, ή για την υποστήριξη ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων, για την προαγωγή του αθλητισμού στα σχολεία, ή για έργα υποδομής, 

ή για τη συνεργασία με ομάδες εθελοντών για την πολιτική προστασία, κοκ.  

 

 

 

 

 

 


