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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της
πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, θεσπίστηκε για πρώτη φορά, με τα άρθρα 203 έως
και 207 του Ν. 3463/2006: «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», η υποχρέωση
κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, στα οποία
περιλαμβάνονται τόσο ο οικονομικός και αναπτυξιακός σχεδιασμός όσο και οι κοινωνικές
δράσεις των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α.
Με το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» επιβεβαιώνεται η υποχρέωση
κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.
Το Επιχειρησιακά Προγράμματα συνιστούν ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής και
οργανωτικής ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. Αφορούν τις υποδομές και τις τοπικές
επενδύσεις, καθώς και τη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των
Ο.Τ.Α., μεριμνώντας για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και την παροχή
ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Καλύπτουν όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων
του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.
Για την κατάρτισή τους λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού
σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ο υφιστάμενος χωροταξικός και
πολεοδομικός σχεδιασμός

καθώς

και

οι

προτεραιότητες που απορρέουν από

θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα, αναδεικνύοντας την τοπική τους διάσταση.

Κύρια χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του
αναπτυξιακού του ρόλου, με τα εξής χαρακτηριστικά :
Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής
ικανότητας του Δήμου : Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών
επενδύσεων, αλλά και βελτίωσης της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών.
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Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήρα με εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου
του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία του. Καλύπτει όλο
το φάσμα των αρμοδιοτήτων του και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.
Αποτελεί το τετραετές πρόγραμμα δράσης του Δήμου : Στις προτεραιότητες του
προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα της Δημοτικής Αρχής καθώς και οι
προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το εν
λόγω όραμα αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε πρόγραμμα δράσης του
Δήμου και τέλος σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης της κάθε υπηρεσίας του Δήμου.
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.
Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου: Σκοπός της σύνταξης
του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού επιχειρησιακού
προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραμματισμός
στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων του τετραετούς προγράμματος στις υπηρεσίες, οι
οποίες υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος.
Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων : Κατά τη διαδικασία σύνταξής του
συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο :
 Αιρετά όργανα (Δημοτικό Συμβούλιο, επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου,
Αντιδήμαρχοι, ΔΣΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, Τοπικά συμβούλια).
 Υπηρεσιακά

στελέχη

(Προϊστάμενοι

υπηρεσιών,

στελέχη

της

υπηρεσίας

Προγραμματισμού).
 Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην τοπική
ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του ΟΤΑ.
 Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (Περιφέρεια).
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Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης : 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 Ο.Τ.Α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αποτελεί το τετραετές πρόγραμμα δράσης του
Δήμου
Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής
ανάπτυξης και βελτίωσης της Διοικητικής
ικανότητας του Δήμου
Είναι όργανο - στοιχείο της καθημερινής
λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του
προγραμματικού του κύκλου
Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος
δράσης του Δήμου
Εκπονείται με τη συμμετοχή χόλων των
εμπλεκομένων (stakeholders )
Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης
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 Ο.Τ.Α., προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι
του.
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Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δομών του
Δήμου και οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών
επιπέδων, σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του τμήματος εκείνου στο οποίο αυτά
εμπλέκονται.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η σύνταξη επιχειρησιακών προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α., αποσκοπεί στην εισαγωγή
μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στην πρωτοβάθμια
αυτοδιοίκηση.
Στόχος είναι η διαδικασία του προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης
των αποτελεσμάτων των δράσεων του Ο.Τ.Α., να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική
λειτουργία και διαδικασία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, με συγκεκριμένο
ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό του.
Ειδικότερα, η εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. στοχεύει :
 στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας τους,
 στην προώθηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού τους ρόλου,
 στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών,
 στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή και αξιοποίηση των πόρων,
 στην προσέλκυση πρόσθετων οικονομικών πόρων, στην επίσπευση της ωρίμανσης
και της υλοποίησης των δράσεων,
 στον περιορισμό της αποσπασματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων,
 στον συντονισμό των δομών του Ο.Τ.Α., τη βελτίωση του τρόπου διοίκησης και την
προώθηση του εσωτερικού μετασχηματισμού των Ο.Τ.Α.,
 στην ανάπτυξη συνεργασιών με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα,
 στην ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας και την αύξηση της δυνατότητας
κοινωνικού ελέγχου.
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Το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αφορά τη τετραετία 2019-2023 και καταρτίζεται σε
εκτέλεση των διατάξεων :


των άρθρων 203 έως 207 του Ν. 3463/2006: «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α’/2006),



της υπ’ αριθμ. 58939/ΕΓΚ.45/25-10-2006 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣΔΔΑ: «Επιχειρησιακά
Προγράμματα (Ε.Π.) Ο.Τ.Α.»,



του υπ’ αριθμ. 185/2007 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ Α’ 221/2007): «Όργανα και
διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων των ΟΤΑ α’ βαθμού», όπως τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθμ.
89/2011 Προεδρικό Διάταγμα.



της υπ’ αριθμ. 41179/2014 Υπουργικής Απόφασης: «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος
υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού».



Του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
από το άρθρο 172 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) και



του άρθρου 7 του Ν. 4674/ 11-03-2020 (ΦΕΚ Α΄53/2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή
προοπτική των

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου οργανώνονται τα
παρακάτω βήματα :
ΒΗΜΑ 1ο : Συγκρότηση ομάδας έργου του Δήμου
Το πρώτο βήμα αφορά στην προετοιμασία και οργάνωση της όλης διαδικασίας κατάρτισης
του

επιχειρησιακού

προγράμματος,

μέσω

ενεργειών

όπως

η

συγκρότηση

της

διεπιστημονικής ομάδας έργου, η διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της δημοτικής
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αρχής, η οργάνωση και ο προγραμματισμός του έργου και η ενημέρωση του προσωπικού
των υπηρεσιών του Δήμου.
ΒΗΜΑ 2ο : Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης στον Δήμο
Κατά το δεύτερο βήμα περιγράφεται συνοπτικά η γενική, μακροσκοπική εικόνα της
περιοχής του Δήμου και αναφέρονται τα βασικά γεωγραφικά, ιστορικά και δημογραφικά
στοιχεία, τα οικονομικά δεδομένα και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής, η
οικιστική δομή και οι περιβαλλοντικές συνθήκες και η κατάσταση των υφιστάμενων δομών.
Στη συνέχεια, αξιολογείται η παρούσα κατάσταση στο Δήμο και εντοπίζονται τα κρίσιμα
ζητήματα τοπικής ανάπτυξης τα οποία είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν από το Δήμο
μεσοπρόθεσμα, ιεραρχημένα κατά σειρά προτεραιότητας. Για τον σκοπό αυτό, η
Διεπιστημονική Ομάδα Έργου του Δήμου χρησιμοποιεί στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής, επιστημονικές μελέτες καθώς και στοιχεία από άλλες μελέτες που αφορούν την
περιοχή του Δήμου (όπως η βιβλιογραφία, το διαδίκτυο, κ.λ.π.) και λαμβάνει υπόψη τις
δεσμεύσεις της Διοίκησης για τα ζητήματα ανάπτυξης της περιοχής και τα κατά καιρούς
διατυπωθέντα αιτήματα των δημοτών και ομάδων αυτών, σχετικά με τις αναπτυξιακές
δυνατότητες αλλά και αναγκαιότητες της περιοχής.
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ΒΗΜΑ 3ο : Αξιολόγηση του Δήμου
Κατά το τρίτο βήμα αποτυπώνονται και αξιολογούνται τα βασικά λειτουργικά, οργανωτικά
και οικονομικά χαρακτηριστικά του Δήμου ήτοι, οι δυνατότητες και οι υφιστάμενες
αδυναμίες των υπηρεσιών του Δήμου σε σχέση με τις λειτουργίες που επιτελούν, το
ανθρώπινο δυναμικό, την υλικοτεχνική τους υποδομή, την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών, την οικονομική κατάσταση του Δήμου καθώς και τις ευκαιρίες και τους
περιορισμούς από εξωγενείς παράγοντες (π.χ. εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και
χρηματοδοτήσεις, θεσμικό πλαίσιο).
ΒΗΜΑ 4ο : Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων
Σκοποί του τέταρτου βήματος είναι: α) η διατύπωση του αναπτυξιακού οράματος και των
κατευθυντήριων αρχών που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και τον τρόπο
διοίκησης των τοπικών υποθέσεων του, β) η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει
ο Δήμος προκειμένου να επιτευχθεί το όραμά του και γ) ο προσδιορισμός των Μέτρων
(Αναπτυξιακές Προτεραιότητες) και των Στόχων, σύμφωνα με τις οποίες θα διαρθρωθεί το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Οι ενέργειες αυτές εκτελούνται από τη Διεπιστημονική Ομάδα
Έργου σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της
αξιολόγησης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και τις εθνικές
(τομεακές και περιφερειακές) και ευρωπαϊκές αναπτυξιακές προτεραιότητες.
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ΒΗΜΑ 5ο : Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης
Το πέμπτο βήμα για την ολοκλήρωση του Στρατηγικού Σχεδίου περιλαμβάνει τις εξής
ενέργειες: Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από
εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Δημοσιοποίηση του στρατηγικού σχεδίου μέσω των
διαθέσιμων συστημάτων επικοινωνίας (καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δήμου,
διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων). Κατά τη διάρκεια της δημοσιοποίησης υποβάλλονται
προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά μέσω συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου,
σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενημέρωση της
Εκτελεστικής Επιτροπής και των αρμόδιων υπηρεσιών. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο από
την Εκτελεστική Επιτροπή, με βάση τα συμπεράσματα της διαβούλευσης, αναθεωρούνται
σημεία του Στρατηγικού Σχεδίου.
ΒΗΜΑ 6ο : Κατάρτιση σχεδίων δράσης
Στο έκτο βήμα καταρτίζεται το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την επίτευξη κάθε αναπτυξιακής
προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει Άξονες, Μέτρα, Στόχους,
όπως έχουν καταρτιστεί στη φάση κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου, και δράσεις που
εξειδικεύουν τη στρατηγική του Δήμου. Για την επίτευξη των Στόχων του κάθε Μέτρου
σχεδιάζεται σειρά Δράσεων που αφορούν τόσο στην τοπική ανάπτυξη όσο και στην
εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου.
ΒΗΜΑ 7ο : Τετραετής προγραμματισμός των δράσεων
Στο έβδομο βήμα ιεραρχούνται, προγραμματίζονται, ομαδοποιούνται και ελέγχονται οι
δράσεις όλων των σχεδίων δράσης για την τετραετία 2019-2023. Το βήμα αυτό
ολοκληρώνεται με τις εξής τρεις (3) ενέργειες:
 Ενέργεια 1η : Ομαδοποίηση, έλεγχος και οριστικοποίηση των δράσεων του
Επιχειρησιακού Προγράμματος.
 Ενέργεια 2η : Κωδικοποίηση, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και προϋπολογισμός
των δράσεων.
 Ενέργεια 3η : Έλεγχος Σχεδίων Δράσης.
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ΒΗΜΑ 8ο : Οικονομικός προγραμματισμός
Το βήμα αυτό περιλαμβάνει τον οικονομικό προγραμματισμό των δράσεων και
προσδιορίζονται οι δείκτες με βάση τους οποίους θα πραγματοποιείται η παρακολούθηση
και η αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι δείκτες παρακολούθησης
κατηγοριοποιούνται σε δείκτες εισροών, εκροών και αποτελέσματος.

ΒΗΜΑ 9ο : Ολοκλήρωση του προγράμματος
Σκοπός του βήματος αυτού είναι η ολοκλήρωση του Σχεδίου Επιχειρησιακού
Προγράμματος, η εκτέλεση των τελικών ενεργειών και η έγκρισή του από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Περιλαμβάνονται οι εξής ενέργειες :
 Συντάσσεται το τελικό κείμενο του Σχεδίου Επιχειρησιακού προγράμματος και
υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου.
 Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται το σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος στο
Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση.
 Εγκρίνεται το σχέδιο από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, υποβάλλεται προς έλεγχο νομιμότητας,
για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισής του, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
 Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, μετά τον έλεγχο νομιμότητας για την
τήρηση της διαδικασίας κατάρτισής του, καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Δήμου
και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΒΗΜΑ 1ο

ΒΗΜΑ 2ο

ΒΗΜΑ 3ο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• Συγκρότηση ομάδας έργου του Δήμου

• Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης στο Δήμο

• Αξιολόγηση του Δήμου

ΒΗΜΑ 4ο

• Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών
προτεραιοτήτων

ΒΗΜΑ 5ο

• Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες
διαβούλευσης

ΒΗΜΑ 6ο

ΒΗΜΑ7ο

ΒΗΜΑ 8ο

ΒΗΜΑ 9ο

• Κατάρτιση σχεδίων δράσης

• Τετραετής προγραμματισμός των δράσεων

• Οικονομικός προγραμματισμός

• Ολοκλήρωση του προγράμματος

Στο διάγραμμα που ακολουθεί, απεικονίζεται το μεθοδολογικό πλαίσιο για την Κατάρτιση
του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.
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Περιβάλλον και
Ποιότητα ζωής
(Αποτύπωση)

Κοινωνική Πολιτική,
Υγεία, Παιδεία,
Πολιτισμός,
Αθλητισμός

(Αποτύπωση)

Βελτίωση
Διοικητικής
Ικανότητας του
Δήμου

SWOT
ANALYSIS

SWOT
ANALYSIS

Τοπική Οικονομία
και Απασχόληση

(Αποτύπωση)

SWOT
ANALYSIS

SWOT
ANALYSIS

(Αποτύπωση)

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
(Άξονες, Μέτρα, Στόχοι, Δράσεις, Χρονικός και Οικονομικός Προγραμματισμός)
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Συνοπτικά, στο πλαίσιο ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος :
 Αναλύεται το εξωτερικό περιβάλλον του Ο.Τ.Α., προκειμένου να καταγραφούν οι
ευκαιρίες που παρουσιάζονται και τα πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν από
αλλαγές ή εξελίξεις.
 Αναλύεται το εσωτερικό περιβάλλον του Ο.Τ.Α., προκειμένου να εντοπισθούν τα
πλεονεκτήματα που μπορούν να αξιοποιηθούν αλλά και οι αδυναμίες του στην
οργάνωση και λειτουργία του που πρέπει να ξεπεραστούν προκειμένου ο Ο.Τ.Α. να
ασκήσει το ρόλο του.
 Διατυπώνεται το όραμα, η στρατηγική και οι προτεραιότητές του, που στη συνέχεια
εξειδικεύονται σε άξονες, μέτρα, δράσεις, προϋπολογισμούς, χρονοδιαγράμματα,
κ.λπ.
Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης με αρ. 41179/2014 (ΦΕΚ 2970Β/04-11-2014): «Περιεχόμενο, δομή και
τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019», καθορίστηκε το
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περιεχόμενο και η δομή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. που ισχύει έως
σήμερα.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την περίοδο 2019-2023 περιλαμβάνει τις ακόλουθες
ενότητες και κεφάλαια:
Ενότητα 1: Στρατηγικό Σχέδιο
1.1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
1.2: Στρατηγική του Δήμου και αναπτυξιακές προτεραιότητες
Ενότητα 2: Επιχειρησιακό Σχέδιο
Κεφάλαιο 2.1: Στόχοι και δράσεις
Κεφάλαιο 2.2: Τετραετής προγραμματισμός των δράσεων
Ενότητα 3 : Οικονομικός Προγραμματισμός – Δείκτες Παρακολούθησης, Αξιολόγησης
Κεφάλαιο 3.1: Οικονομικός προγραμματισμός
Κεφάλαιο 3.2: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος
Κεφάλαιο 3.3: Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Κεφάλαιο 1.1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
Στο πρώτο κεφάλαιο του στρατηγικού σχεδίου αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της
γεωγραφικής ενότητας του Δήμου, τα χαρακτηριστικά του ίδιου του Δήμου, ως οργανισμός,
και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση.
Η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης περιλαμβάνει:
α. Τα βασικά γεωγραφικά, πληθυσμιακά, ιστορικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολεοδομικά,
περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου, καθώς και των
σχέσεων και των αλληλεξαρτήσεων του με τους γειτονικούς Ο.Τ.Α. και την ευρύτερη
περιοχή.
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β. Τα βασικά οργανωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του Δήμου.
Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης περιλαμβάνει τουλάχιστον:
α. Τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης, τα οποία είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν από τον
Δήμο, κατά την επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο, ιεραρχημένα κατά σειρά προτεραιότητας.
β. Τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της περιοχής του Δήμου ως προς τα κρίσιμα
ζητήματα, τις ανάγκες των πολιτών και την εκτιμώμενη ζήτηση για την παροχή δημοτικών
υπηρεσιών.
γ. Τις δυνατότητες και τις υφιστάμενες αδυναμίες των υπηρεσιών του Δήμου και των
Νομικών Προσώπων του, σε σχέση με τις λειτουργίες που επιτελούν, το ανθρώπινο
δυναμικό και την υλικοτεχνική υποδομή τους, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών,
καθώς και σε σχέση με την οικονομική τους κατάσταση.
δ. Τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς από εξωγενείς παράγοντες (όπως θεσμικό πλαίσιο,
εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηματοδοτήσεις).
Κεφάλαιο 1.2: Στρατηγική του Δήμου και αναπτυξιακές προτεραιότητες
Στο δεύτερο κεφάλαιο του στρατηγικού σχεδίου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α. διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα για την περιοχή του Δήμου και οι κατευθυντήριες
αρχές, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και τον τρόπο διοίκησης των
τοπικών υποθέσεων,
β. προσδιορίζεται η στρατηγική του Δήμου, δηλαδή το σύνολο προτεραιοτήτων και
πολιτικών που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του
οράματος του Δήμου,
γ. προσδιορίζονται οι αναπτυξιακές προτεραιότητες, σύμφωνα με τις οποίες διαρθρώνεται
το τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές
αναπτυξιακές προτεραιότητες και τα θεσμοθετημένα εργαλεία χωρικού σχεδιασμού καθώς
και την προώθηση της μακροπεριφερειακής στρατηγικής. Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες
του Δήμου διατυπώνονται με τη μορφή αξόνων, οι οποίοι εξειδικεύονται περαιτέρω σε
μέτρα και κάθε μέτρο εξειδικεύεται σε στόχους.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Κεφάλαιο 2.1: Στόχοι και δράσεις
Στο πρώτο κεφάλαιο του επιχειρησιακού σχεδίου περιλαμβάνεται η εξειδίκευση των
στόχων κάθε μέτρου σε δράσεις τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης.
Κεφάλαιο 2.2: Τετραετής προγραμματισμός των δράσεων
Στο δεύτερο κεφάλαιο του επιχειρησιακού σχεδίου ιεραρχούνται οι δράσεις για την
επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου και προσδιορίζονται οι δράσεις πρώτης
προτεραιότητας, ήτοι :
α. Ο άξονας και το μέτρο του επιχειρησιακού προγράμματος, όπου εντάσσεται η δράση.
β. Οι στόχοι του μέτρου στην επίτευξη των οποίων θα συμβάλλουν τα αναμενόμενα
αποτελέσματα της δράσης.
γ. Οι εκροές που θα παραχθούν από την υλοποίηση της δράσης.
δ. Οι φάσεις υλοποίησης της δράσης.
ε. Η υπηρεσία του Δήμου που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της δράσης.
στ. Η χωροθέτηση της δράσης.
ζ. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ανά έτος.
η. Οι αναγκαίοι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι και άλλες προϋποθέσεις για την υλοποίηση
της δράσης.
θ. Ο προϋπολογισμός δαπανών και οι πηγές χρηματοδότησης.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Κεφάλαιο 3.1: Οικονομικός προγραμματισμός
Στο πρώτο κεφάλαιο του οικονομικού προγραμματισμού και δεικτών παρακολούθησης και
αξιολόγησης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α. Εκτιμώνται τα έσοδα του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, ανά πηγή
χρηματοδότησης για κάθε έτος της.
β. Υπολογίζονται συνοπτικά οι λειτουργικές και οι επενδυτικές δαπάνες των δράσεων του
προγράμματος.
γ. Καταρτίζονται οι χρηματοδοτικοί πίνακες του προγράμματος ανά άξονα και μέτρο.
Κεφάλαιο 3.2: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος
Στο δεύτερο κεφάλαιο του οικονομικού προγραμματισμού και δεικτών παρακολούθησης
και αξιολόγησης, για την παρακολούθηση του Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος
καταρτίζονται Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης οι οποίοι διακρίνονται σε Δείκτες
Εισροών, Εκροών και Αποτελέσματος. Οι Δείκτες αξιοποιούνται για την ποσοτικοποίηση των
στόχων, προκειμένου αυτοί να καταστούν μετρήσιμοι. Σε κάθε Δείκτη αντιστοιχίζεται μια
τιμή − στόχος για κάθε δράση.

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 185/07 (ΦΕΚ 221Α/12-9-2007) : «Όργανα και διαδικασία
κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού » εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 349/2020
Απόφαση Δημάρχου Θήρας (ΑΔΑ: 62ΒΕΩΡΝ-Η66) με την οποία συστάθηκε διεπιστημονική
ομάδα έργου εκπόνησης Επιχειρησιακού Προγράμματος, αποτελούμενη από τους:
1)

Τον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΔΑΙΜΩΝ, Γενικό Γραμματέα του Δήμου Θήρας.
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2)

Την κα ΖΑΜΠΕΛΑ ΦΥΤΡΟΥ, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διαχείρισης

Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας & Τ.Π.Ε. του Δήμου Θήρας.
3)

Την κα ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΩΝΙΟΥ, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,

Τοπικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Θήρας.
Υπεύθυνος της ως άνω ομάδας ορίσθηκε ο κ Ευδαίμων Ιωάννης, ενώ ο Δήμαρχος Θήρας
είχε τη γενική εποπτεία της προόδου των εργασιών της Ομάδας.
Σκοπός της ομάδας αυτής ήταν η οργάνωση και κατάρτιση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος του Δήμου για το χρονικό διάστημα 2019-2023, σε συνεργασία με τα
Όργανα Διοίκησης και τις Υπηρεσίες του Δήμου.
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ΕΝΟΤΗΤΑ1
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1.1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η Σαντορίνη ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τοποθετείται στο
νοτιότερο άκρο των Κυκλάδων, νότια της Ίου και δυτικά της Ανάφης.
Απέχει 63 ναυτικά μίλια βόρεια της Κρήτης και 128 ναυτικά μίλια από τον Πειραιά.
Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα νησιωτικό σύμπλεγμα που αποτελείται από 5
νησιά. Η Σαντορίνη είναι το μεγαλύτερο από αυτά με έκταση 73 τετραγωνικά χιλιόμετρα
μαζί με τη Θηρασιά, το Ασπρονήσι και τα δύο ηφαιστειογενή, Παλαιά και Νέα Καμένη, τα
οποία σχηματίστηκαν μετά από μια σειρά ηφαιστειακών εκρήξεων που έλαβαν χώρα στην
περιοχή. Όλα είναι απομεινάρια του προϊστορικού νησιού της Στρογγύλης γύρω από μια
μεγάλη ωοειδή λεκάνη που σχηματίσθηκε από την καταβύθιση του κέντρου της λόγω της
ηφαιστειακής έκρηξης.
Το γεωγραφικό πλάτος της Σαντορίνης είναι από 36o 19' 56" έως 36o 28' 40" Βόρειο και
το γεωγραφικό της μήκος από 25o 19' 22" έως 25o 29' 13" Ανατολικό. Η σημερινή
ημικυκλική και περισσότερο πεταλοειδής μορφή της νήσου δημιουργήθηκε από τις κατά
καιρούς ηφαιστειακές εκρήξεις που μετέβαλαν το αρχικά στρογγυλό της σχήμα. Η όψη της
από την πλευρά του ηφαιστείου εμφανίζεται βραχώδης και απόκρημνη, σε αντίθεση με την
ομαλότητα που παρουσιάζει το έδαφός της στο υπόλοιπό τμήμα της. Έχει έκταση περίπου
76,19

τετραγωνικά

χιλιόμετρα

και

το

έδαφός

της

αποτελείται

κυρίως

από ελαφρόπετρα πολύ δεκτική σε καλλιέργεια.
Στο νοτιοανατολικό μέρος της βρίσκεται το βουνό του Προφήτη Ηλία με το ομώνυμο
μοναστήρι του 18ου αιώνα με υψόμετρο 567 μέτρα και αποτελείται από τιτανώδη βράχια
και λευκό μάρμαρο. Αυτά τα ασβεστολιθικά πετρώματα είναι τα αρχαιότερα της Σαντορίνης
και πριν αρχίσει η ηφαιστειακή δραστηριότητα σχημάτιζαν ένα μικρό νησί. Συνέχεια αυτού
είναι το Μέσα Βουνό ή αλλιώς Βουνό του Αγίου Στέφανου -λόγω του παλαιοχριστιανικού
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ναού που υπάρχει εκεί-και το υψόμετρό του είναι στα 366 μέτρα. Ο ενδιάμεσος αυχένας
που συνδέει τα δύο βουνά αποκαλείται Σελλάδα.
Η περίμετρος της Σαντορίνης έχει μήκος περίπου 36 ναυτικά μίλια και παρουσιάζει έξι
όρμους:


το Αμμούδι ή Άγιος Νικόλαος στην Πάνω Μεριά (Οία Θήρας),



τον όρμο της Αρμένης επίσης στην Πάνω Μεριά,



τον όρμο Μουζάκι,



τους όρμους Φηρών και Αθηνιού



και τον όρμο του Μπάλου στο Ακρωτήρι.

Γενικά, η Σαντορίνη χαρακτηρίζεται άνυδρη και ξερή, χωρίς λίμνες, ποταμούς, ρεματιές ή
χαράδρες. Οι ανάγκες της σε άρδευση καλύπτονται κυρίως από γεωτρήσεις που έχουν γίνει
στο υπέδαφός της, όπου συγκεντρώνεται κυρίως το βρόχινο νερό. Στο νησί υπάρχουν τρεις
κύριες πηγές καθώς και τέσσερις ιαματικές πηγές.
Το έδαφος του νησιού είναι ηφαιστειογενές, πεδινό στο μεγαλύτερο μέρος του και
βραχώδες-ημιβραχώδες στην πλευρά του ηφαιστείου. Είναι εξαιρετικά εύφορο και ευνοεί
την καλλιέργεια των αμπελιών, της φάβας και της ντομάτας (πρόκειται για μια ποικιλία
άνυδρης και μικρόκαρπης ντομάτας). Στο νησί καλλιεργούνται πάνω από 15.000 στρέμματα
με αμπελώνες, ενώ σχεδόν τα μισά από αυτά (7.100 στρέμματα) βρίσκονται στην περιοχή
της Οίας. Η υψηλότερη κορυφή του νησιού είναι ο Προφήτης Ηλίας.
Πριν την έναρξη της ηφαιστειακής δραστηριότητας στη Σαντορίνη, δηλαδή πριν από 2 με
2,5 εκατομμύρια χρόνια, στη θέση της Σαντορίνης υπήρχε ένα μικρό νησί που
αποτελούνταν

από

μεταμορφωσιγενή

πετρώματα,

κυρίως

μεταμορφωμένους

ασβεστόλιθους και σχιστόλιθους. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα αρχικά έλαβε χώρα στη
περιοχή του Ακρωτηρίου και στις νησίδες Χριστιανά Θήρας. Αυτά τα πετρώματα έχουν
σήμερα αλλοιωθεί έντονα.
Στη συνέχεια, πριν από περίπου 500.000 χρόνια, δημιουργήθηκε στα βόρεια του νησιού το
ηφαίστειο της Περιστερίας, που παρήγαγε ανδεσιτικές λάβες. Σήμερα, υπολείμματα του
ηφαιστείου αυτού βρίσκονται στον Μικρό Προφήτη Ηλία και το Μεγάλο Βουνό.
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Ταυτόχρονα, μικρότερα ηφαίστεια-κώνοι σκωρίας ήταν ενεργά νοτιότερα στον Μπάλο,
στην Κόκκινη Παραλία και στην Κοκκινόπετρα. Αργότερα, μέχρι πριν 200.000 χρόνια,
δημιουργείται ένα ασπιδωτό ηφαίστειο, το οποίο ενώνει όλα τα επιμέρους νησιά. Αυτή η
φάση ολοκληρώνεται με μια σειρά ισχυρών εκρήξεων που σχηματοποιεί την πρώτη
καλντέρα. Ηφαιστειακή δραστηριότητα παρατηρείται ξανά πριν 180.000 χρόνια.
Μια δεύτερη καλντέρα δημιουργείται πριν 40.000 με 60.000 χρόνια από ισχυρές εκρήξεις.
Αργότερα σχηματίζονται τα ηφαίστεια του Σκάρου και της Θηρασιάς, που καταστρέφονται
από την έκρηξη του Ρίβα πριν 21.000 χρόνια.
Τον 17ο αιώνα π.Χ. λαμβάνει χώρα η περίφημη μινωική έκρηξη, που δίνει στην καλντέρα το
σημερινό της σχήμα. Η έκρηξη αυτή είναι από τις μεγαλύτερες των ιστορικών χρόνων και
είχε σημαντικό αντίκτυπο στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο όγκος των ηφαιστειακών
αναβλημάτων υπολογίζεται από 39 έως 61, ίσως και 99 κυβικά χιλιόμετρα που κάλυψαν με
ένα στρώμα πάχους δεκάδων μέτρων τη Σαντορίνη. Η σεισμική δραστηριότητα
δημιούργησε κατά τους ιστορικούς χρόνους τις νησίδες Νέα Καμένη Θήρας και Παλαιά
Καμένη Θήρας μέσα στην καλντέρα. Οι ηφαιστειογενείς νησίδες Νέα και Παλαιά Καμένη,
Ασπρονήσι και Θηρασιά βρίσκονται ακριβώς απέναντι από τη Σαντορίνη.
Η ηφαιστειακή δραστηριότητα στη Σαντορίνη είναι το αποτέλεσμα της καταβύθισης της
Αφρικανικής πλάκας κάτω από την Ευρασιατική ή ακριβέστερα την υποπλάκα του Αιγαίου.
Η καταβύθιση γίνεται με ταχύτητα περίπου 5 cm το έτος προς τα βορειοανατολικά με γωνία
30°-40° και το όριο μεταξύ των δύο πλακών βρίσκεται στην ελληνική τάφρο νότια
της Κρήτης. Μέρος της πλάκας της Αφρικής λιώνει σε μεγάλο βάθος και στη συνέχεια τα
λιωμένα πετρώματα ανεβαίνουν στην επιφάνεια και σχηματίζουν τα ηφαίστεια
των Μεθάνων, της Μήλου, της Σαντορίνης και της Νισύρου, σχηματίζοντας το Ηφαιστειακό
Τόξο του Νοτίου Αιγαίου. Το σύμπλεγμα της Σαντορίνης, το οποίο συμπεριλαμβάνει επίσης
τις νησίδες Χριστιανά και το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπο θεωρείται το πιο ενεργό
του τόξου.
Μόλις ένα ναυτικό μίλι χωρίζει τη Θηρασιά από το Αμμούδι της Οίας στη Σαντορίνη. Το
νησάκι αποτελεί ένα από τα κομμάτια στα οποία διασπάστηκε η προϊστορική Στρογγύλη με
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την ιστορική έκρηξη του ηφαιστείου. Μικρή, όμορφη, παραμυθένια και γραφική με πολλές
φυσικές ομορφιές που διατηρούνται αναλλοίωτες στο χρόνο.
Το Ασπρονήσι σήμερα δεν κατοικείται και η επιφάνεια του καλύπτεται από ένα παχύ
στρώμα λευκής ελαφρόπετρας.
Το ηφαίστειο είναι το σήμα κατατεθέν της Σαντορίνης που η ιστορία του εκτείνεται στα
βάθη των αιώνων. Θεωρείται ένα από τα περισσότερο μελετημένα από ειδικούς ηφαίστεια
μετά τον Βεζούβιο.
Πιθανολογείται ότι πριν τις εκρήξεις σημειώνονταν σεισμικές δονήσεις από τις οποίες
προειδοποιούνταν οι κάτοικοι και εγκατέλειπαν το νησί.
Το 1707 το ηφαίστειο ξύπνησε και πάλι και για 5 χρόνια απασχόλησε με τις δονήσεις του
τους κατοίκους και τους ειδικούς.
Μικρότερες εκρήξεις και σεισμικές δονήσεις γίνονταν κατά διαστήματα το 1866 και το
1925.Η τελευταία μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε το 1956 οπότε το νησί υπέστη μεγάλες
καταστροφές.
Σήμερα το ηφαίστειο της Σαντορίνης βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας.
Σε πολλά σημεία του διακρίνονται θερμοί υδρατμοί και θειούχα αέρια, από τα οποία
σχηματίζονται κρύσταλλοι θείου λόγω της αποσύνθεσης των αερίων. Η θερμοκρασία των
ατμών και αερίων διαφέρει από σημείο σε σημείο και μπορεί να φθάνει μέχρι και τους 86
βαθμούς Κελσίου.
Επτά κρατήρες βρίσκονται σήμερα στην Νέα Καμένη και ένας στην Παλαιά Καμένη.
Υπάρχει ένας ακόμα υποθαλάσσιος κρατήρας στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της
Σαντορίνης, κοντά στην Οία που λέγεται Κολούμπος.
Το ηφαίστειο της Σαντορίνης παρακολουθείται από επίγεια και δορυφορικά μέσα, τα οποία
καταγράφουν και την παραμικρή μεταβολή της κατάστασης του.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Το νησί ονομαζόταν αρχικά Στρογγυλή λόγω του σχήματός του. Μετά την τεράστια έκρηξη
του ηφαιστείου, τον 17οπ.Χ.αιώνα, το κεντρικό της τμήμα καταβυθίστηκε, δημιουργώντας
την εντυπωσιακή καλντέρα. Οι Φοίνικες την ονόμαζαν Καλλίστη και οι Δωριείς Θήρα.
Ο οικισμός του Ακρωτηρίου, ο οποίος ήκμαζε κατά το πρώτο μισό της 2ης χιλιετίας π.Χ.
αποτελεί πλούσια πηγή πληροφοριών για τον πολιτισμό της προϊστορικής Θήρας. Η
περιοχή κατοικείται από την Ύστερη Νεολιθική (5η χιλιετία π.Χ.) και την Πρώιμη εποχή του
Χαλκού (3η χιλιετία π.Χ.). Κατά την Μεσοκυκλαδική περίοδο, καλλιεργώντας στενές σχέσεις
με την μινωική Κρήτη και την Ηπειρωτική Ελλάδα, ο οικισμός μετατρέπεται σε πολιτιστικό,
οικονομικό, εμπορικό και καλλιτεχνικό κέντρο του Αιγαίου που φτάνει στο απόγειό του
κατά την Υστεροκυκλαδική περίοδο. Η τρομακτική έκρηξη του ηφαιστείου (περίπου το 1650
π.Χ.) καταστρέφει ολοσχερώς τον οικισμό, διατηρώντας κάτω από το παχύ στρώμα τέφρας
τα κατάλοιπα του σημαντικού αυτού πολιτιστικού κέντρου. Το νησί εγκαταλείπεται για 2-3
αιώνες και στη συνέχεια κατοικείται πάλι κατά τη Μυκηναϊκή περίοδο (ύψωμα Μονόλιθος).
Οι Φοίνικες εγκαθίστανται στο νησί τον 13 οπ.Χ. αιώνα και στη συνέχεια στα τέλη του 12ου
αιώνα π.Χ. το αποικίζουν Λακεδαιμόνιοι, με επικεφαλής τον Θήρα.
Το κέντρο του νησιού στα ιστορικά χρόνια τοποθετείται στην ανατολική ακτή, στον βράχο
του Μέσα Βουνού, εκεί όπου αναπτύχθηκε η πόλη της αρχαίας Θήρας με συνεχόμενη
κατοίκηση από τα Γεωμετρικά ως και τα Ύστερα Ρωμαϊκά χρόνια (9ος- 3οςπ.Χ. αιώνας).
Η Θήρα τον 6οπ.Χ. αιώνα κόβει δικό της νόμισμα και συνδέει την τύχη της με την πορεία της
μητρόπολής της, της Σπάρτης, κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. Στα
Ελληνιστικά χρόνια το νησί αναπτύσσεται και χρησιμοποιείται ως ναυτική και στρατιωτική
βάση των Πτολεμαίων, ενώ κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη
δραστηριότητα.
Από τον 4ομ.Χ. αιώνα το νησί ασπάζεται τον χριστιανισμό και συγκροτείται η επισκοπή
Θήρας. Μετά τον 9ομ.Χ. αιώνα η Θήρα εντάσσεται στο θέμα του Αιγαίου. Ο Αλέξιος Α ο
Κομνηνός (1081-1118) ιδρύει το ναό της Παναγίας Επισκοπής στη Γωνιά, στο κέντρο του
νησιού. Μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους (1204), η Θήρα
γίνεται έδρα μίας από τις τέσσερις λατινικές επισκοπές του δουκάτου του Αιγαίου και
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παραχωρείται μαζί με τη Θηρασία στο βαρόνο Ιάκωβο Βαρότση ως το 1335, οπότε τίθεται
κάτω από την ηγεμονία του Νικολάου Σανούδου, δούκα της Νάξου, της πρωτεύουσας του
λατινικού κρατιδίου.
Οι Λατίνοι έδωσαν στο νησί το όνομα Σαντορίνη από την εκκλησία της Αγίας Ειρήνης, την
οποία πρωτοαντίκρισαν όταν το προσέγγιζαν. Τα επόμενα χρόνια και ως το 1487 το νησί
αλλάζει ιδιοκτήτες ανάμεσα στις φράγκικες οικογένειες των Σανούδων, των Κρίσπι και των
Πιζάνι. Το 1487 προσαρτάται μαζί με το δουκάτο του Αιγαίου στη Βενετία. Σε όλη τη
διάρκεια της κυριαρχίας των Φράγκων οι πειρατικές επιδρομές σφράγισαν καθοριστικά την
οικονομική, δημογραφική και κοινωνική ζωή του νησιού. Εκείνη την περίοδο μέρος των
κατοίκων ασπάστηκε το καθολικό δόγμα.
Το 1537 η Σαντορίνη λεηλατείται από τον Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα ενώ το 1566 περνάει
οριστικά στα χέρια των Οθωμανών. Οι τελευταίοι παραχωρούν προνόμια στους κατοίκους
της, κάτι που συντελεί στην άνοδο του εμπορίου, της ναυτιλίας και στη μετατροπή του
νησιού σε ισχυρό οικονομικό κέντρο με δυναμικό στόλο και εμπορικές σχέσεις με τα
μεγάλα λιμάνια της εποχής (Αλεξάνδρεια, Κωνσταντινούπολη). Το εμπόριο και η ναυτιλία
αποτέλεσαν τους βασικούς τομείς ανάπτυξης της Σαντορίνης και μετά την ίδρυση του
νεοελληνικού κράτους, όπου εντάχθηκε το 1830, αναδεικνύοντας την οικονομική
ανεξαρτησία του νησιού και των κατοίκων του.
Μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους ξεκινά σταδιακά ο μετασχηματισμός της ελληνικής
κοινωνίας ενώ η εκβιομηχάνιση καθυστερεί. Η χώρα εξειδικεύεται σταδιακά στην εξαγωγή
αγροτικών προϊόντων και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ελληνικό και ευρωπαϊκό, η ναυτιλία
αποτέλεσε μοχλό για τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα κι ευρύτερα της οικονομίας.
Για πολλές δεκαετίες οι περιοχές στην περιφέρεια παραμένουν σε ένα καθεστώς που
συνεχίζει την δομή της τοπικής αυτοδιοίκησης, τουλάχιστον άτυπα. Η διασύνδεση των
κατοικημένων σημείων, άτακτη και αποσπασματική, δεν είχε οργανωμένο και σταθερό
αποτύπωμα στο χώρο. Η κατάσταση αυτή όμως ήταν ένας ακόμη παράγοντας που ευνόησε
και ενίσχυσε την ανάγκη των κατοίκων για αυτάρκεια, στην ηπειρωτική αλλά και στη
νησιωτική Ελλάδα.
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Η βελτίωση και ανάπτυξη των λιμανιών γίνεται στήριγμα του θαλάσσιου δικτύου. Ασφαλώς
και είναι μεγάλη η διαφοροποίηση μεταξύ των λιμανιών και των νησιών. Σε αυτό παίζει
καθοριστικό ρόλο το φυσικό περιβάλλον. Το άνοιγμα της Μαύρης Θάλασσας μετά το
ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1768-1774 επιτρέπει στους νησιώτες να επεκτείνουν το εμπόριό
τους στη μεταφορά των ρωσικών δημητριακών. Η ιστιοφόρος ναυτιλία παραμένει ισχυρή
μέχρι τη δεκαετία του 1880, παρά τις δυσκολίες και τις επιζήμιες επιπτώσεις του Κριμαϊκού
πολέμου (1854-1855). Από αυτό το σημείο και μετά τα ιστιοφόρα ωχριούν μπροστά στα
ατμόπλοια, που κερδίζουν γρήγορα έδαφος από το 1875.
Το σημαντικότερο

αγροτικό προϊόν που εισάγει η Ελλάδα είναι τα δημητριακά και

ειδικότερα το σιτάρι. Οι εισαγωγές δημητριακών αυξάνονται μέχρι το 1887 και
σταθεροποιούνται μέχρι το 1904. Η σιτοπαραγωγός Θεσσαλία προσαρτάται στο Ελληνικό
κράτος από το 1881 μολαταύτα δεν μειώνονται οι εισαγωγές σιτηρών από το εξωτερικό. Ο
νησιωτικός πληθυσμός των Κυκλάδων τον 19ο αιώνα βρίσκεται ως επί το πλείστων
ακινητοποιημένος και περιχαρακωμένος σε μικρές νησίδες γης με σημαντική ανεπάρκεια
εγχώριων πόρων. Οι σχέσεις με το «εξωτερικό» και η εμπορική δραστηριότητα που
αναπτύσσονται εξασφαλίζουν ζωτικές προμήθειες και σε κάποιες περιπτώσεις αποτελούν
πηγή πλουτισμού για τους κατοίκους. Οι Κυκλάδες ανταλλάσσουν το κρασί τους και τα
κουκούλια μεταξιού ή μετάξι ή προϊόντα του υπεδάφους τους με ζάχαρη και καφέ,
κατεργασμένα προϊόντα, κυρίως υφάσματα, δέρματα και ξυλεία.
Το 1852 η Σαντορίνη καταφέρνει να παρουσιάσει μια εμπορική κίνηση που υπερβαίνει
κατά πολύ σε όγκο την εμπορική κίνηση των υπολοίπων Κυκλαδονήσων με εξαίρεση τη
Σύρο. Η εμπορική-ναυτική περιφέρεια της Σαντορίνης περιλαμβάνει τα νησιά Αμοργό, Ίο
και Ανάφη. Συναλλάσσεται απευθείας με τη Ρωσία όπου πωλείται το σύνολο του
παραγόμενου κρασιού. Από εκεί τα μεγάλα σαντορινιά πλοία μεταφέρουν δημητριακά και
αφού μεταφέρουν μέρος τους στο νησί, συνεχίζουν για τη Γαλλία, την Ιταλία και την Αγγλία.
Τα προϊόντα που φέρνουν στο νησί τα πλοία είναι κυρίως υφάσματα (βαμβακερά και
μεταξωτά), είδη κιγκαλερίας, αρώματα και αποικιακά είδη.
Για την ανάπτυξη του εμπορίου οι έμποροι και πλοιοκτήτες της Σαντορίνης χρησιμοποιούν
δικά τους καράβια, τα οποία διαθέτουν μεγάλη χωρητικότητα. Ο στόλος του νησιού
αποτελείται από 200 πλοία συνολικής χωρητικότητας 14.755 τόνων, ενώ τα 31 υπερβαίνουν
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τους 200 τόνους. Στον τομέα της ναυτιλιακής και εμπορικής δραστηριότητας η Σαντορίνη
διαθέτει το 40 % του συνολικού αριθμού των πλοίων των Κυκλάδων.
Από το 1870 κι έπειτα, η επέκταση της χρήσης του ατμού, συνέπεια της ταχείας ευρωπαϊκής
οικονομικής ανάπτυξης, επέφερε σημαντικές αλλαγές. Οι αλλαγές επεκτείνονται και
σταδιακά θέτουν εκτός μάχης τα ελληνικά ιστιοφόρα. Συγχρόνως, δρομολογείται η τακτική
ατμοπλοϊκή επικοινωνία μεταξύ Σύρου και Πειραιά. Με νόμο της 22ας Απριλίου 1855 «Περί
συστάσεως συγκοινωνίας μεταξύ των νήσων και των παραλίων μερών της Ελλάδος», η
Κυβέρνηση εισαγάγει στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και μεταφορές που συνδέουν τα
ελληνικά παράλια τη χρήση του ατμού. Διαμορφώνεται έτσι ένα δίκτυο άγονων και μη
αποδοτικών γραμμών.
Η οικονομική ζωή της Σαντορίνης πριν από το 1960, όταν ξεκίνησε σταδιακά ο τουρισμός
βασιζόταν στις καλλιέργειες και στο εμπόριο. Η σπουδαιότητα του εμπορίου κάθε νησιού
δεν είναι συνάρτηση του μεγέθους του αλλά της δυναμικής της νησιωτικής οικονομίας και
κυρίως της σημασίας που αποκτά στις εξωτερικές αγορές το κυριότερο εξαγωγικό του
προϊόν, που εν προκειμένω στη Σαντορίνη είναι το κρασί (85%).
Το 1941 η Σαντορίνη αρχικά εντάσσεται στην ιταλική διοίκηση, στα πλαίσια της κατοχής των
ελληνικών εδαφών από τις Δυνάμεις του Άξονα. Μετά την συνθηκολόγηση της Ιταλίας το
1943, το νησί γνώρισε τη γερμανική κατοχή ως την απελευθέρωσή του. Εξαιρετικά
σημαντικό γεγονός της νεότερης ιστορίας του νησιού αποτελεί η έκρηξη του ηφαιστείου το
1956 και η εγκατάλειψη του νησιού από μεγάλο μέρος του πληθυσμού.
Το 1997 δώδεκα από τις δεκατρείς ιστορικές Κοινότητες της Σαντορίνης συνενώθηκαν σε
ενιαίο Δήμο με τον νόμο 2539/1997 (σχέδιο «Καποδίστριας»). Με τον ίδιο νόμο η
Κοινότητα Οίας συνενώθηκε με την Κοινότητα της Θηρασιάς.
Με αυτό το σχήμα τα νησιά διοικήθηκαν από το 1999 μέχρι το 2010, οπότε πλέον, με τον Ν.
3852/2010, το επονομαζόμενο «Σχέδιο Καλλικράτης», ο Δήμος Θήρας συμπεριέλαβε την
Κοινότητα Οίας-Θηρασίας σε ένα ενιαίο διοικητικό σχήμα που περιλαμβάνει ολόκληρο το
σύμπλεγμα των νησιών της Σαντορίνης. Διοικείται από τον Δήμαρχο και το Δημοτικό
Συμβούλιο που εκλέγονται κάθε τέσσερα (4) έτη με καθολική ψηφοφορία.
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Όπως κάθε Δήμος, η Θήρα, χωρίζεται σε διαμερίσματα με την ονομασία «δημοτικές
ενότητες» και αυτές με τη σειρά τους σε «κοινότητες». Οι τελευταίες διαθέτουν δικά τους
συμβούλια, ο ρόλος αυτών όμως είναι συμβουλευτικός και όχι αποφασιστικός.
Ο Δήμος Θήρας αποτελείται από τις Δημοτικές Ενότητες Θήρας και Οίας, που
υποδιαιρούνται με τη σειρά τους στις Δημοτικές Κοινότητες που αντιστοιχούν στις ιστορικές
Κοινότητες των νησιών: Θηρασιά, Οία, Βουρβούλος, Ημεροβίγλι, Φηρά, Καρτεράδος,
Μεσαριά, Βόθωνας, Επισκοπή Γωνιάς (Καμάρι-Μέσα Γωνιά), Έξω Γωνιά, Πύργος,
Μεγαλοχώρι, Εμπορείο, Ακρωτήρι.
Ο Δήμος Θήρας αποτελεί οργανικό κομμάτι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που έχει έδρα
την Ερμούπολη της Σύρου και περαιτέρω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που έχει
έδρα τον Πειραιά.
Μαζί με τους Δήμους Ιητών, Σικίνου, Φολεγάνδρου και Ανάφης συγκροτεί την
Περιφερειακή Ενότητα Θήρας.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η δημογραφική ανάλυση του πληθυσμού του Δήμου Θήρας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις
δυνατές διαθέσιμες στατιστικές πληροφορίες, αποτελεί σημαντική παράμετρο για την
κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η μελέτη των πληθυσμιακών δεδομένων
εξετάζοντας το μέγεθος, τη σύνθεση και την εξέλιξη του πληθυσμού του Δήμου δημιουργεί
τη βάση για το σχεδιασμό βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δράσεων με στόχο την
κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού (ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, παροχή
κοινωνικών υπηρεσιών, εκπαίδευση, προγράμματα αντιμετώπισης ανεργίας, προγράμματα
δημόσιας υγείας, κ.λπ.) και την ευημερία της κοινωνίας.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ
Η εξέλιξη των δημογραφικών στοιχείων του Δήμου Θήρας παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον τόσο από πλευράς μεταβολής του αριθμού των εγγεγραμμένων στο
δημοτολόγιο και των απογραφέντων από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), όσο και
από πλευράς μεγέθους και σύνθεσης του πληθυσμού.
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Ο ακόλουθος πίνακας και το γράφημα, που διαμορφώθηκαν από τα στοιχεία των
απογραφών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., κατά το έτος 2011, είναι αποκαλυπτικά για την ηλικιακή σύνθεση
του μόνιμου πληθυσμού της περιοχής του Δήμου Θήρας. Η μέση ηλικία του μόνιμου
πληθυσμού του Δήμου είναι37έτη ενώ η μέση ηλικία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι
39,8 έτη.
ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ
ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ

Ν

ΣΥΝΘΕΣΗ %

0-9 ετών

1.914

12,31%

10-19 ετών

1.668

10,73%

20-29 ετών

2.300

14,79%

30-39 ετών

2.989

19,22%

40-49 ετών

2.311

14,86%

50-59 ετών

1.851

11,90%

60-69 ετών

1.218

7,83%

70+ ετών

1.299

8,35%

Σύνολο

15.550

100,00%

ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ
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Πηγή: Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2011
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ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ

60-69 ετών
8%

70+ ετών
8%
0-9 ετών
12%

10-19 ετών
11%

0-9 ετών
10-19 ετών

50-59 ετών
12%
20-29 ετών
15%

40-49 ετών
15%

20-29 ετών
30-39 ετών
40-49 ετών

30-39 ετών
19%

50-59 ετών
60-69 ετών
70+ ετών

Γράφημα: Σύνθεση μόνιμου πληθυσμού Δήμου Θήρας κατά ομάδες ηλικιών (ΕΛΣΤΑΤ 2011)

Εξετάζοντας τη σύνθεση του πληθυσμού κατά φύλο, διαπιστώνουμε καταρχήν ότι στο
σύνολο του μόνιμου πληθυσμού σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ΕΛ.ΣΤΑΤ το 2011
(15.550 άτομα), οι μεν άρρενες αντιστοιχούν στο 50,33% (7.826 άτομα), οι δε θήλεις στο
49,67% του πληθυσμού (7.724).
Ο ακόλουθος πίνακας και το γράφημα εμφανίζει τη σύνθεση του μόνιμου πληθυσμού κατά
φύλο το 2011.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ
ΦΥΛΟ

Ν

ΣΥΝΘΕΣΗ %

Άρρενες

7.826

50,33%
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Θήλεις

7.724

49,67%

Σύνολο

15.550

100,00%

Πηγή: Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2011

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ

Θήλεις
50%

Άρρενες
50%

Άρρενες

Θήλεις

Γράφημα: Σύνθεση μόνιμου πληθυσμού Δήμου Θήρας κατά φύλο (ΕΛΣΤΑΤ 2011)

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ
Η κατανομή του πληθυσμού έχει τροποποιηθεί καθοριστικά από το 1971. Η Ελλάδα
χαρακτηρίζεται από δημογραφική γήρανση, η οποία έχει σημαντικές επιπτώσεις στην
οργάνωση υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, προστασίας και γενικότερα κάλυψης των
αναγκών της κοινωνίας. Η τάση μείωσης της γεννητικότητας πρωτίστως και η βελτίωση της
θνησιμότητας δευτερευόντως συνέτειναν στην αλλοίωση της σύνθεσης του πληθυσμού
κατά ηλικία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη συνεχή μείωση του παιδικού πληθυσμού (0-14
ετών) και την ταυτόχρονη αύξηση του γεροντικού πληθυσμού (65 ετών και άνω), ενώ ο
παραγωγικός πληθυσμός (15-64 ετών) παρέμεινε σχετικά αμετάβλητος. Πράγματι, ο
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παιδικός πληθυσμός από 28,90% το 1951 ελαττώθηκε σε 14,30% το 2019 και ο γεροντικός
πληθυσμός από 6,70% το 1951 ανήλθε σε 22,10% το 2019 παρουσιάζοντας έντονα στοιχεία
διαδικασίας δημογραφικής γήρανσης.

ΠΟ ΣΟ ΣΤ ΙΑ ΙΑ Κ ΑΤΑ Ν ΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣ ΜΟΥ Κ ΑΤΑ
ΠΛΗ ΘΥ Σ Μ ΙΑ Κ ΕΣ ΟΜ Α ΔΕΣ 19 5 1- 20 1 9
80,00%
70,00%

64,40%

65,00%

63,70%

63,60%

28,90%

26,80%

25,40%

23,70%

67,00%

67,80%

66,10%

19,20%

17,70%

19,30%

63,60%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

6,70%
1951

8,20%
1961

22,10%

10,90%

12,70%

13,80%

14,50%

14,60%

14,30%

1971

1981

1991

2001

2011

2019

0 - 14

15-64

65 +

Γράφημα: Ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικιακές ομάδες για την περίοδο 1951-2019
(ΕΛΣΤΑΤ 2019)

Το φαινόμενο της δημογραφικής γήρανσης αποτυπώνεται πιο γλαφυρά στην αύξηση του
λόγου υπερήλικες/ παιδικός πληθυσμός, ο οποίος από 23,18% το 1851ανήλθε σε 154,55%
το 2019. Οι τάσεις αυτές επιβεβαιώνουν το συμπέρασμα ότι η ανανέωση των γενεών στη
χώρα μας δεν εξασφαλίζεται πλέον.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ
Για τη μελέτη της γήρανσης του πληθυσμού και τον υπολογισμό των κοινωνικών βαρών
χρησιμοποιούνται διάφοροι δείκτες. Οι δείκτες αυτοί υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη:
α) τον παιδικό ή νεανικό πληθυσμό 0-14 (ή 0-19) που επηρεάζει τις ανάγκες για
προγεννητική και παιδική φροντίδα καθώς και για την παιδεία,
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β) τον ώριμο ή παραγωγικό πληθυσμό 15-64 ετών (ή 15-59, 20-59, 19-64 ετών), από την
παραγωγή του οποίου εξαρτάται η κατανάλωση των εργαζομένων ή μη, που πληρώνει
φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και
γ) το γεροντικό πληθυσμό 65 και άνω (ή 60 ετών και άνω), ο οποίος επηρεάζει τις δαπάνες
για συντάξεις και υγειονομική περίθαλψη των ηλικιωμένων.
Ο συνολικός δείκτης εξάρτησης (Age Dependency Ratio, ΑDR) και ο δείκτης γήρανσης
(Ageing Index, AI) αποτελούν δείκτες δημογραφικής ανάλυσης της γήρανσης ενός
πληθυσμού.
Για την ποσοτική διερεύνηση της σχέσης μεταξύ ανθρώπινου δυναμικού παραγωγικής και
μη παραγωγικής ηλικίας, υπολογίζεται ο συνολικός δείκτης εξάρτησης ως ο λόγος του
αθροίσματος του παιδικού (Ρ0-14) και γεροντικού (Ρ65+) πληθυσμού προς τον παραγωγικό
πληθυσμό (Ρ15-64) επί 100 :
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ = [(Ρ0-14+ Ρ65+) / (Ρ15-64)] x 100
Για να υπολογίσουμε την ταχύτητα με την οποία ο πληθυσμός γερνάει, υπολογίζεται ο
δείκτης γήρανσης ως ο λόγος του γεροντικού (Ρ65+) πληθυσμού προς τον παιδικό (Ρ0-14)
επί 100:
ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ = (Ρ65+ / Ρ0-14) x 100
Ο δείκτης γήρανσης δείχνει την αναλογία των ηλικιωμένων ως προς 100 άτομα ηλικίας 0-14
ετών. Η ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού, σε συνδυασμό με τους σχετικούς
δημογραφικούς δείκτες, δίνουν τις μετρήσεις χαρακτηρισμού ενός πληθυσμού ως «νέου» ή
ως «ώριμου» ή ως «γερασμένου».
Ένας πληθυσμός χαρακτηρίζεται νέος, όταν η αναλογία του παιδικού πληθυσμού ανέρχεται
γύρω στο 40% επί του συνολικού και ο δείκτης γήρανσης δεν υπερβαίνει το 30%.
Ώριμος χαρακτηρίζεται ο πληθυσμός, όταν το ποσοστό των ατόμων παραγωγικής ηλικίας
υπερβαίνει το 60%, ο δείκτης γήρανσης δεν ξεπερνά το 30% και ο δείκτης ολικής εξάρτησης
κυμαίνεται μεταξύ 50 και 65%.
Ένας πληθυσμός χαρακτηρίζεται γηράσκων, όταν έχει αρχίσει να αυξάνεται το ποσοστό των
ηλικιωμένων χωρίς ταυτόχρονα να έχει προσεγγίσει ακόμα το 10%, οπότε ενδέχεται να
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διατρέχει ο πληθυσμός αυτός το στάδιο της ωριμότητας, εάν το ποσοστό του παιδικού
πληθυσμού είναι κάτω του 30% επί του συνολικού.
Ένας πληθυσμός χαρακτηρίζεται γηρασμένος, όταν η αναλογία των ηλικιωμένων στον
πληθυσμό αυτό υπερβαίνει το επίπεδο του 10% και ο δείκτης γήρανσης είναι πάνω από
30%.
Τέλος, εν ανανεώσει χαρακτηρίζεται ο πληθυσμός, όταν το ποσοστό του γεροντικού
πληθυσμού ξεπερνά το 10%, ο δείκτης γήρανσης αρχίζει να μειώνεται, με ταυτόχρονη
αύξηση του ποσοστού του παιδικού πληθυσμού (Σιάμπος 1993).
Γενικότερα, λαμβάνοντας υπόψη μόνο το ποσοστό των ηλικιωμένων στο συνολικό
πληθυσμό μπορούμε να δεχθούμε ότι : ένας πληθυσμός χαρακτηρίζεται γηρασμένος όταν η
αναλογία των ηλικιωμένων στον πληθυσμό αυτό ξεπερνά το επίπεδο του 10%.Εάν δεν έχει
φτάσει στο επίπεδο αυτό, τότε ο πληθυσμός χαρακτηρίζεται ώριμος (6-10%) ή νεανικός
(<6%).Το φαινόμενο της γήρανσης έχει πολλαπλές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες
στη διαβίωση του πληθυσμού.
Για το σύνολο της χώρας μας, η τιμή του δείκτη γήρανσης ακολουθεί σταθερά αυξητική
τάση με αποτέλεσμα από 74 ηλικιωμένους ανά 100 παιδιά το 1991, φτάνει στους 133
ηλικιωμένους ανά 100 παιδιά το 2011, ενώ όσον αφορά στον δείκτη εξάρτησης,
παρουσιάζεται μία ανησυχητική τάση: η επιβάρυνση των ενεργών ατόμων με μη ενεργά
αυξάνεται συνεχώς έναντι των υπερηλίκων και αμβλύνεται αισθητά έναντι του παιδικού
πληθυσμού, αντικατοπτρίζοντας τη βαθμιαία γήρανση και την υπογεννητικότητα
αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα και το γράφημα που ακολουθεί.
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΤΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ

1991

49,10%

73,70%

2001

48,30%

112,40%

2011

51,80%

133,10%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
133,10%

140,00%

112,40%

120,00%
100,00%
80,00%

73,70%

60,00%
40,00%
20,00%

49,10%

48,30%

51,80%

1991

2001

2011

0,00%
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ

Γράφημα: Δείκτης εξάρτησης και γήρανσης της Ελλάδας με βάση τα απογραφικά δεδομένα των ετών 1991, 2001,
2011 (ΕΛΣΤΑΤ 2011)

Ειδικότερα, για τον Δήμο Θήρας η εικόνα εμφανίζεται διαφορετική από την υπόλοιπη
Ελλάδα. Από τα διαθέσιμα στοιχεία εάν συγκρίνουμε τα στοιχεία γεννήσεων σε σχέση με
τους θανάτους στον Δήμο διαχρονικά, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει τάση
ανανέωσης του πληθυσμού. Νεότερες στατιστικές αναλύσεις της ΕΛΣΤΑΤ και της αρμόδιας
υπηρεσίας της ΔΕΗ παρουσιάζουν τα εξής ως προς τον πληθυσμό:

39

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 2019-2023

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ - ΘΑΝΑΤΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝΙΜΟΥ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΟΣ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

ΘΑΝΑΤΟΙ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

2012

187

84

15.653

17.855

2013

183

80

15.756

17.855

2014

227

98

75.885

17.881

2015

218

108

15.995

17.862

2016

265

129

16.131

17.888

2017

293

111

16.313

17.934

2018

320

143

16.490

17.929

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

ΕΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

2015

11.300

2016

11.400

2017

11.600

2018

11.850

2019

12.070
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2020

12.250

Μεταβολή 2015-2018

+8%

Πηγή δεδομένων: ΔΕΔΔΗΕ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ - ΘΑΝΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ
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Γράφημα: Σύγκριση γεννήσεων – θανάτων στο Δήμο Θήρας διαχρονικά (ΕΛΣΤΑΤ 2011)

Δεδομένου ότι η Απογραφή Πληθυσμού 2011 από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. εστίασε στην καταγραφή
του μόνιμου πληθυσμού, σε αντίθεση με τις απογραφές των προηγούμενων ετών και
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.
αφορούν στις ομάδες ηλικιών 0-9, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 ετών και
άνω, ο «δείκτης γήρανσης» και ο «δείκτης εξάρτησης» έχουν υπολογιστεί για τις εξής
ηλικιακές ομάδες :
α) παιδικός ή νεανικός πληθυσμός 0-19 ετών,
β) ώριμος πληθυσμός ή παραγωγικός πληθυσμός 20-59 ετών και
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γ) γεροντικός πληθυσμός 60 ετών και άνω.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ = (Ρ60+ / Ρ0-19) x 100
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ = [(Ρ0-19+ Ρ60+) / (Ρ20-59)] x 100
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και τον ακόλουθο πίνακα :
 ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου εμφανίζει σχετικές τάσεις ανανέωσης αφού ο
«δείκτης γήρανσης» είναι σχετικά χαμηλός (φτάνει τους 70 ηλικιωμένους ανά 100
νέους, ήτοι σε κάθε 10 νέους αντιστοιχούν7 ηλικιωμένοι) και το ποσοστό των
ηλικιωμένων στο συνολικό πληθυσμό είναι περίπου 16% (ποσοστό 16,19%),
 ο «δείκτης εξάρτησης» φθάνει τους 65 ηλικιωμένους και παιδιά (μη παραγωγικές
ηλικίες) ανά 100 άτομα παραγωγικής ηλικίας,
 ο πληθυσμός που βρίσκεται σε παραγωγική ηλικία (20-59 ετών) αντιστοιχεί στο
60,78% του συνολικού μόνιμου πληθυσμού, ενώ ο μη παραγωγικός πληθυσμός
αντιστοιχεί στο 39,22%.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ
ΗΛΙΚΙΩΝ

Ν

ΣΥΝΘΕΣΗ % ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ

0-19 ετών

3.582

23,04%

20-59 ετών

9.451

60,78%
70,27

60+ ετών

2.517

16,19%

Σύνολο

15.550

100,00%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

64,53

Πηγή: Ίδια επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
60+ ετών
16,19%

0-19 ετών
23,04%

0-19 ετών
20-59 ετών
60+ ετών

20-59 ετών
60,78%
Γράφημα: Κατανομή μόνιμου πληθυσμού κατά ηλικιακές ομάδες (Ίδια επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τα

κοινωνικά

χαρακτηριστικά

της

δημοτικής

επικράτειας

του

Δήμου

Θήρας

διαμορφώνονται με βάση τα δεδομένα που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση και
στην κοινωνική διάρθρωση, στο ολοκληρωμένο επίπεδο εκπαίδευσης και στην
απασχόληση.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Η οικογενειακή κατάσταση του μόνιμου πληθυσμού κατά την απογραφή του 2011
αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα :

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ν

ΣΥΝΘΕΣΗ %

Άγαμοι

6.488

41,72%
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Έγγαμοι, με σύμφωνο συμβίωσης και σε
διάσταση
Χήροι και χήροι από σύμφωνο συμβίωσης
Διαζευγμένοι και διαζευγμένοι από σύμφωνο
συμβίωσης
Σύνολο

7.916

50,91%

670

4,31%

476

3,06%

15.550

100,00%

Πηγή: Ίδια επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ

Από το παρακάτω γράφημα, προκύπτει ότι :
 το 50,91% του μόνιμου πληθυσμού είναι κατά νόμο έγγαμοι, (έγγαμοι, με σύμφωνο
συμβίωσης, σε διάσταση),
 το 41,72 % του μόνιμου πληθυσμού είναι άγαμοι,
 το 4,31% του μόνιμου πληθυσμού είναι χήροι και
 το 3,06% είναι διαζευγμένοι.
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ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Άγαμοι
41,72%
Διαζευγμένοι και
διαζευγμένοι από
σύμφωνο
συμβίωσης
3,06%
Χήροι και χήροι από
σύμφωνο
συμβίωσης
4,31%

Έγγαμοι, με
σύμφωνο
συμβίωσης και σε
διάσταση
50,91%

Άγαμοι
Έγγαμοι, με σύμφωνο συμβίωσης και σε διάσταση
Χήροι και χήροι από σύμφωνο συμβίωσης
Διαζευγμένοι και διαζευγμένοι από σύμφωνο συμβίωσης

Γράφημα: Διάγραμμα οικογενειακής κατάστασης μόνιμου πληθυσμού Δήμου Θήρας (Ίδια επεξεργασία στοιχείων
ΕΛΣΤΑΤ)

Το σύνολο των νοικοκυριών (κατά αριθμό μελών) του Δήμου ανέρχεται σε 5.862και
αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ - ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΟ

Ν

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

5.862

ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ

2,59

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

4.297

Πηγή: Ίδια επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ

Το μέσο μέγεθος νοικοκυριού στο Δήμο Θήρας ανέρχεται σε 2,59 άτομα. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. κατά την απογραφή του 2011, το μέσο μέγεθος νοικοκυριού στην
Ελλάδα ανέρχεται σε 2,6 άτομα με το μεγαλύτερο μέγεθος να εμφανίζεται στην
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Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών (3,0 άτομα) και το μικρότερο στις
Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού Τομέα Αθηνών (2,2 άτομα).
Ως Νοικοκυριό θεωρείται το σύνολο των ατόμων που διαμένουν μόνιμα σε μια κατοικία
(κανονική ή μη κανονική) είτε έχουν συγγενικές σχέσεις είτε όχι.
Το σύνολο των πυρηνικών οικογενειών στο Δήμο Θήρας ανέρχεται σε 4.297.
Ως πυρηνική οικογένεια θεωρείται η ύπαρξη δύο ή περισσοτέρων ατόμων μέσα στο
νοικοκυριό, τα οποία σχετίζονται ως σύζυγοι, ως συμβιούντες σύντροφοι ή ως γονέας και
παιδί. Έτσι, η πυρηνική οικογένεια περιλαμβάνει ένα ζεύγος χωρίς παιδιά ή ένα ζεύγος με
ένα ή περισσότερα παιδιά ή ένα μόνο γονέα με ένα ή περισσότερα παιδιά, που διαβιούν
μόνιμα στην ίδια κατοικία. Δύο άτομα θεωρείται ότι συμβιούν όταν έχουν συνήθη κατοικία
το ίδιο νοικοκυριό, δεν είναι παντρεμένα μεταξύ τους και αναφέρουν ότι έχουν μια σχέση
όμοια της έγγαμης.
Παιδί θεωρείται ένα οποιοδήποτε άτομο χωρίς σύντροφο ή παιδί, το οποίο έχει συνήθη
κατοικία στο νοικοκυριό του ενός τουλάχιστον από τους γονείς.

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

Ν

ΣΥΝΘΕΣΗ %

Ελληνική

12.376

79,59%

Άλλης χώρας

3.174

20,41%

Σύνολο

15.550

100,00%

Πηγή: Ίδια επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά η σύνθεση του μόνιμου πληθυσμού του
Δήμου κατά υπηκοότητα. Από τα αποτελέσματα της απογραφής προκύπτει ότι 12.376
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άτομα έχουν ελληνική υπηκοότητα (ποσοστό 79,59%) και 3.174 άτομα (ποσοστό 20,41%)
έχουν υπηκοότητα άλλης χώρας.

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
Άλλης χώρας
20,41%

Ελληνική
79,59%

Ελληνική

Άλλης χώρας

Γράφημα: Μόνιμος πληθυσμός Δήμου Θήρας κατά υπηκοότητα (Ίδια επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξέταση του επιπέδου εκπαίδευσης των κατοίκων
του Δήμου Θήρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του 2011, ο
παρακάτω πίνακας καταγράφει το ολοκληρωμένο επίπεδο εκπαίδευσης του μόνιμου
πληθυσμού κατά το 2011. Σημειώνεται ότι στον πληθυσμό αυτό περιλαμβάνονται τα άτομα
γεννηθέντα το 2004 και πριν.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ν

ΣΥΝΘΕΣΗ %

Πρωτοβάθμια

4.127

28,95%

Δευτεροβάθμια - Μεταδευτεροβάθμια

6.354

44,57%
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Τριτοβάθμια

1.487

10,43%

Λοιπά

2.287

16,04%

Σύνολο

14.255

100,00%

Πηγή: Ίδια επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ

Από το γράφημα που ακολουθεί προκύπτει ότι :
 το μεγαλύτερο ποσοστό του μόνιμου πληθυσμού, 44,57%, έχει ολοκληρώσει την
δευτεροβάθμια (απόφοιτοι Λυκείου, κλ.π.) και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση
(ΙΕΚ, Κολέγια, κλ.π.),
 ποσοστό 28,95% του μόνιμου πληθυσμού έχει ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια
εκπαίδευση και
 το αξιοπρόσεκτο ποσοστό 10,43% του μόνιμου πληθυσμού έχει ολοκληρώσει την
τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Λοιπά
16,04%
Τριτοβάθμια
10,43%

Πρωτοβάθμια
28,95%

Πρωτοβάθμια
Δευτεροβάθμια Μεταδευτεροβάθμια
Τριτοβάθμια
Λοιπά

Δευτεροβάθμια Μεταδευτεροβάθμι
α
44,57%
Γράφημα: Επίπεδο εκπαίδευσης μόνιμου πληθυσμού Δήμου Θήρας (Ίδια επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ)
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Κατά την απογραφή έτους 2011, από το σύνολο του μόνιμου πληθυσμού, 6.687 άτομα
δήλωσαν «απασχολούμενοι», 980 άτομα δήλωσαν ότι «ζητούσαν εργασία», 2.344 άτομα
δήλωσαν «μαθητές - σπουδαστές», 2.026 άτομα δήλωσαν «συνταξιούχοι», 2.003 άτομα
δήλωσαν «οικιακά» και στην κατηγορία «λοιπά» περιλαμβάνονται 1.510 άτομα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΧΟΛΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΧΟΛΙΑΣ

Ν

ΣΥΝΘΕΣΗ %

Απασχολούμενοι

6.687

43,00%

Ζητούν εργασία

980

6,30%

Μαθητές - Σπουδαστές

2.344

15,07%

Συνταξιούχοι

2.026

13,03%

Οικιακά

2.003

12,88%

Λοιπά

1.510

9,71%

Σύνολο

15.550

100,00%

Πηγή: Ίδια επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΧΟΛΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Λοιπά
9,71%
Οικιακά
12,88%

Απασχολούμενοι
43,00%

Συνταξιούχοι
13,03%

Μαθητές Σπουδαστές
15,07%
Απασχολούμενοι Ζητούν εργασία

Ζητούν εργασία
6,30%
Μαθητές - Σπουδαστές

Συνταξιούχοι

Οικιακά

Λοιπά

Γράφημα: Κατάσταση ασχολίας μόνιμου πληθυσμού Δήμου Θήρας (Ίδια επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ)

Από τα απογραφικά στοιχεία, προκύπτει ότι :
 ο Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός του Δήμου ανήλθε σε 7.667 άτομα (ποσοστό
49,31% του συνόλου του μόνιμου πληθυσμού),
 από το σύνολο του Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού, το 43,00% δήλωσε
«απασχολούμενοι» και το 6,30% δήλωσε ότι «ζητούσαν εργασία».
 ο Οικονομικά μη Ενεργός Πληθυσμός του Δήμου ανήλθε σε 7.883 άτομα (ποσοστό
50,69% του συνόλου του μόνιμου πληθυσμού).
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ - ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Οικονομικά ενεργοί – μη ενεργοί

Ν

ΣΥΝΘΕΣΗ %

Οικονομικά ενεργοί

7.667

49,31%

Οικονομικά μη ενεργοί

7.883

50,69%

Σύνολο

15.550

100,00%

Πηγή: Ίδια επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ

ΟΙΚΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ - ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Οικονομικά ενεργοί
49,31%

Οικονομικά μη
ενεργοί
50,69%

Οικονομικά ενεργοί

Οικονομικά μη ενεργοί

Γράφημα: Οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός Δήμου Θήρας (Ίδια επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ)

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η συμμετοχή των απασχολουμένων κάθε
κλάδου οικονομικής δραστηριότητας στο σύνολο των απασχολουμένων στην περιοχή μας,
σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011 :
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ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ν

ΣΥΝΘΕΣΗ %

Πρωτογενής

236

3,53%

Δευτερογενής

1.121

16,76%

Τριτογενής

5.330

79,71%

Σύνολο

6.687

100,00%

Πηγή: Ίδια επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ

Από την μελέτη των στοιχείων προκύπτει ότι τον κύριο τομέα απασχόλησης των κατοίκων
της περιοχής μας αποτελεί ο τριτογενής τομέας με ποσοστό 79,71%, ενώ ακολουθεί ο
δευτερογενής τομέας με ποσοστό 16,76% και ο πρωτογενής με ποσοστό 3,53 %.

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πρωτογενής
3,53%

Δευτερογενής
16,76%

Πρωτογενής
Δευτερογενής
Τριτογενής

Τριτογενής
79,71%
Γράφημα: Απασχολούμενοι στο Δήμο Θήρας κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (Ίδια επεξεργασία
στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ)
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ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Το κλίμα του νησιού είναι δροσερό λόγω των βορειοανατολικών ανέμων και ο χειμώνας
είναι γλυκός και ήπιος με μέση θερμοκρασία 10oC. Οι βροχές είναι συχνές το χειμώνα και
σχεδόν ανύπαρκτες το καλοκαίρι. Το έδαφος είναι εύφορο και ευνοεί την καλλιέργεια των
αμπελιών και της ντομάτας. Το νησί είναι σχεδόν άνυδρο με ελάχιστα πηγαία νερά.

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το βιοκλίμα της περιοχής προσδιορίζεται με τη μέθοδο των βιοκλιματικών ορόφων με βάση
το ομβροθερμικό πηλίκο του Emberger και το κλιματικό διάγραμμα για το μεσογειακό
κλίμα των Emberger – Sauvage.
Οι βιοκλιματικοί όροφοι διακρίνονται σε :
 σαχαριανό (ερημικό)
 ξηρό
 ημίξηρο
 ύφυγρο
 υγρό
Εφαρμόζοντας τη μέθοδο Emberger-Sauvage για τον καθορισμό του βιοκλιματικού τύπου
της κάθε περιοχής βρέθηκε ότι η Σαντορίνη ανήκει στον ημίξηρο βιοκλιματικό τύπο με
χειμώνα θερμό (Δρόσος, 2005).
Επίσης, εφαρμόζοντας την μέθοδο Emberger,Gaussen, Kassas, dePhilippis και Bagnoulis
βρέθηκε

πως

ο

χαρακτήρας

του

μεσογειακού

κλίματος

της

Θήρας

είναι

ο

Ξηροθερμομεσογειακός (Δρόσος, 2005).

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Το κλίμα της Σαντορίνης είναι Μεσογειακού τύπου με μέτριες βροχές, ήπιους χειμώνες,
σχετικά θερμά και ξηρά καλοκαίρια και μεγάλη ηλιοφάνεια όλο σχεδόν το χρόνο.
Ο χειμώνας είναι ήπιος με μέση θερμοκρασία περίπου 10 °C.
Οι βροχοπτώσεις σημειώνονται κυρίως τον χειμώνα, την άνοιξη και το φθινόπωρο, ενώ
είναι περιορισμένες έως μηδαμινές το καλοκαίρι. Γενικά, το κλίμα μπορεί να χαρακτηρισθεί
ευνοϊκό για την ανάπτυξη «ξηροφυτικής» Μεσογειακής βλάστησης.
Τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο ο καιρός χαρακτηρίζεται από ζεστές μέρες με συχνές
απρόβλεπτες

αλλαγές

της

θερμοκρασίας.

Οι

μήνες

Ιούνιος

και

Σεπτέμβριος,

χαρακτηρίζονται κυρίως από ηλιόλουστες μέρες με μέτριες έως υψηλές θερμοκρασίες.
Στο διάγραμμα που ακολουθεί η «ημερήσια μέση μέγιστη" (συμπαγής κόκκινη γραμμή)
δείχνει τη μέγιστη θερμοκρασία μιας μέσης ημέρας για κάθε μήνα για τη Σαντορίνη.
Ομοίως, η "ημερήσια μέση ελάχιστη" (συμπαγής μπλε γραμμή) δείχνει τη μέση ελάχιστη
θερμοκρασία. Οι ζεστές ημέρες και κρύες νύχτες (διακεκομμένες κόκκινες και μπλε
γραμμές) δείχνουν τον μέσο όρο της πιο ζεστής μέρας και της πιο κρύας νύχτας του κάθε
μήνα για τα τελευταία 30 χρόνια.
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Διάγραμμα: Μέσος όρος θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων με βάση στατιστικά στοιχεία των τελευταίων 30
ετών (Πηγή : meteoblue.com)

Το διάγραμμα μέγιστης θερμοκρασίας για τη Σαντορίνη εμφανίζει πόσες ημέρες ανά μήνα
επιτυγχάνονται συγκεκριμένες θερμοκρασίες.
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Διάγραμμα: Μέγιστες θερμοκρασίες στη Σαντορίνη με βάση στατιστικά στοιχεία των τελευταίων 30 ετών (Πηγή :
meteoblue.com)

Η Σαντορίνη παρότι είναι το νοτιότερο νησί των Κυκλάδων είναι και το ψυχρότερο. Αυτό
οφείλεται κυρίως στους βορειοανατολικούς ανέμους που επικρατούν, όπως εμφανίζεται
και στο παρακάτω διάγραμμα.
Το ακόλουθο διάγραμμα δείχνει τις ημέρες ανά μήνα, κατά τις οποίες ο άνεμος φθάνει μια
ορισμένη ταχύτητα.
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Διάγραμμα: Ταχύτητα ανέμου στη Σαντορίνη με βάση στατιστικά στοιχεία των τελευταίων 30 ετών (Πηγή :
meteoblue.com)

Το ροδόγραμμα για τη Σαντορίνη δείχνει πόσες ώρες ετησίως ο άνεμος φυσάει από την
υποδεικνυόμενη διεύθυνση. Παράδειγμα ΝΔ: ο άνεμος φυσά από τα Νότιο-Δυτικά (ΝΔ)
προς τα Βορειοανατολικά (ΒΑ).
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Γράφημα: Ανεμολόγιο Σαντορίνης με βάση στατιστικά στοιχεία των τελευταίων 30 ετών (Πηγή : meteoblue.com)

Από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι οι καλοκαιρινοί μήνες Ιούλιος και Αύγουστος είναι
οι θερμότεροι μήνες του έτους με ξηρό κλίμα και συχνά ψυχρό αέρα τα βράδια. Σε αυτούς
τους μήνες παρουσιάζονται και τα γνωστά μελτέμια του Αιγαίου Πελάγους, τα οποία
ξεκινούν απότομα και μπορεί να διαρκέσουν πολλές μέρες.Oι μήνες Οκτώβριος και
Φεβρουάριος χαρακτηρίζονται από χαμηλότερες θερμοκρασίες με λογικές ποσότητες
βροχόπτωσης.
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Το κλίμα της Σαντορίνης παρουσιάζει ιδιομορφίες - παρόλο ότι είναι το νοτιότερο νησί των
Κυκλάδων είναι και το ψυχρότερο - που οφείλονται στο ότι (Γιούργα, 1991):
 Υπάρχει πολύ δροσιά κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι τις πρωινές κυρίως ώρες και
ομίχλη το βράδυ.
 Το έδαφος είναι λευκού χρώματος και ως εκ τούτου έχει αφενός αυξημένη
ακτινοβολία και αφετέρου περιορισμένη απορρόφηση ηλιακής θερμότητας.
 Υπάρχει υψηλή μέση σχετική υγρασία.
 Οι βροχοπτώσεις είναι περιορισμένες.
Το διάγραμμα βροχόπτωσης είναι χρήσιμο στον προγραμματισμό διότι δείχνει τις εποχικές
διακυμάνσεις. Μηνιαία βροχόπτωση παραπάνω από 150 χιλιοστά δείχνει υγρό κλίμα ενώ
κάτω από 30 χιλιοστά είναι ως επί το πλείστον ξηρό.

Διάγραμμα: Υετός σε ημέρες ανά μήνα στη Σαντορίνη με βάση στατιστικά στοιχεία των τελευταίων 30 ετών
(Πηγή : meteoblue.com)
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Το διάγραμμα υετού για Σαντορίνη δείχνει πόσες ημέρες ανά μήνα, επιτυγχάνονται
ορισμένα ποσά υετού.
Το ακόλουθο γράφημα δείχνει το μηνιαίο αριθμό ημερών με καιρό αίθριο, λίγο νεφελώδη,
νεφοσκεπή και τις ημέρες με βροχή. Οι ημέρες με λιγότερο από 20% νεφοκάλυψη
θεωρούνται ως αίθριες, με 20-80% νεφοκάλυψη ως νεφελώδεις και με περισσότερα από
80%, ως νεφοσκεπείς.

Διάγραμμα: Περιγραφή καιρού (νεφελώδης, αίθριος, ημέρες βροχόπτωσης) στη Σαντορίνη με βάση στατιστικά
στοιχεία των τελευταίων 30 ετών (Πηγή : meteoblue.com)

ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ – ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Η Σαντορίνη ή Θήρα ανήκει στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων και βρίσκεται 120 km
βόρεια της Κρήτης. Αποτελείται από τα νησιά Θήρα, Θηρασία, Ασπρονήσι, Παλαιά
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Καμένη και Νέα Καμένη. Η Θήρα, η Θηρασία και το Ασπρονήσι είναι τα υπολείμματα της
μεγάλης Μινωικής έκρηξης, ενώ η Παλαιά και Νέα Καμένη σχηματίστηκαν στο κέντρο της
καλδέρας από μεταγενέστερες εκχύσεις λάβας κατά τους ιστορικούς χρόνους, με τελευταία
έκρηξη το 1950.
Το ηφαιστειακό σύμπλεγμα της Σαντορίνης είναι το πιο ενεργό του Ηφαιστειακού Τόξου
του Νοτίου Αιγαίου. Το ηφαιστειακό τόξο έχει μήκος 500 km και πλάτος 20-40 km και
εκτείνεται από την ηπειρωτική Ελλάδα μέχρι την Τουρκία. Τα κύρια ηφαιστειακά κέντρα
στον ελληνικό χώρο είναι τα Μέθανα, ή Μήλος, η Σαντορίνη και η Νίσυρος. Το τόξο
σχηματίζεται από την κατάδυση της Αφρικανικής πλάκας κάτω από την Ευρασιατική, ή
ακριβέστερα την υποπλάκα του Αιγαίου. Η κατάδυση γίνεται με ταχύτητα 5 cm/έτος προς
τα βορειοανατολικά με γωνία 30ο-40ο, και το όριο μεταξύ των δύο πλακών βρίσκεται στην
Ελληνική Τάφρο νότια της Κρήτης.
Το ηφαιστειακό σύμπλεγμα της Σαντορίνης αποτελείται από την Σαντορίνη, τα
νησάκια Χριστιανά 20 χλμ. νοτιοδυτικά και το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπο 7 χλμ.
βορειοανατολικά. Η θέση των ηφαιστειακών κέντρων ελέγχεται από ένα μεγάλο ρήγμα με
κατεύθυνση ΝΔ-ΒΑ που ξεκινά από τα Χριστιανά και καταλήγει στην Αμοργό. Αυτή είναι η
κύρια δίοδος που επιτρέπει στο μάγμα να ανέβει από τα μεγάλα βάθη στην επιφάνεια.
Το προ-ηφαιστειακό υπόβαθρο εμφανίζεται στο νοτιοανατολικό μέρος του νησιού, κυρίως
στον Προφήτη Ηλία, στο Γαβρήλο, και στον Αθηνιό. Αποτελείται από μεταμορφωμένους
ασβεστόλιθους και σχιστόλιθους.

ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί της Σαντορίνης και η εξέλιξη του ηφαιστειακού πεδίου της,
έχουν μελετηθεί από αρκετούς ερευνητές κατά το παρελθόν. Ο Fouqué (όπως αναφέρεται
στο Druittet. al., 1999) έκανε την πρώτη λεπτομερή γεωλογική και πετρολογική μελέτη της
Σαντορίνης. Ο Reck (όπως αναφέρεται στο Druittet. al., 1999) έκανε την πρώτη συστηματική
μελέτη της στρωματογραφίας της Σαντορίνης. Ο Marinatos (όπως αναφέρεται στο Druittet.
al., 1999) ανακάλυψε την πόλη του Ακρωτηρίου της Εποχής του Χαλκού, που ήταν θαμμένη
κάτω από μέτρα κίσσηρης και στάχτης και αυτή του η ανακάλυψη επέφερε σημαντικές
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εξελίξεις στη γεωλογική έρευνα και την ιστορία της Σαντορίνης. Οι Pichler and Kussmaul
(όπως αναφέρεται στο Druittet. al., 1999) παρουσίασαν μια σύντομη περιγραφή των
ηφαιστειακών χαρακτηριστικών των αλληλουχιών λάβας, τις οποίες χώρισαν σε οκτώ
ηφαιστειακά κέντρα.
Περιέγραψαν και ταξινόμησαν τα ηφαιστειακά πετρώματα της Σαντορίνης και συζήτησαν
πιθανές πετρογενετικές διαδικασίες. Οι Pichler and Kussmaul (όπως αναφέρεται στο
Druittet. al., 1999) δημοσίευσαν έναν νέο γεωλογικό χάρτη της Σαντορίνης σε κλίμακα
1:20000 και παρουσίασαν μια νέα στρωματογραφία βασισμένη στο πρωτότυπο σχήμα του
Reck (όπως αναφέρεται στο Druittet. al., 1999). Οι Heiken and McCoy (όπως αναφέρεται
στο Druittet. al., 1999) προσπάθησαν να προσδιορίσουν την προ-Μινωική παλαιο-γεωλογία
και παλαιο-τοπογραφία της Σαντορίνης και συμπέραναν ότι η κατάρρευση της Μινωικής
καλδέρας οδήγησε στο σχηματισμό της σημερινής βόρειας λεκάνης, αλλά ότι η νότια
λεκάνη προϋπήρχε ως μία μακράς διάρκειας κατάπτωση. Ο Druitt (όπως αναφέρεται στο
Druittet. al., 1999) παρουσίασε μια νέα στρωματογραφία της Σαντορίνης, αποκαλώντας την
πυροκλαστική διαδοχή ως "Πυροκλαστικό Σχηματισμό Θήρας" και διαίρεσε αυτή τη
διαδοχή σε δύο κύκλους. Αναγνώρισε δώδεκα μεγάλες πυροκλαστικές αποθέσεις στα
τοιχώματα της καλδέρας και τις ονομάτισε. Οι Druitt and Francaviglia (1992) μελέτησαν το
σχηματισμό της καλδέρας στη Σαντορίνη και τη φυσιογραφία των νησιών κατά την ύστερη
Εποχή του Χαλκού. Αναγνώρισαν τουλάχιστον τέσσερα γεγονότα κατάρρευσης της
καλδέρας στη Σαντορίνη και ανακατασκεύασαν τη σύνθετη καλδέρα που υπήρχε πριν από
τη Μινωική έκρηξη.
Η Σαντορίνη σύμφωνα με το Μουντράκη (όπως αναφέρεται στο Δημητριάδης Ι., 2008)
ανήκει στην Ενότητα των Νοτίων Κυκλάδων της Αττικοκυκλαδικής Ζώνης. Στους κύριους
γεωλογικούς σχηματισμούς αυτής της ενότητας περιλαμβάνονται το κρυσταλλοσχιστώδες
υπόβαθρο με γνεύσιους, αμφιβολίτες και σχιστόλιθους ηλικίας Παλαιοζωικού και ένας
ορίζοντας ανθρακικών μεταμορφωμένων πετρωμάτων (μάρμαρα και δολομίτες) ηλικίας
Ανώτερου Τριαδικού-Ανώτερου Κρητιδικού. Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της ενότητας είναι
ότι τα πετρώματα της εμφανίζουν μεταμόρφωση πρασινοσχιστολιθικής έως αμφιβολιτικής
φάσης.
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Η Σαντορίνη είναι ένα σύμπλεγμα από πέντε νησιά. Η Θήρα, η Θηρασιά και το Ασπρονήσι
είναι διατεταγμένα σε ένα διαμελισμένο δακτύλιο γύρω από μία πλημμυρισμένη καλδέρα,
στην οποία βρίσκονται τα νησιά Παλαιά και Νέα Καμένη. Η καλδέρα είναι μία σύνθετη
δομή που προκύπτει από τουλάχιστον τέσσερα γεγονότα κατάρρευσης (Druitt and
Francaviglia, 1992). Οι απόκρημνοι γκρεμοί της καλδέρας της Θήρας και της Θηρασιάς,
φθάνουν σε ύψος μεγαλύτερο των 300 μ. από το επίπεδο της θάλασσας, όπως π.χ. στο
ακρωτήριο Τούρλος. Η νοτιοανατολική Θήρα κυριαρχείται από δύο ορεινούς όγκους του
υποβάθρου, τα βουνά Προφήτης Ηλίας και Μέσα Βουνό και την κορυφογραμμή του
Γαβρήλου, τα οποία είναι οι προεξέχουσες κορυφές του προ-ηφαιστειακού νησιού. Η
αρχική δυτική ακτή αυτού του προ-ηφαιστειακού νησιού διατηρείται στον Αθηνιό, όπου
έχει ξεθαφτεί από την κατάρρευση της καλδέρας.
Το βουνό Προφήτης Ηλίας (567 μ.) είναι η υψηλότερη κορυφή στη Σαντορίνη. Άλλες
κορυφές αποτελούν τα βουνά Λουμαράβι και Αρχάγγελος στη νότια Θήρα, τα βουνά
Μικρός Προφήτης Ηλίας, Μεγάλο Βουνό και Κόκκινο Βουνό στη βόρεια Θήρα και το βουνό
Βίγλος στη Θηρασιά, τα οποία είναι όλα ηφαιστειακής προέλευσης.
Μέσα στην καλδέρα διακρίνονται τρεις λεκάνες με διαφορετικά περιβάλλοντα απόθεσης
ηφαιστειακού υλικού, που διαχωρίζονται μεταξύ τους από τη Νέα Καμένη. Η βόρεια, η
μεγαλύτερη και βαθύτερη (389 μ.), αναπτύσσεται μεταξύ των νήσων Καμένων, της
Θηρασιάς και του βορείου τμήματος της καλδέρας. Η δυτική και η μικρότερη σε μέγεθος
(βάθος 325 μ.), αναπτύσσεται μεταξύ του Ασπρονησίου, της Παλαιάς Καμένης και της
νότιας Θηρασιάς. Τέλος, η νότια λεκάνη (βάθος 297 μ.) καλύπτει μια μεσαίας τάξεως
έκταση και αναπτύσσεται μεταξύ των νήσων Καμένων και του νοτιότερου τμήματος της
καλδέρας (Nomikouetal. 2012c, 2014b).
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Γεωλογικός χάρτης της Σαντορίνης (Βουγιουκλάκης 1997)
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ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Κατά τα τελευταία περίπου 200 χιλ. έτη, στο ηφαιστειακό πεδίο της Σαντορίνης έχουν λάβει
χώρα τουλάχιστον 12 μεγάλες εκρήξεις, αλλά και πολλές μικρότερες. Οι περισσότερες από
τις 12 μεγάλες εκρήξεις, αποφόρτισαν πιθανότατα όγκους εκβλημάτων εύρους 1-10 km3 ή
και περισσότερο και οι τρεις εξ αυτών δημιούργησαν καλδέρες, για τις οποίες οι γεωλογικές
αποδείξεις έχουν διατηρηθεί. Η σωρευτική πυροκλαστική διαδοχή από αυτές τις εκρήξεις,
αναφέρεται ανεπίσημα και ως "Πυροκλαστικός Σχηματισμός Θήρας" από τους Druittetal.
(1989), είναι μέχρι και 200 μ. σε πάχος και εκτίθεται καλά στα τοιχώματα της καλδέρας της
Σαντορίνης πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Κάθε μία από τις μεγάλες εκρήξεις
ξεκίνησε με μία Πλινιακή ή υπο-Πλινιακή φάση και οι περισσότερες εξ αυτών
δημιούργησαν πυροκλαστικές ροές.
Έχουν καταγραφεί δύο μεγάλοι (~180 χιλ. ετών) κύκλοι ηφαιστειακής δραστηριότητας μέσα
στον "Πυροκλαστικό Σχηματισμό Θήρας". Κάθε εκρηκτικός κύκλος ξεκίνησε με εκρήξεις
βασικών έως ενδιαμέσων μαγμάτων και τερματίστηκε με ένα ζευγάρι μεγάλων πυριτικών
εκρήξεων και κατάρρευση της καλδέρας. Η Θήρα, η Θηρασία και το Ασπρονήσι είναι
καλυμμένα από ένα συνεχόμενο στρώμα λευκού τόφφου που αποτέθηκε από τη Μινωική
έκρηξη. Οι ευρείες, ήπιας κλίσης παράκτιες πεδιάδες της Θήρας και της Θηρασιάς,
αποτελούνται κυρίως από Μινωικό ιγκνιμβρίτη.
Τα νησιά Παλαιά Καμένη και Νέα Καμένη βρίσκονται κοντά στο κέντρο της καλδέρας και
είναι οι χερσαίες εκφράσεις ενός μεγάλου υποθαλάσσιου ηφαιστείου, το οποίο είναι
μεταγενέστερο της Μινωικής έκρηξης. Ένας λεπτομερής γεωλογικός χάρτης της Σαντορίνης
δίνεται στην παρακάτω εικόνα (Druittet. al., 1999).
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ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
Όπως έχει αναλυθεί παραπάνω, η γεωμορφολογία της Σαντορίνης είναι ιδιαίτερα
εντυπωσιακή καθώς οι νησίδες Θήρα και Θηρασία σχηματίζουν ένα σύνθετο
στρωματοηφαίστειο με μια επιβλητική πολυσύνθετη καλδέρα, η οποία σχηματίστηκε
σταδιακά ύστερα από πολυάριθμες βίαιες εκρήξεις.
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Εικόνα 1: Χάρτης κινήσεων των λιθοσφαιρικών πλακών στον ελλαδικό χώρο και ενεργός γεωδυναμική
κατάσταση, τροποποιημένος κατά Papazachos.

Τα τοιχώματα της καλδέρας αποτελούνται από απότομα πρανή, ενώ οι νεότερες αποθέσεις
λάβας δημιούργησαν την Παλαιά και την Νέα Καμένη που βρίσκονται στο κέντρο της
καλδέρας.

Εικόνα: Βαθυμετρικός χάρτης του θαλάσσιου πυθμένα και των μεγάλων ρηγμάτων γύρω από τη Σαντορίνη,
τροποποιημένος κατά Perrisoratis (όπως αναφέρεται στο Druittet. al., 1999)

Η Θήρα, η Θηρασιά και το Ασπρονήσι είναι τα υπολείμματα του προϊστορικού στρογγυλού
νησιού. Τα νησιά αυτά περιβάλλουν μια βαθιά υδάτινη λεκάνη (καλδέρα), από το κέντρο
της οποίας αναδύθηκαν τα νησάκια Παλαιά και Νέα Καμένη. Η καλδέρα έχει διαστάσεις
11*7 χλμ. και βάθος που φτάνει τα 390 μ. (Lekkasetal. 2010, Nomikouetal. 2014b). Ο Δήμος
Θήρας είναι ένα από τα πολλά ηφαίστεια του Τεταρτογενούς που καθορίζουν το σημερινό
ενεργό ηφαιστειακό τόξο του Νοτίου Αιγαίου, το οποίο έχει 500 χλμ. μήκος και 20-40 χλμ.
πλάτος και εκτείνεται από τις ανατολικές ακτές της ηπειρωτικής Ελλάδας ως τις ακτές της
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Τουρκίας. Συγκαταλέγεται μαζί με τα Μέθανα, τη Νίσυρο και τη Μήλο στα ενεργά
ηφαίστεια της Ελλάδας. Το ηφαιστειακό σύμπλεγμα του Δήμου αποτελείται από τη
Σαντορίνη, τα νησάκια Χριστιανά (20 χλμ. νοτιοδυτικά της Σαντορίνης) και το υποθαλάσσιο
ηφαίστειο του Κολούμπου (7 χλμ. βορειοανατολικά της Σαντορίνης).

Εικόνα: Σχηματική απεικόνιση του ηφαιστειακού τόξου του Ν. Αιγαίου (Παπανικολάου, 1998)

Η Καλδέρα είναι μία σύνθετη δομή που προκύπτει από τουλάχιστον τέσσερα γεγονότα
κατάρρευσης (Druitt and Francaviglia, 1992). Οι απόκρημνοι γκρεμοί της καλδέρας της
Θήρας και της Θηρασιάς, φθάνουν σε ύψος μεγαλύτερο των 300 μ. από το επίπεδο της
θάλασσας, όπως π.χ. στο ακρωτήριο Τούρλος. Η νοτιοανατολική Θήρα κυριαρχείται από
δύο ορεινούς όγκους του υποβάθρου, τα βουνά Προφήτης Ηλίας και Μέσα Βουνό και την
κορυφογραμμή του Γαβρήλου, τα οποία είναι οι προεξέχουσες κορυφές του
προηφαιστειακού νησιού. Η αρχική δυτική ακτή αυτού του προηφαιστειακού νησιού
διατηρείται στον Αθηνιό, όπου έχει ξεθαφτεί από την κατάρρευση της καλδέρας. Το βουνό
Προφήτης Ηλίας (567 m) είναι η υψηλότερη κορυφή στη Σαντορίνη. Άλλες κορυφές
αποτελούν τα βουνά Λουμαράβι και Αρχάγγελος στη νότια Θήρα, τα βουνά Μικρός
Προφήτης Ηλίας, Μεγάλο Βουνό και Κόκκινο Βουνό στη βόρεια Θήρα και το βουνό Βίγλος
στη Θηρασιά, τα οποία είναι όλα ηφαιστειακής προέλευσης.
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Εικόνα: Συνδυασμένος βαθυμετρικός και τοπογραφικός χάρτης της καλδέρας της Σαντορίνης με χωρική ανάλυση
15 m. Τρεις μετα-μινωικές υπολεκάνεςοροθετούνται μέσα στην καλδέρα (Nomikouetal., 2014b).

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

Οι γεωτεκτονικές και μαγματικές συνθήκες που επικρατούν στο Δήμο έχουν δημιουργήσει
ευνοϊκές προϋποθέσεις για σημαντική γεωθερμική και υδροθερμική δραστηριότητα. Οι
θερμές πηγές αναβλύζουν στο εσωτερικό μέρος της καλδέρας κατά μήκος ρηγμάτων και
ρωγμώσεων που υπάρχουν μέσα στο προηφαιστειακό υπόβαθρο. Οι κυριότερες πηγές
βρίσκονται νότια του Αθηνιού στη θέση Πλάκα (33.6°C), στα πρανή της καλδέρας, στο
Αθέρμι Χριστού (56°C) και στην Βλυχάδα (32°C) στο νοτιότερο άκρο του νησιού. Η ύπαρξη
επιφανειακών πολύ πρόσφατων και υδροπερατών ηφαιστειακών στρωμάτων επιτρέπει τη
διείσδυση του θαλασσινού νερού, τη μείωση της θερμοκρασίας των ανερχόμενων ρευστών,
εμποδίζοντας ταυτόχρονα την εμφάνιση πιο εντυπωσιακών επιφανειακών γεωθερμικών
εκδηλώσεων σε ένα τόσο ενεργό ηφαιστειακό νησί.
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Χάρτης: Όρια του πιθανού γεωθερμικού πεδίου χαμηλής ενθαλπίας της Σαντορίνης. πηγή: ΙΓΜΕ, Δ/ΝΣΗ
Γεωθερμίας και Θεμομεταλλικών Υδάτων.
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Η γεωθερμική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το ΙΓΜΕ τη δεκαετία του 1980 έδειξε την
ύπαρξη γεωθερμικής ανωμαλίας εντός ή πολύ κοντά στο μεταμορφωμένο υπόβαθρο, μέσα
στο οποίο αναπτύσσεται το υδροθερμικό σύστημα τουλάχιστον χαμηλής και πιθανότατα
μέσης ενθαλπίας. Τα θερμά ρευστά προστατεύονται και απομονώνονται, λόγω των
αδιαπέρατων πετρωμάτων του υποβάθρου, από το ψυχρό επιφανειακό μετεωρικό ή
θαλασσινό νερό. Τα «ανοικτά» κανονικά ρήγματα που υπάρχουν στην περιοχή,
λειτουργούν ως οδοί κυκλοφορίας των «γεωθερμικών» νερών και επιτρέπουν την άνοδό
τους προς την επιφάνεια. Στη βόρεια Θήρα επικρατούν χαμηλές θερμοκρασιακές βαθμίδες.
Γεωηλεκτρική έρευνα επιβεβαίωσε την παρουσία ενός σημαντικού γεωθερμικού
συστήματος χαμηλής ενθαλπίας στο νότιο τμήμα της Σαντορίνης, μεταξύ Ακρωτηρίου,
Εμπορείου και Μεγαλοχωρίου και οδήγησε στη χωροθέτηση ενός πιθανού γεωθερμικού
πεδίου (ΥΑ Δ9Β/Φ166/12647/ΓΔΦΠ3557/193, ΦΕΚ 1012/Β, 19-7-2005).
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, η Θήρα ανήκει στο νησιωτικό σύμπλεγμα των
Κυκλάδων και αποτελεί το νοτιότερο άκρο του Ενεργού Ηφαιστειακού Τόξου του Νοτίου
Αιγαίου. Οι γεωλογικές, τεκτονικές και μαγματικές συνθήκες που επικρατούν στην
ευρύτερη περιοχή (πρόσφατη ηφαιστειότητα, ενεργά ρήγματα, ύπαρξη μαγματικών
θαλάμων σε μικρά σχετικά βάθη κλπ), ευνοούν την ανάπτυξη σημαντικών γεωθερμικών
ταμιευτήρων, η ύπαρξη των οποίων επιβεβαιώθηκε στο νότιο τμήμα του νησιού μετά από
συστηματική έρευνα που διεξήγαγε το ΙΓΜΕ τη δεκαετία του 1980.
Συγκεκριμένα, μετά τη διάνοιξη εννέα (9) ερευνητικών και τριών (3) παραγωγικών
γεωτρήσεων στο νότιο τμήμα της Σαντορίνης εντοπίστηκαν γεωθερμικά ρευστά χαμηλής
ενθαλπίας, με θερμοκρασίες 30-65οC σε σχετικά μικρά βάθη (50-300m) και οριοθετήθηκε
το πιθανό γεωθερμικό πεδίο χαμηλής ενθαλπίας έκτασης 25τ.χλμ., στην περιοχή μεταξύ
των οικισμών Μεγαλοχώρι, Περίσσα, Βλυχάδα και Ακρωτήρι. Τα γεωφυσικά, γεωλογικά και
γεωχημικά δεδομένα (γεωθερμόμετρα) συνηγορούν στην ύπαρξη ταμιευτήρων μέσης
ενθαλπίας σε μεγαλύτερα βάθη μέσα στο προ-ηφαιστειακό υπόβαθρο (καρστικοποιημένοι
ασβεστόλιθοι/τεκτονισμένοι σχιστόλιθοι) σε βάθη, που σύμφωνα και με τη γεωθερμική
βαθμίδα στη νότια Σαντορίνη, θα πρέπει να ξεπερνούν τα 800 μ.
Σε ό,τι αφορά τη γεωθερμική έρευνα που διεξήχθη στη περιοχή του Δήμου Θήρας, από τον
Μάιο έως τον Οκτώβριο του 2014, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος
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«Αξιολόγηση των γεωθερμικών πόρων και των τρόπων αξιοποίησής τους στη Σαντορίνη».
Κατά τη διάρκεια των εργασιών υπαίθρου, έγιναν μετρήσεις θερμοκρασίας και ηλεκτρικής
αγωγιμότητας σε συνολικά 149 γεωτρήσεις και πηγάδια σε όλο το νησί. Η πλειονότητα των
μετρήσεων έγινε στην κεφαλή των γεωτρήσεων, που σχεδόν όλες συνάντησαν τον ρηχότερο
υδροφόρο ακριβώς ή κοντά στο επίπεδο της θάλασσας. Σε έξι (6) από τις καταγεγραμμένες
γεωτρήσεις, δεν κατέστη δυνατή η μέτρηση της θερμοκρασίας και τα αναγραφόμενα
δεδομένα προήλθαν από μαρτυρίες των ιδιοκτητών ή από βιβλιογραφικά δεδομένα.
Μέτρηση της θερμοκρασίας σε συνάρτηση με το βάθος πραγματοποιήθηκε σε έξι (6) μόνο
γεωτρήσεις σε διάφορα σημεία της περιοχής έρευνας, διότι στις περισσότερες περιπτώσεις
οι γεωτρήσεις βρισκόταν εν λειτουργία την περίοδο των μετρήσεων ή δεν ήταν διαθέσιμες
από τους ιδιοκτήτες. Λόγω του μικρού βάθους των γεωτρήσεων, το εύρος των καμπυλών
θερμοκρασίας-βάθους που προέκυψαν είναι περιορισμένο. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι
όλες οι γεωτρήσεις που μετρήθηκανσυνάντησαν τον υδροφόρο ορίζοντα και επηρεάζονται
από την υπόγεια κυκλοφορία του νερού. Επιτόπιες μετρήσεις της ηλεκτρικής αγωγιμότητας
πραγματοποιήθηκαν στην κεφαλή 114 γεωτρήσεων, ενώ δείγματα νερού συλλέχθηκαν από
8 γεωτρήσεις, τα οποία αναλύθηκαν στη συνέχεια για τη μέτρηση των φυσικοχημικών
παραμέτρων, των κυρίων ιόντων, των βαρέων μετάλλων και ιχνοστοιχείων.
Τα αποτελέσματα της επιτόπιας και εργαστηριακής έρευνας μπορούν να συνοψιστούν ως
εξής:
 Οι υψηλότερες θερμοκρασίες επικρατούν, όπως ήταν αναμενόμενο, εντός του
γεωθερμικού πεδίου. Στην περιοχή του Μεγαλοχωρίου κυμαίνονται από 45οC έως
65οC, σε γεωτρήσεις με βάθη από 80 έως 240 μ. Κοντά στο Εμπορείο ξεπερνούν
τους 27οC, σε πολύ ρηχές γεωτρήσεις (25-60 μ.), ενώ στη Βλυχάδα κυμαίνονται από
27οC έως 32οC, επίσης σε μικρού βάθους γεωτρήσεις (έως 35 μ.).
 Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες μετρήθηκαν στο βόρειο τμήμα της Σαντορίνης, στην
ευρύτερη περιοχή της Οίας, οι οποίες ανέρχονται στους 22οC σε γεωτρήσεις με
βάθη 25-40 μ., εκτός μίας βαθύτερης (182μ.) δημοτικής γεώτρησης που
χρησιμοποιείται για αφαλάτωση και η θερμοκρασία της ξεπερνά τους 24οC.
 Στο κεντρικό τμήμα του νησιού, στην περιοχή νότια του Βουρβούλου και μέχρι τα
βόρεια περιθώρια του γεωθερμικού πεδίου αποκαλύπτεται μία ευρεία ζώνη
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θερμικής ανωμαλίας με θερμοκρασίες που στην περιοχή Φηρών-Μεσαριάς
ξεπερνούν τους 27ο C στην κεφαλή των γεωτρήσεων και αυξάνονται μεταβαίνοντας
νοτιότερα.
 Σε όλο το νησί υπάρχουν πολύ ρηχοί υδροφόροι με θερμοκρασίες μέχρι 25οC, ενδεικτικές αβαθούς γεωθερμίας.
 Οι γεωθερμικές βαθμίδες που υπολογίστηκαν από την κατά βάθος μέτρηση της
θερμοκρασίας σε έξι (6) γεωτρήσεις κυμαίνονται από 4.8 έως 40°C /100 μ. Παρόλα
αυτά, οι βαθμίδες αυτές δεν θεωρούνται απολύτως αξιόπιστες λόγω του μικρού
βάθους των γεωτρήσεων και της εισροής νερού στον πυθμένα τους, γεγονός που
επηρεάζει την κατανομή των θερμοκρασιών στο εσωτερικό τους. Στην περιοχή του
γεωθερμικού πεδίου, οι υπολογιζόμενες βαθμίδες σχεδόν ταυτίζονται με αυτές που
είχαν υπολογιστεί από τις ερευνητικές γεωτρήσεις του ΙΓΜΕ.
 Από τα εφαρμοζόμενα γεωθερμόμετραSiO2, Na/K και Na/K/Ca, προέκυψαν
θερμοκρασίες ταμιευτήρα 130-150°C. Οι θερμοκρασίες αυτές, με βάση τα
γεωφυσικά και γεωλογικά στοιχεία αλλά και τη γεωθερμική βαθμίδα στη νότια
Σαντορίνη, είναι πολύ πιθανόν να εντοπιστούν σε βάθη 700-1000 μ.
 Οι τιμές της ηλεκτρικής αγωγιμότητας που μετρήθηκαν επιτόπου στην κεφαλή των
γεωτρήσεων κυμαίνονται από 900 έως 6700μS/cm, εκτός από τρεις γεωτρήσεις στις
περιοχές Περίσσας, Μονόλιθου και Εμπορείου που η τιμή τους ξεπερνά τα
10000μS/cm, και τις δημοτικές γεωτρήσεις των μονάδων αφαλάτωσης, στις οποίες
η ηλεκτρική αγωγιμότητα ήταν πάνω από 20000μS/cm.
 Οι χημικές αναλύσεις των δειγμάτων από οκτώ (8) γεωτρήσεις δείχνουν ότι όλα τα
δείγματα είναι εμπλουτισμένα σε ιόντα Cl και Na, ενώ σύμφωνα με την κατάταξη
Piper ανήκουν στην κατηγορία των Cl-SO4 νερών. Δεν ανιχνεύθηκαν τοξικά στοιχεία
όπως Pb, Cu, Cr, Sb, Zn και Cd, όμως αυξημένες συγκεντρώσεις As (πάνω από το
όριο ποσιμότητας) βρέθηκαν σε 5 από τα 8 δείγματα. Η εφαρμογή ιοντικών λόγων,
δείχνει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα νερά προέρχονται από ανάμιξη
επιφανειακού και θαλασσινού νερού.
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Τα δύο βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τα παραπάνω αποτελέσματα
αφορούν:
(i)

την ύπαρξη μιας εκτεταμένης ζώνης θερμικής ανωμαλίας χαμηλής ενθαλπίας
βόρεια της περιοχής του γεωθερμικού πεδίου, στο κεντρικό τμήμα του νησιού,

(ii)

την παρουσία πολύ ρηχών και καλής απόδοσης υδροφόρων με θερμοκρασίες
από 20°C έως 25°C σε όλο το νησί.

Χάρτης: Απεικόνιση Γεωτρήσεων Θήρας. Πηγή: Παπαχρήστου (2014)

Δεδομένων των ενεργειακών αναγκών του Δήμου Θήρας, οι οποίες πολλαπλασιάζονται
κατά την εκτεταμένη τουριστική περίοδο καθώς και της προσπάθειας του Δήμου Θήρας για
χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς χώρους, η
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αξιοποίηση του υπάρχοντος γεωθερμικού δυναμικού αποτελεί μια πολύ ελκυστική
προοπτική.

Εικόνα: Καμπύλες ίσης θερμοκρασίας

Προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι υπάρχει ένα αξιόλογο γεωθερμικό δυναμικό χαμηλής
θερμοκρασίας στη Σαντορίνη, κυρίως στην περιοχή Μεγαλοχωρίου. Το δυναμικό αυτό θα
μπορούσε κάλλιστα να αξιοποιηθεί, μεταξύ άλλων, για την ανάπτυξη συγκροτημάτων
ευεξίας (SPA), κάτι που θα μπορούσε να συνεισφέρει στην επέκταση της τουριστικής
περιόδου του νησιού, στη θέρμανση ή στην υποβοήθηση θερμοκηπίων, αλλά και στην
αφυδάτωση αγροτικών προϊόντων και κυρίως της άνυδρης σαντορινιάς ντομάτας που είναι
ένα από τα κυριότερα αγροτικά προϊόντα του νησιού. Η ύπαρξη δυναμικού μέσης
ενθαλπίας (με θερμοκρασίες νερών 90°C-120°C) που μπορεί να υπάρχει σε μεγαλύτερα
βάθη θεωρείται περισσότερο από βέβαιη. Σε αυτή την περίπτωση τα γεωθερμικά ρευστά
μέσης ενθαλπίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ηλεκτροπαραγωγή με το δυαδικό
κύκλο, για αφαλάτωση υφάλμυρου ή θαλασσινού νερού και για θέρμανση χώρων.
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Στη μακρά διάρκεια των μέσων και νεότερων χρόνων, υπήρξαν γεγονότα και καταστάσεις
που έφεραν μεγάλες και ενίοτε απότομες αλλαγές στην κοινωνική και οικονομική ζωή της
Σαντορίνης: Φράγκοι και Τούρκοι κατακτητές, πειρατικές επιδρομές, ηφαιστειακή
δραστηριότητα και μεγάλοι σεισμοί επηρέασαν άμεσα την ζωή των κατοίκων και την
ιστορική εξέλιξη των οικισμών της.
Οι τελευταίοι δύο αιώνες υπήρξαν ιδιαίτερα καθοριστικοί για τη διαμόρφωση της
τρέχουσας εικόνας του νησιού.
Η Σαντορίνη, ως μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη πριν τον 19ο αιώνα, δέχθηκε βαρύ πλήγμα στην
οικονομία της μετά την επικράτηση της μηχανοκίνητης τεχνολογίας στα καράβια και την
απαξίωση των ιστιοφόρων πλοίων που αποτελούσαν κατά κύριο λόγο τον στόλο της.
Αποτέλεσμα ήταν η μείωση εξαγωγών του σπουδαίου τοπικού οίνου της ο περιορισμός της
παραγωγής του και κατ’ επέκταση η σταδιακή εγκατάλειψη της αγροτικής οικονομίας.
Στις αρχές του 20ου αιώνα ο πληθυσμός και ο πλούτος του νησιού είχαν μειωθεί κατά πολύ.
Ο ισχυρός σεισμός του 1956 επιδείνωσε την κατάσταση και σχεδόν ερήμωσε τους
περισσότερους οικισμούς. Στις δεκαετίες του 1970 και 1980, αρχικά με πρωτοβουλίες του
ΕΟΤ και στη συνέχεια χάρη στη συνολική τουριστική προβολή της χώρας, η Σαντορίνη
εξελίχθηκε σε ελάχιστο χρόνο σε έναν από τους πιο διάσημους τουριστικούς προορισμούς
παγκοσμίως.
Στον τουρισμό οφείλει η Σαντορίνη την οικονομική της ευμάρεια και ανάπτυξη. Η
αρχιτεκτονική αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα της ιστορικής πορείας του νησιού,
βρίσκοντας τρόπους να προσαρμοστεί στις εκάστοτε σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές
αλλαγές. Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζεται το υφιστάμενο θεσμικό
πολεοδομικό καθεστώς των περιοχών εκτός σχεδίου (υπαίθρου) και των συγκροτημένων
οικιστικών περιοχών του Δήμου.
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
Έως τη δημοσίευση του από 10.08.1978 Π.Δ. (ΦΕΚ 538 Δ΄), όπως συμπληρώθηκε με το από
24.05.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 270 Δ΄), για δόμηση εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού, η
δόμηση δεν ακολουθούσε συγκεκριμένους κανόνες. Το 1990, καθορίστηκε η ΖΟΕ Θήρας
(ΦΕΚ 139/Δ/19.03.1990), οι διατάξεις της οποίας τροποποιήθηκαν το 2012, με το από
27.04.2012 Προεδρικό Διάταγμα ( ΦΕΚ ΑΑΠ 144).
Η αντιμετώπιση των ελλείψεων επιχειρήθηκε με την τροποποίηση και συμπλήρωση του
Π.Δ. της ΖΟΕ του 1990, με το τροποποιητικό Π.Δ. της ΖΟΕ του 2012, το οποίο έρχεται
νααναγνωρίσει το τοπίο της Σαντορίνης ως μοναδικό και να στηρίξει την προστασία του και
την τοπική αρχιτεκτονική με την προσθήκη ειδικών περιορισμών και κανόνων για τη
δόμηση καθώς και για την προστασία ιδιαίτερα «ευαίσθητων» περιοχών του νησιού.
Επιπλέον, εισάγει τις ρυθμίσεις του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού του
2003 (γη υψηλής παραγωγικότητας οίνου και τοπικών προϊόντων) και των ειδικών πλαισίων
(τουρισμού, ΑΠΕ κ.ά.). Ταυτόχρονα στηρίζει την παραδοσιακή λιθοδομική, τις αναβαθμίδες
και αυστηροποιεί/περιορίζει για τη Σαντορίνη, τις γενικές διατάξεις για την εκτός σχεδίου
δόμηση. Τέλος, όσον αφορά στους αρχαιολογικούς χώρους, αναγνωρίζει την ισχύουσα
νομοθεσία για χάραξη των ζωνών Α και Β με τους αυστηρότερους όρους που μπορούν να
ισχύουν για αυτές τις περιοχές.
Η Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου-ΖΟΕ, εκτείνεται σε όλη την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων
οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 στη Θήρα στις νήσους Θήρα και Θηρασιά και ρυθμίζει
στο σύνολο της έκτασης της «υπαίθρου» του Δήμου τη δόμηση και τις επιτρεπόμενες
χρήσεις γης.
Η συνολική έκταση της ΖΟΕ (εμβαδού 76,216992 τ.χλμ), υποδιαιρείται σε ζώνες και
συγκεκριμένα καθορίζονται οι εξής τρεις ζώνες:
Ι. Η ζώνη της Καλντέρας ( εμβαδού 9,595997 τ.χλμ).
ΙΙ. Η ζώνη των 200 μέτρων γύρω από οικισμούς (εμβαδού 6,220411 τ.χλμ).
ΙΙΙ. Ο λοιπός χώρος της εκτός σχεδίου περιοχής του Δήμου (εμβαδού 49,836777 τ.χλμ).
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Χάρτης: Ζώνες ΖΟΕ (ΥΠΕΚΑ)

Επίσης εντοπίζεται μια 4η ειδικού χαρακτήρα υποζώνη (εμβαδού 10,563807τ.χλμ), αυτή
των κηρυγμένων/οριοθετημένων αρχαιολογικών χώρων.
Περιοχές με στοιχείο I: Ζώνη της Καλντέρας (καφέ χρώμα στην εικόνα).
Στην περιοχή αυτή απαγορεύεται η δόμηση ή αλλοίωση της μορφολογίας του τοπίου και
του φυσικού περιβάλλοντος, μετά το 2012 (βάσει του τροποποιητικού Π.Δ. του 2012).
Το κατώτατο όριο κατάτμησης ορίζεται στα οκτώ (8) στρέμματα.
Επιτρέπονται κατ’ εξαίρεση τα έργα που ορίζονται στο άρθρο 1 του Π.Δ. της ΖΟΕ του 2012
(ΦΕΚ 144 Δ΄/2012).
Περιοχές με στοιχείο II: Ζώνη 200 μέτρων γύρω από τους οικισμούς Πύργο, Επισκοπή
Γωνιά, Έξω Γωνιά, Μεσσαρία, Βόθωνα, Καρτεράδο, Φηρά, Ημεροβίγλι, Βουρβούλο, Οία,
Φοινικιά, Θόλο, Κατοικίες και Εμπορείο (πράσινο-γκρι χρώμα στην εικόνα).
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Επιτρέπονται οι χρήσεις:
α. Κατοικία, καταστήματα, εστιατόρια, κέντρα αναψυχής, γεωργικές αποθήκες (μέχρι 20,00
τμ.), δεξαμενές νερού, αντλητικές εγκαταστάσεις, φρέατα.
β. Τουριστικές εγκαταστάσεις και ειδικότερα ξενοδοχεία τύπου ξενώνα και ξενοδοχεία
τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων της τάξης ΑΑ ή Α δυναμικότητας μέχρι 50 κλινών.
Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης που ορίζει το άρθρο 1 του Π.Δ. της ΖΟΕ του 2012
(ΦΕΚ 144 Δ΄/2012) και συγκεκριμένα:
Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται στα οκτώ (8)
στρέμματα, με παρέκκλιση τα υφιστάμενα το 2012 γήπεδα που έχουν ελάχιστο εμβαδόν
τέσσερα (4) στρέμματα (πλην των γηπέδων για τουριστικές εγκαταστάσεις).
Σε όλη την Περιοχή ΙΙ, δηλ. πέριξ των οικισμών ορίζεται ότι τα κτίρια είναι μονόροφα
(ισόγεια) με μέγιστο ύψος 4,50 μέτρα (+ 1,50 μ. για θόλο), με αφετηρία μέτρησης του
ύψους το φυσικό έδαφος, περιμετρικά της κατασκευής.
Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις
των σχετικών Π.Δ. για την εκτός σχεδίου δόμηση (από 6-10-1978 ΠΔ/τος (Δ 538), 12-5-1984
(Δ 380), 16-2-1985 (Δ 58), 24-5-1985 (Δ 270), 6-8-1986 (Δ 660) και από 20-1-1988 (Δ 61) πρ.
διατάγματα), χωρίς τις αναφερόμενες σε αυτά παρεκκλίσεις.
Περιοχές με στοιχείο III: Εκτός ορίων των οικισμών και εκτός των ανωτέρω με στοιχεία Ι και
II περιοχών, έκταση των νήσων Θήρας και Θηρασιάς και εκτός αρχαιολογικών χώρων (μπεζ
χρώμα στην εικόνα).
Πρόκειται για την Περιοχή με τη μεγαλύτερη έκταση της εκτός σχεδίου περιοχής του Δήμου
Θήρας. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι:
α) Κατοικία, εστιατόρια, κέντρα αναψυχής,
β) Κύρια τουριστικά καταλύματα,
γ) Κτίρια κοινής ωφέλειας,
δ) Γεωργικές αποθήκες (μέχρι 20,0τμ.), θερμοκήπια, αντλητικές εγκαταστάσεις, δεξαμενές,
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ε) Βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις γεωργικών ή κτηνοτροφικών μονάδων, ή
μονάδων μεταποίησης τοπικών προϊόντων, για την εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών με
μέγιστη δόμηση 300 τ.μ και
στ) εγκαταστάσεις δικτύων υποδομών (παραγωγής ενέργειας επεξεργασίας νερού,
αφαλάτωσης, βιολογικού καθαρισμού, επεξεργασίας και διαχείρισης αστικών λυμάτων
οικισμών, καθώς και εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων κλπ).
κ) Οι όροι και περιορισμοί δόμησης όπως περιγράφονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1
του Π.Δ. της ΖΟΕ του 2012 (ΦΕΚ 144 Δ΄/2012).
Το ΥΠΕΝ προβλέπεται να εκπονήσει Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για τη Σαντορίνη σε
συνεργασία με τον δήμο Θήρας. Έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από το Πράσινο
Ταμείο και ετοιμάζεται ο φάκελος προκήρυξης των σχετικών μελετών. Το Ειδικό
Πολεοδομικό Σχέδιο για τη Σαντορίνη -που αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 15 περίπου
μήνες- θα περιλαμβάνει εκτός από τις χρήσεις γης και μια σειρά από άλλες παραμέτρους,
όπως σχέδιο προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, σχέδιο αντιμετώπισης των
καταστροφών και σχέδιο χαρακτηρισμού του συνολικού τοπικού οδικού δικτύου.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Συντάγματος, η σύνταξη εθνικού κτηματολογίου
συνιστά υποχρέωση του Κράτους. Η σύνταξη του κτηματολογίου ("κτηματογράφηση") μιας
περιοχής ορίζεται ως η διαδικασία καταγραφής των εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων
δικαιωμάτων (π.χ. πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία, προσημείωση ή άλλο εμπράγματο
βάρος, κ.λπ.) που έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ακίνητα μιας συγκεκριμένης
περιοχής της χώρας και η σύνδεση των δικαιωμάτων αυτών με συγκεκριμένο(α) ακίνητο(α),
όπως αυτά ορίζονται και απεικονίζονται κατόπιν διαδικασιών ελέγχου και τεχνικής
επεξεργασίας στα κτηματολογικά διαγράμματα.
Από το 1995, είναι σε εξέλιξη η κτηματογράφηση στο στις περιοχές Εμπόριο, Μεγαλοχώρι,
Ακρωτήρι, Πύργο και Επισκοπή Γωνιά(Καμάρι). Η διαδικασία υποβολής δηλώσεων από
τους πολίτες, που αποτέλεσε το πρώτο βήμα της διαδικασίας κτηματογράφησης, σε αυτές
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τις περιοχές έχει ολοκληρωθεί. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η ανάρτηση κτηματολογικών
στοιχείων – υποβολή ενστάσεων. Ο υπόλοιπος Δήμος εντάσσεται στην σχετική διαδικασία
το 2021.

ΧΩΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Η Σαντορίνη ξεχωρίζει από τα άλλα κυκλαδίτικα νησιά εξαιτίας της ηφαιστειογενούς
γεωμορφολογίας της. Στη δυτική πλευρά το έδαφος είναι απότομο και βραχώδες και στην
ανατολική πεδινό και εύφορο. Η ιστορία και η σημερινή μορφή της συνδέονται άμεσα με τη
δράση του γνωστού ηφαιστείου. Τον 19ο αιώνα απετέλεσε σημαντική ναυτική δύναμη. Έχει
αρκετούς οικισμούς, ορισμένοι από τους οποίους ήταν οχυρωμένοι (Οία, Εμπορεία, Σκάρος,
Πύργος), και πρωτεύουσα τα Φηρά (από το 1811), αμφιθεατρικά κτισμένοι (όπως και η Οία)
στις «παρειές» της Καλντέρας, του μεγάλου καταβυθισμένου κρατήρα του ηφαιστείου. Η
ιδιομορφία της σύστασης του εδάφους ήταν καθοριστική για τη διαμόρφωση μιας τοπικής
αρχιτεκτονικής παράδοσης με ιδιάζοντα χαρακτηριστικά, που οδήγησαν στην κήρυξη
αρκετών από τους οικισμούς της ως παραδοσιακών.
Οι παραδοσιακοί οικισμοί αποτελούν οικιστικά σύνολα με ενιαίο αρχιτεκτονικό τύπο που
προκύπτει από την ιστορία και τη μορφολογία κάθε τόπου και τα οποία λόγω του
ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού, κοινωνικού, καλλιτεχνικού ή ιστορικού ενδιαφέροντός τους
είναι άξια κρατικής προστασίας. Στη Σαντορίνη έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί 17
οικισμοί με δυο Π.Δ.,το 1978 και το 1988 (ΦΕΚ 594/Δ/1978 και ΦΕΚ 504/Δ/1988).
Μέχρι τους σεισμούς του 1956, στο νησί της Σαντορίνης (χωρίς τη Θηρασιά), είχαν
σχηματιστεί/συγκροτηθεί 13 οικισμοί [Οία (Πάνω Μεριά), Βουρβούλος, Ημεροβίγλι,
Κοντοχώρι, Φηρά/Φηροστεφάνι, Καρτεράδος, Μεσσαριά, Βόθωνας, Μέσα Γωνιά, Πύργος,
Μεγαλοχώρι, Ακρωτήρι, Εμπορείο]. Οι παραπάνω οικισμοί έχουν αναπτυχθεί και
επεκταθεί, σε γειτονιές και «επίνειά» τους και έχουν συγκροτήσει νέους οικιστικούς
πυρήνες. Συνολικά καταγράφονται 42 οικιστικοί πυρήνες (και επιπλέον 5 στη Θηρασιά), με
μεγαλύτερους πληθυσμιακά το Εμπορείο, τα Φηρά και τη Μεσσαριά. Οι παλιότεροι τύποι
οικισμών που έχουν διατηρηθεί ως τη σημερινή εποχή είναι οι οχυρωμένοι οικισμοί
(καστέλια). Στη συνέχεια, με τη μείωση του κινδύνου της πειρατείας και λόγω του φυσικού
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ανάγλυφου δημιουργήθηκαν οι υπόσκαφοι οικισμοί. Ενώ επεκτείνονταν οι ήδη υπάρχοντες
οικισμοί, η οικιστική εξάπλωση συνεχίστηκε και σε όλα τα άλλα μέρη του νησιού, κοντά στη
θάλασσα, πάνω στην καλντέρα και κοντά σε αγροτικές εκτάσεις. Λόγω του τουρισμού, οι
οικισμοί της καλντέρας αλλά και όλοι οι παραθαλάσσιοι οικισμοί, τα τελευταία χρόνια
είχαν ραγδαία ανάπτυξη.
Όσον αφορά την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Σαντορίνης, οι οικισμοί της ανάλογα με τη
χωρική τους ανάπτυξη, μπορούν να διακριθούν σε 4 κατηγορίες:
 Γραμμικοί οικισμοί: όπως τα Φηρά, το Ημεροβίγλι και η Οία που εκτείνονται κατά
το μήκος του γκρεμού/καλντέρας παράλληλα με τους κύριους οδικούς άξονες και
έχουν θέα προς την καλντέρα.
 Υπόσκαφοι οικισμοί: όπως ο Καρτεράδος, ο Βόθωνας και το Μεγαλοχώρι, που
ακολουθούν την πορεία κάποιου χειμάρρου/ ποταμού και εκτείνονται κατά μήκος
του.
 Εξελιγμένοι οχυροί οικισμοί: όπως ο Πύργος, το Ακρωτήρι και το Εμπορείο, χωριά
που σχηματίστηκαν από την επέκταση έξω από τα τείχη ενός αρχικού οχυρωμένου
πυρήνα.
 Παράκτιοι οικισμοί: όπως η Περίσσα και το Καμάρι, που δημιουργήθηκαν μετά το
1950 με την άνθηση του τουρισμού.

Οι οικισμοί είναι κατά κανόνα μικτοί και υπάρχουν τμήματα τους που μεμονωμένα ανήκουν
σε άλλη κατηγορία (στα Φηρά περιλαμβάνεται και ένα υπόσκαφο τμήμα, το Κοντοχώρι).
Στη Σαντορίνη ευνοήθηκε η κατασκευή θόλων, με απλούστατα μέσα, με τη χρήση θηραϊκής
γης και έτσι η θολοδομία καθιερώθηκε ως αποκλειστικός τρόπος στέγασης των κτισμάτων
(μια συνήθεια που επεκτάθηκε και στη γειτονική Θηρασιά). Τα οριζόντια τμήματα των
οικοδομών συνεπώς (στέγες και πατώματα) διαμορφώνονται γενικώς με θόλους, οι οποίοι
έχουν μορφή απλή κυλινδρική ή σκαφοειδή ή σχηματίζουν σταυροθόλια. Παράλληλα, το
μαλακό ηφαιστειογενές έδαφος επέτρεψε και τη δημιουργία υπόσκαφων κατασκευών σε
μεγάλη έκταση. Τα πιο πολλά σπίτια σε ορισμένους οικισμούς (Οία, Φηρά, κλπ.) είναι εν
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μέρει ή στο σύνολο τους υπόσκαφα και συνήθως αναπτύσσονται σε περισσότερα του ενός
επίπεδα. Πρόκειται ίσως για μια από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις επίδρασης ενός
τοπικού οικοδομικού υλικού στη διαμόρφωση της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής παράδοσης
ενός τόπου. Η ευκολία της κατασκευής θόλων σε συνδυασμό με τις φρουριακές καταβολές
πολλών οικισμών -που διακρίνονταν από την πυκνή δόμηση και το πνεύμα της εντατικής
εκμετάλλευσης κάθε διαθέσιμου χώρου- οδήγησε στη δημιουργία συμπλεγμάτων
εξαιρετικής πολυπλοκότητας αλλά και μοναδικής αισθητικής.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΟΙΚΙΣΜΟ (12ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΟΙΚΙΣΜΟΙ)
Θήρα ή Φηρά: Ο οικισμός της Θήρας γνωστός και ως Φηρά είναι η πρωτεύουσα του δήμου
Θήρας /Σαντορίνης. Η πόλη της Θήρας είναι χτισμένη στην καλντέρα, σε υψόμετρο περίπου
250 μέτρων και με βάση την απογραφή του 2011 έχει 1.616 κατοίκους. Επίνειο του είναι ο
Όρμος Φηρών, στον οποίο κατεβαίνει κανείς με λιθόστρωτες σκάλες, με τα πόδια ή με ζώα,
αλλά και με το τελεφερίκ. Ο οικισμός διαθέτει θεσμοθετημένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
από το 1987 (ΦΕΚ 932Δ/24-09-1987) και εγκεκριμένη Πολεοδομική Μελέτη (ΦΕΚ
852/Δ/1991).
Η περιοχή των Φηρών αναπτύσσεται γραμμικά στην Καλντέρα. Ο μεγάλος άξονας της
κεντρικής οδού είναι το όριο μεταξύ των Φηρών και του Κοντοχωρίου και προσφέρει μια
υπέροχη θέα προς την Καλντέρα. Λόγω του έντονου ανάγλυφου και της δυνατότητας
δημιουργίας υπόσκαφων κατοικιών, το χτίσιμο των κατοικιών ακολούθησε μια
αμφιθεατρική λογική. Λόγω της ύπαρξης υποσκάφων συχνό είναι το φαινόμενο καθ' ύψος
να αναπτύσσονται 2-3 κατοικίες η μία πάνω στην άλλη. Με την έγκριση της ΠΜΕ το 1991, ο
οικισμός των Φηρών επεκτάθηκε προς ανατολάς σε σχετικά ήπιων κλίσεων περιοχή της
ενδοχώρας.
Φηροστεφάνι: Ο οικισμός αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια των Φηρών προς Β, με υπέροχη
θέα και πολλούς ξενώνες.
Ημεροβίγλι: Θαυμάσια θέα στην Καλντέρα, πολλοί ξενώνες σε παραδοσιακά κτίρια.
Ενδιαφέρον το ξυλόγλυπτο τέμπλο της Παναγίας της Μαλτέζας και τα ερείπια του
«Σκάρου».
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Εμπορείον: Ο οικισμός Εμπορείο βρίσκεται στην ενδοχώρα της Σαντορίνης και έχει
φρουριακό χαρακτήρα (καστέλι). Η στρατηγική του θέση και η δύσκολη προσβασιμότητα
από τη θάλασσα οδήγησαν σε ένα ιδιαίτερο πολεοδομικό συγκρότημα. Ο πληθυσμός του
οικισμού το 2011 ήταν 1.938 κάτοικοι. Ήταν ένα από τα πέντε Καστέλλια της Σαντορίνης και
στις μέρες μας το καλύτερα διατηρημένο, με πολλά αυθεντικά στοιχεία.
Μεσαριά:

Η

Μεσαριά

είναι

ένας

από

τους

πιο

γνωστούς

οικισμούς

της

Σαντορίνης.Γεωγραφικά η Μεσαριά βρίσκεται στο κέντρο του νησιού, μέσα σε μεγάλο
αμπελώνα. Αποτελεί σταυροδρόμι καθώς βρίσκεται πάνω στους άξονες που οδηγούν σε
άλλους σημαντικούς οικισμούς. Ο οικισμός έχει χαρακτηριστεί ως Παραδοσιακός και είναι
ο-ριοθετημένος (ΦΕΚ 1377/Δ/1986). Ο καθορισμός των ειδικών όρων και περιορισμών
δόμησης στη περιοχή της Μεσαριάς γίνεται με το πολεοδομικό διάταγμα το οποίο δημοσιεύθηκε με το ΦΕΚ 504 Δ΄/ 1988.
Η πολεοδομική εξέλιξη του οικισμού έχει καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από τους ποταμούς
διασχίζουν την περιοχή. Υπόσκαφα σπίτια, επιβλητικά αρχοντικά, βιοτεχνικάκτίρια του
περασμένου αιώνα, θαυμάσιες εκκλησίες συνθέτουν ένα ξεχωριστό αρχιτεκτονικό σύνολο.
Καμάρι: Ο οικισμός Καμάρι βρίσκεται παραθαλάσσια στα ανατολικά του νησιού, στους
πρόποδες του Μέσα Βουνού. Το Καμάρι έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς
αποτελούσε το επίνειο της Αρχαίας Θήρας. Η μεγάλη του οικιστική ανάπτυξη ξεκίνησε μετά
τον καταστροφικό σεισμό του 1956, από τους κατοίκους της Μέσα Γωνιάς, η οποία καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς. Ο οικισμός σύμφωνα με την τελευταία απογραφή έχει
1.344 κατοίκους, είναι οριοθετημένος (ΦΕΚ 1320/Δ/93) και κατατάσσεται στους στάσιμους
αλλά αξιόλογους και συνεκτικούς οικισμούς.
Μέσα και Έξω Γωνία: Τυπικοί αγροτικοί οικισμοί, με μεγάλες «κάνναβες» (πατητήρια) για
την παραγωγή κρασιού. Κοντά στη Μέσα Γωνία βρίσκεται η Παναγία της Επισκοπής,
βυζαντινή εκκλησία με τοιχογραφίες του 1.100 περίπου. Στην παραλία βρίσκεται ο οικισμός
Καμάρι, με απέραντη μαύρη ακρογιαλιά, ένα σύγχρονο τουριστικό θέρετρο (βλέπε
παραπάνω φωτογραφία).
Καρτεράδος: OΚαρτεράδος βρίσκεται πολύ κοντά στα Φηρά, προς τα νότια. Ανήκει στον
τύπο των υπόσκαφων οικισμών και αναφέρεται στις πηγές από τα μέσα του 17ου αιώνα. Ο
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οικισμός χτίστηκε στην κοίτη ενός παλιού χειμάρρου με αποτέλεσμα να είναι «αόρατο», για
την προστασία από πειρατές. Ο οικισμός έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός με το
Προεδρικό διάταγμα 820/Δ/1987.
Πύργος Καλλίστης: Ο οικισμός του Πύργου βρίσκεται στο κέντρο του νησιού, σ’ ένα από τα
ψηλότερα σημεία της Σαντορίνης. Το 1580 μ.Χ. κτίσθηκε το Καστέλι του Πύργου Καλλίστης
και κατά το 19ο αιώνα τα όρια του οικισμού επεκτάθηκαν και έξω από το Καστέλι. Ένας από
τους ωραιότερους και καλά διατηρημένους οικισμούς.
Βόθωνας: Ο Βόθωνας βρίσκεται στο κέντρο της Σαντορίνης δίπλα στη Μεσαριά. Είναι
αγροτικός οικισμός κτισμένος στις δυο πλευρές μιας χαράδρας και ανήκει στην κατηγορία
των υπόσκαφων οικισμών. Η κοίτη της χαράδρας λειτουργούσε ως βασικός άξονας
κυκλοφορίας από όπου ξεκινούσαν ανηφορικά μονοπάτια που οδηγούσαν στις κατοικίες. Ο
οικισμός είναι κηρυγμένος παραδοσιακός και έχει οριοθετηθεί (ΦΕΚ 1377/Δ/1986,
1295/Δ/1993).
Περίσσα: Η Περίσσα είναι μικρός παραλιακός οικισμός (678 κάτοικοι) στην ανατολική
πλευρά του νησιού. Έχει οριοθετηθεί (ΦΕΚ 299/Δ/1986) και κατατάσσεται στους στάσιμους
αλλά αξιόλογους οικισμούς. Η Περίσσα διαθέτει και εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,
κατόπιν έγκρισης Πολεοδομικής Μελέτης, ως μικρός οικισμός με πληθυσμό μέχρι 2000κατ.,
με την Δ.Π. 3152/97 Απόφαση Νομάρχη Κυκλάδων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΦΕΚ
670Δ/1997.
Οία: Η Οία ή “Πάνω Μεριά” όπως συνηθίζεται να λέγεται, αποτελείται από την κυρίως Οία,
τον αγροτικό συνοικισμό του Περίβολα, τη Φοινικιά, το Θόλο και τα δύο επίνεια Αμμούδι
και Αρμένη.
Βουρβούλος: Ο Βουρβούλος είναι αγροτικός οικισμός βορειοανατολικά από τα Φηρά. Είναι
αμφιθεατρικά κτισμένος και βλέπει προς την ανατολική ακτή του νησιού. Ο Παλιός
Βουρβούλος είναι ένας από τους παλαιότερους οικισμούς στο νησί. Βρίσκεται ακριβώς
δίπλα από τον νεότερο οικισμό και έχει υπόσκαφα και παλιά αγροτόσπιτα. Είναι
οριοθετημένος οικισμός (ΦΕΚ 1375/Δ/1986) με πληθυσμό 535 κατοίκους και κατατάσσεται
ως Ενδιαφέρων, Διάσπαρτος και Δυναμικός.
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Ακρωτήρι: Το Ακρωτήρι είναι χτισμένο σε λόφο, Καστέλλι της Ενετοκρατίας, του οποίου
σώζονται αρκετά στοιχεία στον κεντρικό πυρήνα. Σε μικρή απόσταση από τον οικισμό, που
είναι οριοθετημένος (1986) και χαρακτηρισμένος ως παραδοσιακός, βρίσκεται ο
αρχαιολογικός χώρος του προϊστορικού οικισμού.

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Στους σχηματισμούς αυτούς γύρω από τον ΑΣΠ, προς τα ανάντη, σχηματίζεται ένας φτωχός
φρεάτιος υδροφόρος ορίζοντας, που εκμεταλλεύεται με πολυάριθμες υδρογεωτρήσεις
μικρής παροχής, για αρδευτικούς σκοπούς. Καταγράφηκαν 15 τουλάχιστον γεωτρήσεις και
πηγάδια στην ευρύτερη γύρω περιοχή, προς το εσωτερικό του νησιού. Η κίνηση του
υπόγειου νερού είναι από το εσωτερικό του νησιού προς την παραλία, με τη στάθμη να
διαμορφώνεται σε λίγες δεκάδες εκατοστά πάνω από τη θάλασσα. Ο παράκτιος
υδροφορέας δέχεται έντονες πιέσεις, κατά τη θερινή κυρίως περίοδο, λόγω της
υπεράντλησης, με συνέπεια την ποιοτική υποβάθμιση του υπόγειου νερού, από την
διείσδυση της θάλασσας. Σε αυτές τις συνθήκες παρατηρούνται αρνητικές τιμές
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πιεζομετρίας και έντονη υφαλμύρινση των υπόγειων νερών. Για τον υδροφορέα της
περιοχής μελέτης δεν υπάρχει μια ενιαία τιμή της υδραυλικής αγωγιμότητας, αλλά κάποιες
ζώνες με διαφορετικές τιμές. Ο καθορισμός των ζωνών υδραυλικής αγωγιμότητας έγινε με
βάση έναν χάρτη - υπόβαθρο του Ι.Γ.Μ.Ε. στον οποίο οριοθετούνται έξι ζώνες και δίνονται
οι τιμές τους.

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Στη Σαντορίνη δεν υπάρχουν συστηματικές καταγραφές της ποιότητας ατμόσφαιρας. Η
λειτουργία του ΑΣΠ δεν προξενεί σημαντικές επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της
περιοχής, βάσει μετρήσεων εκπομπών αερίων ρύπων και των μοντέλων διασποράς αερίων
ρύπων.
Επιπλέον, οι κύριες πηγές επιβάρυνσης της ατμοσφαιρικής ποιότητας στη Θήρα είναι η
οδική κυκλοφορία, η λειτουργία του αεροδρομίου, η λειτουργία των λιμανιών, οι κεντρικές
θερμάνσεις, η υπάρχουσα (περιορισμένη) βιομηχανική δραστηριότητα στη νήσο, καθώς και
τυχόν μεταφερόμενη ρύπανση (π.χ. σκόνη από Σαχάρα).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ο σχεδιασμός στον τομέα Διαχείρισης και Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων
(Α.Σ.Α.) στη Σαντορίνη, εναρμονισμένος με τους στόχους του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Νοτίου Αιγαίου,
βασίζεται στους παρακάτω στόχους:
 Ριζική αύξηση των επιπέδων ανακύκλωσης και χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων
υλικών.
 Ανάκτηση και επεξεργασία των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων για την παραγωγή
compost.
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 Παραγωγή δευτερογενών καυσίμων από την επεξεργασία των υπολειμματικών
σύμμεικτων Α.Σ.Α.
 Κατασκευή & λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής των Υπολειμμάτων της
επεξεργασίας.
Οι στόχοι αυτοί θα υλοποιηθούν μέσω της ανάπτυξης πολλαπλών και πολυδιάστατων
δράσεων, κάθε μία από τις οποίες θα συμπληρώνει τις υπόλοιπες, προς την κατεύθυνση
της ολιστικής αντιμετώπισης του θέματος Διαχείρισης των Α.Σ.Α. στο Δήμο Θήρας.
Οι δράσεις είναι οι παρακάτω:
1. Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α.)
στην οποία θα γίνεται επεξεργασία των ποσοτήτων που θα συλλέγονται σε
Σύμμεικτη μορφή και των Προδιαλεγμένων Οργανικών με στόχο την ανάκτηση
ανακυκλώσιμων, παραγωγή δευτερογενών καυσίμων παραγωγή compost.
2. Το ελαχιστοποιημένο υπόλειμμα θα μεταφέρεται στον Χ.Υ.Τ.Υ. που αποτελεί τμήμα
της Ο.Ε.Δ.Α. Το σύνολο του έργου θα υλοποιηθεί μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. (Ν.3389/05), για το
οποίο υπάρχει έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας και για το οποίο έχει ήδη
κατατεθεί ο σχετικός Φάκελος Υπαγωγής.
3. Υλοποίηση της Μεταβατικής Φάσης Διαχείρισης των Απορριμμάτων, τη διαδικασία
της οποίας ο Δήμος Θήρας έχει ήδη δρομολογήσει. Έτσι, έχει κατατεθεί πλήρης
φάκελος για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της εγκατάστασης, την πλήρη
μελέτης και τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου. Ως Μεταβατική ορίζεται η Φάση
Διαχείρισης των Απορριμμάτων μέχρι την έναρξη λειτουργίας του συστήματος
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων στη Σαντορίνη. Η Μεταβατική Φάση
περιλαμβάνει Γραμμή Επεξεργασίας των Αποβλήτωνμε δυνατότητα επεξεργασίας
τόσο των σύμμεικτων απορριμμάτων όσο και των Βιοαποβλήτων που διαχωρίζονται
μέσω προγράμματος Διαλογής στην Πηγή.
4. Αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. Σαντορίνης, έργο πολύ σημαντικό για την εξάλειψη της
σημερινής κατάστασης υποβάθμισης του περιβάλλοντος της περιοχής. Στα πλαίσια
αυτά έχει επικαιροποιηθεί η Οριστική μελέτη του έργου της αποκατάστασης, έχουν
συνταχθεί τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου και έχει κατατεθεί φάκελος για την
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Περιβαλλοντική Αδειοδότησή του. Για την υλοποίηση του έργου έχει κατατεθεί
Φάκελος Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
5. Τέλος, ως συμπληρωματικά στα παραπάνω εκπονούνται οι απαραίτητες μελέτες με
σκοπό να υποβληθούν Προτάσεις Χρηματοδότησης στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τις
παρακάτω δράσεις:
Α. Χωριστή συλλογή Βιαποβλήτων (ΒΑ) που περιλαμβάνει τον εξοπλισμό
προσωρινής αποθήκευσης των ΒΑ και τον εξοπλισμό μεταφοράς των στη Μ.Ε.Α.
Β. Κατασκευή Πράσινων Σημείων και Γωνιών Ανακύκλωσης, με στόχο την
υποβοήθηση της συμμετοχής των πολιτών στο πρόγραμμα ανακύκλωσης.
6. Παράλληλα με τα παραπάνω, το πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή των
Ανακυκλώσιμων Υλικών αναπτύσσεται σταδιακά, σε αυτό δε συνέβαλε η παράδοση
στον Δήμο σημαντικού αριθμού κάδων για την προσωρινή αποθήκευση των υλικών.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Τι εννοούμε με τον όρο αστικά απορρίμματα (ΑΣΑ):
- Κατάλοιπα κάθε φύσης, όπως οικιακά απορρίµατα, φύλλα, σκουπίσµατα, χαρτιά που
τοποθετούνται µέσα στις πλαστικές σακούλες.
- Απορρίµατα από εµπορικές εγκαταστάσεις και βιοτεχνίες, κτίρια γραφείων που
τοποθετούνται επίσης σε σακούλες ή κάδους, όπως τα οικιακά.
- Κοπριές, αφυδατωμένες ιλύες, προϊόντα από καθαρισμούς δρόµων και δηµοσίων
χώρων, που συγκεντρώνονται σε μεγάλα δοχεία για την αποκοµιδή τους.
- Κατάλοιπα από χώρους εκθέσεων αγορές, εορτές κ.λπ., που συγκεντρώνονται επίσης σε
μεγάλα δοχεία για την αποκοµιδή τους.
- Απορρίµµατα από σχολεία, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, νοσοκοµεία (πλην των
μολυσματικών) που συγκεντρώνονται σε ειδικούς χώρους.
- Ογκώδη αντικείµενα
Δεν περιλαμβάνονται στα αστικά απορρίµµατα:
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- Αδρανή και κατάλοιπα δηµοσίων έργων.
- Βιοµηχανικές τέφρες, σκωρίες, μολυσµατικά νοσοκομειακά απόβλητα, υπολείμματα
σφαγείων.
- Πολύ ογκώδη αντικείµενα που απαιτούν ειδικό τρόπο μεταφοράς.
Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ΑΣΑ για την
Σαντορίνη θα πρέπει να είναι:
- Συνολική διαχείριση των ΑΣΑ με τρόπο οικονομικά βιώσιμο.
- Ελαχιστοποίηση του όγκου απορριμμάτων στις χωματερές με ενεργειακή αξιοποίηση
των ΑΣΑ για παραγωγή χρήσιμης ενέργειας (ηλεκτρικής και θερμικής).
- Η παραγωγή καλής ποιότητας ανακυκλώσιμων υλικών.
- Συστήματα διαλογής τελευταίας τεχνολογίας.
- Σταθεροποίηση του οργανικού βιοαποβλήτου.
- Ηλεκτροπαραγωγή με καύση αερίου σύνθεσης (syngas), το οποίο είναι περιβαλλοντικά
ασφαλές.
- Παραγόμενη θερμικής ενέργειας από συμπαραγωγή για χρήση είτε απευθείας
(τηλεθέρμανση, ξήρανση, κ.α.) είτε κάλυψη αναγκών σε μονάδες αφαλάτωσης.

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β): «Μέτρα και όροι για τη
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» :
Υπόχρεοι φορείς για τη συλλογή και μεταφορά των στερεών αποβλήτων, είναι οι οικείοι
Δήμοι. Η προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών
αποβλήτων, γίνεται με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), που
προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1650/1986 «Για την Προστασία του
Περιβάλλοντος». Επίσης, σύμφωνα με το Ν.2939/2001 : «Συσκευασίες και εναλλακτική
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση εθνικού Οργανισμού
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Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι ΟΤΑ είναι υποχρεωμένοι να προβούν στην
εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων, είτε μόνοι τους είτε σε συνεργασία με
τα συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης που σχηματίζονται από τους
διαχειριστές συσκευασιών. Ο «Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών
και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ)», που μετονομάστηκε σε «Ελληνικός Οργανισμός
Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)», είναι ο αρμόδιος φορέας του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Υ.Π.Ε.Κ.Α.) για τον σχεδιασμό και
την εφαρμογή της πολιτικής για την ανακύκλωση στην Ελλάδα και υπεύθυνος για την
έγκριση των εθνικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ανά προϊόν, καθώς και για τον
έλεγχο της προόδου της Ελλάδας στον τομέα της ανακύκλωσης. Σχετικά με την ανακύκλωση
των συσκευασιών των δημοτικών αποβλήτων, το ΥΠΕΚΑ με την υπ’ αριθμόν 106453/20-022003 υπουργική απόφασή του ενέκρινε το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών (Σ.Σ.Ε.Δ. – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ), που οργανώνει η ΕΕΑΑ και αφορά στην εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας.
Σε πρότυπο νησί για την ανακύκλωση και σημείο αναφοράς για όλη την Ελλάδα πρέπει να
αναδειχθεί η Σαντορίνη, μέσω της υλοποίησης του προγράμματος της Ελληνικής Εταιρείας
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, σε συνεργασία με τον Δήμο Θήρας. Οι μπλε κάδοι
ανακυκλώσιμων υλικών που τοποθετεί η ΕΕΑΑ έχουν ήδη υπερδιπλασιαστεί και φτάνουν
πλέον τους 455. Σε συνεργασία με τον Δήμο Θήρας, η ΕΕΑΑ πρόκειται να τοποθετήσει
ακόμη 200 μπλε κάδους για την εξυπηρέτηση των αναγκών του νησιού.
Επιπροσθέτως, έχουν τοποθετηθεί 25 καινούργιοι κώδωνες για τη συλλογή γυαλιού,
προστιθέμενοι στους υφιστάμενους 25. Αναμένεται να προστεθεί ένα τρίτο ρεύμα, για την
ξεχωριστή συλλογή αλουμινίου. Επίσης, στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος έχει γίνει
συνεννόηση με τους παραχωρησιούχους του αεροδρομίου της Σαντορίνης ώστε από το
φθινόπωρο να υπάρχουν 4 ρεύματα ανακύκλωσης στο αεροδρόμιο. Άμεση ανάγκη το
κλείσιμο της ανεξέλεγκτης χωματερής (ΧΑΔΑ) και ηεξεύρεση ενδιάμεσης λύσης για τη
διαχείριση των απορριμμάτων έως την υλοποίηση της μόνιμης λύσης, που είναι η
κατασκευή σύγχρονης Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων με τη μέθοδο ΣΔΙΤ.
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Η ΕΕΑΑ συνεργάζεται με 80 επιχειρήσεις της Σαντορίνης προκειμένου να μαζεύουν οι ίδιες
οι επιχειρήσεις χωριστά τα πλαστικά μπουκάλια και να περιοριστεί η διάθεσή τους στο
νησί.
Ο σχετικός φάκελος προκειμένου στη θέση του σημερινού ΧΑΔΑ να υπάρξει μια σύγχρονη
Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων που θα κατασκευαστεί με ΣΔΙΤ, μέθοδο με την οποία
προχώρησαν οι αντίστοιχες μονάδες σε Ήπειρο και Σέρρες, έχει ήδη υποβληθεί στο
Υπουργείο Ανάπτυξης.
Παράλληλα ο σχεδιασμός του υπουργείου προβλέπει την κατασκευή μονάδας Μονάδας
Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ),
μαζί με τον απαραίτητο ΧΥΤΥ, έργο που θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ και θα δώσει οριστική και
μόνιμη λύση στο πρόβλημα των σκουπιδιών στο νησί. Στο μεσοδιάστημα, το υπουργείο
εξετάζει εναλλακτικές λύσεις για τη μεταφορά των απορριμμάτων από το νέο έτος, καθώς ο
υφιστάμενος ΧΑΔΑ έχει φτάσει στα όρια του κορεσμού. Επιπροσθέτως, το ΥΠΕΝ, σε
συνεργασία με τον Δήμο Θήρας και την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
(ΕΕΑΑ) ετοιμάζει πιλοτικό πρόγραμμα, με σκοπό την ανάδειξη της Σαντορίνης σε πρότυπο
ανακύκλωσης και νησί χωρίς πλαστικά απορρίμματα. Δρομολογείται επίσης η διεύρυνση
των υποδομών για συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών και η δημιουργία χωριστού ρεύματος
για τη συλλογή πλαστικών φιαλών μιας χρήσης από κρουαζιερόπλοια, εστιατόρια,
ξενοδοχεία κ.α.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η Πολιτική Προστασία ως έννοια συνδέεται με δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία
της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, των υποδομών μιας χώρας καθώς και του
φυσικού περιβάλλοντος από την εκδήλωση καταστροφών προερχομένων από φυσικούς ή
ανθρωπογενείς παράγοντες (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, καύσωνες, κλπ.).
Ο νέος Νόμος 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης
Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση
συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και
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άλλες διατάξεις» ορίζει τα προβλεπόμενα για τη λειτουργία δομών πολιτικής προστασίας
σε τοπικό επίπεδο.
Ως ολοκληρωμένος κύκλος Πολιτικής Προστασίας ορίζεται διεθνώς, ο κύκλος που
περιλαμβάνει:


τηνΠρόληψη (prevention)



τηνΠροετοιμασία (preparedness)



την Έγκαιρη Προειδοποίηση (earlywarning)



την Άμεση Επέμβαση (rapidresponse)



τη Διαχείριση των Συνεπειών (consequencesmanagement)



την Αποκατάσταση (rehabilitation).

Η συνεχής αύξηση του αριθμού και της έντασης των φυσικών και ανθρωπογενών
καταστροφών και οι οικονομικές τους επιπτώσεις επιβάλλει τη συστηματική δράση σε
τοπικό επίπεδο για την ενίσχυση της ετοιμότητας και της ικανότητας αντίδρασης.
Η τάση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κλιματική αλλαγή, στη δημογραφική αύξηση
σε συνδυασμό με την αυξανόμενη αστικοποίηση, καθώς και σε διάφορους άλλους
παράγοντες, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται η αυξημένη βιομηχανική
δραστηριότητα και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Λόγω των παραγόντων αυτών, η
συχνότητα και η ένταση των καταστροφών είναι πιθανό ότι θα εξακολουθήσουν να
αυξάνονται. Μπροστά σε αυτή τη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, είναι επιτακτικά
αναγκαίο για τον Δήμο να ενισχύσει την ικανότητά του να αντιμετωπίζει τις καταστροφές.
Η αποτελεσματική εφαρμογή ορθολογικών πολιτικών για τη διαχείριση των καταστροφών
επιτρέπει να μειωθούν τα θύματα και οι ζημίες. Δεδομένου ότι οι κίνδυνοι αυξάνονται και
γίνονται συνεχώς περισσότερο αισθητοί, είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι τοπικές, εθνικές
και ευρωπαϊκές πολιτικές για την αντιμετώπιση των απειλών αυτών. Για τον λόγο αυτόν,
είναι σκόπιμο να επισημανθούν και να εφαρμοστούν οι τρόποι βελτίωσης του σημερινού
συστήματος, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι μείζονες καταστροφές στο
μέλλον.
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Η διασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας των πολιτών είναι το πρωταρχικό
καθήκον κάθε κράτους και η ευθύνη για την πρόληψη, την ετοιμότητα και την
αντιμετώπιση των κρίσεων εναπόκειται κατά κύριο λόγο στις εθνικές κυβερνήσεις.
Ήδη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει έντονη πολιτική ευαισθητοποίηση σχετικά με την
ανάγκη ανάπτυξης και εφαρμογής ισχυρών πολιτικών διαχείρισης κινδύνων καταστροφών
(ΔΚΚ) με στόχο την ανάπτυξη ανθεκτικότητας απέναντι στις καταστροφές και την άμβλυνση
των σημαντικότερων επιπτώσεών τους τόσο εντός της Ένωσης όσο και στις εξωτερικές της
δράσεις.

O ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ο θεσμοθετημένος ρόλος των Δήμων στην πολιτική προστασία προσδιορίζεται αφενός από
τον Κώδικα Δήμων και αφετέρου από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο πολιτικής προστασίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α ): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων», στις αρμοδιότητες των Δήμων περιλαμβάνονται και αυτές του τομέα της
πολιτικής προστασίας ιδίως δε:
1. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη,
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα
διοικητικά τους όρια.
2. Η διατύπωση εισήγησης για τον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο
πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και
δράσεων που αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού
σχεδιασμού.
3. Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την
πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειάς
τους. Επιπρόσθετα, ένα σύνολο θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων των Δήμων άπτονται της
πολιτικής προστασίας, αν και δεν αναφέρονται ρητά ως αρμοδιότητες πολιτικής
προστασίας.
Ο Δήμος Θήρας έχει συστήσει Γραφείο Πολιτικής Προστασίας με τις εξής αρμοδιότητες :
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 Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδιο για τη διατύπωση εισηγήσεων
σχεδιασμού, τον συντονισμό δράσεων για την πρόσληψη, αντιμετώπιση και
αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του δήμου.
 Διατυπώνει εισηγήσεις για τον σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας της περιοχής
του δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και μεριμνά για την
εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του
εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.


Υποστηρίζει τον συντονισμό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για
την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που
συμβαίνουν στην περιοχή του δήμου.

 Μεριμνά για τη διάθεση και συντονίζει τη δράση του απαραίτητου δυναμικού και
μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των
καταστροφών στην περιοχή του δήμου.
 Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την
προστασία των δασικών περιοχών του δήμου, συμμετέχει στην οργάνωση της
πυροπροστασίας των δασών και διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των
δασών.
Σε μια τοπική κοινωνία η εκπόνηση μιας τοπικής στρατηγικής στον τομέα της πολιτικής
προστασίας συνιστά ένα ισχυρό εργαλείο για τον συντονισμό δεκάδων δράσεων που
σχετίζονται με τη διαχείριση επικίνδυνων καταστάσεων και περιπτώσεων κρίσεων,
ιδιαίτερα όταν απειλούνται σημαντικοί ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι.
Περαιτέρω, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας
του Δήμου θα συμβάλλει :
 Στην

εξασφάλιση

της

καλύτερης

προστασίας

των

ανθρώπων,

του

περιβάλλοντος,των περιουσιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε περίπτωση
μεγάλων φυσικών,τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών.
 Στην ανάπτυξη μέτρων για την πρόληψη των καταστροφών.
 Στην βελτίωση της ετοιμότητάς του,

για την ταχεία και αποτελεσματική

διαχείρισητων καταστροφών και των κινδύνων που απορρέουν από αυτές.
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 Στην ανάπτυξη μέσων υποστήριξης της πολιτικής προστασίας με χρήση
Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
 Στην εξασφάλιση επαρκούς ετοιμότητας όλων των εμπλεκόμενων φορέωνπολιτικής
προστασίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
Στο σχέδιο με την κωδική ονομασία «Τάλως», επισημαίνεται η αυξημένη ετοιμότητα «εν
όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση ηφαιστειακής δράσης», ενώ
περιγράφονται εκτενώς μέτρα για την «Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και ΆμεσηςΒραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Ηφαιστειακής Δραστηριότητας στο
Ηφαιστειακό Σύμπλεγμα Σαντορίνης».
Το ηφαίστειο της Σαντορίνης «βρυχάται» και από το 2011 παρακολουθείται. Η κωδική
ονομασία του είναι «Τάλως» και είναι το σχέδιο διαχείρισης εκτάκτων αναγκών σε
περίπτωση που «ξυπνήσει» το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Εντάσσεται στα πλαίσια του
Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης».
Σκοπός του είναι η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων φορέων σε
κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο της Σαντορίνης για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που θα προκύψουν από μια πιθανή εκδήλωση
ηφαιστειακής δραστηριότητας αλλά και η άμεση διαχείριση των συνεπειών της. Οι δράσεις
αυτές αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών,
καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών
και των υποδομών της χώρας.
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ
Το μεταφορικό σύστημα στο Δήμο Θήρας περιλαμβάνει τις υποδομές των αερομεταφορών
(αεροδρόμιο), της ακτοπλοΐας (λιμάνια) και των τοπικών θαλάσσιων μεταφορών
(λεμβούχοι) καθώς και το χερσαίο οδικό δίκτυο της Σαντορίνης.
Η Σαντορίνη διαθέτει ένα εύκολα προσπελάσιμο οδικό δίκτυο.
Yπάρχουν σημεία δωρεάν στάθμευσης και πρατήρια υγρών καυσίμων διάσπαρτα σε όλο το
οδικό δίκτυο του νησιού.
Το νησί συνδέεται με την υπόλοιπη Ελλάδα και με το εξωτερικό μέσω του διεθνούς
αερολιμένα της Σαντορίνης, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή του Μονόλιθου με επιβατική
κίνηση εσωτερικού και εξωτερικού (αφίξεις – αναχωρήσεις) μεγαλύτερη των 2.000.000 για
το έτος 2018, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΗΠΑ στο εσωτερικό, το νησί εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη συνδέεται
αεροπορικώς και με τη Μύκονο, τη Ρόδο και το Ηράκλειο Κρήτης.
Ακτοπλοϊκά το νησί εξυπηρετείται κυρίως από τον Αθηνιό, που είναι το κεντρικό λιμάνι του
νησιού και βρίσκεται στους πρόποδες της καλντέρας, στον ομώνυμο όρμο, σε απόσταση 8
χλμ. από τα Φηρά, την πρωτεύουσα του νησιού και 7 χλμ. από το Διεθνές Αεροδρόμιο της
Σαντορίνης. Από το λιμάνι των Αθηνιού, η μετακίνηση των επισκεπτών γίνεται με
λεωφορεία και minivan κα., ενώ από τον όρμο των Φηρών υπάρχει η δυνατότητα να ανεβεί
κανείς στην πρωτεύουσα του νησιού με το τελεφερίκ. Ο Δήμος Θήρας αποτελεί τον
δημοφιλέστερο προορισμό της Ελλάδα για τις κρουαζιέρες, που ξεκινούν περίπου από τα
μέσα Μάρτη και διαρκούν μέχρι τα τέλη Νοέμβρη. Κάθε χρόνο περίπου 800.000 επισκέπτες
κρουαζιέρας φθάνουν στη Σαντορίνη για να θαυμάσουν το τοπίο και τις μοναδικές
ομορφιές του

νησιού. Τα

κρουαζιερόπλοια αγκυροβολούν στην

καλντέρα

και
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εξυπηρετούνται με λάντζες από το λιμάνι του Αθηνιού και από τον όρμο των Φηρών. Ο
Δήμος Θήρας αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα σε σχέση με τις επιπτώσεις από την ελλιπή
διαχείριση των ροών των επισκεπτών της κρουαζιέρας, κυρίως λόγω της εποχικότητας που
τη χαρακτηρίζει και από το γεγονός ότι υψηλές ροές επισκεπτών συγκεντρώνονται σε
λίγους/δημοφιλείς χωρικά προορισμούς και μάλιστα για να απολαύσουν χρονικά
ταυτόχρονα το ίδιο γεγονός (π.χ. ηλιοβασίλεμα Οία, Φηρά). Εκτός από τα Φηρά και την Οία,
άλλοι οικισμοί που δέχονται μεγάλο αριθμό επισκεπτών είναι, η Περίσσα, το Καμάρι, το
Ημεροβίγλι, το Ακρωτήρι, ο Πύργος κ.α. Οι βασικοί οδικοί άξονες της Σαντορίνης που
συνδέουν τους οικισμούς μεταξύ τους είναι οι επαρχιακές οδοί Φηρών- Όρμου Περίσσας,
Φηρών- Οίας, Μεσσαριάς- Αρχαίας Θήρας και Ακρωτηρίου, η οδός Αγίου Αθανασίου και η
οδός 25ης Μαρτίου. Παράλληλα, σήμερα, λειτουργεί ο νέος περιφερειακός άξονας
Αεροδρομίου- Οίας.
Όλoι οι οικισμοί της Σαντορίνης συνδέονται με τις λεωφορειακές γραμμές του ΚΤΕΛ της
Σαντορίνης με συχνά δρομολόγια, που κατά τους θερινούς μήνες γίνονται ακόμα
συχνότερα. Ο κεντρικός σταθμός των λεωφορείων βρίσκεται στην πλατεία των Φηρών.
Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί πως η εικόνα στον τομέα των μεταφορών για τη θερινή
περίοδο του έτους 2020 ήταν αρκετά διαφοροποιημένη με πολύ λιγότερα προβλήματα σε
σχέση με τα προηγούμενα έτη καθώς ήταν γενικά σημαντικά μειωμένη η τουριστική κίνηση
(συνολικός αριθμός επισκεπτών), λόγω της πανδημίας COVID 19.

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ο Κρατικός Αερολιμένας Σαντορίνης (συντομογραφίες IATA: JTR, ICAO: LGSR, ΥΠΑ: ΚΑΣΡ)
βρίσκεται

στο

ανατολικό

τμήμα

του

νησιού,

6

χιλιόμετρα

από

την πρωτεύουσα της Σαντορίνης, τα Φηρά. Λειτουργεί από το 1976. Έχει την δυνατότητα να
εξυπηρετεί ταυτόχρονα μέχρι 6 πολιτικά αεροπλάνα.
Από

τον

Απρίλιο

του

2017

η

λειτουργία

του

πέρασε

στην

κοινοπραξίας

FraportGreece/Όμιλος Κοπελούζου με σύμβαση παραχώρησης για 40 χρόνια. Κατά τη
θερινή περίοδο η Σαντορίνη συνδέεται, μέσω απευθείας διεθνών πτήσεων charter, με
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πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Η εξέλιξη της κίνησης έχει σημειώσει ραγδαία αύξηση των
αφίξεων από το 2014 μέχρι το 2018,που για τους επισκέπτες αγγίζει το 90% ενώ για τα
αεροσκάφη το 75%. Το 2019 μόνο οι αφίξεις περάσανε τους 1.000.000 επιβάτες, σύμφωνα
με στοιχεία της Fraport - ΥΠΑ. Μετά την ως άνω παραχώρηση, άρχισαν οι απαραίτητες
εργασίες βελτίωσης-συμπλήρωσης και επέκτασης του αεροσταθμού, που θα διευκολύνουν
τη δυνατότητας διαχείρισης και εξυπηρέτησης του όλο και αυξανόμενου αριθμού των
επιβατών.

Σήμερα το αεροδρόμιο έχει ανακαινιστεί και διαθέτει:


Βελτίωση του φωτισμού και της σηματοδότησης στους εσωτερικούς (τερματικοί
σταθμοί) και εξωτερικούς χώρους των αεροδρομίων (χώρος στάθμευσης αεροσκαφώνδιάδρομοι προσγείωσης-απογείωσης)



Αναβάθμιση και βελτίωση των εγκαταστάσεων υγιεινής



Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης δωρεάν σύνδεσης με το
διαδίκτυο (WiFi)



Βελτίωση της πυρασφάλειας σε όλους τους χώρους των αεροδρομίων



Νέο πυροσβεστικό σταθμό



Αναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών



236% αύξηση της συνολικής έκτασης του αεροσταθμού 15.640 m2 με την
αντικατάσταση τμήματος του υπάρχοντος και την ανέγερση νέου



113% αύξηση των σταθμών Check-in (από 8 σε 17)



Διπλασιασμό των ζωνών παραλαβής αποσκευών (από 1 σε 2)



20% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 5 σε 6)



250% αύξηση των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του αεροδρομίου (από 2 σε 7)

Τα παραπάνω στοιχεία-δεδομένα, ανά τομέα μεταφορικής υποδομής αφορούν τη χρονική περίοδο 2014 -2018.
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ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας είναι υπεύθυνο για τις έντεκα λιμενικές ζώνες της
Σαντορίνης και της Θηρασιάς. Συγκεκριμένα για τα λιμάνια:
✓Αθηνιού
✓Φηρών
✓ΑμμουδίουΟίας
✓ για το Αλιευτικό ΚαταφυγίοΒλυχάδας
και τα καταφύγια μικρών σκαφών:
✓ Αρμένη Οίας
✓Μονολίθου
✓ Έξω ΓυαλούΦηρών
✓Βουρβούλου
✓Πορί
✓ Μαύρης Πέτρας στη Σαντορίνη
✓ Κόρφου και Ρίβα στη Θηρασιά

Α. Το λιμάνι του Αθηνιού είναι το κεντρικό λιμάνι, στην καλντέρα, σε απόσταση 8χλμ. από
την πρωτεύουσα Φηρά και 7χλμ. από το διεθνές αεροδρόμιο. Είναι ο κύριος πυλώνας
υποδοχής των επισκεπτών που έρχονται μέσω της θάλασσας, ακτοπλοϊκά. Συνδέεται με το
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λιμάνι του Πειραιά καθώς και με τα γύρω νησιά καθημερινά, καθόλη τη διάρκεια του
χρόνου (Πειραιάς, Πάρος, Νάξος, Ίος, Ανάφη και Ηράκλειο Κρήτης). Τη θερινή περίοδο τα
δρομολόγια γίνονται περισσότερα και στους προορισμούς σύνδεσης προστίθενται τα νησιά
της Μυκόνου, της Μήλου, της Κω, της Ρόδου και άλλων. Το λιμάνι του Αθηνιού κατά τους
θερινούς μήνες αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης και
εν γένει διαχείρισης της κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών, ειδικά όταν συμπίπτει
η άφιξη περισσότερων του ενός πλοίων ή η αναχώρηση και η άφιξη πλοίων. Στην περιοχή
του εξάλλου βρίσκεται και ο χώρος αφετηρίας των λεωφορείων για τη μεταφορά των πεζών
επισκεπτών σε όλες τις περιοχές του νησιού και πιάτσα ταξί.
Σήμερα το έργο της επισκευής και επέκτασης του λιμένα έχει παραδοθεί, εκκρεμεί ο
ηλεκτροφωτισμός του.
Επίσης έχει αποκατασταθεί ο δρόμος πρόσβασεις προς το λιμένα με έργο της περιγέρειας.
Β. Το λιμάνι των Φηρών εξυπηρετεί αποκλειστικά την κρουαζιέρα και τα τουριστικά
εκδρομικά σκάφη και όχι δρομολόγια της ακτοπλοϊας. Η σύνδεση με τα Φηρά
εξυπηρετείται μόνο με το τελεφερίκ και πεζή ή με τον παραδοσιακό τρόπο (με τα
γαϊδουράκια), χωρίς καμιά οδική σύνδεση.
Γ. Το λιμάνι Αμμούδι στα ριζά της καλντέρας στην Οία, επίσης εξυπηρετεί εκδρομικά σκάφη
και την τοπική σύνδεση με τη Θηρασιά. Συνδέεται με την Οία με μονοπάτι για πεζούς ή με
τον παραδοσιακό τρόπο (με τα γαϊδουράκια), καθώς και με τοπική οδό περιορισμένης
κυκλοφοριακής ικανότητας (αδυναμία στροφής μεγάλων οχημάτων).
Δ. Στη Θηρασιά λειτουργούν δυο μικροί λιμένες του Κόρφου και της Ρίβας. Η Ρίβα
συνδέεται οδικά με τους οικισμούς, ενώ του Κόρφου συνδέεται με μονοπάτι για πεζούς.
Η σύνδεση Θήρας και Θηρασίας γίνεται με το Ε/Γ-Ο/Γ-Α/Ν ΝΗΣΟΣ ΘΗΡΑΣΙΑ, με ημερήσια
συχνά δρομολόγια κατά τη θερινή περίοδο, τα οποία όμως περιορίζονται κατά πολύ τους
χειμερινούς μήνες. Επίσης, τη θερινή περίοδο οι μετακινήσεις από τη Θήρα στη Θηρασία
εξυπηρετούνται με συχνά δρομολόγια λάντζας από το Αμμούδι προς Ρίβα και Κόρφο, τα
οποία επίσης περιορίζονται κατά τον χειμώνα.
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Μαρίνα Μονολίθου
Με στόχο την υποστήριξη της μεγάλης ζήτησης για ελλιμενισμό σκαφών, έχει ήδη προωθηθεί προς επεξεργασία στο Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την
έγκριση του «γενικού σχεδιασμού μαρίνας Μονόλιθου Σαντορίνης» και λήφθηκε η με υπ΄
αριθμ. 166/2020 γνωμοδότηση. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη σχετική μελέτη η
σχεδιαζόμενη μαρίνα τουριστικών σκαφών θα έχει χωρητικότητα κοντά στα 350 μικρά και
μεγάλα σκάφη, ενώ στην περιοχή της προβλέπεται επίσης ελικοδρόμιο και διάδρομος
προσθαλάσσωσης υδροπλάνων (μετά από την σχετική αδειοδότησηυδατοδρομίου). Στη
χερσαία ζώνη της μαρίνας προβλέπεται να κατασκευαστούν εστιατόρια, αναψυκτήρια,
εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών, αθλητικές εγκαταστάσεις,
κέντρα ευεξίας (spa), ξενοδοχεία - ξενώνες, εκθεσιακοί - συνεδριακοί χώροι, χώροι
πολιτιστικών δραστηριοτήτων (στεγασμένοι και υπαίθριοι), χώροι συνάθροισης κοινού
(θέατρα, αίθουσες κινηματογράφου κ.λπ.), παρεκκλήσι, παιδικές χαρές, παιδότοποι, χώροι
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, χώροι πρασίνου, υπαίθριοι χώροι περιπάτου αναψυχής,

χώροι

στάθμευσης

αυτοκινήτων.

Ακόμη,

επιτρέπονται

οι

χρήσεις

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όπως είναι σταθμός ανεφοδιασμού καυσίμων και
παραλαβής καταλοίπων σκαφών, αποθήκη αντιρρυπαντικού εξοπλισμού. Επίσης,
προβλέπεται κτίριο διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων γραφείων διοίκησης, λιμεναρχείου,
τελωνείου, ιατρείου κ.λπ., πύργος ελέγχου, φυλάκια εισόδου, καταστήματα παροχής
υπηρεσιών (Τραπεζών, ταχυδρομείου, ενοικίασης οχημάτων και σκαφών, κυλικείου κ.λπ.),
κατάστημα ναυτιλιακών ειδών, supermarket (μέγιστης επιφάνειας 150 μ2), χώροι υγιεινής
(WC, ντους, πλυντηρίων - στεγνωτήριων κ.λπ.), χώροι εξυπηρέτησης προσωπικού μαρίνας,
αποθηκευτικοί χώροι, σταθμός ανεφοδιασμού καυσίμων και παραλαβής καταλοίπων από
τα σκάφη, χώροι στάθμευσης (γήπεδα και υπόγειοι χώροι), χώροι φύλαξης, αποθήκευσης
και συντήρησης σκαφών, πεζόδρομοι, κ.λπ.

ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Το ΚΤΕΛ Θήρας ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1988. Εξυπηρετεί με καθημερινά δρομολόγια
όλα τα χωριά της Σαντορίνης. Διαθέτει 23 σύγχρονα μεγάλα λεωφορεία (Σμιτ, 2018). Η
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πυκνότητα των δρομολογίων έχει μεγάλη συχνότητα κατά τη θερινή περίοδο έναντι της
χειμερινής ενώ τα τελευταία χρόνια υπάρχει λεωφορείο και στη Θηρασία που καλύπτει τις
μετακινήσεις του μικρού νησιού. Η εξυπηρέτηση θεωρείται ικανοποιητική για τους
επισκέπτες (εύρος και συχνότητα/ακρίβεια δρομολογίων και κόστος κομίστρου) ενώ
βελτιώσεις θα ήταν χρήσιμες για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων πόλων ενδιαφέροντος
(π.χ αρχαιολογικός χώρος Ακρωτηρίου) δρομολόγια ειδικών/κυκλικών διαδρομών με
δυνατότητα πολλαπλής επιβίβασης/αποβίβασης σε θέσεις τουριστικού ενδιαφέροντος με
την καθιέρωση ημερήσιου κομίστρου ή διάρκειας ορισμένων ημερών.
Στη Σαντορίνη υπάρχουν 39 Ταξί και στη Θηρασία 2. Ο αριθμός αυτός, ειδικά κατά τη
θερινή περίοδο, δεν επαρκεί για την ικανοποιητική εξυπηρέτηση των επισκεπτών του
νησιού. Ανάλογα προβλήματα κακής εξυπηρέτησης πάντως καταγράφονται και κατά τη
χειμερινή περίοδο ιδιαίτερα κατά ορισμένες ώρες του 24ώρου. Τα τελευταία χρόνια,
μεγάλο μέρος της οργανωμένης μεταφοράς επισκεπτών διαξάγεται από περίπου 300 VAN
τουριστικών επιχειρήσεων (τουριστικά καταλύματα, ξενοδοχεία , τουριστικά γραφεία κ.ά).
Επίσης στο νησί δραστηριοποιούνται περί τις 100 επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων και
δικύκλων, ο στόλος των οποίων εκτιμάται σε 20.000 (Σμιτ, 2018). Ορισμένες διαθέτουν και
ποδήλατα προς ενοικίαση. Το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, κατά τους θερινούς μήνες αιχμής,
παρουσιάζει μεγάλα προβλήματα συμφόρησης, ταλαιπωρίας των επισκεπτών αλλά και
αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των μετρήσεων από τη μελέτη του ΠΧΠ Νοτίου Αιγαίου, προκύπτει πως το Οδικό Δίκτυο του νησιού αποτελείται από:
✓Συνολικό μήκος ασφαλτοστρωμένου κυρίου οδικού δικτύου του ΟΤΑ: 25,56 (χλμ.)
✓Συνολικό μήκος τοπικού οδικού δικτύου και αγροτικών οδών : 45,32 (χλμ.)
Για την καταλληλόλητα του ως άνω οδικού δικτύου απαιτείται η συστηματική συντήρηση
του,

σε

συνδυασμό

με

την

εκτέλεση

τεχνικών

έργων

βελτίωσης

(όπως

η

βελτίωση/κατασκευή του Επαρχιακού οδικού δικτύου του νέου οδικού έργου
Αεροδρομίου, Φηρών, Βουρβούλου, Οίας που κατασκευάστηκε το 2018) και άλλων κλάδων
του οδικού δικτύου που ενώνουν το λιμάνι του Αθηνιού με τους οικισμούς της ενδοχώρας.
Επίσης, απαιτείται η εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών (για το σύνολο του οδικού
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δικτύου), που προβλέπεται να γίνουν στο πλαίσιο της ανάθεση του «Σχεδίου Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας Δήμου Θήρας» της οποίας η χρηματοδότηση έχει εγκριθεί από το
Πράσινο Ταμείο. Εξίσου σημαντικό και απαραίτητο θέμα που επηρεάζει άμεσα τις
συνθήκες της κυκλοφορίας στον Δήμο και της γενικότερης αποσυμφόρησης του οδικού
δικτύου, είναι η χωροθέτηση/δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης οχημάτων σε
συνδυασμό με τον εντατικό έλεγχο της παρόδιας στάθμευσης. Τα ως άνω σημεία
αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα του Δήμου για το οδικό του δίκτυο.
Σε ό, τι αφορά τις μεταφορές των επισκεπτών από το παλιό λιμάνι των Φηρών προς την
πόλη των Φηρών, αυτές εξυπηρετούνται από τις εγκαταστάσεις του ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ, που
εγκαταστάθηκε το 1979 με δωρεά του «Ιδρύματος Λούλας&Εαγγέλου Νομικού». Το ίδρυμα
αυτό ανήκει στο Δήμο Θήρας, τα έσοδά του (και από τη λειτουργία του ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ)
διατίθενται για κοινωφελείς σκοπούς και έργα στον Δήμο.Έχει προδιαγραφές εξυπηρέτησης
1200-1300 ατόμων/ώρα (στις δύο διαδρομές ανόδου/καθόδου) και έχει αυστριακές
προδιαγραφές κατασκευής. Το Τελεφερίκ είναι κρίσιμο μεταφορικό σύστημα εξυπηρέτησης
των επισκεπτών της κρουαζιέρας που αποβιβάζονται με τις λέμβους/λάντζες στο παλιό
λιμάνι των Φηρών. Η διαχείριση της μεγάλης ροής των επισκεπτών κατά τους θερινούς
μήνες αιχμής είναι κρίσιμο θέμα για να μην δημιουργούνται ουρές τόσο στο λιμάνι (κατά
την άφιξη) όσο και στον τερματικό σταθμό των Φηρών (κατά την αναχώρηση).
Σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου Θήρας, προβλέπεται η αναβάθμιση του
υφιστάμενου και η κατασκευή νέου τελεφερίκ. Το υπάρχον τελεφερίκ λειτουργεί από το
1982 και έχει τη δυνατότητα μεταφοράς 650 ατόμων/ την ώρα, ανά διαδρομή (Σμιτ,
2018).Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου τα έργα αναβάθμισης του υπάρχοντος και η
κατασκευή νέου θα συμβάλλουν στην «αποσυμφόρηση» των λιμανιών του όρμου Φηρών
και του Αμμουδιού κατά την άφιξη των επισκεπτών της κρουαζιέρας. Ωστόσο ο τρόπος
αναβάθμισης και η επιλογή της θέσης/των θέσεων για την κατασκευή νέου/νέων τελεφερίκ
είναι αντικείμενο σχεδιασμού του συνολικού συστήματος των μεταφορών του νησιού και
της συμπληρωματικότητας του μεταφορικού συστήματος με τα μεγέθη και τις
χωρητικότητες των οικιστικών περιοχών. Συνεπώς τα νέα έργα είναι σκόπιμο να
εντάσσονται και να προγραμματίζονται στο πλαίσιο του γενικότερου χωρικού σχεδιασμού,
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ώστε να ανταποκρίνονται και στις ειδικές προδιαγραφές που επιβάλλει η υποχρέωση
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, του τοπίου και της αρχιτεκτονικής του νησιού.

ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ο Δήμος Θήρας για την κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών του εξυπηρετείται από το Δίκτυο
της ΔΕΗ που είναι εγκατεστημένο στην ελληνική επικράτεια, το οποίο αποτελείται από
γραμμές μέσης και χαμηλής τάσης και εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,
καθώς και από γραμμές και εγκαταστάσεις υψηλής τάσης. Το σημερινό ενεργειακό μοντέλο
για την παραγωγή, μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας έχει οδηγήσει στην
ανεξέλεγκτη κατανάλωσή της, στην ταχεία εξάντληση των ενεργειακών πόρων λόγω του
τρόπου εκμετάλλευσής τους και στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Γεγονός που με τη
σειρά του γεννά την επιτακτική ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του
περιβάλλοντος, όχι μόνο σε εθνικό και τοπικό επίπεδο αλλά και σε ατομικό. Σε αυτό το
πλαίσιο, η εξέλιξη της τεχνολογίας, σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση των τιμών των
συμβατικών καυσίμων, καθιστούν τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και την
εφαρμογή των συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) ως
βιώσιμες λύσεις, που συνεισφέρουν στην εξοικονόμηση πρωτογενούς καυσίμου, ιδιαίτερα
σημαντικό στην εποχή των πανάκριβων και εισαγόμενων στη χώρα μας ορυκτών καυσίμων,
στον περιορισμό εκπομπών αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και
στην επίτευξη των στόχων της Σύμβασης Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή. Σύμφωνα με
τον ορισμό της ΟΔΗΓΙΑΣ 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) νοούνται οι μη ορυκτές
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η
ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια, τα αέρια τα εκλυόμενα
από χώρους υγειονομικής ταφής, από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και τα
βιοαέρια. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έχουν τρεις διαφορετικές εφαρμογές:
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανση και ψύξη, βιοκαύσιμα για τις μεταφορές.
Βέβαια η σημαντικότερη ανανεώσιμη μορφή ενέργειας για τη χώρα μας δεν είναι άλλη από
την ηλιακή με υποτομείς τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα, τα παθητικά ηλιακά συστήματα
και τη φωτοβολταϊκή μετατροπή, καθώς η χώρα μας έχει έναν από τους μεγαλύτερους
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δείκτες ηλιοφάνειας παγκοσμίως τον οποίο και μπορεί να εκμεταλλευθεί για την παραγωγή
αυτής. Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) ορίζεται ως η ταυτόχρονη
παραγωγή χρήσιμης θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας ή/και μηχανικής ενέργειας από την
ίδια αρχική ενέργεια στο πλαίσιο μίας διαδικασίας. Ως πηγή ενέργειας σε μονάδες ΣΗΘ
μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε καύσιμο (συμβατικό ή ανανεώσιμο). Τα καύσιμα
τα οποία σήμερα κυριαρχούν για οικονομικούς αλλά και περιβαλλοντικούς λόγους είναι το
Φυσικό Αέριο, το Βιοαέριο και η Βιομάζα. Η Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας
(ΣΗΘ) είναι, αποδεδειγμένα, μια εφαρμογή τεχνολογιών για την κάλυψη των αναγκών
θέρμανσης ή/και ψύξης, καθώς και για μηχανική ή/και ηλεκτρική ενέργεια των τελικών
καταναλωτών, που συνεισφέρει στην εξοικονόμηση πρωτογενούς καυσίμου, κάτι ιδιαίτερα
σημαντικό. Λόγω των πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων, έχουν αναπτυχθεί νέες διατάξεις
των συστημάτων ΣΗΘ που τα καθιστούν οικονομικά συμφέροντα σε ένα ευρύτερο φάσμα
εφαρμογών.
Μέρος των διαρκώς αυξανόμενων ανάγκων της Σαντορίνης σε ηλεκτρική ενέργεια και όχι
μόνο, επιχειρούν να καλύψουν σε σύμπραξη η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ και ο Δήμος Θήρας
αξιοποιώντας γεωθερμικά πεδία και χημική επεξεργασία των αστικών αποβλήτων.
Η συνεργασία που πρόεκυψε με το Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
αναμένεται να βοηθήσει στην ταχεία επίλυση τυχόν γραφειοκρατικών προβλημάτων που
μπορεί να ανακύψουν κατά την υλοποίησή του.
Η θεαματική αύξηση της τουριστικής κίνησης, κατά τους θερινούς μήνες κυρίως, έχει
επιφέρει τεράστια αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, με την αιχμή της
ζήτησης να εκτινάσσεται από τα 32 MW το 2013, σε 48 MW το 2019.
Αναφορικά με την θερμική επεξεργασία των απορριμμάτων, προβλέπεται η χρήση ως
«πρώτης ύλης» των αστικών αποβλήτων που θα απομένουν μετά την ανάκτηση και την
κομποστοποίηση.
Η ηλεκτρική διασύνδεση της Σαντορίνης (μέσω Νάξου) με το ηπειρωτικό σύστημα, έργο
προϋπολογισμού 117 εκατ. ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2023, σύμφωνα με
τον προγραμματισμό του ΑΔΜΗΕ που υλοποιεί το ευρύτερο έργο της Δ’ Φάσης
Διασύνδεσης των Κυκλάδων. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατατέθηκε στο
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ΥΠΕΝ τον περασμένο μήνα, ενώ σε τελικό στάδιο βρίσκεται η μελέτη για τη χρηματοδότηση
του έργου που αναμένεται να ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027. Ο διαγωνισμός για τη
διασύνδεση Σαντορίνης-Νάξου και την κατασκευή του νέου Υποσταθμού της Σαντορίνης θα
προκηρυχθεί από τον ΑΔΜΗΕ έως το τέλος του έτους.
ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
Σχετικά με την αξιοποίηση της γεωθερμίας, το πρώτο βήμα προβλέπει τη διενέργεια
ερευνητικών γεωτρήσεων, ώστε να αξιολογηθούν τα γεωθερμικά πεδία του νησιού.
Το ιδανικό, είναι αξιοποηθούν οι δυνατότητες που παρέχει η Γεωθερμία σε ήπια μορφή
ώστε να αντληθούν τα μέγιστα δυνατά οφέλη. Σε μία τέτοια περίπτωση, ο στόχος που θα
τεθεί θα είναι να καληφθούν οι ενεργειακές ανάγκες του νησιού χωρίς τη χρήση των
πετρελαϊκών μονάδων. Στόχος είναι στη Σαντορίνη, όπως και σε άλλα νησιά, να αξιοποιηθεί
το τοπικό δυναμικό για την παραγωγή ενέργειας.
Πάντως, ακόμη κι αν τα πεδία δεν μπορούν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, είναι βέβαιο πως θα χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές όπως η αφαλάτωση ή η
τηλεθέρμανση, εξοικονομώντας έτσι σημαντικό μερίδιο της ισχύουσας κατανάλωσης.
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΆΜΕΣΑ ΟΦΕΛΗ
-Η γεωθερμική ενέργεια θα χρησιμοποιηθεί πρωτίστως σε σύστημα αφαλάτωσης
θαλασσινού νερού ικανότητας ως και 3.000 κ.μ. ημερησίως, επιλύοντας οριστικά το ζήτημα
παροχής υψηλής ποιότητας πόσιμου νερού σε κατοίκους και επισκέπτες.
- Στις μη ηλεκτρικές εφαρμογές της γεωθερμίας, οι οποίες είναι δυνατόν να αναπτυχθούν
στη Σαντορίνη, εντάσσεται και η παραγωγή ύδατος για άρδευση με τη μέθοδο της
αφαλάτωσης, δίνοντας δυνατότητες ανάπτυξης και του αγροτικού τομέα.
-Άμεση αύξηση των θέσεων εργασίας του νησιού, αφού τόσο κατά τη φάση της κατασκευής
του έργου όσο και κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, θα απασχοληθεί προσωπικό
από το νησί.
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- Το περιβάλλον δεν θα επιβαρυνθεί γιατί η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. θα εφαρμόσει
μεθόδους τελευταίας τεχνολογίας, ολικής επανεισαγωγής/μηδενικής ρύπανσης που
εφαρμόζονται διεθνώς. Επιπλέον, η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων θα γίνει σε θέση
που θα προκαλεί την ελάχιστη δυνατή όχληση, τα δε γεωθερμικά ρευστά, αφού
αποδώσουν το θερμικό τους φορτίο, θα επανεισάγονται στο υπέδαφος, ώστε να
ανανεώνεται ο γεωθερμικός ταμιευτήρας.
- Δυνατότητα ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων στους τομείς ενέργειας και μεταφοράς,
δεδομένης της υπερεπάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας, όπως η αξιοποίηση ηλεκτροκίνητων
αυτοκινήτων.
- Οικονομικό όφελος τόσο για τον Δήμο, όσο και για τους κατοίκους, μέσω των
ανταποδοτικών τελών από τη λειτουργία του σταθμού.
ΈΜΜΕΣΑ ΟΦΕΛΗ
- Η γεωθερμική εκμετάλλευση είναι βέβαιο ότι αποτελεί παγκοσμίως ισχυρό πόλο έλξης
επισκεπτών υψηλής στάθμης, αλλά και τόπο διεξαγωγής συνεδρίων. Εκτός της τουριστικής
ανάπτυξης η Σαντορίνη θα έχει την ευκαιρία να φιλοξενήσει και να συνεργαστεί με ειδικούς
επιστήμονες παγκόσμιας ακτινοβολίας, επί της γεωθερμίας.
- Επιπλέον, τα παραγόμενα γεωθερμικά ρευστά μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη
και λειτουργία θερμών λουτρών (SPA), γεγονός που θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση
στην τουριστική ανάπτυξη, αλλά και στην επέκταση της τουριστικής περιόδου όλο το χρόνο.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Σήμερα προσδοκούμε από τον δημοτικό φωτισμό πολύ περισσότερα από το να μας παρέχει
απλά τη δυνατότητα να βλέπουμε την νύχτα. Ο φωτισμός δρόμων και κοινοχρήστων χώρων
έχει γίνει ένα απαραίτητο εργαλείο για την ασφάλεια κινήσεως πεζών και οχημάτων έναντι
ατυχημάτων και διαμονής σε αυτούς, για τον περιορισμό της εγκληματικότητας αλλά και
για το μειωμένο κόστος της ενεργειακής τους κατανάλωσης. Επίσης, με βάση την πολύ
πρόσφατη Πράσινη Βίβλο: «Φως στο μέλλον, Επιτάχυνση της εξάπλωσης των καινοτόμων
τεχνολογιών φωτισμού, COM (2011) 889», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή :
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 Αναγνωρίζει τη μεγάλη σπατάλη ενέργειας που γίνεται σε επίπεδο ΕΕ στον
φωτισμό, που ανέρχεται στο 14% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ.
 Προτείνει τη δημιουργία διαφόρων πρωτοβουλιών για ανάπτυξη πολιτικής για το
θέμα του φωτισμού, για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στον οδικό φωτισμό.
Πολλές πόλεις σε όλον τον κόσμο αντικαθιστούν τις παλιές μη-αποδοτικές, χαμηλής
ποιότητας και περιβαλλοντικά βλαβερές εγκαταστάσεις φωτισμού με νέες, πιο αποδοτικές
και καλύτερης ποιότητας, που σέβονται τον χρήστη και το περιβάλλον.
Στόχος του Δήμου μας είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσα από μία
σειρά δράσεων φιλικών προς το περιβάλλον που προάγουν την εξορθολογίκευση και κατά
συνέπεια την εξοικονόμηση της κατανάλωσης ενέργειας σε τομείς που υπάγονται άμεσα
στην δικαιοδοσία του Δήμου. Ο τομέας του δημοτικού φωτισμού θεωρείται ένας τομέας με
πολύ σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης στην ενεργειακή του απόδοση. Κατά συνέπεια, η
υλοποίηση δυναμικών δράσεων στον τομέα του οδικού φωτισμού, η οποία:
 Μειώνει το κόστος ηλεκτρισμού,
 συνάδει με τις κυκλοφοριακές και της ασφάλειας των πεζών προδιαγραφές,
 είναι επαρκής ώστε να αποθαρρύνει τη βία, τους βανδαλισμούς και την
εγκληματικότητα,
 ελαχιστοποιεί τη φωτορύπανση,
 υποστηρίζει οικονομική ανάπτυξη και τέλος,
 βελτιώνει την αισθητική του περιβάλλοντος χώρου,
θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης και στην
βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων.
Η υλοποίηση δράσεων όπως η χρήση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων χαμηλής
ενεργειακής κατανάλωσης, η εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος τηλεδιαχείρισης του
δημοτικού φωτισμού, κ.ά., καθίσταται στρατηγικής σημασίας για τον ενεργειακό σχεδιασμό
του Δήμου.
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ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Η κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του Δήμου γίνεται από παρόχους τηλεφωνίας
που προσφέρουν ένα μεγάλο φάσμα τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών
(σταθερή και κινητή τηλεφωνία, internet, κ.α.).
Η αλματώδης ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και η διάδοση της χρήσης κινητής
τηλεφωνίας έχει ως συνέπεια την εγκατάσταση μεγάλου αριθμού σταθμών βάσης κινητής
τηλεφωνίας (κεραιών) σε όλες της περιοχές της Ελλάδας.

ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (WIFI) ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας και των ασύρματων τεχνολογιών
αποτελούν βασικό άξονα, ο οποίος συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και την καλύτερη επαφή
του πολίτη με το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες που αυτό μπορεί να προσφέρει.
Ο Δήμος Θήρας ενισχύοντας την προσπάθεια για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας,
παρέχει δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους κατοίκους και τους
επισκέπτες του Δήμου σε ορισμένες περιοχές του νησιού.

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Τα απόβλητα που συλλέγει και μεταφέρει ο Δήμος Θήρας προέρχονται από οικιακές και
εμπορικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός των διοικητικών του ορίων. Η
αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων από τους τροχήλατους κάδους και των ογκωδών
αντικειμένων γίνεται με μέριμνα της «Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Τοπικής Ανάπτυξης και
Κοινωνικής Μέριμνας» του Δήμου.
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Η αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων γίνεται καθ’ όλη την εβδομάδα - καθ' όλο το
24ωρο, αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες, σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζει η αρμόδια
Διεύθυνση του Δήμου. Η αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων (παλιά έπιπλα, στρώματα
κλπ.) γίνεται βάσει άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής που καταρτίζει η
Διεύθυνση.Ο Δήμος, συμβαδίζοντας με τις νέες απαιτήσεις για εναλλακτικό σύστημα
υγιεινής αποθήκευσης και συλλογής απορριμμάτων (οικιακών & ανακυκλώσιμων), προέβη
στην παραγγελία και σύντομα θα γίνει η εγκατάσταση βυθιζόμενου συστήματος κάθετης
διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης, σε σημεία που
παρουσιάζουν χωροταξικές δυσκολίες και που απαιτούν αισθητική και αρχιτεκτονική
αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου τους.Το ανωτέρω σύστημα, το οποίο είναι συμβατό
με τα απορριμματοφόρα οπίσθιας φόρτωσης με μηχανισμό τύπου πρέσας, θα τοποθετηθεί
πιλοτικά σε σημεία του νησιού, που έχουν αυξημένες ανάγκες. Η χρήση του συστήματος
αυτού εκτιμάται ότι επιφέρει πολλά και πολλαπλασιαστικά οφέλη (περιβαλλοντικά,
οικονομικά).
Αναλυτικότερα:
Περιβαλλοντικά Οφέλη: Βελτίωση της αισθητικής εικόνας του νησιού, μιας και οι κάδοι δεν
είναι ορατοί (υπόγειοι). Βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των δημοτών και ιδιαίτερα των
ατόμων με κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες καθώς και των εμποδιζομένων ατόμων
λόγω του ύψους των υπέργειων απορριμματοδεκτών που διαθέτει. Βελτίωση της ποιότητας
του ατμοσφαιρικού αέρα στον αστικό ιστό, καθώς αποφεύγονται προβλήματα όπως η
δυσοσμία, έκθεση των απορριμμάτων στις καιρικές συνθήκες και σε αδέσποτα ζώα, κ.λ.π.
Μείωση

των

ρύπων

εξαιτίας

των

μικρότερων

αριθμών

δρομολογίων

των

απορριμματοφόρων που απαιτούνται.
Οικονομικά Οφέλη: Μείωση λειτουργικών εξόδων λόγω της μικρότερης συχνότητας
αποκομιδής των απορριμμάτων, επειδή το νέο σύστημα διαθέτει διαβαθμισμένη συμπίεση
των απορριμμάτων (αυξάνεται η χωρητικότητα στους κάδους κατά 5 φορές), με
αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρημάτων από τη μικρότερη κατανάλωση καυσίμων, την
συντήρηση των απορριμματοφόρων, αλλά και την εξοικονόμηση χρόνου των εργαζομένων.
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Το θέμα της ορθολογικής διαχείρισης των ολοένα αυξανόμενων απορριμμάτων αποτελεί
ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα. Η λύση που προκρίνεται ως πιο
αποτελεσματική για το περιβάλλον και το μέλλον μας είναι η ανακύκλωση διότι : συμβάλλει
στη μείωση των αστικών αποβλήτων,συνεισφέρει στη εξοικονόμηση πρώτων υλών και
ενέργειας, που συνήθως είναι μη ανανεώσιμες (πετρέλαιο, μεταλλεύματα κλπ.) παρέχοντας
και οικονομικά οφέλη στην ελληνική κοινωνία που σε μεγάλο μέρος εισάγει πρώτες ύλες
και ενέργεια. Προσφέρει στον πολιτισμό,καθώς συμβάλλει στη δημιουργία μιας έμπρακτης
περιβαλλοντικής συνείδησης, με δεδομένο ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι
υπόθεση όλων μας, η επιτυχία της εναλλακτικής διαχείρισης εξαρτάται, όχι μόνο από την
ευαισθητοποίηση, αλλά και από την ενεργό συμμετοχή. Οι πληροφορημένοι και ενεργοί
πολίτες είναι ο κινητήριος μοχλός για να υλοποιηθούν οι στόχοι του νόμου και της
ελληνικής κοινωνίας και να προστατευθεί πιο αποτελεσματικά το περιβάλλον.

ΠΑΙΔΕΙΑ
Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται στις εξής βαθμίδες : την Προσχολική
Αγωγή, την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η
εκπαίδευση είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη ως ευθύνη της Πολιτείας και παρέχεται
δωρεάν από τα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης.
Σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στην
ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών
δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη
δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά.
Ειδικότερα υποβοηθείτους μαθητές:
 Να γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες να υπερασπίζονται την
εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και τη δημοκρατία, να
εμπνέονται από αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση και να
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διακατέχονται από πίστη προς την πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης
χριστιανικής παράδοσης. Η ελευθερία της θρησκευτικής τους συνείδησης είναι
απαραβίαστη. Να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν αρμονικά το πνεύμα και το
σώμα τους, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους.
 Να αποκτούν, μέσα από τη σχολική τους αγωγή, κοινωνική ταυτότητα και
συνείδηση, να αντιλαμβάνονται και να συνειδητοποιούν την κοινωνική αξία και
ισοτιμία της πνευματικής και της χειρωνακτικής εργασίας. Να ενημερώνονται και
να ασκούνται πάνω στη σωστή και ωφέλιμη για το ανθρώπινο γένος χρήση και
αξιοποίηση των αγαθών του σύγχρονου πολιτισμού, καθώς και των αξιών της
λαϊκής μας παράδοσης.
 Να αναπτύσσουν δημιουργική και κριτική σκέψη και αντίληψη συλλογικής
προσπάθειας και συνεργασίας, ώστε να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και με την
υπεύθυνη συμμετοχή τους να συντελούν αποφασιστικά στην πρόοδο του
κοινωνικού συνόλου και στην ανάπτυξη της πατρίδας μας.
 Να κατανοούν τη σημασία της τέχνης, της επιστήμης και της τεχνολογίας, να
σέβονται τις ανθρώπινες αξίες και να διαφυλάσσουν και προάγουν τον πολιτισμό.
 Να αναπτύσσουν πνεύμα φιλίας και συνεργασίας με όλους τους λαούς της γης,
προσβλέποντας σε έναν κόσμο καλύτερο, δίκαιο και ειρηνικό.
Βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του εκπαιδευτικού
συστήματος, είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων και προγραμμάτων, με γνώμονα την
κοινωνική συνοχή και με στόχο :
 τη βελτίωση της ποιότητας των διαθέσιμων εκπαιδευτικών υποδομών και τον
εκσυγχρονισμό αυτών,
 τη συμπλήρωση των εκπαιδευτικών υποδομών με νέες,
 τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου
μάθησης,
 την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου,
 τη σύνδεση της εκπαίδευσης/κατάρτισης και της διά βίου μάθησης με την αγορά
εργασίας.
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Ο

Δήμος διαθέτει

σχολικές

μονάδες προσχολικής

αγωγής,

πρωτοβάθμιας και

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Με ετήσιες παρεμβάσεις, αντιμετωπίζονται τα καθημερινά προβλήματα που αφορούν την
εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Οι Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί είναι χώροι αγωγής και ασφαλούς διαμονής για
παιδιά προσχολικής ηλικίας και λειτουργούν στο πλαίσιο άσκησης της κοινωνικής
πολιτικής, για τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και για τη
διευκόλυνση των ασθενέστερων οικονομικά οικογενειών.
Ο Δήμος Θήρας, στην προσπάθειά του να επιτελέσει όσο αρτιότερα γίνεται το κοινωνικό
του έργο και έχοντας βαθιά επίγνωση ότι τα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου είναι
πολύ σημαντικά για να ενσωματωθεί το άτομο ομαλά στο κοινωνικό σύνολο, έχει
αγκαλιάσει με ιδιαίτερη αγάπη τον θεσμό της προσχολικής αγωγής. Μέσα από τους
Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς-Παιδικούς Σταθμούς παρέχεται στα παιδιά ιατρική,
πνευματική, συναισθηματική και ψυχολογική στήριξη, μουσικοκινητική αγωγή, με
προγράμματα γυμναστικής, αλλά και ποιοτικής διατροφής.

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Δημοτικός ΠαιδικόςΣταθμός Οίας

22860 71335

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Επισκοπής Γωνιάς

22860 31251

Η Γλυκογαλούσα (Καρτεράδος)

22860 23440

Λαλίτσες (Φηρά)

22860 21110

Λαλίτσες (Μεσαριά)

22860 33484

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

FAX
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Φηρών

22860 23423

22860 23423

3ο Φηρών

22860 25361

22860 25361

Ημεροβιγλίου

22860 22544

22860 22544

1ο & 2ο Επισκοπής

22860 32268

22860 32268

1ο & 3ο Εμπορείου

22860 81113

22860 81113

2ο Εμπορείου

22860 81890

22860 81190

Οίας

22860 72384

22860 73384

Βόθωνα

22860 31078

22860 31078

Πύργου

22860 31922

22860 31922

Βουρβούλου

22860 23060

22860 23060

Μεγαλοχωρίου

22860 82450

22860 82450

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση αποτελείται από την προσχολική και τη δημοτική εκπαίδευση.
Στην περιοχή του Δήμου Θήρας λειτουργούν οι ακόλουθες σχολικές μονάδες:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

Φηρών

22860 22224

22860 21284

Καρτεράδου

22860 22556

22860 22556

Μεσαριάς - Βόθωνα

22860 31571

22860 31571

Επισκοπής

22860 31696

22860 31696

Εμπορείου

22860 83176

22860 73176

Οίας

22860 71300

22860 71300

Πύργου - Μεγαλοχωρίου

22860 31067

22860 32242
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Ακρωτηρίου

22860 81112

22860 83412

ΕιδικόΔημοτικόΣχολείοΦηρών

22860 28670

22860 21202

Θηρασίας

22860 29324

22860 29324

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παρέχεται σε δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος καλύπτεται
από τα γυμνάσια, ενώ ο δεύτερος κύκλος από τα λύκεια και τις τεχνικές – επαγγελματικές
σχολές. Ο Δήμος διαθέτει δομές και για τους δύο κύκλους της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

Φηρών

22860 22272

22860 22272

Εμπορείου

22860 81674

22860 81674

Μεσαριάς

22860 33484

22860 33299

ΛΥΚΕΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

ΓενικόΛύκειοΘήρας (Φηρά)

22860 22252

22860 23195

ΕΠΑΛ (Πύργος)

22860 24481

22860 23920
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ

Τα τελευταία έτη, η υιοθέτηση εξαιρετικά εμπροσθοβαρών προγραμμάτων λιτότητας,
οδήγησε σε βαθιά ύφεση την οικονομία της χώρας μας με δραματικές κοινωνικές
επιπτώσεις. Όλοι οι κοινωνικοί δείκτες και κυρίως η φτώχεια και η ανεργία επιδεινώθηκαν
δραματικά.
Επίσης, η μείωση των αποδοχών και των εισοδημάτων έχει αυξήσει τον αριθμό των φτωχών
εργαζομένων, τη στιγμή που η χώρα μας παρουσιάζει την μεγαλύτερη μείωση κοινωνικών
δαπανών στην Ευρωζώνη.
Η αξίωση στη διασφάλιση ενός minimumεπιπέδου διαβίωσης στηρίζεται στην κοινωνική
αρχή και κατοχυρώνεται στο άρθρο 21 του Συντάγματος. Το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας,
μέσω ενός σύνθετου πλέγματος υπηρεσιών, επιδομάτων και παροχών σε είδος, αποσκοπεί
τόσο στη διασφάλιση των βασικών αναγκών διαβίωσης, όσο και στην κοινωνική
ενσωμάτωση των αποκλεισμένων ατόμων.
Η ανάθεση στην πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση της κάλυψης των άμεσων κοινωνικών
αναγκών, κατ’ εξοχήν των συνδεομένων με τα σύνθετα φαινόμενα κοινωνικού
αποκλεισμού, εξασφαλίζει, χάρη στην εγγύτητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους πολίτες
της, ένα στοιχείο γεφύρωσης του χάσματος επιρροής μεταξύ κοινωνικών υπηρεσιών και
πολίτη, αλλά και ενίσχυσης της αντικειμενικότητας ως προς τη διάγνωση πραγματικών
κοινωνικών αναγκών.
Ο Δήμος, ως φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης, στα όρια των αρμοδιοτήτων του, καλείται να
αναλάβει πρωτοβουλίες ενίσχυσης των πολιτών και της τοπικής του κοινωνίας με τον
σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών που θα στοχεύουν στο συντονισμό των υφιστάμενων
και στον σχεδιασμό και υλοποίηση νέων προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα που θα
ανταποκρίνονται στα αιτήματα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού και στη
δυναμική τους επανένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή συμβάλλοντας ουσιαστικά
στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους.
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Μέσα στο πλαίσιο αυτό, γίνεται προσπάθεια να στηριχτεί η κοινωνική ομάδα αυτή που
δοκιμάζεται σκληρά μέσω ανάπτυξης πολιτικών με στόχους :
 την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών
φροντίδας,
 την πρόληψη και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού σε τοπικό
επίπεδο,
 την διασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης,
 την ενίσχυση των πολιτικών στήριξης του θεσμού της οικογένειας.
Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και
επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία πολιτών – κατοίκων και του Δήμου.
Το καθαρό περιβάλλον εμπίπτει άμεσα στις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης που
έχει την ευθύνη για τη δημόσια υγεία, τη θέσπιση σχετικών κανόνων και τη διαχείριση των
μέσων καθαριότητας με στόχο μια καθαρή πόλη, ένα όμορφο και υγιές περιβάλλον και μια
ικανοποιητική ποιότητα ζωής.
Ο Δήμος Θήρας, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,
μεριμνά για να παραμείνουν σε υψηλό επίπεδο οι υπηρεσίες καθαριότητας με ενίσχυση
του μηχανολογικού εξοπλισμού, ανανέωση του στόλου δημοτικών οχημάτων με νέα
μειωμένης κατανάλωσης και εκπομπής ρύπων, διεύρυνση των προγραμμάτων αποκομιδής,
προγράμματα ανακύκλωσης, αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων, καθαρισμό οικοπέδων,
καθαρισμό λαϊκών αγορών, αποκομιδή χόρτων - κλαδιών και καθαρισμό των κοινόχρηστων
χώρων.
Σήμερα, ο Δήμος διαθέτει έναν αξιόπιστο εξοπλισμό ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
των πολιτών του.
Γενικό Νοσοκομείο Θήρας
Το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας αποτελεί υγειονομική μονάδα της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και τελεί υπό
την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας, εφημερεύοντας καθημερινά για το
Νομό Κυκλάδων.
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Ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούλιο του 2016 και είναι εξοπλισμένο με μηχανήματα
τελευταίας τεχνολογίας και στελεχωμένο με καταρτισμένο επιστημονικό, ιατρικό,
νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό.
Στόχος του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας είναι να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
Υγείας στους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού.
Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) ιδρύθηκε με τον Ν.3293/2004
αναλαμβάνοντας την άμεση μετα-ολυμπιακή αξιοποίηση της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού
Χωριού. Αποτελεί δημόσια επιχείρηση κοινής ωφέλειας (ΔΕΚΟ), υπάγεται στο νομικό
πλαίσιο του Ν. 3429/2005 Κεφάλαιο Α και του Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. έχει την ευθύνη λειτουργίας και διαχειρίζεται την Πολυκλινική του
Ολυμπιακού Χωριού (Π.Ο.Χ.), το Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης και Αποθεραπείας
Κερατέας (Κ.Υ.Α.Α.) – Κ. Πρίφτης, ως μονάδες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας και το Γενικό Νοσοκομείο (Γ.Ν.) Θήρας, δυνάμει του Ν. 4368/2016 αρ.
62-72, το οποίο αποτελεί το νεότερο εγχείρημα της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., μονάδα δευτεροβάθμιας
περίθαλψης.

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου στελεχώνεται από επιστημονικό προσωπικόπροκειμένου
να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στα αιτήματα των πολιτών και να παρέχει
ψυχολογική στήριξη σε άτομα / οικογένειες που αντιμετωπίζουν:
 συναισθηματικές δυσκολίες,
 προβλήματα συμπεριφοράς και επικοινωνίας,
 κρίσημέσα στηνοικογένεια,
 τραυματικά γεγονότα ζωής (πένθος, διαζύγιο, βία κ.α.).
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ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας του Δήμου Θήρας για την ενίσχυση του δικτύου
κοινωνικής μέριμνας, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Τοπικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής
Μέριμνας, καθώς και το αρμόδιο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου,έχει θέσει σε εφαρμογή, εδώ και
αρκετά χρόνια, το πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας "Βοήθεια στο σπίτι". Προτεραιότητα
του προγράμματος αποτελεί η παροχή οργανωμένης και συστηματικής Πρωτοβάθμιας
Κοινωνικής Φροντίδας σε άτομα που βιώνουν απομόνωση και αποκλεισμό, αντιμετωπίζουν
προβλήματα επιβίωσης, η οικογένεια υφίσταται υπερβολική επιβάρυνση ή προκαλείται
κρίση μεταξύ των μελών της.
Πιο συγκεκριμένα αφορά:


Άτομα μοναχικά με προβλήματα υγείας, τα οποία τα καθιστούν ανίκανα να
αντιμετωπίσουν τις καθημερινές βασικές τους ανάγκες.



Άτομα που μπορεί να συνυπάρχουν με την οικογένειά τους και λόγω των
επιπρόσθετων ιατρικών και κοινωνικών προβλημάτων που την επιβαρύνουν,
κινδυνεύουν από ιδρυματικό εγκλεισμό και επιδείνωση της ποιότητας της ζωής
τους.



Άτομα που δεν μπορούν να βοηθηθούν από τα λοιπά μέλη της οικογένειάς τους
γιατί αυτά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.



Άτομα που δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους.

Μέσα από το πρόγραμμα παρέχονται υπηρεσίες όπως : οικογενειακή και οικιακή
βοηθητική φροντίδα, συμβουλευτική υγείας, πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα,
φροντίδα ατομικής υγιεινής. Το πρόγραμμα αναπτύσεταισε όλο τονΔήμο και στελεχώνεται
από έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, το οποίο μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του
κατ' οίκον ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε εξυπηρετούμενου δημότη.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ , ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Οι τομείς του «Πολιτισμού» και του «Αθλητισμού με την δυναμική που διαθέτουν, τον
πολυδιάστατο ρόλο τους και την επιρροή που ασκούν, αποτελούν καθοριστικούς
παράγοντες κοινωνικής συνοχής. Μέσα σε ένα ρευστό περιβάλλον με συχνές αλλαγές στο
θεσμικό πλαίσιο, μείωση επιχορηγήσεων και πόρων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο
Δήμος καλείται να ανταποκριθεί στις δύσκολες αυτές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και,
περισσότερο από ποτέ, να συνεχίσει να βελτιώνει και να ενισχύει δράσεις και υποδομές
πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα, που θα συμβάλλουν στην βελτίωση ζωής των
πολιτών του.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο ρόλος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων είναι κρίσιμος για την ανάπτυξη και προαγωγή
του πολιτισμού και των τεχνών, καθώς συντελούν στην ανάπτυξη διανοητικών διεργασιών
του πολιτισμού και στην οργανωμένη επικοινωνία του κοινού µε τα πολιτιστικά δρώμενα,
στη λαϊκή συμμετοχή σε πολιτιστικά γεγονότα, με συνέπεια τη διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς και τη σύσφιξη των σχέσεων σε επίπεδο πολιτιστικών και εθνικοτοπικών
συλλόγων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς και στην τόνωση της
αυτοπεποίθησης της κοινότητας και της αίσθησης ξενοιασιάς.
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού τοΓραφείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας
Γενιάς ασκεί κάθε δραστηριότητα, κίνηση ή πνευματική εκδήλωση, πολιτιστική ή
ψυχαγωγική, που θα συμβάλλει στη διάδοση και καλλιέργεια των γραμμάτων και των
τεχνών.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το Γραφείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού& Νέας
Γενιάς,ασκεί ενδεικτικά τα παρακάτω καθήκοντα:
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Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων
στον τομέα του πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των
πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.
Περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως:


δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών,
κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής,
σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ.,



διοργάνωση και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων (θεατρικές παραστάσεις,
συναυλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις),



προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών
χώρων της περιοχής,



επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών
κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στον δήμο από τρίτους,



προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,



προώθηση της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού.

Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση τοπικών πολιτιστικών θεμάτων όπως:


τη συμμετοχή εκπροσώπου του δήμου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ
τοπικής εμβέλειας,



την επιχορήγηση ΝΠΙΔ τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα
δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του δήμου,



τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων
(ωδείων,

μουσικών

σχολών,

χορωδιών,

συμφωνικών

ορχηστρών

και

συγκροτημάτων μουσικής δωματίου).

ΕΙΔΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Τα είδη των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο ποικίλουν καικαλύπτουν ένα
ευρύ φάσμα πολιτιστικών και πνευματικών δραστηριοτήτων, όπως :
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μουσικές παραστάσεις,θεατρικές παραστάσεις,ποικίλες εκθέσεις και εκθέσεις
εικαστικών,



διάφορα φεστιβάλ, όπως φεστιβάλ χορού και μουσικής, συνέδρια, ομιλίες,
εκπαιδευτικά προγράμματα,παιδικές εκδηλώσεις,εκθέσεις βιβλίου, παρουσιάσεις
βιβλίων, κλπ.



Τα Ηφαίστεια.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Στη Σαντορίνη η αρχαιολογική σκαπάνη έχει αναδείξη πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων.
Ανασκαφές στο Ακρωτήρι, στην Αρχαία Θήρα στο Μέσα Βουνό, έφεραν στο φως
προϊστορικά

απολιθώματα,

ανεκτίμητες

εικόνες,

εντυπωσιακά

αρχοντικά

και

αναπαραστάσεις της Σαντορίνης από μία άλλη εποχή.
Τα σπουδαιότερα ευρήματα εντοπίζονται σε δύο περιοχάς του νησιού:


Η αρχαία Θήρα. H πόλη της Αρχαίας Θήρας, κτισμένη επάνω στο λόφο Μέσα Βουνό
που δεσπόζει στη νοτιοανατολική ακτή του νησιού της Θήρας, ιδρύθηκε από
Δωριείς αποίκους τον 8ο αι. π.Χ. και αποτελούσε από την εποχή της ίδρυσής της
έως και το τέλος της αρχαιότητας το αστικό, διοικητικό και θρησκευτικό κέντρο της
πόλης-κράτους της Θήρας. –



Ανασκαφές Ακρωτηρίου. Οι ανασκαφές στο Ακρωτήρι της Θήρας έφεραν στο φως
έναν από σημαντικότερους προϊστορικούς οικισμούς του Αιγαίου. Η πρώτη
εποίκιση της περιοχής χρονολογείται στο τέλος της Νεολιθικής Εποχής (τουλάχιστον
κατά την τέταρτη χιλιετία π.χ.). Το μεγάλο εύρος του οικισμού (περίπου 200
στρέμματα), το περίπλοκο σύστημα αποχέτευσης, τα εξελιγμένα πολυώροφα
κτήρια με τις υπέροχες τοιχογραφίες, τα έπιπλα και τα σκεύη, δείχνουν τη μεγάλη
ανάπτυξη και ευημερία του πολιτισμού αυτού.

ΜΟΥΣΕΙΑ
Η Σαντορίνη διαθέτει διάφορα θεματικά Μουσεία.

123

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 2019-2023
Ενδεικτικά αναφέρονται:


Αρχαιολογικό Μουσείο: Φηρά
Το μουσείο Ιστορίας & Πολιτισμού της Σαντορίνης φιλοξενεί ευρήματα από τις
ανασκαφές του νησιού.



Μουσείο Προϊστορικής Θήρας: Φηρά
Το Προϊστορικό Μουσείο Θήρας φιλοξενεί ευρήματα από τις ανασκαφές του
Ακρωτηρίου, που διεξάγονται υπό την αιγίδα της Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών,
καθώς από προηγούμενες ανασκαφές στον Ποταμό.



Ναυτικό Μουσείο: Οία
Το Ναυτικό Μουσείο βρίσκεται βρίσκεται σε ένα αρχοντικό καπετάνιου στο
γραφικό χωριό της Οίας. Το κτήριο έχει ανακαινιστεί και μετατραπεί σε ένα
μουσείο που φιλοξενεί την Ναυτική Ιστορία της Θήρας.



Μουσείο Ορυκτών & Απολιθωμάτων: Περίσσα
Το Μουσείο Ορυκτών & Απολιθωμάτων του Πολιτιστικού Συλλόγου Θήρας
ιδρύθηκε το 2006. Περιλαμβάνει ορυκτά και απολιθώματα όχι μόνο από την
Σαντορίνη, αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα καθώς και το εξωτερικό.



Το φυσικό Μουσείο της καλντέρας της Σαντορίνης είναι ένα από τα πιο
εντυπωσιακά θεάματα της φύσης σε όλο τον κόσμο. Έχει αποτυπωθεί στα
φωτογραφικά κλικ εκατομμυρίων ανθρώπων από ολόκληρη τη Γη και έχει
προκαλέσει των θαυμασμό όσων έτυχαν εκεί και την είδαν να βάφεται στα
χρώματα του ηλιοβασιλέματος, την ώρα που ο ήλιος βυθίζεται πέρα μακριά στην
θάλασσα. Είναι εξίσου όμορφη σε όλο της το μήκος με ηλιοβασίλεμα που μπορεί
κάθε επισκέπτης να το θαυμάσει από πολλά σημεία.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Μια πρωτοβουλία που αφορά τις πολιτιστικές διαδρομές με πυρήνα την Αρχαία Θήρα
σχεδιάστηκε από τον Δήμο Θήρας σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό σωματείο
«ΔΙΑΖΩΜΑ».
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Το ΔΙΑΖΩΜΑ ιδρύθηκε με την πρωτοβουλία του τέως Υπουργού Πολιτισμού Σταύρου
Μπένου και με την καθοριστική συμμετοχή τριών «οικογενειών» που αποτελούν τα
συστατικά του στοιχεία: την οικογένεια της αρχαιολογικής κοινότητας (αρχαιολόγοι,
αναστηλωτές, συντηρητές κλπ), την οικογένεια των καλλιτεχνών και των διανοουμένων της
χώρας και την οικογένεια των τοπικών κοινωνιών (δήμαρχοι, περιφερειάρχες, πολίτες).
Βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού για να συνδέσει και να υποκινήσει όλες τις δυνάμεις της ελληνικής
κοινωνίας (πολίτες, δημάρχους – περιφερειάρχες, πανεπιστήμια, πολιτιστικούς φορείς), με
στόχο την ανάδειξη και την καθολική προστασία, μιας ξεχωριστής κατηγορίας μνημείων,
των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης.
Το 2019 έγινε για λογαριασμό του Δήμου Θήρας έγινε από το ΔΙΑΖΩΜΑ «Εκπόνηση
MasterPlanτης Πολιτιστικής Διαδρομής Σαντορίνης» Ως πολιτιστική διαδρομή ορίζεται στο
πλαίσιο του παρόντος έργου ένα επώνυμο τουριστικό προϊόν, πολιτιστικού τουρισμού, το
οποίο διαμορφώνεται με βάση ένα συγκεκριμένο συνεκτικό στοιχείο προκειμένου να
αποτελέσει κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη του τουριστικού προορισμού της Σαντορίνης.
Μια ανάπτυξη που θα είναι βιώσιμη –οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΞΕΝΑΓΟΣ
Ο ψηφιακός ξεναγός είναι μια σύγχρονη εφαρμογή, η οποία θα

καθοδηγεί τους

επισκέπτες στο νησί και στον πολιτισμό του, ενώ ταυτόχρονα θα τον ενημερώνει για τα
δρώμενα που επρόκειτο να λάβουν χώρα σε όλη την διάρκεια της χρονιάς.
Ο Δήμος Θήρας ενέκρινε τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Ψηφιακός Ξεναγός στον πολιτισμό και τα δρώμενα της
Σαντορίνης» προϋπολογισμού 100.000 ευρώ με ΦΠΑ.
Τι θα περιλαμβάνει ο ψηφιακός ξεναγός
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Mobile εφαρμογή
Ο ψηφιακός ξεναγός μέσω μιας mobile εφαρμογής θα προβάλει τα πολιτιστικά σημεία του
νησιού τα οποία θα είναι:


Αρχαιολογικός Χώρος Ακρωτηρίου (χρήση και beacon τεχνολογίας)



Αρχαία Θήρα (χρήση και beacon τεχνολογίας)



Μουσείο Προϊστορικής Θήρας (χρήση και beacon τεχνολογίας)



Αρχαιολογικό Μουσείο (χρήση και beacon τεχνολογίας)



Εκκλησιαστική Συλλογή Πύργου



Εκκλησία Παναγίας Επισκοπή Γωνιάς



Αγία Ειρήνη Περίσσα



Γουλάς Εμπορείου (χρήση και beacon τεχνολογίας)

Επιλογή τεχνολογίας beacon
Σε επιλεγμένα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος θα υπάρχει η επιλογή τεχνολογίας
beacon, για εφαρμογή ακουστικής ξενάγησης σε δύο γλώσσες.

Ημερολόγιο πολιτιστικών εκδηλώσεων
Mέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και tablet, θα παρέχεται ολοκληρωμένη και
αναλυτική πληροφόρηση για τα ετήσια δρώμενα στο νησί αλλά και του συνόλου των
πολιτιστικών γεγονότων και φεστιβάλ. Η πρόσβαση θα επιτρέπεται σε όλους τους
χρήστες, ανεξάρτητα αν είναι εγγεγραμμένοι ή όχι και θα γίνεται είτε μέσω διαδικτυακής
πύλης είτε μέσω mobile application για iOS & Android συσκευές.
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Κεντρικό ψηφιακό Αποθετήριο εγγράφων και αρχείων πολυμέσων
Το υποσύστημα θα είναι μία cloud εφαρμογή στην οποία οι χρήστες θα μπορούν να
εναποθηκεύσουν αρχεία φωτογραφιών, βίντεο, γραφικών, ήχου και κειμένου σε μια
ασφαλή, κεντρική συλλογή. Τα αρχεία θα είναι οργανωμένα σε φακέλους, που θα
τηρούνται από άτομα ή τμήματα και θα έχουν αντίγραφο σε πολλούς διακομιστές. Οι
χρήστες θα εισάγουν εύκολα όλα τα αρχεία, θα ενσωματώνουν φίλτρα, θα διατηρούν ή θα
αλλάζουν τους φακέλους και θα τα επανατοποθετούν σε ένα διατεταγμένο, σαφές,
εξατομικευμένο σύστημα

Πλατφόρμα καταγραφής πολιτιστικών εκδηλώσεων
Το εν λόγω υποσύστημα θα τροφοδοτείται από πολιτιστικούς φορείς αλλά και στελέχη του
Δήμου για το σύνολο των εκδηλώσεων πολιτισμού που λαμβάνουν χώρα στο Δήμο σε όλη
τη διάρκεια του έτους. Για τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα τους καλοκαιρινούς μήνες
η πληροφορία θα είναι στα Αγγλικά και στα Κινέζικα. Θα περιλαμβάνει όλες τις πολιτιστικές
εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο νησί και θα λειτουργεί και ως κεντρικό αποθετήριο
με ιστορικά δεδομένα και με προτάσεις σε επισκέπτες του νησιού

Ψηφιακή Εφαρμογή προβολής του νησιού
Μέσω μίας ψηφιακής εφαρμογής θα γίνεται προβολή του νησιού, της Νέας Καμένης και
του ηφαιστείου της Σαντορίνης σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Το νησάκι της Νέας
Καμένης έχει κηρυχθεί με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού ως τόπος «ιστορικού και
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους». Είναι, επίσης, η νεότερη ηφαιστειακή χέρσος της Ανατολικής
Μεσογείου. Τα παλαιότερα πετρώματά του είναι ηλικίας 430 ετών και τα νεότερα 50.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ο αθλητισμός αποτελεί σημαντικό μέρος της κοινωνικής ζωής και πρέπει να προσφέρεται
σε όλους τους πολίτες. Το γραφείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς
σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και
δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης
στους κατοίκους. Περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως:


Μέριμνα και εισήγηση για την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών
εγκαταστάσεων (δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι
άθλησης),



προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού και
διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων,



άσκηση εποπτείας επί των εθνικών αθλητικών κέντρων, που καθορίζονται με
διυπουργική απόφαση.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ο τουρισμός είναι σημαντικός οικονομικός τομέας, ο οποίος συμβάλλει θετικά στην
ανάπτυξη ενός προορισμού μέσα από τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση της
επιχειρηματικότητας και τη γενικότερη εξαγωγή υπηρεσιών και αγαθών. Κατά τη διάρκεια
των δεκαετιών, ο τουρισμός γνώρισε συνεχή ανάπτυξη με αποτέλεσμα να θεωρείται
διεθνώς ως ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους οικονομικούς τομείς, τουλάχιστον
έως στην πρόσφατη πανδημία. Η ύπαρξη ολοκληρωμένου σχεδιασμού και η σωστή
διαχείριση των επιπτώσεων του, μετατρέπουν τον τουρισμό σε μια θετική δύναμη η οποία
δρα επωφελώς. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να μετατραπεί σε κινητήρια δύναμη
υποβάθμισης. Στην τρέχουσα χρονική περίοδο, ο τζίρος του τουρισμού ισούται ή και
ξεπερνά εκείνο των εξαγωγών πετρελαίου, των τροφίμων ή των αυτοκινήτων. Αυτή η
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δυναμική έχει καθιερώσει τον τουρισμό ως έναν βασικό παράγοντα κοινωνικοοικονομικής
προόδου, έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες του διεθνούς εμπορίου και μία από
τις κύριες πηγές εισοδήματος για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. Η ανάπτυξη αυτή συχνά
συναρτάται με την διαφοροποίηση του τουριστικού προσφερόμενου τουριστικού
προϊόντος και τον ανταγωνισμό μεταξύ προορισμών. Ωστόσο σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, παρά
τις προφανείς ευκαιρίες που παρουσιάζει η αναμενόμενη πορεία ανάπτυξης, ο τουρισμός
αντιμετωπίζει τις παρακάτω προκλήσεις:

✓ την πολυπλοκότητα της ανάπτυξης της πολιτικής για τον τουρισμό καθώς και των
ανταγωνιστικών προτεραιοτήτων πολιτικής, σε συνδυασμό με τους δημοσιονομικούς
περιορισμούς,

✓ τον αντίκτυπο εξωτερικών παραγόντων στον τουρισμό, συμπεριλαμβανομένων των
μακροοικονομικών συνθηκών, των συναλλαγματικών ισοτιμιών, της ασφάλειας, των
φυσικών καταστροφών και των κρίσεων υγείας,
 τον συνεχιζόμενο μετασχηματισμό των τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με
τις αναδυόμενες τεχνολογίες,
 τη στροφή προς μια οικονομία αειφόρου ανάπτυξης με στόχο τη προσαρμογή στη
Κλιματική Αλλαγή.
Στο Δήμο Θήρας δραστηριοποιούνται πλήθος ιδιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων και ο
Δήμος στο πλαίσιο της λειτουργίας του διαθέτει Επιτροπή Τουριστικής Προβολής.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ο Δήμος Θήρας συνεργάζεται με όλους τους όμορους δήμους σε επίπεδο ανταλλαγής
γνώσεων και καλών πρακτικών. Επίσης, συνεργάζεται για ανάλογα θέματα με δήμους από
όλο το γεωγραφικό πλάτος της χώρας. Ταυτόχρονα έχει αναπτύξει συνεργασία με πολλούς
φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης όπως Υπουργεία, Γραμματείες ή άλλους Κρατικούς
Οργανισμούς διεκδικόντας και προβάλλοντας θέματα τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα.
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Μεγάλη επίσης είναι η συνεργασία του Δήμου Θήρας με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
στη χρηματοδότηση έργων όπως και με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου στον
τομέα ελέγχου νομιμότητας αποφάσεων και άλλων ζητημάτων.
Στο πλαίσιο των συνεργασιών ο Δήμος Σαντορίνης συμμετέχει στον Αναπτυξιακό
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού με
την επωνυμία «Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α.Ε.» και με διακριτικό
τίτλο << ΘΗΡΑ –Σ.Α.Φ.Ι. Α.Ε. -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ».
Συμμετέχοντες στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι οι κάτωθι:
Α. Το Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Θήρας», με έδρα τη Θήρακαι
ΑΦΜ 997877331, αναλαμβάνει 1.500 κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστn. καλύπτοντας το ποσό των 150.000,00 ευρώ με
εισφορά μετρητών.
Β. Το Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Ανάφης>>, με έδρα την Ανάφη και
ΑΦΜ 090156248, αναλαμβάνει 1.500 κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστn. καλύπτοντας το ποσό των150.000,00 ευρώ με
εισφορά μετρητών.
Γ. Το Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Ίου », με έδρα την Ίοκαι ΑΦΜ
090383027, αναλαμβάνει, 1.500 κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής
αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστn. καλύπτοντας το ποσό των150.000,00 ευρώ με εισφορά
μετρητών.
Δ. Το Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Σικίνου», με έδρα τηΣίκινοκαι
ΑΦΜ 099638358, αναλαμβάνει 1.500 κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστn. καλύπτοντας το ποσό των150.000,00 ευρώ με
εισφορά μετρητών.
Ε. Το Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Φολεγάνδρου», με έδρα τη
Φολέγανδροκαι ΑΦΜ 090382971, αναλαμβάνει 1.500 κοινές δεσμευμένες ονομαστικές
μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστn. καλύπτοντας το ποσό των150.000,00
ευρώ με εισφορά μετρητών.
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Σκοποί της Εταιρείας αποτελούν:
1. Η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των δήμων Θήρας, Ανάφης, Ίου,
Σικίνουκαι Φολεγάνδρου.
2.Η εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών μέσω της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων
και

της

διαχείρισης

αναπτυξιακών,

επενδυτικών

και

ειδικών

προγραμμάτων

χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, η ( ωρίμανση έργων υποδομής,
καθώς και η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής και πολιτικών άρσης των
επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης σε δημοτικό, διαδημοτικό ή ευρύτερο γεωγραφικό
χώρο.
3.Η χάραξη και η εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών με στόχο την ορθή αξιοποίηση των
φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων
από την κλιματική αλλαγή, όπως και η ανάληψη δράσεων για την αναστροφή των
συνεπειών στο ανθρωπογενές, το φυσικό και το οικονομικό περιβάλλον από τελεσθείσες
φυσικές καταστροφές και η πρόληψη για τυχόν επιγενόμενες. 4.Η προώθηση της
επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και η ανάπτυξη
δραστηριοτήτων προστασίας τουπεριβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής.
5.Η υλοποίηση πολιτικών ψηφιακής σύγκλισης, με την αναζήτηση, εφαρμογή, διαχείριση
και λειτουργία ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους τομείς της ηλεκτρονικής, των
τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, του διαδικτύου, καθώς και ο σχεδιασμός, η εκτέλεση
και η διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων ψηφιακής σύγκλισης.
6.Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων με έμφαση στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
7.Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων αξιοποίησηςυποδομών κοινής ωφέλειας.
8.Η διοικητική υποστήριξη των Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης των O.Τ.Α.
9.Η υποστήριξη των Ο.Τ.Α. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
10.Την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος CLLD/LEADER και κάθε παρόμοιου που
υφίσταται ή ήθελε θεσμοθετηθεί μελλοντικά.
11.Ησυμμετοχή της Εταιρείας σε αντίστοιχα προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών
πολιτικών σε διαπεριφερειακό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
12.Η μελέτη, καταγραφή, έρευνα και αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών και
προβλημάτων σχετικά με την οικονομική και τουριστική δραστηριότητα, ο σχεδιασμός και η
εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων και δράσεων για την αναβάθμιση του τουριστικού
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προϊόντος και τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας, την ανάδειξη του ιστορικού
πλούτου, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικήςταυτότητας των επιλεγμένων
περιοχών παρέμβασης, την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης, την
προσέλκυση επενδύσεων και τη βελτίωση των υποδομών, καθώς και η ανάπτυξη νέων
μορφών εναλλακτικού τουρισμού.
13.Η στήριξη και ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και συγκεκριμένα η ενίσχυση
επενδύσεων και η στήριξη της επιχειρηματικότητας και ιδίως η ανάπτυξη δράσεων
αγροτικού τουρισμού και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συνακόλουθα η στήριξη και
αξιοποίηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων και η ενίσχυση της προσπάθειας
μεταποίησηςτους σε επώνυμα τοπικά προϊόντα, καθώς και η σύνδεση τοπικού
παραγόμενου προϊόντος και τουριστικής υπηρεσίας.
14.Η διερεύνηση, μελέτη και συντονισμός διαδικασιών και μηχανισμών για την παραγωγή,
μεταφορά και παροχή ειδικής τεχνογνωσίας, υπηρεσιών και υποστήριξης σε φορείς και
επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης, του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα σε αναπτυξιακά
θέματα χρηματοδότησης έργων υποδομής, αστικής ανάπλασης και κοινωνικών δράσεων,
καθώς και για την αξιοποίηση και υλοποίησηεθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών
χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για διαδημοτικούς ή περιφερειακούς σκοπούς.
15.Η τεχνική, επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη για την αξιοποίηση της
δημοτικής ή δημόσιας περιουσίας και ειδικότερα η ωρίμανσητων επενδυτικώνφακέλων
από-τεχνικήςκαι

χρηματοοικονομικής

δημοπράτησης,

η

διαγωνιστική

πλευράς,

διαδικασία

η
και

ωρίμανση
η

των

προσέλκυση

διαδικασιών
επενδυτών

(συμπεριλαμβανομένων των ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων).
16.Η δημιουργία προϋποθέσεων για τη σύμμετρη ανάπτυξηαπό οικονομική, κοινωνική και
πολιτιστική άποψη, με βάση τις τοπικές δυνάμεις και πόρους ιδιωτικούς και δημόσιους,
καθώς και με πόρους και μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.
17.Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, που
αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, παιδικής και τρίτης
ηλικίας,ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πολιτικών εν γένει και δράσεων, που αφορούν στην
υποστήριξη ανέργων ή ατόμων προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και ο
σχεδιασμός, εισήγηση και μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που
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στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των πολιτών και την προαγωγή της
ψυχικής υγείας.
18.Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και η δημιουργία υποδομών για τη στήριξη της
επιχειρηματικότητας και η μελέτη της αγοράς για λογαριασμό επιχειρήσεων και φορέων
της περιοχής.
19.Η ανάπτυξη επιστημονικής δραστηριότητας και συνεργασιών με εκπαιδευτικά και
ερευνητικά ιδρύματα, η χρήση εφαρμογών καινοτομίας και νέων Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και η ανάπτυξη δράσεων έρευνας και
ανάπτυξης.
20.Η συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις, όπως και ο ορισμός της εξαρχής ως
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και η
ανάληψη κάθε συναφούς ρόλου, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της ισχύουσας
νομοθεσίας.
21.Η σύσταση και διαχείριση Ταμείων Χαρτοφυλακίου για την αξιοποίηση των Μέσων
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ευρωπαϊκών θεσμών ή
άλλων ανάλογων ή συναφών, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση προς οποιαδήποτε
εκάστοτε ισχύουσα διάταξη νόμου.
22.Η συμμετοχή ως δυνητικής δικαιούχου σε ειδικά προγράμματα ενίσχυσης του
Υπουργείου Εσωτερικών .
23.Η άσκηση των δραστηριοτήτων των άρθρων:182 και 183 του ν. 4555/2018 .
24.Η επικοινωνία, ενημέρωση και προβολή πληροφοριών, δράσεων και ενεργειών
δημοσίου ενδιαφέροντος για την πληροφόρηση του κοινού, καθώς και η αξιοποίηση
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας σχετικά.
25.Η διοργάνωση εκδηλώσεωνπολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα, καθώς και η
διοργάνωση ή συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων.
26.Η σύσταση ή συμμετοχή σε ομάδες τοπικής δράσης {Κανονισμός ΕΕ 1303/2013).
27.Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την υλοποίηση Ολοκληρωμένων Χωρικών
Επενδύσεων (ΟΧΕ) σύμφωνα με τον νόμο, ως εκάστοτε ισχύει.
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28.Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών, η εταιρεία μπορεί, μεταξύ άλλων, να αναλαμβάνει
την εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, αξιοποιεί χρηματοδοτικά εργαλεία,
συμβάλλεται με άλλες αναθέτουσες αρχές, συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις με
τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και να ορίζεται τεχνικός σύμβουλος αυτών των
φορέων για παροχή εξειδικευμένης τεχνικής, επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης,
να συμμετέχει ή και διαχειρίζεται αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα
χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ενωσιακούς ή διεθνείςπόρους, όπως και να παρέχει
τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης
περιουσίας των μετόχων ΟΤΑ ή και κάθε άλλου ΟΤΑ.
Κάθε άλλος σκοπός συναφής ή συνεχόμενος ή αναγκαία συμπληρωματικός ή
υποβοηθητικός των ανωτέρω, ακόμη και μη ρητώς κατονομαζόμενος ή εξειδικεuόμενος στο
παρόν, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση προς οποιαδήποτε εκάστοτε ισχύουσα διάταξη
νόμου.

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οι αδελφοποιήσεις είναι "συμφωνίες συνεργασίας" δύο ή περισσότερων πόλεων από
διαφορετικά κράτη, με βάση τις οποίες, τα "συμβαλλόμενα μέρη" προχωρούν στην
πραγματοποίηση κοινών δράσεων, προκειμένου να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους
και να αναπτύσσουν μεταξύ τους ολοένα στενότερους δεσμούς φιλίας και αμοιβαίας
ευαισθητοποίησης με στόχο τη μεταξύ τους προαγωγή οικονομικών, πολιτιστικών,
μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων.
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της αδελφοποίησης πόλεων είναι ότι συμμετέχουν σε αυτήν
μεγάλοι αριθμοί πολιτών άμεσα, βοηθώντας τους πολίτες από διαφορετικά κράτη να
οικοδομήσουν δεσμούς και να αναπτύξουν ένα αίσθημα κοινής ταυτότητας.
Ο Δήμος Θήρας με ομόφωνη απόφασή του το 2005 κατέθεσε αίτημα αδελφοποίησης με το
Δήμο Cottesloe Δυτικής Αυστραλίας.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ο Δήμος

Θήρας

έχει

εμπειρία

συμμετοχής

σε

χρημστοδοτούμενα

και

συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Ενδεικτικά

αναφέρεται

πως

συμμετείχε στο

ευρωπαϊκό

πρόγραμμα

με

τίτλο:

«Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική
Κινητικότητα» με την κωδική ονομασία ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ, η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του
Διασυνοριακού Προγράμματος (Interreg) Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.
Στο έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,3 εκ. ευρώ, συμμετείχαν ο Δήμος Ρόδου
(επικεφαλής δικαιούχος), ο Δήμος Θήρας, ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης, η Εταιρεία
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού και το Ερευνητικό Κέντρο του
Πανεπιστημίου Frederick.
Το έργο αφορούσε την ανάπτυξη ενός πρότυπου οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου
για την ενίσχυση και περιβαλλοντική αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών. Το έργο
περιελάμβανε την ένταξη ολοκληρωμένου τηλεματικού συστήματος για τις αστικές
μεταφορές με συστήματα δυναμικής πληροφόρησης του κοινού, αντικατάσταση οχημάτων
δημοσίων συγκοινωνιών με οχήματα χαμηλών ή μηδενικών ρύπων, την ανάπτυξη του
μεθοδολογικού πλαισίου των Ολοκληρωμένων Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας,
ενώ συμπληρώθηκε από δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης.
Οι περιοχές αναφοράς (Ρόδος, Σύρος, Θήρα και Λεμεσός) αποτελούν σημαντικούς
τουριστικούς πόλους με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση τους καλοκαιρινούς μήνες και με
διαρκές το αίτημα της τουριστικής βιομηχανίας για συνεχή βελτίωση των δημόσιων
μεταφορικών υποδομών.
Το έργο ενίσχυσε τους δεσμούς συνεργασίας μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν,
προσβλέποντας σε περαιτέρω δράσεις ανάδειξης της διασυνοριακής συνεργασίας με στόχο
την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων τόσο στον τομέα των μεταφορών, όσο και στον
τομέα των υποδομών και της περιφερειακής ανάπτυξης γενικότερα.
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 2019-2023
Κατά την περίοδο 2019-2023, ο Δήμος στην προσπάθειά του να αντλήσει περισσότερους
πόρους, πέραν των ήδη μειωμένων θεσμοθετημένων του (ΚΑΠ – ΣΑΤΑ), για την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων, αξιοποίησε χρηματοδοτικές ευκαιρίες Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

Ο Δήμος Θήρας έχει υποβάλλει στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Αντώνης Τρίτσης, στον
άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» και στη Πρόσκληση ΑΤ12 Δράσεις Ηλεκτροκίνησης
στους Δήμους.
Τίτλος Έργου : «Υποδομές ηλεκτροκίνησης - Ηλεκτρικά οχήματα - Σταθμοί φόρτισης του
Δήμου Θήρας», ΠΥ: 2,633,723.46 €

Το προτεινόμενο έργο «Υποδομές ηλεκτροκίνησης - Ηλεκτρικά οχήματα - Σταθμοί φόρτισης
του Δήμου Θήρας», περιλαμβάνει την προμήθεια 10 ηλεκτροκίνητων οχημάτων και των
φορτιστών αυτών και χωρίζεται σε δύο (2) κύρια ξεχωριστά Υποέργα, και ένα (1) συνοδό
Υποέργο.
Αποτέλεσμα της υλοποίησης του έργου θα είναι η βελτίωση του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος μέσω της μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων αλλά και της μείωσης της
καταναλισκόμενης ενέργειας και του κόστους χρήσης των οχημάτων. Επιπρόσθετα, θα
επιλυθεί ένα σημαντικό πρόβλημα σε σχέση με τη κάλυψη των αναγκών μετακίνησης τόσο
των υπηρεσιών του δήμου όσο και (τουλάχιστον σε ένα ποσοστό) και των μονίμων
κατοίκων και επισκεπτών του δήμου.

Το 1ο Υποέργο : Προμήθεια 10 ηλεκτροκίνητων Οχημάτων, προϋπολογισμού 2,498,659.06
€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
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 1 όχημα τύπου SUV για τις ανάγκες μετακίνησης των διοικητικών του Δήμου (π.χ.
Δημάρχου – αντιδημάρχων, τεχνικής υπηρεσίας για αυτοψίες, κλπ)
 2 οχήματα τύπου VAΝ (κλειστού τύπου) για τις ανάγκες των συνεργείων του δήμου
 2 Εννιαθέσια, (8+1) και 5+1+1 (ΑΜΕΑ) οχήματα τύπου VAN
 2 Ηλ. Τρενάκια για τη δημοτική συγκοινωνία
 3 Λεωφορεία μεσαίου τύπου για δημοτική συγκοινωνία

Το 2ο Υποέργο : Προμήθεια των ηλεκτρικών φορτιστών των οχημάτων, προϋπολογισμού
€112.744,40 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Περιλαμβάνει τους αναγκαίους ηλεκτρικούς φορτιστές (συνολικά 5τμχ.) για την φόρτιση
των

οχημάτων

κάθε

τύπου

καθώς

και

το

σύστημα/πλατφόρμα

διαχείρισης/παρακολούθησης των ηλεκτρικών οχημάτων και των φορτιστών.
Αναλυτική παρουσίαση του έργου, γίνεται στην έκθεση σκοπιμότητας, η οποία αποτελεί
συνοδευτικό αρχείο του φακέλου υποβολής της πρότασης.

Το 3ο Υποέργο (συνοδό):

Απαιτούμενες εργασίες ΟΚΩ, προϋπολογισμού €22,320.00,

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Περιλαμβάνει τις αναγκαίες εργασίες ΟΚΩ για τη διασύνδεση των φορτιστών με το δίκτυο
του ΔΕΔΔΗΕ.

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)
Ο Δήμος Θήρας υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο, στον άξονα
προτεραιότητας

4 (Α.Π. 4) «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του

χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, ΠΥ
€39.680 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% .
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Η πρόταση αφορά στην εξασφάλιση χρηματοδότησης του Δήμου Θήρας από το Πράσινο
Ταμείο, για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων(Σ.Φ.Η.Ο.). Σύμφωνα με
το άρθρο 17 του Ν.4710/2020 (ΦΕΚ 142 Α/2020) «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες
διατάξεις», καθίσταται υποχρεωτική η χωροθέτησηενός (1) κατ’ ελάχιστον σημείου
επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ανά χίλιους (1.000) κατοίκους εντός των ορίων
διοικητικής ευθύνης του κάθε δήμου. Με δεδομένο ότι οπληθυσμός του δήμου μας
ανέρχεται σε 15.550 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία επίσημη απογραφή του 2011,
θα πρέπει να χωροθετηθούν τουλάχιστον 16 σημείαφόρτισης, σε σημεία που θα
υποδειχθούν στο πλαίσιο του ανωτέρω σχεδίου. Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του
Πράσινου Ταμείου αφορά αποκλειστικά την κατάρτισηΣ.Φ.Η.Ο. από εξωτερικούς
συνεργάτες. Ως εκ τούτου, η εν λόγω υπηρεσία θα ανατεθεί σε εξωτερικό ανάδοχο, με βάση
τη νομοθεσία που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις. Γιατην εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο. θα
ληφθούν υπόψη οι αντικειμενικές ανάγκες του Δήμου, ενώ το τελικό σχέδιο που θα
εγκριθεί και θα παραδοθεί στο Αυτοτελές ΤμήμαΗλεκτροκίνησης του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα είναι πλήρως σύμφωνο με τις διατάξεις της
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 απόφασης τουΥπουργού και του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4380/5.10.2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.»

Smart Cities
Μέσα από τον άξονα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσηςκαι τη
Πρόσκληση ΑΤ08 «Smartcities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την
ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση-πολιτισμό-τουρισμό
και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας
και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊούCOVID-19», ο Δήμος
Θήρας υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης με τίτλο έργου «Σαντορίνη Έξυπνο και Βιώσιμο
Νησί.Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση Πολιτών και απομακρυσμένη λειτουργία του Δήμου
λόγω COVID 19» και ΠΥ 1,666,368.94 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
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Ο Δήμος Θήρας με τη νέα στρατηγική που έχει χαράξει βρίσκεται στη μετάβαση σε μια νέα
εποχή με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τη μείωση του Περιβαλλοντικού του
αποτυπώματος. Επιπρόσθετα λόγω των σημαντικών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν
από τη πανδημία του COVID 19, είναι γεγονός πως καθίσταται πιο αναγκαίο από ποτέ, να
πραγματοποιηθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου, ο οποίος θα καλύψει τις όλο
και αυξανόμενες ανάγκες των δημοτών με ασφάλεια και ταχύτητα, ενώ θα λειτουργήσει
απόλυτα θετικά στη μείωση του κόστους λειτουργίας του Δήμου, καθώς και στην αύξηση
της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του.
Το συνολικό έργο αποτελείται από τέσσερα Υποέργα :
Α ΥΠΟΕΡΓΟ : Προμήθεια και Υπηρεσίες για το σύνολο του έργου «Σαντορίνη Έξυπνο και

Βιώσιμο Νησί.Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση Πολιτών και απομακρυσμένη λειτουργία του
Δήμου λόγω COVID 19»
Β ΥΠΟΕΡΓΟ : Δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής.
Γ ΥΠΟΕΡΓΟ : Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του Δήμου μετά την ολοκλήρωση των

προμηθειών, εγκατάστασης και καλής εκτέλεσης του έργου.
Δ ΥΠΟΕΡΓΟ : Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης.

Αναλυτικά για το πρώτο κύριο υποέργο, η προμήθεια και οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν :
Α. Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση Πολιτών και απομακρυσμένη λειτουργία του Δήμου λόγω
COVID 19
Κοινό σημείο του συστήματος αποτελεί το ενιαίο σύστημα GIS που θα δημιουργηθεί για το
σύνολο του δήμου Θήρας, πάνω στο οποίο θα συνδεθούν όλα τα υποσυστήματα, όπως
αυτά περιγράφονται παρακάτω.
Α1. Ψηφιοποίηση όλων των οικοδομικών αδειών του Δήμου

Το νέο σύστημα – web ηλεκτρονική πλατφόρμα - θα περιέχει ηλεκτρονικά όλες τις
οικοδομικές άδειες μαζί με τα επισυναπτόμενα έγγραφα και σχέδια τους, ψηφιακά, με
δυνατότητες δημιουργίας χρήστη και αναζήτησης τους μέσω ειδικών φίλτρων (π.χ. Ον/μο,
αρ. οικ. Αδείας, Ο.Τ., Α/Α δηλ.αυθαιρέτου, ΚΑΕΚ Κτηματολογίου, συντεταγμένες,
Μηχανικός, ΑΦΜ, ΑΔΤ) καθώς και με δυνατότητα έκδοσης από την Υπηρεσία Δόμησης,
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διαφόρων στατιστικών στοιχείων - δελτίων (π.χ.σύνολο αδειών/έτος, τ.μ. ανά χρήση,κλπ).
Πρόσβαση στο σύστημα αυτό θα έχει ως administrator η υπηρεσία δόμησης του Δήμου
καθώς και οι εγγεγραμμένοι χρήστες – μηχανικοί ή άλλοι με έννομο συμφέρον.
Α2. Ψηφιοποίηση μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

Το νέο σύστημα θα οργανώσει το υφιστάμενο και νέο αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου, ψηφιοποιώντας και κατηγοριοποιώντας το σύνολο των μελετών. Το νέο σύστημα web ηλεκτρονική πλατφόρμα - θα παρέχει δυνατότητες όπως :
- Καταχώρηση ανά κατηγορία και είδος μελέτης
- Καταχώρηση ανά χρονολογία και βαθμό ωρίμανσης (π.χ. αν υπάρχουν τεύχη
δημοπράτησης).
- Αναζήτηση αρχείων-δεδομένων με συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά.
Α3. CRM Υπηρεσιών – Ψηφιακό Αποτύπωμα Υπηρεσιών
Το νέο σύστημα – web ηλεκτρονική πλατφόρμα – θα αναβαθμίσει αποτελεσματικά την
επικοινωνία και εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών του δήμου, με τις υπηρεσίες
του. Συγκεκριμένα το νέο σύστημα θα περιλαμβάνει :
- Εφαρμογή app και web πλατφόρμα για την άμεση επικοινωνία των ενδιαφερομένων με
τον δήμο, τη καταχώρηση αιτημάτων, την παρακολούθηση επίλυσης πιθανών
προβλημάτων, τη δυνατότητα εύκολης πληρωμής τελών, κ.ά. καθώς όμως και την
επικοινωνία του Δήμου μαζί τους, για την ενημέρωσή τους για πιθανά κρίσιμα ζητήματα
(πχ δράσεις για το COVID 19).
- Ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε ενιαίο σύστημα
εσωτερικής επικοινωνίας για :
o

Ενιαία Διαχείριση πρωτοκόλλου

o

Αξιολόγηση και παρακολούθηση αιτημάτων από τις υπηρεσίες του Δήμου (π.χ.
χρόνοι απόκρισης)

o

Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας Υπηρεσιών
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Β. Σαντορίνη ΕΞυπνο και Βιώσιμο Νησί
Β.1.Διαχείριση Στόλου Οχημάτων και ζημιών
- Προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονων GPS στα οχήματα (πρόβλεψη για 50 οχήματα).
Αναβάθμιση των όσων υφιστάμενων εγκατεστημένων GPS συστημάτων και προμήθεια
νέων όπου απαιτείται με στόχο την μείωση των λειτουργικών εξόδων από τη κατανάλωση
που προκύπτει από τα οχήματα.
- Αισθητήρας τάπας καυσίμου και λογισμικό παρακολούθησης κίνησης οχημάτων,
κατανάλωσης καυσίμου και διαχείρισης ανταλλακτικών και βλαβών.

Β.2.Ανάπτυξη συστήματος GIS – το οποίο θα περιέχει :
- Ψηφιοποίηση Δημοτικού, Επαρχιακού και Αγροτικού οδικού Δικτύου και λοιπών
υποδομών (αστικός εξοπλισμός – π.χ. κάδοι, σήμανση, κλπ).
- Ενσωμάτωση

υφιστάμενων

ψηφιακών

αρχείων

δικτυών

ύδρευσης

και

αποχέτευσης,κλπ..
- Αποτύπωση της δημοτικής περιουσίας και δημοτικών κτιρίων – υπηρεσιών.
- Αποτύπωση των σημείων οδοφωτισμού του Δήμου στα πλαίσια και της εκπονούμενης
μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού.
Β.3. Καταγραφή κυκλοφοριακών φόρτων στο οδικό δίκτυο μέσω τοποθέτησης αισθητήρων
και ανάλογης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταγραφή του κυκλοφοριακού φόρτου. Η
πληροφορία των κυκλοφοριακών φόρτων θα πρέπει να μπορεί να διαδοθεί και σε έξυπνες
πινακίδες του δήμου (αστικός εξοπλισμός).
Β.4. Καταγραφή των πληθυσμιακών ροών-συγκεντρώσεων του Δήμου τόσο χρονικά όσο και
χωρικά. Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να περιλαμβάνει εφαρμογή (app) και ηλεκτρονική
πλατφόρμα με τη στατιστική ανάλυση και προβολή των πληθυσμιακών ροών, η οποία θα
μπορεί να αποτυπώνεται σε πραγματικό χρόνο στο ενιαίο σύστημα GIS του Δήμου.
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Β.5.Σύστημα παρακολούθησης πληρότητας κάδων, βελτιστοποίηση δρομολογίων, δυναμική
βελτιστοποίηση δρομολογίου βάσει online συλλογής δεδομένων-πληρότητας κάδων,
έξυπνοι αισθητήρες.

Γ. Κέντρο Επιχειρήσεων και Αξιολόγησης Αιτημάτων
Για την ορθή λειτουργία, παρακολούθηση και ενημέρωση των ως άνω ενοτήτων (Α και Β),
θα δημιουργηθεί εντός του Δήμου, ένα σύγχρονο κέντρο επιχειρήσεων. Στο κέντρο αυτό
των επιχειρήσεων θα περιλαμβάνονται προμήθειες :
 3 Οθόνες (smartTV) παρουσίασης και παρακολούθησης όλων των προαναφερόμενων
συστημάτων.
 Ο απαιτούμενος Server.
 4 πλήρως εξοπλισμένοι Η/Υ, οι οποίοι θα μπορούν να υποστηρίζουν τις λειτουργίες των
ως άνω προαναφερθέντων συστημάτων (GIS).
 2 σαρωτές εκτυπωτές έγχρωμους και ένας (1) scanner – plotter (A0) εκτυπώσεις
γεωπληροφορικών εκτυπώσεων.
 Εξοπλισμός γραφείου (τρεις θέσεις εργασίας).
 διάφορες εξειδικευμένες άδειες χρηστών λειτουργίας προγράμματος GIS, δύο άδειες (2)
Photoscan φωτογραμμομετρίας.
 2 drone με το απαιτούμενο λογισμικό για την παρακολούθηση και καταγραφή κρίσιμων
σημείων της πόλης (με δυνατότητα θερμικής και νυχτερινής όρασης ) και συγκεκριμένα
για την ορθή καταγραφή των κυκλοφοριακών φόρτων, των σημείων παρεμπόδισης της
κυκλοφορίας, του αστικού εξοπλισμού, παρακολούθηση των επικίνδυνων σημείων της
καλντέρας για καταπτώσεις και λοιπά συμβάντα ασφαλείας.
 σύνδεση και με την πλατφόρμα της ηλεκτροκίνησης, η οποία αποτελεί παραδοτέο της
πρόσκλησης ΑΤ12 και της πρότασης ««Υποδομές ηλεκτροκίνησης - Ηλεκτρικά οχήματα Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Θήρας», η οποία έχει ήδη υποβληθεί.
Πρέπει να σημειωθεί πως ο Δήμος Θήρας ακολουθεί το πλαίσιο για τις «100 Πόλεις
ουδέτερες για το κλίμα έως το 2030 - από και για τους Πολίτες» καθώς και τους Στόχους
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Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Για τον σκοπό αυτό στο προτεινόμενο σύστημα θα
περιλαμβάνεται και η παρακολούθηση δεικτών σχετικούς με τους 17 ΣΒΑ.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΑ
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΛΩΝΑΚΙ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ» - ΠΥ 4,023,334.54 €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
Ο Δήμος Θήρας, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων του
Νησιού από την ύπαρξη του ΧΑΔΑ καθώς και τη συμμόρφωση του με τους Ευρωπαϊκούς και
Εθνικούς κανονισμούς επιθυμεί την υποβολή μιας ολοκληρωμένης πρότασης μαζί με την
Οριστική Μελέτη Αποκατάστασης και τα Τεύχη Δημοπράτησης.Ο υφιστάμενος Χώρος
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων {ΧΑΔΑ) βρίσκεται στη θέση «Αλωνάκι» του Δήμου
Θήρας, η οποία διοικητικά ανήκει στη Δημοτική Κοινότητα Φηρών. Η τοποθεσία του ΧΑΔΑ
εντοπίζεται πλησίον της οδού Φηρών-Πύργου, σε παλιό λατομείο όμορο των ορυχείων
Καραγιώργη, 1 χλμ. νότια από τον οικισμό των Φηρών. Πρόκειται για ένα εκτός σχεδίου
πόλεως γεωτεμάχιο έκτασης περίπου 77 στρεμμάτων του οποίου το μεγαλύτερο μέρος του
έχει ήδη απαλλοτριωθεί για τις ανάγκες της αποκατάστασης του ΧΑΔΑ. Η πρόσβαση στο
ΧΑΔΑ γίνεται μέσω της οδού Φηρών-Πύργου, η οποία είναι ασφαλτοστρωμένη και σε καλή
κατάσταση και αποτελεί μια από τις βασικές οδούς του νησιού. Συγκεκριμένα ο ΧΑΔΑ
βρίσκεται στο 1oχλμ. της οδού Φηρών-Πύργου στην αριστερή πλευρά της οδού με
κατεύθυνση προς τα Φηρά. Από το σημείο αυτό η πρόσβαση στον ΧΑΔΑ γίνεται μέσω
μικρού χωματόδρομου, περίπου 120 μ. Από τους κοντινούς οικισμούς Καρτεράδος και
Μεσαριά απέχει (σε ευθεία απόσταση) περίπου 1 χλμ. και 1,5 χλμ., αντίστοιχα. Ο εν λόγω
ΧΑΔΑ εξυπηρετεί το σύνολο του μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού του Δήμου Θήρας.
Σύμφωνα με τον νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΦΕΚ 185Α'/29.09.2020) και
τον σχεδιασμό κλεισίματος και αποκατάστασης των ΧΑΔΑ της Γενικής Γραμματείας
Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα
πρέπει μέχρι το έτος 2022 να έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του συνόλου των
υφιστάμενων ΧΑΔΑ. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την Εγκύκλιο Α.Π. οικ. 109974/3106 /
ΥΠΕΧΩΔΕ, με την οποία έχουν θεσπιστεί οι κατηγορίες των ΧΑΔΑ, ο βαθμός
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επικινδυνότητας ενός ΧΑΔΑ κυμαίνεται από 1 έως 100 βαθμούς και ανάλογα με τους
βαθμούς αυτούς κατατάσσεται και στην αντίστοιχη κατηγορία με την οποία καθορίζεται και
η αναγκαιότητα λήψης μέτρων αποκατάστασης. Πρέπει να σημειωθεί πως από την
εκπόνηση της Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) για το εν λόγω
έργο, ο βαθμός επικινδυνότητας του ΧΑΔΑ στη θέση Αλωνάκι ανέρχεται στους 56 βαθμούς
και, συνεπώς, κατατάσσεται στην 1η Κατηγορία εργασιών.
Σύμφωνα με την Οριστική Μελέτη Αποκατάστασης, τα έργα και ο εξοπλισμός που
απαιτούνται για την πλήρη αποκατάσταση του ΧΑΔΑ, καθώς και για την φυσική επανένταξή
του στο περιβάλλον περιλαμβάνουν:
1.

Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων.

2.

Εργασίες διευθέτησης υφιστάμενων αποθέσεων-διαμόρφωσης αναγλύφου.

3.

Εργασίες διάστρωσης τελικών στρώσεων επικάλυψης του ΧΑΔΑ.

4.

Εργασίες διαχείρισης ομβρίων (τάφροι απαγωγής ομβρίων, σωληνωτοί αγωγοί
διάθεσης, φρεάτια εκβολής τάφρων, προστασία πόδα πρανούς).

5.

Εργασίες διαχείρισης βιοαερίου (κατακόρυφοι αγωγοί παθητικής απαγωγής
βιοαερίου, βιόφιλτρα, «καπέλα» αγωγών απαγωγής).

6.

Εργασίες περίφραξης και σήμανσης με ενημερωτικές πινακίδες.

7.

Πύλες εισόδου στο χώρο.

8.

Δεξαμενή νερού και πιεστικό συγκρότημα για άρδευση-πυρόσβεση.

9.

Εργασίες μετέπειτα φροντίδας ΧΑΔΑ και περιβαλλοντικού ελέγχου (μάρτυρες
καθίζησης, μετρήσεις εκπομπών βιοαερίου και δειγματοληψίες υπόγειων υδάτων).

Tο συνολικό έργο με τίτλο : «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ΑΛΩΝΑΚΙ του Δήμου Θήρας»
περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα:
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Α ΥΠΟΕΡΓΟ: κατασκευή του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΛΩΝΑΚΙ» ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ
Β ΥΠΟΕΡΓΟ : δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης
χρηματοδότησης.

ΈΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Ο δήμος Θήρας έχει προχωρήσει στην ανάθεση παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στη
προετοιμασία υποβολής πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης και αυτοματοποίησης
συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων (ενδοφωτισμός) Δήμου Θήρας με
εξοικονόμηση ενέργειας.
Στόχος του Δήμου είναι να αποτυπωθεί αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση του δικτύου
ηλεκτροφωτισμού σε ένα πληροφοριακό σύστημα.
Το πληροφοριακό σύστημα θα απεικονίζει σε χάρτη της Google ή σε χάρτη Ανοικτού
Κώδικα τα παρακάτω στοιχεία:


Τύπος και αριθμός φωτιστικών σωμάτων ανά ιστό.



Είδος, αριθμός και ισχύς λαμπτήρων ανά ιστό και φωτιστικό σώμα.



Ύψος ιστού - φωτιστικού σώματος



Γεωγραφικές συντεταγμένες ιστού-πίλλαρ.



Μέθοδος ελέγχου των κυκλωμάτων φωτισμού

Το παραπάνω πληροφοριακό σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής αναφορών σε
μορφή excel και αντίστοιχης απεικόνισης στο χάρτη, φιλτράροντας επιλεκτικά όλα τα
παραπάνω πεδία. Έτσι θα εμφανίζονται επιλεκτικά αλλά και συνδυαστικά πληροφορίες π.χ.
για τους ιστούς ανά τύπο ιστού, ανά τεχνολογία λαμπτήρα, ανά ισχύ λαμπτήρα, ανά
Δημοτική Κοινότητα, ενώ αντίστοιχα για τους ηλεκτρολογικούς πίνακες π.χ. ανά τύπο
μετρητή, ανά Δημοτική Κοινότητα κλπ. Επίσης θα πρέπει να δύναται να χρησιμοποιηθεί και
για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, καταγράφοντας τις ημερομηνίες αλλαγής
λαμπτήρων και λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες ώρες λειτουργίας τους.

145

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 2019-2023
Η πρόσβαση στις υπηρεσίες του Πληροφοριακού Συστήματος θα γίνεται μέσω κωδικών
πρόσβασης με τουλάχιστον δύο επίπεδα πρόσβασης, ένα με δικαιώματα προβολής μόνο
των σημείων ενδιαφέροντος στο χάρτη και ένα με πλήρη δικαιώματα εισαγωγής και
επεξεργασίας των στοιχείων των σημείων ενδιαφέροντος. Το κόστος πρόσβασης για την
καταχώρηση των στοιχείων αποτύπωσης στη βάση δεδομένων από τον Ανάδοχο αλλά και
για την πρόσβαση για ένα έτος, από την ολοκλήρωση και παραλαβή της εργασίας, από τον
Δήμο βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
Η Πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα θα γίνεται διαδικτυακά και το Σύστημα θα
λειτουργεί σε περιβάλλον φιλικό για τον χρήστη-χειριστή. Οι υπηρεσίες θα φιλοξενούνται
σε αξιόπιστο εξωτερικό Κέντρο Δεδομένων (DataCenter) χωρίς να προκύπτει συγκεκριμένος
περιορισμός στον όγκο των αποθηκευμένων δεδομένων. Το Κέντρο Δεδομένων θα έχει
άδεια από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ή από
αντίστοιχη αρχή του εξωτερικού αν φιλοξενείται στο εξωτερικό και θα διαθέτει
πιστοποίηση από αναγνωρισμένο οίκο.

ΈΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Ο Δήμος Θήρας έχει μεριμνήσει να υποβάλει προτάσεις ένταξης στο πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης» και συγκεκριμένα:



διαμόρφωση αύλειων χώρων και βελτίωση σχολικών εγκαταστάσεων
προϋπολογισμού



προμήθεια και αντικατάσταση κουφωμάτων σε σχολικά κτήρια Δήμου Θήρας
προϋπολογισμού



245.000€
476.000€

αγροτική οδοποιία από οικισμό Μανίλα έως Παναγία Κοίμηση προϋπολογισμού

350.000€


διαμόρφωση χώρου στάθμευσης πλησίον ΚΕΠ Οίας προϋπολογισμού 270.000 €



κατασκευή οπλισμένου επιχώματος στη ζώνη 5 της θέσης "Γούλα" οικισμού Οίας
προϋπολογισμού

590.000 €
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μετρά περιορισμού & ανάσχεσης βραχωδών καταπτώσεων στην περιοχή Αμμούδι
Οίας - προστασία οδού προϋπολογισμού

207.645,00 €

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΩΡΙΜΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ

Κεντρο Πολιτισμου και Ιστοριας στη Θηρασια προυπολογισμού 766.320,00 €
Διαμορφωση πλατειας Καρτεραδου προυπολογισμού 502.200,00€

147

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 2019-2023
Άλλα Έργα

Α/Α
1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II

«Προμήθεια και Τοποθέτηση
Εξοπλισμού Παιδικής Χαράς και
Από το ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 ποσό #216.000,00#€
1α Αστικού Εξοπλισμού για την
αναβάθμιση Παιδικών Χώρων του και από ιδίους πόρους του Δήμου Θήρας ποσό #594.000,00# €.
Δήμου Θήρας».
Προμήθεια
φορτηγού
αυτοκινήτου μικτού βάρους 19
1β τόνων
με
ανατρεπόμενη 143.592€
κιβωτάμαξα
και
υδραυλικό
γερανό και αρπάγη».

1γ

«Επισκευή, συντήρηση σχολικών
κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου συνολικού προϋπολογισμού 145.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Θήρας & λοιπές δράσεις»

2

ΕΣΠΑ 2014-2020

“Κέντρο
Κοινότητας
Δήμου Ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 372.060,00 € και θα
2α Θήρας” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 20145001760
2020», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
¨Ψηφιακός
ξεναγός
στον
πολιτισμό και τα δρώμενα της
Σαντορίνης¨ Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προϋπολογισμός 110.000,00 €, προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», στο πλαίσιο του Άξονα
2β
στο
πλαίσιο
του
Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας»,
Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας
και
της ο οποίος χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.
καινοτομίας»,
ο
οποίος
χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.
2γ

Προστασία
Καμαρίου

Παράκτιας

Ζώνης

2δ

Ενεργειακή Απόδοση Δημοτικών
Κτιρίων --- ΔΑΠΠΟΣ
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2ε

Αποπεράτωση
Εμπορείου

Βρεφονηπιακού

3

Πρόγραμμα
Συνεργασίας
Interreg V-A “ΕΛΛΑΔΑ –Κύπρος
2014 -2020».

966.749,94

«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Η ανωτέρω προμήθεια, προϋπολογισμού #188.209,93 # ευρώ (συμπ/νου
Σύστημα
Πολυκαναλικής
του Φ.Π.Α.), αφορά στη συμμετοχή του Δήμου μας στο εταιρικό σχήμα της
3α Ενημέρωσης Επιβατών για Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς στο Δήμο πράξης «ΕΥΚΙΝΗΣΗ», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας
Θήρας»
Interreg V-A “ΕΛΛΑΔΑ –Κύπρος 2014 -2020».
“STRATENERGY/
Στρατηγική
Διασυνοριακή Συνεργασία &
Κεφαλαιοποίηση
Κοινής
Προσέγγισης
για
την
Εξοικονόμηση Ενέργειας στα
Δημόσια
Κτίρια”,
που
υποβλήθηκε στο πλαίσιο της
Δεύτερης
(2ης)
Πρόσκλησης #191.217,79#€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή συνολικού πρ/σμού
Υποβολής
Προτάσεων #237.110,06#€, προβλέπεται να καλυφθεί από το το οποίο
3β
Στρατηγικού Χαρακτήρα για το συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς
Πρόγραμμα
Συνεργασίας
INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.
2014-2020 - «Προμήθεια και
Εγκατάσταση Συστημάτων για την
Αποδοτική Χρήση Ενέργεια σε
Εμβληματικό Δημόσιο Κτίριο του
Δήμου Θήρας (Κρατικός Παιδικός
Σταθμός Επισκοπής Γωνιάς)».
3γ
3δ
3ε

4

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΕΔΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
2014-2020#
ΒΑΛΚΑΝΙΑ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Balkan
Mediterranean
4α Monuments in Nature: A creative 100.000€
Co-existence
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5

Υπουργείο
Ανάπτυξης:

Οικονομίας

και

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» στον
Άξονα
Προτεραιότητας
«Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης
της επιχειρηματικότητας» του
Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα
5α Επιχειρηματικότητα
και 59.904€
Καινοτομία» Ειδική Γραμματέας
Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ
και
ΤΣ
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑμεΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ,
ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΚΑΜΑΡΙΟΥ Δ.ΘΗΡΑΣ»
ΕΣΠΑ - Δ/νση Διαχείρησης
Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων
Αναπτυξιακό
5β
Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το 1.160.000,00€
Νότιο Αιγαίο 2017-2020 (Εθνικοί
Πόροι ΠΔΕ)

5γ

Γυμνάσιο Θήρας -- Υουργείο
Ανάπτυξης
&
Επενδύσεων 300.000€
(χρηματοδότηση από ΠΔΕ)

6

Υπουργείο
Ενέργειας

Περιβάλλοντος

LIFE-IP CEI Greece
6α IPE/GR/000013
Κυκλική Οικονομία
7

–

&

LIFE18
- 624.400€

MASTER - Συλλογή Data
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Α. B A L K A N M E D
Project Title:
Project Acronym:

Monuments in Nature: ACreative CO-existence
MoNa

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΝΤΕΡΑ
ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

Τίτλος δράσης:
” Management of the cultural and natural heritage of the Santorini’s caldera

 The role of the Ephorate of Antiquities of Cyclades
 The contribution of Municipality of Thera”
Σκοπός της παρούσας πρότασης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και του Δήμου
Θήρας είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της
καλντέρας της Σαντορίνης, μοναδικού φυσικού μνημείου, που συγκεντρώνει το ιδιαίτερο
ενδιαφέρον των επισκεπτών σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα μνημεία που ανά τους αιώνες έχουν
κτισθεί στα πρανή της καλντέρας θα αντιμετωπισθούν ως τμήμα του φυσικού
περιβάλλοντος, που καθορίζει αναπόφευκτα την ειδική αντιμετώπιση και προστασία που
χρήζουν. Ένα δίκτυο μνημείων και αρχαιολογικών θέσεων που καλύπτουν διαχρονικά όλες
τις περιόδους, θα αναδειχθεί μέσω αρχαιολογικής, αρχιτεκτονικής και φωτογραφικής
τεκμηρίωσης, καθαρισμών και σήμανσης.

Κύριος σκοπός της επιστημονικής

αυτής

προσέγγισης είναι να εντοπισθούν οι παράγοντες που προκαλούν φθορές στα μνημεία
της καλντέρας, ώστε να επιτευχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η διαχείριση και η
βιωσιμότητά τους.
Πιο συγκεκριμένα η πρόταση από πλευράς Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
περιλαμβάνει:

-

Βιβλιογραφική έρευνα στο σύνολο των μνημείων καλντέρας.
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-

Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνα πεδίου (δοκιμαστικές τομές), άλλες
επικουρικές

εργασίες (καθαρισμοί κλπ) και μικρής κλίμακας απαραίτητες

στερεωτικές επεμβάσεις στο Κάστρο του Σκάρου στη Θήρα, σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη «Αναγνώριση – αξιολόγηση ορατών οικοδομικών καταλοίπων
Σκάρου Θήρας».

-

Τοπογραφήσεις και αποτυπώσεις τεσσάρων αρχαιολογικών θέσεων της καλντέρας:
Κάστρο Σκάρου, Κάστρο Θηρασιάς, αρχαιολογικές θέσεις στον Προφήτη Ηλία
Θηρασιάς και στα ορυχεία Μαυρομάτη Θήρας.

-

Τρισδιάστατες αποτυπώσεις στο Κάστρο του Σκάρου, και στο Κάστρο και την
αρχαιολογική θέση στον Προφήτη Ηλία Θηρασιάς.

-

Τρισδιάστατη φωτογραμμετρική αποτύπωση στο Κάστρο της Απάνω Μεριάς (Οία)
Θήρας.

-

Φωτογραφική τεκμηρίωση όλων των μνημείων της καλντέρας.

-

Αεροφωτογράφηση μέσω drone έξι επιλεγμένων μνημείων του φυσικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος:
1. Σύνολο καλντέρας
2. Καστέλι Σκάρου Θήρας
3. Κάστρο Απάνω Μεριάς (Οία) Θήρας
4. Αρχαιολογική θέση ακρωτηρίου Τρυπητής – Μονή

Κοίμησης Θεοτόκου

Θηρασιάς
5. Κάστρο Θηρασιάς
6. Αρχαιολογική θέση Προφήτη Ηλία Θηρασιάς

-

Παροχή στοιχείων όπως κείμενα, σχέδια,

φωτογραφίες για την παραγωγή

ενημερωτικών πινακίδων, φυλλαδίων αλλά και τον εμπλουτισμό της ψηφιακής
πλατφόρμας για το μοναδικό αυτό μνημείο της φύσης αλλά και τα μνημεία των
ανθρώπων που δημιούργησαν εκεί.
Η συμβολή του Δήμου Θήρας στη διαχείριση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της
καλντέρας της Σαντορίνης συνίσταται στις ακόλουθες ενέργειες:

-

Πραγματοποίηση καθαρισμών και χαρτογράφηση όλων των μνημείων και
αρχαιολογικών θέσεων της καλντέρας.
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-

Καθαρισμός και χαρτογράφηση παραδοσιακών μονοπατιών και δημιουργία νέων
που θα συνδέουν τα μνημεία.

-

Δημιουργία μιας «υπαίθριας έκθεσης» από μνημεία, αρχαιολογικές θέσεις και
θέσεις φυσικής ομορφιάς στην καλντέρα, με την τοποθέτηση ενημερωτικών
πινακίδων, παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων για τους ντόπιους και ξένους
επισκέπτες που θα περιλαμβάνει οπτικό υλικό σχετικά με την αλληλεπίδραση
μεταξύ του περιβάλλοντος και των μνημείων με έμφαση στην τοπική αρχιτεκτονική
των υπόσκαφων κτισμάτων.

-

Οργάνωση εργαστηρίου (workshop) σχετικά με τη διαχείριση της επισκεψιμότητας
των μνημείων και των μοναδικών φυσικού κάλλους θέσεων της καλντέρας της
Σαντορίνης, τη διαχείριση των μνημείων σε ένα πλήρες ανεπτυγμένο τουριστικό
περιβάλλον κ.λπ.

Τίτλος έργου:
“Promotion of the cultural and natural heritage of the Santorinoi’s caldera and creation of
the paths connecting monuments”
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει
Ανάδειξη και προβολή
1. Καθαρισμοί

σε

μνημεία,

αρχαιολογικές

θέσεις

-

μονοπάτια

(παροχή

εργατοτεχνικού προσωπικού)
2. Πολιτιστικές διαδρομές (υλοποίηση περιπατητικής διαδρομής στο «φρύδι» της
καλντέρας με σήμανση και ενημερωτικές πινακίδες που θα περιέχουν εποπτικό
υλικό για την αλληλεπίδραση περιβάλλοντος και μνημείων με έμφαση στην τοπική
αρχιτεκτονική των υπόσκαφων, )
3. Πινακίδες σήμανσης και πληροφόρησης στα μνημεία και στις αρχαιολογικές θέσεις
(κατασκευαστικό τμήμα).
Τοπογραφήσεις – χαρτογράφηση / Φωτογραφική τεκμηρίωση
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4. Workshop (διαχείριση επισκεψιμότητας και μελέτη επιπτώσεων επί των μνημείων,
διαχείριση μνημείων εντός ανεπτυγμένου τουριστικά περιβάλλοντος κ.ά. )
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ

ΔΑΠΑΝΩΝ
EXTERNAL

Ανάδειξη και προβολή

Όπως αναλύονται

73.500,00

COST

TRAVEL
ACCOMODATI
ON

Workshop

5.000,00

Προβλέπεται συμμετοχή 1 ατόμου στην S.C. του ΜΟ.ΝΑ και

5.000,00

στα workshops που θα λάβουν χώρα σε Βουλγαρία, Αλβανία
και Κύπρο

REAL COST

83.500,00

STAFF COST (20% * 83.500,00)

16.700,00

administration

1.670,00

ΣΥΝΟΛΟ

101.870,00

Β. LIFE INTEGRATED PROJECTS
CLIMATE ACTION

Project title : Circular Economy Implementation in Greece
Acronym: LIFE-IP CEI GREECE
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11/19-10/27

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΟΥ
PHASE 1 (1-24M)- ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-12 ΜΗΝΕΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ


Συντονιστής : Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΜΕΕΝ)



Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (HRA)



Πράσινο Ταμείο (GRFU)



Εθνικό Κέντρο για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΚΠΑΑ)



Δήμος Αθηναίων (MoA)



Δήμος Θεσσαλονίκης (ΜοΤ)



Δήμος Αλοννήσου (MoAl)



Δήμος Πάρου (MοP)



Δήμος Αντιπάρου (MoAnt)



Δήμος Τήνου (MoTi)



Δήμος Θήρας (MoTh)



Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (MoVVV)



Δήμος Ναυπακτίας (ΜοΝ)



Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ERS)



ΔΑΦΝΗ ΔΙΚΤΥΟ Νήσων (DAFNI)



TERRA NOVA Περιβαλλοντική Συμβουλευτική ΕΠΕ (ΤΝ)



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΔΙΑDΥΜΑ)



Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Της Αθήνας (HUA)
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Εθνική Ποιότητα Υποδομών Συστήματος (NQIS) / Ελληνικό Οργανισμό για
την Τυποποίηση (ΕΛΟΤ)

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ


Αττική



Κεντρική Μακεδονία



Δυτική Μακεδονία



Θεσσαλία



Νότιο Αιγαίο



Δυτική Ελλάδα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


15.933.910€



9.559.839€ (ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EC LIFE)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ
Τέλος πρέπει να αναφερθεί πως ο Δήμος Θήρας έχει δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία για έργα
που σχετίζονται με τα ζώα.
Στο πλαίσιο αυτό έχει θεσπίση κανονισμο κυκλοφοριας αγοραιων επιβατηγων ζωων στα
πλαίσιο της ευρωπαικής νομοθεσίας ο οποίος περιλαμβάνει:
α. αδεια κυκλοφοριας αγοραιου επιβατηγου ζωου
β. αδεια ικανοτητας ημιονηγου
γ. κανονες κυκλοφοριας και μεταχειρισης αγοραιων επιβατηγων ζωων.
Επίσης πραγματοποιεί ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα για τα αδέσποτα σύμφωνα με την
εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
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ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Με τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» επιχειρήθηκε η διοικητική, οικονομική, πολιτική
αλλά και ηθική επαναθεμελίωση της τοπικής αυτοδιοίκησης και η συγκρότησή της σε δύο
λειτουργικές βαθμίδες, με μονάδες που διαθέτουν το κατάλληλο μέγεθος και καθίστανται
ικανές να διαχειριστούν τις τοπικές υποθέσεις, αλλά και να αναλάβουν την τοπική
διεκπεραίωση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους.
Η ανωτέρω μεταρρύθμιση θεωρήθηκε επιτακτική επειδή: Οι εγγύτερες προς τον πολίτη
βαθμίδες της αυτοδιοίκησης συγκροτούν τη βάση του διοικητικού μας συστήματος και
συνεπώς την αφετηρία του λειτουργικού εκσυγχρονισμού του, με την εισαγωγή καινοτόμων
διοικητικών εργαλείων και μεθόδων διοίκησης. Πρόκειται για τα επίπεδα διοίκησης που
λόγω της εγγύτητάς τους προς τις καθημερινές ανάγκες του πολίτη, συγκεντρώνουν μεγάλο
αριθμό υπηρεσιών εντάσεως κοινού και συμβάλλουν αποφασιστικά στην αναδιάταξη και
την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης
του πολίτη προς τη δημόσια διοίκηση. Αφορά σε βασικούς θεσμούς για την προώθηση της
τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Οι ΟΤΑ και η αποκεντρωμένη διοίκηση μπορούν να
διαδραματίσουν βασικό ρόλο για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και την
επιτάχυνση των δημόσιων και των ιδιωτικών επενδύσεων στην ελληνική περιφέρεια. Οι
Δήμοι και οι Περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης
και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν θεμελιώδη θεσµό του δηµόσιου βίου
των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται από τις διατάξεις του άρθρου 102 του
Συντάγματος και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας που κυρώθηκε µε τον Ν.
1850/1989 (ΦΕΚ 144 Α΄). Τοπική αυτοδιοίκηση που δεν διαθέτει το απαραίτητο μέγεθος, ή
στερείται τους αναγκαίους, για την εκπλήρωση της αποστολής της, πόρους, τείνει να
εκφυλιστεί σε φορέα με συμβολικό ή/και διεκδικητικό χαρακτήρα.
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Σε όλη την ιστορική διαδρομή της σύστασης και πορείας των ευρωπαϊκών κρατών, η Τοπική
Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.) κατείχε πρωταρχικό ρόλο στην εσωτερική τους λειτουργία. Από πολύ
νωρίς οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) θεωρήθηκαν ως ο κοντινότερος προς
τον πολίτη θεσμός. Ο χαρακτηρισμός αυτός βρίσκεται σε συμφωνία με το γεγονός ότι οι
Ο.Τ.Α. αποτελούν τους βασικούς φορείς τοπικής έκφρασης αλλά και τους διαμορφωτές της
τοπικής κοινής γνώμης.
Παράλληλα, οι τοπικές αρχές, διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις «τοπικές υποθέσεις»,
σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την
ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής
κοινωνίας.
Η έννοια «τοπική υπόθεση», οδηγεί σε ανάλογη ενδυνάμωση του ρόλου των Δήμων στον
τοπικό αναπτυξιακό προγραμματισμό και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους
πολίτες σε καίριους τομείς. Υπό το ανωτέρω πρίσμα με πρόσθετο κριτήριο την αρχή της
εγγύτητας των παρεχόμενων, προς τον πολίτη, υπηρεσιών και με γνώμονα, τον χαρακτήρα
της υπόθεσης ως τοπικής, απονέμεται στους Δήμους σειρά πρόσθετων αρμοδιοτήτων.
Οι αρμοδιότητες αυτές, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων (περιβάλλον, διαχείριση
δικτύων, Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός,
συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων, απασχόληση, πολιτική προστασία, κ.ά.), γεγονός που
αποδεικνύει για ακόμη μία φορά τον πολυποίκιλο ρόλο των τοπικών αρχών.
Οι παρεχόμενες από το Δήμο Θήρας υπηρεσίες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. Σε εκείνες
που εμπίπτουν στον χώρο των κρατικού χαρακτήρα αρμοδιοτήτων που έχουν εκχωρηθεί, σε
εκείνες που αφορούν τις αυτές καθαυτές αρμοδιότητες της πρωτοβάθμιας τοπικής
αυτοδιοίκησης και σε εκείνες που ο Δήμος Θήρας έχει αναπτύξει με δική του πρωτοβουλία.
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ΌΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Οι αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπονται από τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση
του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» .
2.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής προβλέπονται από τον Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» .
3.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής προβλέπονται από τον Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’
133/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» - Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την
απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4623/2019
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση,
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». Επίσης, από τον Ν. 4735/2020
«Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον
δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της
Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού

Δημόσιου Τομέα του

Υπουργείου
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Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».
4.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προβλέπονται από τον Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’
133/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» - Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την
απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4623/2019
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση,
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». Επίσης, από τον Ν. 4735/2020
«Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον
δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της
Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού

Δημόσιου Τομέα του

Υπουργείου

Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».

5.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Οι αρμοδιότητες του Δημάρχου προβλέπονται από τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων» και τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και όπως αυτός τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της
Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. –
Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης

160

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 2019-2023
και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
6.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Οι αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006
«Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
εκάστοτε ισχύει και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’
133/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» - Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την
απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

7. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα προβλέπονται από το Ν.3584/2007«Κύρωση του κώδικα
κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων», τον ν. 3801/2009, τον ν. 4623/2019 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα εκχωρούνται από το Δήμαρχο.
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ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
1. Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.
1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύει.
Ειδικότερα, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας εισηγείται στον Δήμαρχο και το Δημοτικό
Συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για
λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και
παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρησή τους,
καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ
Οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ως πολυσύνθετες επιχειρησιακές οντότητες που
καλούνται να υλοποιήσουν κοινωνικό και αναπτυξιακό έργο, αναπτύσσουν πολύπλοκες
ενίοτε υπηρεσίες και ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένοι να λειτουργούν με βάση
διακεκριμένες συστημικές συγκροτήσεις.
Θεωρώντας ότι σύστημα είναι ένα σύνολο διατεταγμένων μονάδων (units), που
λειτουργούν με βάση συγκεκριμένες διαδικασίες (procedures) και εξουσιοδοτήσεις
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(authorizations), οι δήμοι θα πρέπει να διαμορφώνουν την οργανωτική τους διάταξη αλλά
και να αναπροσαρμόζουν αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:
1. Τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή ολοένα αυξανόμενων
παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τον εκάστοτε βαθμό αποκέντρωσης που
ισχύει.
2. Την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στο επίπεδο
των παρεχομένων υπηρεσιών και των υπηρεσιακών λειτουργιών.
3. Τις προκλήσεις που παρουσιάζονται στα πλαίσια της διεθνοποίησης των πόλεων
και της διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας αυτών.
4. Τις συνθήκες κινδύνων και αβεβαιότητας που χαρακτηρίζουν την περιουσιακή,
οικονομική και περιβαλλοντική τους διαχείριση.
5. Την αλληλεξάρτηση και πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τη συνεργασία
ανθρώπων, διοικητικών μονάδων, πληροφοριών και τεχνολογικών εφαρμογών για
την παροχή μιας προσφερόμενης υπηρεσίας προς τους πολίτες.
6. Τον βαθμό των συνεργιών που απαιτούνται να επιτευχθούν για την επίτευξη των
επιχειρησιακών στόχων και την υλοποίηση των προτεραιοτήτων και δράσεων.
7. Το

υπόδειγμα

της

οργανωτικής

συγκρότησης

και

τον

έλεγχο

της

αποτελεσματικότητας αυτού, ως προς το παραγόμενο προϊόν-υπηρεσία.
Δεδομένων των ανωτέρω, η συστημική προσέγγιση ενός δήμου αναδεικνύει την
οργανωτική συγκρότηση και λειτουργία αυτού σε δύο επίπεδα.
 Σε πρώτο επίπεδο, ο δήμος θεωρείται ως ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα,
μέσω του οποίου προσδιορίζονται και επιτυγχάνονται οι γενικοί στόχοι αυτού,
όπως αυτοί προκύπτουν από τον επιχειρησιακό του σχεδιασμό (businessplan).
 Σε δεύτερο επίπεδο, η οργανωτική συγκρότηση του δήμου εξειδικεύεται σε επί
μέρους υποσυστήματα, μέσω των οποίων επιδιώκεται η επίτευξη των επί μέρους
στόχων που αφορούν διακεκριμένους αποκλειστικά τομείς και προσφερόμενες
υπηρεσίες.
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Είναι σαφές, ότι είτε αφορά το σύνολο του δήμου, είτε τα επί μέρους υποσυστήματα αυτού
(διευθύνσεις, τμήματα, γραφεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επιχειρήσεις κ.ά.), ο
διαρκής έλεγχος της βιωσιμότητάς τους και της αποτελεσματικότητάς τους, ως προς την
επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση των προτεραιοτήτων και των δράσεων, οδηγεί
αναπόφευκτα στην ανάγκη προσαρμογής και ανασχεδιασμού του συνόλου ή των επί
μέρους δομών και λειτουργιών του.
Αποτέλεσμα της συστημικής προσέγγισης ενός δήμου οφείλει να είναι η οργανωτική
συγκρότηση αυτού, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή των διαδικασιών και η
εφαρμογή ενός μηχανισμού διαβαθμισμένων εξουσιοδοτήσεων.
Λαμβάνοντας υπόψη, το φάσμα των υπηρεσιών που ο Δήμος Θήρας παρέχει προς τους
δημότες του, η ακόλουθη οργανωτική συγκρότηση του δήμου μπορεί να θεωρηθεί ως
αποτέλεσμα σειράς οργανωτικών προσαρμογών που έγιναν για την εκτέλεση των
αρμοδιοτήτων και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι προσαρμογές αυτές ενίοτε
δημιουργούνται είτε σε εκτέλεση νομοθετικών επιταγών, είτε στα πλαίσια της ελευθερίας
που παρέχει η υφιστάμενη νομοθεσία.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Δήμος
προχώρησε το έτος 2013 στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του,
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2966/22-11-2013.
Με βάση τα ως άνω, ο εν ισχύ Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου διαρθρώνεται
ως εξής :

Διάρθρωση κεντρικών υπηρεσιών
Οι κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες:
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Α.Υπηρεσίες που υπάγονται απ’ ευθείας στον Δήμαρχο
Α.1 Αυτοτελές γραφείο Διαφάνειας
Α.2 Αυτοτελές τμήμα αιρετών οργάνων
Α.3 Αυτοτελές τμήμα δημοτικής αστυνομίας
Α.3.1 Γραφείο προϊστάμενου
Α.3.2 Γραφείο επιχειρησιακού σχεδιασμού
Α.3.3 Γραφείο ελέγχου καταστημάτων και επιχειρήσεων
Α.3.4 Γραφείο ελέγχου κυκλοφορίας και στάθμευσης αυτοκινήτων
Β.Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών, προγραμματισμού και πολεοδομικών εφαρμογών
Β. Γραφείο Διευθυντή
Β.1

Γραφείο προγραμματισμού και ανάπτυξης

Β.2

Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών

Β.2.1 Γραφείο προϊσταμένου
Β.2.2 Γραφείο μελετών έργων
Β.2.3 Γραφείο κατασκευής και επίβλεψης έργων
Β.2.4 Γραφείο διοικητικής υποστήριξης και αρχείου
Β.3 Τμήμα υπηρεσίας δόμησης και πολεοδομικών εφαρμογών
Β.3.1 Γραφείο προϊσταμένου
Β.3.2 Γραφείο έκδοσης αδειών
Β.3.3 Γραφείο ελέγχου και αυθαιρέτων τμήματος πολεοδομίας και πολεοδομικών
εφαρμογών
Β.3.4 Γραφείο διοικητικής υποστήριξης και αρχείου

Γ. Διεύθυνση περιβάλλοντος, τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής μέριμνας
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Γ. Γραφείο Διευθυντή
Γ.1

Γραφείο περιβάλλοντος

Γ.2

Γραφείο πολιτικής προστασίας

Γ.3

Γραφείο καθαριότητας και ανακύκλωσης

Γ.4

Γραφείο διαχείρισης κοιμητηρίων

Γ.5

Γραφείο διαχείρισης σφαγείων

Γ.6

Γραφείο κίνησης οχημάτων

Γ.7

Γραφείο συντήρησης εγκαταστάσεων

Γ.8

Γραφείο αδειοδοτήσεων, ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων και προστασίας του
καταναλωτή

Γ.9

Γραφείο γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας

Γ.10 Γραφείο τουρισμού, ναυτιλίας και απασχόλησης
Γ.11 Γραφείο κοινωνικής μέριμνας προστασίας και προαγωγής της δημόσιας υγείας
Γ.12 Γραφείο παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού, νέας γενιάς

Δ. Διεύθυνση διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, διοικητικής μέριμνας και ΤΠΕ
Δ. Γραφείο Διευθυντή
Δ.1

Γραφείο μητρώων και διαδικασιών προσωπικού

Δ.2

Γραφείο ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού

Δ.3

Γραφείο πρωτοκόλλου

Δ.4

Γραφείο τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών

Δ.5

Γραφείο δημοτικής κατάστασης

Δ.6

Γραφείο ληξιαρχείου και πολιτικών γάμων

Δ.7

Γραφείο αλλοδαπών και μετανάστευσης
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Δ.8

Γραφείο υπηρεσιών ΚΕΠ

Ε. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ε. Γραφείο Διευθυντή
Ε.1

Τμήμα λογιστηρίου
Ε.1.1 Γραφείο προϊσταμένου
Ε.1.2 Γραφείο εσόδων
Ε.1.3 Γραφείο εξόδων, ενταλμάτων και δαπανών
Ε.1.4 Γραφείο λογιστηρίου
Ε.1.5 Γραφείο ταμείου

Ε.2

Γραφείο προϋπολογισμού και οικονομικής πληροφόρησης

Ε.3

Γραφείο περιουσίας

Ε.4

Γραφείο προμηθειών

Ε.5

Γραφείο αποθηκών

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Αρμοδιότητες αυτοτελούς γραφείου διαφάνειας
1.

Το γραφείο διαφάνειας είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή
συστημάτων και διαδικασιών που επιδιώκουν τη διασφάλιση της διαφάνειας στις κάθε
είδους σχέσεις του δήμου προς τρίτους.

2.

Σχεδιάζει, ενημερώνει τις δημοτικές υπηρεσίες και μεριμνά για την εφαρμογή κάθε
είδους διαδικασίας και ενέργειας που διασφαλίζουν τη διαφάνεια στις σχέσεις του
δήμου προς τρίτους. Προς τούτο χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο και κυρίως τις
κατάλληλες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, σε συνεργασία με την
υπηρεσία ΤΠΕ του Δήμου.
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3.

Μεριμνά για την εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης από κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο
σε πληροφορίες που έχουν σχέση με τις προκηρύξεις του δήμου για την εκτέλεση
έργων και την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών.

4.

Μεριμνά για την εξασφάλιση της πρόσβασης των δημοτών και κάθε τρίτου σε
πληροφορίες που έχουν σχέση με τη δομή, την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των
δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και τους κανονισμούς τις διαδικασίες και τις
προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών του δήμου προς τους δημότες.

5.

Μεριμνά για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέματα ανάθεσης εκτέλεσης έργων και
προμήθειας υλικών και υπηρεσιών.

6.

Μεριμνά για την έγκαιρη πληροφόρηση των δημοτών για κάθε είδους προγράμματα
και δράσεις που σχεδιάζει ο δήμος και απευθύνονται στους δημότες και μεριμνά για
την εξασφάλιση της αρχής της ίσης πρόσβασης των δημοτών στις δραστηριότητες
αυτές.

7.

Υποδέχεται υποδείξεις, προτάσεις και παράπονα των δημοτών και τους ενημερώνει
για τα δικαιώματά τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των
υποθέσεών τους. Μεριμνά επίσης για τον εφοδιασμό τους με τα απαραίτητα
πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα.

8. Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών σχετικά με απολογιστικά στοιχεία που
αφορούν

εκπλήρωση στόχων, ολοκλήρωση προγραμμάτων

και

έργων

που

αναλαμβάνει και προωθεί ο δήμος.
9. Σχεδιάζει ειδικά προγράμματα πληροφόρησης των δημοτών για την εξέλιξη και
υλοποίηση των δραστηριοτήτων του δήμου και μεριμνά για την πραγματοποίησή τους.
10. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την έκδοση και διακίνηση, σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή:
(α) Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων.
(β) Οδηγού του δημότη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του δήμου.
(γ) Κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και κανονισμού διαβούλευσης.
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11. Μεριμνά για την τήρηση μητρώου πολιτών προς τους οποίους ο δήμος παρέχει
συγκεκριμένες υπηρεσίες.
12. Μεριμνά για την εφαρμογή διαδικασιών διαβούλευσης για αποφάσεις και ζητήματα
που αφορούν τον δήμο.
13. Λειτουργεί τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας πολιτών με τον δήμο για την υποδοχή
παραπόνων ή παροχή διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες.
14. Διεξάγει και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του τμήματος και τηρεί το πρωτόκολλο
και το αρχείο αυτής.
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Αρμοδιότητες αυτοτελούς τμήματος αιρετών οργάνων
Ιδιαίτερο γραφείο Δημάρχου
1.

Το ιδιαίτερο γραφείο δημάρχου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή
υποστήριξη προς τον δήμαρχο.

2.

Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του δημάρχου.

3.

Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του δημάρχου και τηρεί το
πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής.

4.

Συγκεντρώνει τα έγγραφα που πρέπει να υπογραφούν από το δήμαρχο, και μεριμνά
για την υπογραφή και τη διεκπεραίωσή τους.

5.

Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του δήμου προς χρήση του Δημάρχου,
καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δημάρχου.

6.

Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τους κατέχοντες
θέσεις ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών ή επιστημονικών συνεργατών.

7.

Διεκπεραιώνει κάθε άλλη εργασία που του αναθέτει ο δήμαρχος, η οποία δεν εμπίπτει
στις αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών.

Ειδικοί σύμβουλοι
1.

Ο κάθε ειδικός σύμβουλος, επιστημονικός συνεργάτης ή ειδικός συνεργάτης ασκεί
καθήκοντα επιτελικά και δεν έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

2.

Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά για
τον συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετήσει (Ν.
1416/1984 άρθρο 67).

3.

Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο,
την Εκτελεστική Επιτροπή, την Οικονομική Επιτροπή, ανάλογα με τις αρμοδιότητές του.

4. Συνεργάζεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του με το γραφείο προγραμματισμού για
την επεξεργασία εισηγήσεων, προτάσεων κ.λπ.
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Αιρετά όργανα Δημοτικού Συμβουλίου και Τοπικών Συμβουλίων
Υποστήριξη Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
1.

Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και τηρεί
το πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής.

2.

Τηρεί το πρόγραμμα συναντήσεων, συσκέψεων και επαφών του προέδρου του Δ.Σ., με
τον Δήμαρχο, τους αντιδημάρχους, τους δημοτικούς συμβούλους, το προσωπικό του
δήμου, τους πολίτες, εκπροσώπους διαφόρων αρχών, τους κοινωνικούς φορείς και
λοιπά πρόσωπα.

3.

Μεσολαβεί ανάμεσα στους υπηρεσιακούς παράγοντες του δήμου και τον πρόεδρο του
Δ.Σ. για τον καθορισμό της ώρας που είναι δυνατόν να πραγματοποιείται η συνεργασία
τους, για την επίλυση υπηρεσιακών ή άλλων θεμάτων.

4. Συγκεντρώνει όλα τα έγγραφα που θα πρέπει να υπογραφούν από τον πρόεδρο του
Δ.Σ. και μεριμνά για την υπογραφή και τη διεκπεραίωσή τους.
5.

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

Υποστήριξη Δημοτικού Συμβουλίου
1. Μεριμνά για τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης των προς συζήτηση θεμάτων του
δημοτικού συμβουλίου.
2.

Μεριμνά για τη συγκέντρωση των φακέλων των θεμάτων με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και τις εισηγήσεις των εντεταλμένων διοικητικών οργάνων του Δήμου,
τους οποίους θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων δημοτικών συμβούλων για την
ενημέρωσή τους.
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3. Μεριμνά για την κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης των προς συζήτηση θεμάτων
του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τα όσα ο νόμος ορίζει.
4.

Μεριμνά για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του δημοτικού
συμβουλίου, καθώς και των αποφάσεων που λαμβάνονται.

5.

Μεριμνά για την τήρηση αρχείου με τα πρακτικά και τις αποφάσεις του δημοτικού
συμβουλίου.

6. Μεριμνά για την υπογραφή και επικύρωση των πρακτικών του δημοτικού συμβουλίου.
7.

Μεριμνά για τη δημοσίευση των αποφάσεων που λαμβάνονται, με τον τρόπο που
ορίζεται κάθε φορά και ανάλογα με την περίπτωση, από το δημοτικό κώδικα και από
άλλες σχετικές διατάξεις.

8.

Μεριμνά για την υποβολή αντιγράφων των αποφάσεων στην αρμόδια για τον έλεγχο
αυτών διοικητική αρχή.

9.

Μεριμνά για την κοινοποίηση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου στις
αρμόδιες για την εκτέλεσή τους υπηρεσίες του δήμου.

10. Μεριμνά για την τήρηση των από τον νόμο προβλεπομένων βιβλίων.
11. Μεριμνά για την έκδοση αντιγράφων αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου.
12. Τηρεί το βιβλίο ερωτήσεων και επερωτήσεων που καταθέτουν τα μέλη του δημοτικού
συμβουλίου.
13. Τηρεί βιβλίο επιτροπών που συγκροτούνται από το δημοτικό συμβούλιο.
Υποστήριξη Δημοτικών Κοινοτήτων
Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στα συμβούλια των δημοτικών
κοινοτήτων όπως: σύνταξη και κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης, συγκέντρωση των
φακέλων των θεμάτων, τήρηση και σύνταξη πρακτικών και αποφάσεων, υπογραφή και
επικύρωση πρακτικών και αποφάσεων, δημοσίευση και κοινοποίηση αποφάσεων, τήρηση
βιβλίου ερωτήσεων και επερωτήσεων, αναπαραγωγή εγγράφων, τήρηση αρχείου κ.λπ.
Στην οργανική μονάδα υπάγονται διοικητικά και οι αποκεντρωμένες μονάδες των
επιμέρους δημοτικών κοινοτήτων.
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Υποστήριξη Αντιδημάρχων και Εκτελεστικής επιτροπής
1.

Ενημερώνει τους αντιδημάρχους για τις παραστάσεις και τις υπηρεσιακές επισκέψεις
που έχουν προγραμματίσει να πραγματοποιήσουν.

2.

Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία των αντιδημάρχων και τηρεί το πρωτόκολλο και το
αρχείο αυτής.

3.

Υποδέχεται τους πολίτες που επισκέπτονται τους αντιδημάρχους, κανονίζει τις ημέρες
και ώρες υποδοχής του κοινού.

4.

Τηρεί το πρόγραμμα συναντήσεων, συσκέψεων και επαφών των αντιδημάρχων με τον
δήμαρχο, το δημοτικό συμβούλιο, το προσωπικό του δήμου, τους πολίτες,
εκπροσώπους διαφόρων αρχών, τους κοινωνικούς φορείς και λοιπά πρόσωπα.

5. Μεσολαβεί ανάμεσα στους υπηρεσιακούς παράγοντες του δήμου και τους
αντιδημάρχους για τον καθορισμό της ώρας που είναι δυνατόν να πραγματοποιείται η
συνεργασία τους, για την επίλυση υπηρεσιακών ή άλλων θεμάτων.
6. Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τη δακτυλογράφηση και
εκτύπωση κειμένων, την παραγωγή φωτοαντιγράφων, την αποστολή και λήψη
μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κ.λπ.
7.

Συγκεντρώνει όλα τα έγγραφα που θα πρέπει να υπογραφούν από τους
αντιδημάρχους και μεριμνά για την υπογραφή και τη διεκπεραίωσή τους.

8.

Διεξάγει κάθε υπηρεσία που αναθέτουν οι αντιδήμαρχοι σε αυτό και η οποία δεν
ανήκει στην αρμοδιότητα των άλλων υπηρεσιών του δήμου.

9.

Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στην εκτελεστική επιτροπή όπως:
σύνταξη και κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης, συγκέντρωση των φακέλων των
θεμάτων, τήρηση και σύνταξη πρακτικών και αποφάσεων, υπογραφή και επικύρωση
πρακτικών και αποφάσεων, δημοσίευση και κοινοποίηση αποφάσεων, τήρηση βιβλίου
ερωτήσεων και επερωτήσεων, αναπαραγωγή εγγράφων, τήρηση αρχείου κ.λπ.

Υποστήριξη εκτελεστικής επιτροπής - Υποστήριξη οικονομικής επιτροπής
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Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στην εκτελεστική και την οικονομική
επιτροπή όπως: σύνταξη και κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης, συγκέντρωση των
φακέλων των θεμάτων, τήρηση και σύνταξη πρακτικών και αποφάσεων, υπογραφή και
επικύρωση πρακτικών και αποφάσεων, δημοσίευση και κοινοποίηση αποφάσεων, τήρηση
βιβλίου ερωτήσεων και επερωτήσεων, αναπαραγωγή εγγράφων, τήρηση αρχείου κ.λπ.
Υποστήριξη επιτροπής ποιότητας ζωής
Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στην επιτροπή ποιότητας ζωής όπως:
σύνταξη και κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης, συγκέντρωση των φακέλων των
θεμάτων, τήρηση και σύνταξη πρακτικών και αποφάσεων, υπογραφή και επικύρωση
πρακτικών και αποφάσεων, δημοσίευση και κοινοποίηση αποφάσεων, τήρηση βιβλίου
ερωτήσεων και επερωτήσεων, αναπαραγωγή εγγράφων, τήρηση αρχείου κ.λπ.
Υποστήριξη δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης
Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στην επιτροπή διαβούλευσης όπως:
σύνταξη και κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης, συγκέντρωση των φακέλων των
θεμάτων, τήρηση και σύνταξη πρακτικών και αποφάσεων, υπογραφή και επικύρωση
πρακτικών και αποφάσεων, δημοσίευση και κοινοποίηση αποφάσεων, τήρηση βιβλίου
ερωτήσεων και επερωτήσεων, αναπαραγωγή εγγράφων, τήρηση αρχείου κ.λπ.
Υποστήριξη δημοτικών παρατάξεων και δημοτικών συμβούλων
1.

Μεριμνά για την παροχή διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης στις δημοτικές
παρατάξεις και τους δημοτικούς συμβούλους.

2.

Τηρεί πρόγραμμα συναντήσεων, συσκέψεων και επαφών των δημοτικών συμβούλων,
με τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους, τον πρόεδρο του Δ.Σ., το προσωπικό του δήμου,
τους πολίτες, εκπροσώπους διαφόρων αρχών, τους κοινωνικούς φορείς και λοιπά
πρόσωπα.

3.

Μεσολαβεί ανάμεσα στους υπηρεσιακούς παράγοντες του δήμου και τους δημοτικούς
συμβούλους για τον καθορισμό της ώρας που είναι δυνατό να πραγματοποιείται η
συνεργασία τους, για την επίλυση υπηρεσιακών ή άλλων θεμάτων.
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4.

Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τη δακτυλογράφηση και
εκτύπωση κειμένων, την διεκπεραίωση αλληλογραφίας, την υπογραφή εγγράφων, την
παραγωγή φωτοαντιγράφων, την αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυίας,
ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e − mail), κ.λπ.

Νομική υποστήριξη
1.

Η νομική υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του δήμου και
τις δημοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων/στόχων/συμφερόντων του
δήμου.

2.

Παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης
του δήμου (δημοτικό συμβούλιο, επιτροπές, δήμαρχος κ.λπ.) διασφαλίζοντας το
νομότυπο των πράξεων του Δήμου.

3.

Παρέχει νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις προς τις επιμέρους υπηρεσίες του
δήμου, καθώς και στα ιδρύματα και τα άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου, για τη
διασφάλιση του νομότυπου των δράσεων τους.

4.

Επεξεργάζεται και γνωμοδοτεί για πράξεις της δημόσιας διοίκησης που αφορούν στον
δήμο.

5.

Επεξεργάζεται και ελέγχει νομικά όλες τις συμβάσεις που συνάπτει ο δήμος με τρίτους,
καθώς και τις προκηρύξεις του δήμου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών σε τρίτους.

6. Εκπροσωπεί τον δήμο σε νομικές υποθέσεις εντός και εκτός των δικαστηρίων και των
διοικητικών αρχών, για την προάσπιση των συμφερόντων του δήμου.
7.

Παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία και νομολογία και τηρεί και επικαιροποιεί αρχείο
με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν τον δήμο.

8.

Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της νομικής
υπηρεσίας.

9.

Τηρεί βιβλίο ειδικού πρωτοκόλλου, αλληλογραφίας αρχειοθέτησης και ημερολόγιο
δικαστηρίων.
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10. Φυλάσσει τα δικόγραφα σε φακέλους δικογραφιών και τηρεί το αναγκαίο αρχείο
δικογράφων.
11. Σε συνεργασία με το γραφείο περιουσίας, της διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών,
συγκεντρώνει τους κάθε είδους τίτλους κυριότητας της ακίνητης περιουσίας του δήμου
και φροντίζει για τη σύνταξη από την διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών, τοπογραφικού
σχεδιαγράμματος για κάθε ακίνητο. Τηρεί φακέλους κυριότητας κάθε ακινήτου.

Επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις
1.

Σχεδιάζει και εισηγείται την επικοινωνιακή πολιτική προώθησης της αποστολής και
των στόχων του δήμου και αντίστοιχα σχεδιάζει, εισηγείται και προωθεί την εφαρμογή
των προγραμμάτων και των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της
επικοινωνιακής αυτής πολιτικής.

2.

Οργανώνει και υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις του δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις,
εορτές κ.λπ.), καθώς και προγράμματα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που
παρέχει ο δήμος.

3.

Μεριμνά για την εύρεση χορηγών για την οικονομική κάλυψη των εκδηλώσεων.

4.

Ενημερώνει τον δήμαρχο και τους δημοτικούς παράγοντες, για τις κάθε είδους
εκδηλώσεις στις οποίες έχουν κληθεί, ή οφείλουν να παρευρίσκονται, και
συνεργάζεται με το ιδιαίτερο γραφείο δημάρχου για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων αυτών.

5.

Οργανώνει και συντονίζει την μετάβαση του δημάρχου, δημοτικών παραγόντων,
προσωπικοτήτων ή ομάδων προσώπων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

6.

Οργανώνει και συντονίζει την υποδοχή, φιλοξενία και ξενάγηση, δημοτικών
παραγόντων, προσωπικοτήτων ή ομάδων προσώπων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

7.

Φροντίζει για τα εθιμοτυπικά δώρα και την παράθεση δείπνων και δεξιώσεων
επισήμων και καλεσμένων.

8.

Επιμελείται τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρωτοκόλλου και εθιμοτυπίας.

9.

Μεριμνά για τη σύσφιξη των σχέσεων του δήμου με άλλους δήμους, αδελφοποιήσεις,
συνεργασίες κ.λπ.
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10. Εισηγείται και προβαίνει στις απαιτούμενες διαδικασίες, για την απονομή τιμητικών
διακρίσεων

(διπλωμάτων

επίτιμων

δημοτών,

μεταλλίων

της

πόλης

κ.λπ.),

ενημερώνοντας το τηρούμενο για το σκοπό αυτό ειδικό βιβλίο.
11. Επιμελείται

τη

σύνταξη,

εκτύπωση

και

αποστολή

προσκλήσεων

για

προγραμματισμένες εκδηλώσεις, ευχαριστήριων επιστολών, ευχετήριων καρτών κ.λπ.
12. Μεριμνά για τον σημαιοστολισμό, την φωταγώγηση και την διακόσμηση γενικά της
πόλης και των δημοτικών κτιρίων κατά τις εθνικές και λοιπές γιορταστικές εκδηλώσεις.
13. Επίσης, σε συνεργασία με φορείς, διοργανώνει διαγωνισμούς και εκθέσεις π.χ.
(φωτογραφίας, ζωγραφικής, ποίησης), απονομές βραβείων, τελετές εγκαινίων,
εκπαιδευτικές και κοινωνικές εκστρατείες, υποστηρίζει μουσικές εκδηλώσεις,
θεατρικές παραστάσεις και δύναται να παρέχει επικοινωνιακή υποστήριξη στα ΝΠΔΔ
του δήμου.
14. Τηρεί πίνακα εθνικών, δημοτικών, τοπικών κ.λπ. εορτών (εορτολόγιο).
15. Επιμελείται την τήρηση και τακτική ενημέρωση αρχείων επικοινωνίας, με ιδιώτες,
φορείς, σωματεία κ.λπ.
16. Τηρεί το μητρώο των προσώπων που έχουν τιμηθεί με οποιοδήποτε τρόπο από τον
δήμο, καθώς και ιδιαίτερο μητρώο επίτιμων δημοτών.
17. Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών για τις
επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του δήμου, με γενικό στόχο τη δραστηριοποίηση
των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συμφερόντων.
18. Παρακολουθεί συστηματικά τα δημοσιεύματα (έντυπα και ηλεκτρονικά) σχετικά με τις
δραστηριότητες του δήμου και ενημερώνει σχετικά τα όργανα διοίκησης και τις
υπηρεσίες του δήμου.
19. Τηρεί αρχείο των δημοσιεύσεων καθώς και των σχετικών απαντήσεων του δήμου.
20. Μεριμνά για την συγκέντρωση στοιχείων και συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες
ή φορείς, για τη σύνταξη και δημοσιοποίηση όπου κρίνεται απαραίτητο απαντητικών
εγγράφων, και δελτίων τύπου, με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων του δήμου.
21. Επιμελείται της καθημερινής αποδελτίωσης του τύπου, και της τήρησης σχετικού
αρχείου.
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22. Τηρεί έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο, φωτογραφικού και άλλου υλικού, που αφορά
στην ιστορική διαδρομή του δήμου, στις εκδηλώσεις του καθώς και των νομικών
προσώπων και οργανισμών, που εποπτεύονται από αυτόν.
23. Τηρεί πληροφοριακό αρχείο φορέων, αρχών, δημόσιων υπηρεσιών, μέσων μαζικής
ενημέρωσης κ.λπ.
24. Σε συνεργασία με το γραφείο τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών, της
διεύθυνσης διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, διοικητικής μέριμνας και ΤΠΕ, είναι
υπεύθυνο για την καθημερινή ενημέρωση του δικτυακής πύλης, του Δήμου.
25. Διαχειρίζεται τις σχέσεις του δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του
Δήμου.
26. Επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του δήμου στα ΜΜΕ.

Αρμοδιότητες αυτοτελούς τμήματος δημοτικής αστυνομίας
Το αυτοτελές τμήμα δημοτικής αστυνομίας είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική και
αποδοτική άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν θεσπισθεί με το άρθρο 1 του Νόμου
3731/2008, όπως αυτό ισχύει.
1.

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ύδρευση, την άρδευση και την
αποχέτευση, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, στις
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές και στις αποφάσεις
των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης.

2.

Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, για τη χρήση των
αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών
κοινόχρηστων χώρων.

3.

Ελέγχει την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, για τη χρήση και
λειτουργία των δημοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των
χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων.
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4.

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές
αγορές.

5.

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση, καθώς και
στον έλεγχο της τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων
τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, που τυχόν έχουν τεθεί με τοπικές κανονιστικές
αποφάσεις, από τις δημοτικές αρχές.

6.

Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους του δήμου
και γενικότερα την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την κείμενη
νομοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές
για την αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.

7.

Ελέγχει την τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη πυρκαγιών σε
κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους.

8.

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών, στη
στάση και στάθμευση των οχημάτων, στην επιβολή των διοικητικών μέτρων του
άρθρου 103 του Ν. 2696/1999, όπως ισχύει, για την παράνομη στάθμευση οχημάτων,
καθώς και στην εφαρμογή των διατάξεων, που αναφέρονται στην κυκλοφορία
τροχοφόρων στους πεζόδρομους, πλατείες, πεζοδρόμια και γενικά σε χώρους που δεν
προορίζονται για τέτοια χρήση και στην εκπομπή θορύβων από αυτά. Οι αρμοδιότητες
αυτές ασκούνται, παράλληλα και κατά περίπτωση, και από την Ελληνική Αστυνομία
(ΕΛ.ΑΣ.) και από το Λιμενικό Σώμα. Όταν κατά την άσκηση τους επιλαμβάνονται η
Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, ταυτόχρονα, τον
συντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, κατά περίπτωση.

9.

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας με
υποδείξεις και σήματα των τροχονόμων στο δημοτικό οδικό δίκτυο και στα τμήματα
του εθνικού και επαρχιακού δικτύου που διέρχονται μέσα από κατοικημένες περιοχές.
Η αρμοδιότητα αυτή εξακολουθεί να ασκείται, παραλλήλως και κατά περίπτωση, από
την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ. ΑΣ.) και το Λιμενικό Σώμα. Όταν κατά την άσκηση της
επιλαμβάνονται η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα,
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ταυτόχρονα, τον συντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα κατά
περίπτωση.
10. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα.
11. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη σήμανση των εργασιών που
εκτελούνται στις οδούς και στις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και
εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στο δημοτικό οδικό δίκτυο και ελέγχει για τη λήψη
μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται.
12. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία παιδότοπων.
13. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία καταστημάτων,
επιχειρήσεων, θεάτρων, κινηματογράφων, ψυχαγωγικών και λοιπών δραστηριοτήτων,
για τις οποίες αρμόδιος για τη χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης,
εγκατάστασης, λειτουργίας και ασκήσεως τους είναι ο δήμος, εκτός από τις
περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες έχουν ορισθεί άλλες αρχές αρμόδιες για τον σχετικό
έλεγχο.
14. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για την ηχορύπανση, την κοινή ησυχία και τη
λειτουργία μουσικής στα καταστήματα και στα δημόσια κέντρα.
15. Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν στη λειτουργία καταστημάτων και
επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δημοτικές
αρχές.
16. Ελέγχει την τήρηση διατάξεων που αφορούν στους οργανωμένους από τους δήμους
χώρους προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.
17. Ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται από τις δημοτικές αρχές για
δραστηριότητες και καταστάσεις που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την
περιουσία των κατοίκων και ειδικότερα από τις επικίνδυνες οικοδομές, καθώς και την
εφαρμογή των κανονιστικών πράξεων που τίθενται από αυτές για την προστασία της
υγείας των κατοίκων από τις οχλούσες δραστηριότητες που αναφέρονται σε αυτές.
18. Ελέγχει την τήρηση των σχετικών διατάξεων, που αφορούν στον γενικό οικοδομικό
κανονισμό.
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19. Αφαιρεί την άδεια οικοδομής για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α.
20. Ελέγχει την τήρηση των μέτρων για την προστασία των μουσείων, μνημείων,
σπηλαίων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής του δήμου και των
εγκαταστάσεων αυτών, που λαμβάνονται από τις οικείες δημοτικές αρχές.
21. Συμμετέχει στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας.
22. Ελέγχει επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, σχετικά με την εφαρμογή της
τουριστικής νομοθεσίας (βεβαίωση παραβάσεων, εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων,
θεώρηση τιμοκαταλόγων των δωματίων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και
καταλυμάτων) στις περιπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νομούς ή νησιά όπου δεν
εδρεύουν υπηρεσίες του EOT.
23. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για το ωράριο λειτουργίας των κέντρων
διασκέδασης και των συναφών καταστημάτων, καθώς και των εμπορικών
καταστημάτων και των καταστημάτων τροφίμων.
24. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς.
25. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στις κάθε είδους κανονιστικές
αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, καθώς και στην επιβολή των πάσης
φύσεως διοικητικών μέτρων που προβλέπονται από αυτές.
26. Προστατεύει τη δημοτική και κοινοτική περιουσία.
27. Διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την
έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του δήμου και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία
και συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη
χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας.
28. Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου δήμου ή άλλων δημοτικών αρχών
εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου.
29. Διαπιστώνει τυχόν καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεμβάσεις επί των κοινοχρήστων
χώρων αιγιαλού και παραλίας και ενημερώνει άμεσα τις κατά τόπους αρμόδιες
κτηματικές υπηρεσίες, προκειμένου αυτές να προβαίνουν στη λήψη μέτρων
προστασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
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30. Ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3868/2010 και της κείμενης νομοθεσίας,
κοινοτικής και εθνικής, για την εφαρμογή της ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος
στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους εργασίας και βεβαιώνουν τις
παραβάσεις για την επιβολή των κυρώσεων.

Γραφείο προϊσταμένου
1.

Προΐσταται των υπαλλήλων του τμήματός του.

2.

Είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του τμήματος δημοτικής αστυνομίας σε
όλους τους τομείς δραστηριότητάς του, που αφορούν στην αστυνόμευση και στην
τήρηση των νόμων, αρμοδιότητας της δημοτικής αστυνομίας, καθώς και στον
επιχειρησιακό σχεδιασμό.

3.

Συντάσσει και υπογράφει σε α’ βαθμό τις υπηρεσιακές εκθέσεις των υπαλλήλων του
τμήματός του.

Γραφείο επιχειρησιακού σχεδιασμού
1.

Σχεδιάζει όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, τη
μεθοδολογία δράσης και την αποτελεσματικότητα του έργου της δημοτικής
αστυνομίας (μέθοδοι αστυνόμευσης, κανόνες και μέτρα αστυνομικής τακτικής και
πρακτικής, μέθοδοι αξιοποίησης προσωπικού, στολές προσωπικού κ.λπ.).

2.

Σχεδιάζει και εισηγείται κανονισμούς για τη λειτουργία και τον τρόπο δράσης της
δημοτικής αστυνομίας.

3.

Τηρεί αρχείο αναφορών/δελτίων συμβάντων και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία για
τη δράση και τα αποτελέσματα από την αξιοποίηση της δημοτικής αστυνομίας.

4.

Υποδέχεται τις αναφορές/δελτία συμβάντων, τις αξιολογεί και μεριμνά για την
ενημέρωση των δημοτικών υπηρεσιών ή και άλλων δημόσιων υπηρεσιών, όταν
απαιτείται, για τις περαιτέρω ενέργειες.

5.

Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πολιτών σχετικά με το αντικείμενο
της δημοτικής αστυνομίας, τηρεί σχετικά αρχεία και συμμετέχει στην διαχείριση όσων
σχετικών μέτρων και αποφάσεων λαμβάνονται.
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6.

Μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού για το αντικείμενο και το έργο της δημοτικής
αστυνομίας.

7.

Μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας.

8.

Μεριμνά για την εξασφάλιση και συντήρηση των τεχνικών μέσων, καθώς και του
ιματισμού και των λοιπών εφοδίων του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας.

9. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τον προϊστάμενο
του τμήματος.
10. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο τμήμα.
11. Διεξάγει και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του τμήματος και τηρεί το πρωτόκολλο
και το αρχείο αυτής.
Γραφείο ελέγχου καταστημάτων και επιχειρήσεων
1.

Ελέγχει την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, για τη χρήση και
λειτουργία των δημοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των
χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων.

2.

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές
αγορές.

3.

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την υπαίθρια διαφήμιση, καθώς και
τον έλεγχο της τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων
τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, που τυχόν έχουν τεθεί με τοπικές κανονιστικές
αποφάσεις, από τις δημοτικές αρχές.

4.

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία καταστημάτων,
επιχειρήσεων, θεάτρων, κινηματογράφων, ψυχαγωγικών και λοιπών δραστηριοτήτων,
για τις οποίες αρμόδιος για τη χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης,
εγκατάστασης, λειτουργίας και ασκήσεως τους είναι ο οικείος δήμος, εκτός από τις
περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες έχουν ορισθεί άλλες αρχές αρμόδιες για τον σχετικό
έλεγχο.

5.

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για την ηχορύπανση, την κοινή ησυχία και τη
λειτουργία μουσικής στα καταστήματα και στα δημόσια κέντρα.
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6.

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για το ωράριο λειτουργίας των κέντρων
διασκέδασης και των συναφών καταστημάτων, καθώς και των εμπορικών
καταστημάτων και των καταστημάτων τροφίμων.

7.

Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τη λειτουργία καταστημάτων και
επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δημοτικές
αρχές.

8.

Ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται από τις δημοτικές αρχές για
δραστηριότητες και καταστάσεις που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την
περιουσία των κατοίκων και ειδικότερα από τις επικίνδυνες οικοδομές, καθώς και την
εφαρμογή των κανονιστικών πράξεων που τίθενται από αυτές για την προστασία της
υγείας των κατοίκων από τις οχλούσες δραστηριότητες που αναφέρονται σε αυτές.

9.

Ελέγχει επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, σχετικά με την εφαρμογή της
τουριστικής νομοθεσίας (βεβαίωση παραβάσεων, εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων,
θεώρηση τιμοκαταλόγων των δωματίων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και
καταλυμάτων) στις περιπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νομούς ή νησιά όπου δεν
εδρεύουν υπηρεσίες του EOT.

Γραφείο ελέγχου κυκλοφορίας και στάθμευσης αυτοκινήτων
1. Συγκροτεί τις περιπόλους και διενεργεί όλες τις αστυνομικής φύσεως ενέργειες
(περίπολοι, έρευνες, έλεγχοι κ.λπ.) σύμφωνα με το αντικείμενο της δημοτικής
αστυνομίας και τους σχετικούς κανονισμούς.
2.

Συμπληρώνει αναφορές και δελτία συμβάντων για τα αποτελέσματα της αστυνομικής
δράσης.

3.

Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πολιτών σχετικά με το αντικείμενο
της δημοτικής αστυνομίας και συμμετέχει στην διαχείριση όσων σχετικών μέτρων και
αποφάσεων λαμβάνονται.

4.

Μεριμνά για τη διενέργεια των αναγκαίων εργασιών συντήρησης των τεχνικών μέσων
και εφοδίων που χρησιμοποιεί η δημοτική αστυνομία.
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Αρμοδιότητες διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών, προγραμματισμού και πολεοδομικών
εφαρμογών

Γραφείο Διευθυντή
1.

Διατυπώνει σε συνεργασία με τους πολιτικούς προϊσταμένους και το Γραφείο
προγραμματισμού, τους στόχους και τα προγράμματα δράσης της διοικητικής
ενότητας καθώς και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, σε συνεργασία με τις
οικονομικές υπηρεσίες.

2.

Φροντίζει για την υλοποίηση των κατά περίπτωση αποφάσεων των πολιτικών
προϊσταμένων.

3.

Υπογράφει τα σχετικά έγγραφα για τις αποφάσεις που αποκεντρώνονται στον
υπηρεσιακό μηχανισμό μετά από εξουσιοδότηση του δημάρχου.

4.

Μεριμνά για τη στελέχωση, την οργάνωση, τον συντονισμό και τον έλεγχο των
δραστηριοτήτων της διοικητικής ενότητας με τρόπο ώστε να υλοποιούνται
αποτελεσματικά τα προγράμματα δράσης και οι κατά περίπτωση αποφάσεις ή εντολές.

5.

Μεριμνά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δράσης της διοικητικής
ενότητας, τη βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και των τεχνικών
μέσων, την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημότη και την καλύτερη ανταπόκριση της
ενότητας στις τοπικές ανάγκες.

6.

Εποπτεύει, αξιολογεί και κατευθύνει το προσωπικό της διοικητικής ενότητας,
μεριμνώντας για την ανάπτυξη και επιμόρφωσή του, τη βελτίωση των συνθηκών
εργασίας και τη διατήρηση αρμονικών εργασιακών σχέσεων.

7.

Ετοιμάζει τους περιοδικούς απολογισμούς των προγραμμάτων δράσης της διοικητικής
ενότητας και τους αντίστοιχους οικονομικούς απολογισμούς σε συνεργασία με τις
οικονομικές υπηρεσίες.

8.

Παραλαμβάνει την αλληλογραφία που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της διοικητικής
μονάδας του, την χαρακτηρίζει και την διανέμει στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες ή
υπαλλήλους παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
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9.

Εισηγείται για θέματα αρμοδιότητας της διοικητικής ενότητας προς τα αρμόδια
πολιτικά όργανα και παρίσταται, εφόσον απαιτηθεί, στις συνεδριάσεις συλλογικών
οργάνων και επιτροπών.

10. Έχει το δικαίωμα τροποποίησης ή απόρριψης των υπηρεσιακών εισηγήσεων των
κατώτερων ιεραρχικά επιπέδων με ενυπόγραφη πάντοτε σημείωση του στα σχετικά
έγγραφα και παράλληλη υποχρέωση έγκαιρης και αιτιολογημένης ενημέρωσης των
πολιτικών προϊστάμενων.
11. Έχει την ευθύνη ελέγχου και θεώρησης όλων των εγγράφων των υπαλλήλων της
διοικητικής ενότητας που εποπτεύει.
12. Δέχεται τους πολίτες και παρέχει τις αναγκαίες διευκρινήσεις σε περιπτώσεις
παραπόνων και διαφορών σχετικών με τις υπηρεσίες που εποπτεύει. Εισηγείται
συστήματα ενημέρωσης των δημοτών σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους έναντι του Δήμου.
13. Συνεργάζεται με προϊσταμένους άλλων διοικητικών ενοτήτων του δήμου ή των
νομικών προσώπων του για τον συντονισμό και την ολοκλήρωση των λειτουργιών του
δήμου.
14. Συνεργάζεται με φορείς εκτός δήμου που σχετίζονται με τις λειτουργίες της διοικητικής
ενότητας.
15. Είναι υπεύθυνος για την νομιμότητα των ενεργειών της διοικητικής μονάδας του.
16. Προΐσταται του προσωπικού της διεύθυνσης, επιμελείται για την κατά τον καλύτερο
τρόπο, κατανομή των εργασιών, ελέγχει την απόδοση των υπαλλήλων της διεύθυνσης
του και παραλαμβάνει την αλληλογραφία.
17. Έχει την υποχρέωση να βοηθά το δημοτικό συμβούλιο στην πλήρη ενημέρωσή του,
συνεργαζόμενος με τη γραμματεία του Δ.Σ., στην οποία παρέχει όλα τα στοιχεία που
χρειάζονται για την εισαγωγή του θέματος για συζήτηση, καθώς και να παρευρίσκεται
στις συνεδριάσεις του όταν τούτο ζητηθεί.
18. Συντάσσει και υπογράφει σε Α΄ βαθμό τις υπηρεσιακές εκθέσεις των προϊσταμένων
του τμήματος τεχνικών υπηρεσιών και του τμήματος δόμησης και πολεοδομικών
εφαρμογών και σε Β΄ βαθμό τις υπηρεσιακές εκθέσεις των υπαλλήλων της διεύθυνσης.
19. Υπογράφει έγγραφα σύμφωνα με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων
που εφαρμόζει ο δήμος.
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20. Ο διευθυντής ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 2190/1994. Σε
περίπτωση απουσίας του, τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος κατά βαθμό προϊστάμενος
των υποκείμενων οργανικών μονάδων.
Αρμοδιότητες γραφείου προγραμματισμού και ανάπτυξης
1.

Το γραφείο προγραμματισμού και ανάπτυξης είναι αρμόδιο για την υποστήριξη των
οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του δήμου κατά τις
διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των
περιοδικών επιχειρησιακών προγραμμάτων και των ετησίων προγραμμάτων δράσης,
την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του
δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασμό και την
παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του
δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των
παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών. Επίσης είναι αρμόδιο για τη διασφάλιση της
ένταξης των πολιτικών ισότητας των φύλων στις τοπικές πολιτικές.

2.

Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκμηριώνει και ενημερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά,
δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορούν στην ανάπτυξη
του δήμου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τις υπηρεσίες του δήμου.

3.

Συγκεντρώνει και τεκμηριώνει την αναγκαία τεχνογνωσία και πληροφόρηση που είναι
απαραίτητη για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων ανάπτυξης του δήμου (π.χ.
κλαδικές και αναπτυξιακές μελέτες, μελέτες και θέματα της αυτοδιοίκησης, νομοθεσία
που αφορά την αυτοδιοίκηση, τις λειτουργίες και τους στόχους του δήμου κ.λπ.).

4. Μεριμνά για τη διενέργεια ερευνών για τις ανάγκες των δημοτών και συγκεντρώνει και
τεκμηριώνει προτάσεις για επεμβάσεις (έργα, ενέργειες, προγράμματα) που θα
ικανοποιούν τις ανάγκες των δημοτών.
5.

Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνών και μελετών για τη διάγνωση των αναγκών
ανάπτυξης του δήμου, τη διερεύνηση της σκοπιμότητας αναπτυξιακών προτάσεων και
την ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων, δράσεων και μέτρων. Αρμοδιότητες
σχεδιασμού και παρακολούθησης προγραμμάτων.
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6. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής
ανάπτυξης της περιοχής του δήμου, με την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων,
την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας
και τη δημιουργία και διαχείριση υποδομών στήριξης της τοπικής οικονομίας.
7.

Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων, που
ενσωματώνουν την ισότητα των φύλων και τη λήψη θετικών μέτρων υπέρ των
γυναικών στις προτάσεις του δήμου στα εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα.

8.

Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της περιφέρειας στην οποία ανήκει ο δήμος για την
εναρμόνιση των προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του δήμου με τα
ευρύτερα αντίστοιχα προγράμματα της περιφέρειας.

9.

Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και συντάσσει προτάσεις που αφορούν στην
εφαρμογή προγραμμάτων για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των τεχνικών και
κοινωνικών υποδομών (δομημένο περιβάλλον) στην περιοχή του δήμου, με στόχο την
εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών ποιότητας ζωής.

10. Διερευνά και ενημερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του δήμου για τις πιθανές πηγές
χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του δήμου (προγράμματα
συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, προγράμματα της ΕΕ, εθνικά προγράμματα, έργα
ΣΔΙΤ, έργα αυτοχρηματοδοτούμενα κ.λπ.).
11. Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του δήμου και των νομικών
προσώπων του και την ομάδα έργου που είναι δυνατόν να συγκροτείται για τη
σύνταξη του τετραετούς επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου, κατά τη διαδικασία
κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράμματος και
των ετησίων προγραμμάτων δράσης, στα οποία εξειδικεύεται το επιχειρησιακό
πρόγραμμα.
12. Μεριμνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του δήμου σε
αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα, για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους και
τη σχετική ενημέρωση των αρμοδίων αρχών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες
του δήμου.
13. Υποστηρίζει τον δήμαρχο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του επιχειρησιακού
προγράμματος, συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του δήμου και των νομικών προσώπων
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του και συντάσσει την ενδιάμεση και την τελική έκθεση αξιολόγησης, τις οποίες
υποβάλλει στον δήμαρχο. Εισηγείται την ενδεχόμενη αναθεώρηση των στόχων του
επιχειρησιακού προγράμματος μετά την ενδιάμεση αξιολόγησή του.
14. Με σκοπό την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του επιχειρησιακού προγράμματος,
διαμορφώνει τους κατάλληλους δείκτες αποτελεσματικότητας, που επιτρέπουν να
εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων σε σχέση με τα αποτελέσματα των δράσεων,
καθώς και κατάλληλους δείκτες αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το κόστος
πραγματοποίησης με τις εκροές των δράσεων.
15. Συντάσσει σχέδιο του ετησίου προγράμματος δράσης του δήμου, αφού λάβει υπόψη
τις γραπτές εισηγήσεις των υπηρεσιών, και το υποβάλλει στην εκτελεστική επιτροπή.
16. Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον απολογισμό
των ετησίων προγραμμάτων δράσης του δήμου. Ειδικότερα
(α) κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ετησίου προγράμματος δράσης του δήμου,
συντάσσει εκθέσεις παρακολούθησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανά
τακτά διαστήματα που ορίζονται με απόφαση του δημάρχου και
(β) πριν από τη σύνταξη του οικονομικού απολογισμού, υποβάλλει στη εκτελεστική
επιτροπή έκθεση με τον απολογισμό δράσης του προηγούμενου έτους, αφού λάβει
υπόψη τις απολογιστικές εκθέσεις των υπηρεσιών.
17. Υποστηρίζει τη σύναψη και παρακολουθεί την πρόοδο των προγραμματικών και άλλων
συμβάσεων μεταξύ του δήμου και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων, ενεργειών
και προγραμμάτων. Υποστηρίζει τις σχέσεις διαδημοτικής συνεργασίας και συντονίζει
τις

σχέσεις

του

δήμου

με

άλλους

δημόσιους

φορείς.

Αρμοδιότητες

αποτελεσματικότητας και απόδοσης.
18. Σχεδιάζει και εισηγείται συστήματα και μεθόδους μέτρησης της αποτελεσματικότητας
και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του δήμου και των νομικών του προσώπων
(διαδικασίες, δείκτες κ.λπ.). Σχεδιάζει και εισηγείται τον κανονισμό μέτρησης και
αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
19.

Διαμορφώνει

και

εισηγείται

περιοδικούς

στόχους

για

τη

βελτίωση

της

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του δήμου και των νομικών
του προσώπων.
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20. Συγκεντρώνει στοιχεία και δεδομένα που αναφέρονται στην αποδοτικότητα και
αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και στην επίτευξη των σχετικών περιοδικών τους
στόχων, παρακολουθεί την εξέλιξή τους, επεξεργάζεται τα στοιχεία και εκδίδει
ενημερωτικές αναφορές.
21. Διατυπώνει αναλυτικά ετησίως τις εκθέσεις αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας
των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων.
22. Εντοπίζει τις καλύτερες πρακτικές αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας και
προωθεί την εφαρμογή τους και σε άλλες υπηρεσίες. Παρακολουθεί την εφαρμογή
των καλών πρακτικών και αξιολογεί τα αποτελέσματά τους.
23. Εισηγείται, παρακολουθεί και αξιολογεί μέτρα για τη διαρκή βελτίωση της
αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και της ανταπόκρισής
τους στις ανάγκες των πολιτών.
24. Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή συστημάτων διοίκησης ολικής
ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης.
25. Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση προγραμμάτων έργων και δράσεων για
την βελτίωση της οργάνωσης του δήμου με στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας
και της αποτελεσματικότητάς του.
26. Συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες για τη διαμόρφωση των καταλλήλων
συστημάτων προϋπολογισμού και απολογιστικού ελέγχου των οικονομικών μεγεθών
του δήμου και των νομικών του προσώπων, καθώς και των καταλλήλων συστημάτων
παρακολούθησης του κόστους λειτουργίας των οργανικών μονάδων του δήμου και του
κόστους των παραγομένων και παρεχομένων υπηρεσιών του δήμου προς τους πολίτες.
27. Παρακολουθεί και ενημερώνει με συγκεκριμένες αναφορές τα όργανα του δήμου
σχετικά με την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών και των νομικών του προσώπων,
καθώς και την εξέλιξη του κόστους λειτουργίας των οργανικών μονάδων και του
κόστους των παραγομένων και παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
28. Μεριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των
επί μέρους λειτουργιών του δήμου.
29. Μεριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση του συστήματος διασφάλισης της
διαχειριστικής επάρκειας του δήμου στον σχεδιασμό και παραγωγή έργων.
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30. Μεριμνά για την εκτέλεση των εγκεκριμένων προγραμμάτων έργων και δράσεων για
την βελτίωση της οργάνωσης του δήμου και των νομικών του προσώπων. Ειδικότερα
μεριμνά για τον σχεδιασμό/ανασχεδιασμό και την εφαρμογή βελτιωμένων
οργανωτικών δομών, κατανομής αρμοδιοτήτων, κατανομής στελεχιακού δυναμικού,
οργανωτικών συστημάτων, εσωτερικών διαδικασιών και εντύπων.
31. Μεριμνά για την εκπόνηση των κάθε είδους εσωτερικών κανονισμών του δήμου και
των νομικών του προσώπων (εσωτερικός κανονισμός υπηρεσιών, εσωτερικοί
κανονισμοί λειτουργίας, κανονισμοί παροχής υπηρεσιών στους δημότες κ.λπ.) σε
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
32. Παρακολουθεί την τήρηση και σχεδιάζει και εισηγείται τις τυχόν επικαιροποιήσεις της
οργανωτικής δομής και γενικότερα των διατάξεων του οργανισμού εσωτερικής
υπηρεσίας του δήμου.
33. Μεριμνά για τον προσδιορισμό των αναγκαίων θέσεων εργασίας και τον προσδιορισμό
του αριθμού του προσωπικού ανά θέση εργασίας και οργανωτική μονάδα του δήμου,
σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και συνεργάζεται με τη διεύθυνση
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και διοικητικής μέριμνας για τον προγραμματισμό
της κάλυψης των θέσεων (με νέα στελέχη ή ανακατανομή των υφισταμένων
στελεχών).
34. Παρακολουθεί την καλή εφαρμογή των εγκεκριμένων από τα αρμόδια όργανα
εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων, διαδικασιών και κανονισμών και ενημερώνει
τα αρμόδια όργανα του δήμου στην περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις.
35. Μελετά και εισηγείται για τη σκοπιμότητα σύστασης, τροποποίησης του αντικειμένου
ή κατάργησης των νομικών προσώπων του δήμου.
36. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τον διευθυντή της
διεύθυνσης.
37. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο γραφείο.
38. Διεξάγει και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του γραφείου και τηρεί το πρωτόκολλο
και το αρχείο αυτού.
Αρμοδιότητες τμήματος τεχνικών υπηρεσιών
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Το τμήμα τεχνικών υπηρεσιών είναι αρμόδιο για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των
κάθε είδους τεχνικών έργων του δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από
επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους. Συγχρόνως είναι αρμόδιο για την
εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών
και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών
εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Οι συγκεκριμένες
αρμοδιότητες του τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις
ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.

Γραφείο προϊσταμένου
1.

Τηρεί κοστολογικό αρχείο έργων του τμήματος. Στο αρχείο τηρούνται κάθε είδους
δαπάνες και αναλώσεις που αντιστοιχούν στην εκτέλεση καθενός από τα έργα του
τμήματος, σε συνεργασία με την οικονομική υπηρεσία.

2.

Τηρεί αρχείο προγραμμάτων έργων του τμήματος.

3.

Τηρεί αρχείο των διατιθεμένων τεχνικών. Επιλαμβάνεται κάθε υπηρεσιακού
προβλήματος της τεχνικής υπηρεσίας.

4.

Προβαίνει στον έλεγχο και στη θεώρηση των συντασσομένων μελετών έργων και
προμηθειών.

5.

Ενημερώνεται επί των έργων τεχνικής φύσεως και των δραστηριοτήτων των νομικών
προσώπων του δήμου, καθώς και όλων των φορέων που ασκούν τεχνικές
δραστηριότητες μέσα στα όρια του δήμου, ώστε να μπορεί να παρέχει τεχνικές γνώμες
στη δημοτική αρχή.

6.

Εισηγείται ενέργειες που αποσκοπούν στη βελτίωση της εν γένει τεχνικής δομής της
πόλης.

7.

Μεριμνά για τη σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις διενέργεια των διαγωνισμών
εκτέλεσης έργων και προμηθειών, καθώς και για την παραλαβή αυτών.
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8.

Μεριμνά για την παροχή στοιχείων προς το αρμόδιο γραφείο για τη σύνταξη
προϋπολογισμού του δήμου, για την πρόβλεψη ή την αναμόρφωση πιστώσεων για την
εκτέλεση έργων και προμηθειών και για τη λειτουργία των τεχνικών υπηρεσιών.

9.

Εποπτεύει όλο το προσωπικό που ανήκει στη δύναμη του τμήματος του και ελέγχει την
ποιότητα και την ποσότητα της παρεχόμενης εργασίας τους.

10. Είναι σύμβουλος της διοίκησης του δήμου για θέματα της αρμοδιότητάς του και
συνεργάζεται απευθείας με το δήμαρχο και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο όταν είναι
αναγκαίο. Διευθύνει τις τεχνικές υπηρεσίες του δήμου στο σύνολό τους δίδοντας προς
αυτές τις απαραίτητες κατευθύνσεις και εντολές των οποίων και ελέγχει την
εφαρμογή.
11. Μεριμνά για τη σύνταξη προγραμμάτων έργων και προμηθειών της τεχνικής
υπηρεσίας.
12. Παρακολουθεί και συντονίζει την πορεία των έργων και αναθέτει σε οποιαδήποτε
τμήμα ή γραφείο της τεχνικής υπηρεσίας, ανεξάρτητα από αρμοδιότητες, τυχόν
έκτακτες υπηρεσίες ή εργασίες που είναι απαραίτητες. Παρακολουθεί την κανονική
απορρόφηση των πιστώσεων και εισηγείται σε συνεργασία με την οικονομική
υπηρεσία, τα ανάλογα μέτρα.
13. Παρακολουθεί τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας σε προσωπικό και σε συνεργασία με
τους τμηματάρχες τις ανάγκες σε μηχανικό εξοπλισμό κ.λπ. και φροντίζει σε
συνεργασία με τη δημοτική αρχή για την κάλυψή τους.
14. Ενημερώνει τη δημοτική αρχή για τα έργα του γενικότερου ενδιαφέροντος που
εκτελούνται από κρατικές υπηρεσίες, οργανισμούς, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. και εισηγείται
σχετικά για τις απαραίτητες ενέργειες του δήμου (παρέμβαση του δήμου στον
προγραμματισμό αυτών των έργων, άδειες εκτέλεσης έργων στη διοικητική περιοχή
του Δήμου κ.λπ.).
15. Έχει την τελική ευθύνη της εισήγησης στο γραφείο του δημοτικού συμβουλίου για
θέματα αρμοδιότητας της τεχνικής υπηρεσίας.
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16. Φροντίζει για την επίλυση των αιτημάτων των πολιτών που έχουν σχέση με την τεχνική
υπηρεσία.
17. Συνεργάζεται με τους διευθυντές και τους τμηματάρχες των άλλων υπηρεσιών όταν
είναι αναγκαίο.
18. Παραλαμβάνει το σύνολο της αλληλογραφίας που αφορά την τεχνική υπηρεσία και την
κατανέμει ανάλογα.
19. Υπογράφει μετά την εξουσιοδότηση του δημάρχου έγγραφα και πιστοποιητικά της
δικαιοδοσίας του και εισηγείται, όταν του ζητηθεί αλλά και από μόνος του, τα
απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση λειτουργίας των υπηρεσιών του δήμου.
20. Έχει την υποχρέωση να βοηθά το δημοτικό συμβούλιο στην πλήρη ενημέρωσή του,
προκειμένου να αποφασίζει τούτο επί διαφόρων θεμάτων, συνεργαζόμενος με τη
γραμματεία του δημοτικού συμβουλίου, στην οποία παρέχει όλα τα στοιχεία που
χρειάζονται για την εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο.
21. Παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου όταν τούτο ζητηθεί.
22. Επιμελείται για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων λειτουργίας του τμήματος του,
τα οποία διαβιβάζει στο γραφείο στατιστικής και συνεργάζεται με αυτό όταν τούτο
είναι απαραίτητο, για την επεξεργασία τους και τη συναγωγή συμπερασμάτων.
23. Εκτελεί ακόμα και κάθε εργασία που του ανατίθεται με τον κανονισμό εργασίας του
δήμου.
24. Διατυπώνει σε συνεργασία με το ιεραρχικά ανώτερο διοικητικό επίπεδο και το
Γραφείο προγραμματισμού και ανάπτυξης, τους στόχους και τα προγράμματα δράσης
της διοικητικής ενότητας καθώς και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, σε
συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες.
25. Φροντίζει για την υλοποίηση των κατά περίπτωση αποφάσεων των ιεραρχικά
ανωτέρων διοικητικών επιπέδων.
26. Υπογράφει τα σχετικά έγγραφα για τις αποφάσεις που αποκεντρώνονται στον
υπηρεσιακό μηχανισμό μετά από εξουσιοδότηση του δημάρχου.
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27. Μεριμνά για την στελέχωση, την οργάνωση, τον συντονισμό και τον έλεγχο των
δραστηριοτήτων της διοικητικής ενότητας με τρόπο ώστε να υλοποιούνται
αποτελεσματικά τα προγράμματα δράσης και οι κατά περίπτωση αποφάσεις ή εντολές.
28. Μεριμνά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δράσης της διοικητικής
ενότητας, τη βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και των τεχνικών
μέσων, την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημότη και την καλύτερη ανταπόκριση της
ενότητας στις τοπικές ανάγκες.
29. Εποπτεύει, αξιολογεί και κατευθύνει το προσωπικό της διοικητικής ενότητας,
μεριμνώντας για την ανάπτυξη και επιμόρφωσή του, τη βελτίωση των συνθηκών
εργασίας και τη διατήρηση αρμονικών εργασιακών σχέσεων.
30. Ετοιμάζει τους περιοδικούς απολογισμούς των προγραμμάτων δράσης της διοικητικής
ενότητας και τους αντίστοιχους οικονομικούς απολογισμούς σε συνεργασία με τις
οικονομικές υπηρεσίες.
31. Παραλαμβάνει την αλληλογραφία που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της διοικητικής
μονάδας του, την χαρακτηρίζει και την διανέμει στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες ή
υπαλλήλους, παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
32. Εισηγείται για θέματα αρμοδιότητας της διοικητικής ενότητας προς τον προϊστάμενο
του ανώτερου ιεραρχικά επιπέδου και τα αρμόδια πολιτικά όργανα και παρίσταται,
εφόσον απαιτηθεί, στις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και επιτροπών.
33. Έχει το δικαίωμα τροποποίησης ή απόρριψης των υπηρεσιακών εισηγήσεων των
κατώτερων ιεραρχικά επιπέδων με ενυπόγραφη πάντοτε σημείωσή του στα σχετικά
έγγραφα και παράλληλη υποχρέωση έγκαιρης και αιτιολογημένης ενημέρωσης του
ανώτερου ιεραρχικά επιπέδου.
34. Έχει την ευθύνη ελέγχου και θεώρησης όλων των εγγράφων των υπαλλήλων της
διοικητικής ενότητας που εποπτεύει.
35. Δέχεται τους πολίτες και παρέχει τις αναγκαίες διευκρινήσεις σε περιπτώσεις
παραπόνων και διαφορών σχετικών με τις υπηρεσίες που εποπτεύει. Εισηγείται
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συστήματα ενημέρωσης των δημοτών σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους έναντι του Δήμου.
36. Συνεργάζεται με προϊσταμένους άλλων διοικητικών ενοτήτων του δήμου ή των
νομικών προσώπων του για τον συντονισμό και την ολοκλήρωση των λειτουργιών του
δήμου.
37. Συνεργάζεται με φορείς εκτός δήμου που σχετίζονται με τις λειτουργίες της διοικητικής
ενότητας.
38. Είναι υπεύθυνος για τη νομιμότητα των ενεργειών της διοικητικής μονάδας του.
39. Συντάσσει και υπογράφει σε α’ βαθμό τις υπηρεσιακές εκθέσεις των υπαλλήλων του
τμήματός του.

Γραφείο μελετών έργων
1.

Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάπτυξης και ΤΠΕ κατά το
σχεδιασμό των προγραμμάτων δράσης του δήμου που αφορούν την υλοποίηση των
τεχνικών έργων.

2.

Μεριμνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών για την υλοποίηση των
έργων του δήμου και των νομικών του προσώπων, εφόσον τα τελευταία δεν διαθέτουν
τεχνική υπηρεσία (εκπόνηση με προσωπικό του τμήματος ή με ανάθεση σε τρίτους).
Επιβλέπει την καλή εκπόνηση των μελετών.

3.

Τηρεί και παρακολουθεί τη διαδικασία κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την
εκτέλεση δημοσίων έργων.

4.

Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου σε υλικά,
εργαλεία, τεχνικό εξοπλισμό ανθρώπινο δυναμικό κ.λπ. και εισηγείται την
μεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου (με αυτεπιστασία ή με ανάθεση σε τρίτους).

5.

Συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες για την καλή εκτέλεση των διαδικασιών
ανάθεσης των μελετών και της εκτέλεσης των έργων σε τρίτους.
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6.

Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς την υπηρεσία τεχνικών
υπηρεσιών (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας,
θέματα προσωπικού κ.λπ.).Αρμοδιότητες συγκοινωνιακών έργων και συγκοινωνιών.

7. Μεριμνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου αστικών συγκοινωνιών στον
δήμο και τη ρύθμιση σχετικών θεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό:
(α) Μεριμνά για την άσκηση, με δυνατότητα επιβολής κομίστρου, συγκοινωνιακού
έργου για την εξυπηρέτηση της μετακίνησης των κατοίκων της περιοχής, εφόσον το
έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή. Η άσκηση συγκοινωνιακού
έργου είναι δυνατόν να γίνεται είτε με ιδιόκτητα μέσα, είτε με τη χρήση μισθωμένων
μέσων και υπηρεσιών.
(β) Μεριμνά για τη διενέργεια μεταφορών, για τη μετακίνηση κατοίκων που
ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες (άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, παιδιά), είναι
εργαζόμενοι στον δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ή είναι μαθητές που
μετακινούνται στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο.
(γ) Καθορίζει τις αστικές γραμμές λεωφορείων, καθώς και την αφετηρία, τη
διαδρομή, τις στάσεις και το τέρμα των αντίστοιχων γραμμών.
(δ) Εισηγείται τον καθορισμό κομίστρων των αστικών φορέων παροχής
συγκοινωνιακού έργου.
(ε) Καθορίζει τις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής
επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών.
(στ) Εισηγείται την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον
κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους.
8.

Μεριμνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου υπεραστικών γραμμών
λεωφορείων στο δήμο και τη ρύθμιση σχετικών θεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό:
(α) Καθορίζει τις υπεραστικές γραμμές λεωφορείων, την αφετηρία, τη διαδρομή, τις
στάσεις και το τέρμα κάθε λεωφορειακής γραμμής ΚΤΕΛ εντός του νησιού, καθώς και
τις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών και
υπεραστικών γραμμών.
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(β) Καθορίζει τον ελάχιστο αριθμό των υποχρεωτικών δρομολογίων κοινών, ταχέων
και υπερταχέων του ΚΤΕΛ, κατανέμει αυτά ανά 24ωρο, μετά από εισήγηση του ΚΤΕΛ,
και καθορίζει το ύψος κομίστρου στα όρια ευθύνης κάθε ΚΤΕΛ.
(γ) Καθορίζει τα κόμιστρα υπεραστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου, με
βάση τις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 2963/2001.
(δ) Εισηγείται την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας υπεραστικού λεωφορείου από τον
κύκλο εργασίας μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.
(ε) Συγκροτεί το πειθαρχικό συμβούλιο επιβολής κυρώσεων σε φορείς παροχής
συγκοινωνιακού έργου και σε ιδιοκτήτες λεωφορείων.
(στ) Καθορίζει τον αριθμό των νέων επιβατηγών δημοσίας χρήσης αυτοκινήτων με ή
χωρίς μετρητή, που είναι αναγκαίος για την αντιμετώπιση των σχετικών μεταφορικών
αναγκών του δήμου.
(ζ) Εισηγείται την ανάθεση της εκμετάλλευσης νέας υπεραστικής γραμμής, στην
περίπτωση που η μέση πληρότητα των πρώτων 6 μηνών λειτουργίας και
εκμετάλλευσης της γραμμής από το ΚΤΕΛ, στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια,
αποδεικνύεται ότι είναι κατώτερη του 20%, το ΚΤΕΛ αρνηθεί την εκμετάλλευση της
γραμμής και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν έχει αρνηθεί την πρόταση για κάλυψη
των απωλειών εσόδων σε ποσοστό 20 %.
(η) Εκδίδει απόφαση για την αλλαγή έδρας επιβατηγών οχημάτων δημόσιας χρήσης,
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2. του Ν. 3109/2003.
9. Μεριμνά, σε συνεργασία με την δημοτική αστυνομία, και εισηγείται τη λήψη μέτρων
για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων. Στο πλαίσιο
αυτό:
(α) Μεριμνά για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων,
μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας.
(β) Μεριμνά για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
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(γ) Ρυθμίζει τα θέματα στάθμευσης των αυτοκινήτων και μεριμνά για τη δημιουργία
χώρων στάθμευσης τροχοφόρων και με δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
(δ) Λαμβάνει μέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινοχρήστους χώρους.
(ε) Μεριμνά για την ονομασία οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων, αρίθμηση
κτισμάτων κ.λπ.
(στ) Μεριμνά για την εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών.
(ζ) Απαγορεύει τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.
(η) Μεριμνά για την παραλαβή των αποσυρομένων δικύκλων, μοτοσυκλετών και
μοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του ΟΔΔΥ.
(θ) Καθορίζει το εξωτερικό χρώμα των ΤΑΞΙ.
10. Μεριμνά και λαμβάνει μέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των
κατοίκων από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους, σε συνεργασία και με τη
δημοτική αστυνομία. Στο πλαίσιο αυτό:
(α) Ελέγχει τη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς.
(β) Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν
υλικά και εργαλεία στις οδούς.
(γ) Λαμβάνει και ελέγχει την εφαρμογή μέτρων για την προστασία από επικίνδυνες
οικοδομές, και από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής, και ελέγχει τα
υφιστάμενα μέτρα ασφάλειας σε εργασίες που εκτελούνται.
11. Μεριμνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελμάτων στον τομέα των
μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό:
(α) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης
αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
(β) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών και
εμπορευμάτων.
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(γ) Χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί και αφαιρεί τις άδειες εκγυμναστών, καθώς και
ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
(δ) Εκδίδει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης
αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων,
και διενεργεί επιθεωρήσεις και ηλεκτρολογικούς ελέγχους.
(ε) Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για
διάθεση κάρτας ελέγχου καυσαερίων (ΚΕΚ), και παρακολουθεί και ελέγχει τα κέντρα
ελέγχου καυσαερίων.
(στ) Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων
για τοποθέτηση συστημάτων περιορισμού ταχυτήτων.
(ζ) Θεωρεί τις κάρτες επιθεώρησης και επισκευών των ενοικιαζόμενων οχημάτων.
12. Μελετά και έχει τη μέριμνα για έργα που αφορούν:
(α) Στην επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού
των οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων του δήμου, καθώς και του φωτισμού για
την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της
περιοχής.
(β) Στην επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης για
τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του δήμου.
(γ) Στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων στην
περιοχή του δήμου (πινακίδες ονομασίας οδών και πλατειών, αρίθμησης κτιρίων,
παροχής

πληροφοριών

σε

οδηγούς

και

διερχομένους,

πινακίδες

στάσεων

συγκοινωνιακών μέσων κ.λπ.).
(δ) Στην εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων.
(ε) Στην εκτέλεση εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών, καθώς και τοποθέτησης
και συντήρησης προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχημάτων
και πεζών.
(στ) Στη συντήρηση, επισκευή ή βελτίωση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και
των κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεων των δήμου.
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Γραφείο κατασκευής και επίβλεψης έργων
1.

Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του δήμου και των νομικών του προσώπων, τα
οποία στερούνται τεχνικής υπηρεσίας, που εκτελούνται με αυτεπιστασία. Συγκροτεί,
οργανώνει και διοικεί τα σχετικά συνεργεία του Δήμου.

2.

Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του δήμου και των νομικών του προσώπων, τα
οποία στερούνται τεχνικής υπηρεσίας, που ανατίθενται σε τρίτους. Διενεργεί
επιμετρήσεις εργασιών και ελέγχει τις πιστοποιήσεις εργασιών που υποβάλλονται από
τρίτους.

3.

Μεριμνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται από τρίτους.

4.

Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των μηχανημάτων και γενικά του
τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το τμήμα.

5.

Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις
επειγόντων περιστατικών εκτός προγράμματος.

6.

Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελεί (αναλώσεις υλικών,
απασχόληση τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλισμού, στοιχεία
κόστους κ.λπ.) και αντίστοιχα αρχεία μελετών και σχεδίων (φάκελοι των έργων). Εξάγει
περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων του τμήματος.

7.

Ενημερώνει το γραφείο προγραμματισμού και ανάπτυξης, τη διεύθυνση οικονομικών
και το γραφείο ΤΠΕ, για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων του δήμου.

Γραφείο διοικητικής υποστήριξης και αρχείου
1.

Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τον προϊστάμενο
του τμήματος.

2.

Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο τμήμα.

3.

Διεξάγει και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του τμήματος και τηρεί το πρωτόκολλο
και το αρχείο αυτού.
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Αρμοδιότητες τμήματος υπηρεσίας δόμησης και πολεοδομικών εφαρμογών
Το τμήμα υπηρεσίας δόμησης και πολεοδομικών εφαρμογών είναι αρμόδιο για την
εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και τον έλεγχο εφαρμογής των
οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών. Οι συγκεκριμένες
αρμοδιότητες του στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες
διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων. Οι αρμοδιότητες των επί
μέρους οργανικών μονάδων του τμήματος είναι οι εξής:

Γραφείο προϊσταμένου
1.

Διατυπώνει σε συνεργασία με το ιεραρχικά ανώτερο διοικητικό επίπεδο και το
γραφείο προγραμματισμού και ανάπτυξης, τους στόχους και τα προγράμματα δράσης
της διοικητικής ενότητας καθώς και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, σε
συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες.

2.

Φροντίζει για την υλοποίηση των κατά περίπτωση αποφάσεων των ιεραρχικά
ανωτέρων διοικητικών επιπέδων.

3.

Υπογράφει τα σχετικά έγγραφα για τις αποφάσεις που αποκεντρώνονται στον
υπηρεσιακό μηχανισμό μετά από εξουσιοδότηση του δημάρχου.

4.

Μεριμνά για τη στελέχωση, την οργάνωση, τον συντονισμό και τον έλεγχο των
δραστηριοτήτων της διοικητικής ενότητας με τρόπο ώστε να υλοποιούνται
αποτελεσματικά τα προγράμματα δράσης και οι κατά περίπτωση αποφάσεις ή εντολές.

5.

Μεριμνά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δράσης της διοικητικής
ενότητας, τη βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και των τεχνικών
μέσων, την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημότη και την καλύτερη ανταπόκριση της
ενότητας στις τοπικές ανάγκες.

6. Εποπτεύει, αξιολογεί και κατευθύνει το προσωπικό της διοικητικής ενότητας,
μεριμνώντας για την ανάπτυξη και επιμόρφωσή του, τη βελτίωση των συνθηκών
εργασίας και τη διατήρηση αρμονικών εργασιακών σχέσεων.
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7.

Ετοιμάζει τους περιοδικούς απολογισμούς των προγραμμάτων δράσης της διοικητικής
ενότητας και τους αντίστοιχους οικονομικούς απολογισμούς σε συνεργασία με τις
οικονομικές υπηρεσίες.

8.

Παραλαμβάνει την αλληλογραφία που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της διοικητικής
μονάδας του, την χαρακτηρίζει και την διανέμει στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες ή
υπαλλήλους παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

9.

Εισηγείται για θέματα αρμοδιότητας της διοικητικής ενότητας προς τον προϊστάμενο
του ανώτερου ιεραρχικά επιπέδου και τα αρμόδια πολιτικά όργανα και παρίσταται,
εφόσον απαιτηθεί, στις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και επιτροπών.

10. Έχει το δικαίωμα τροποποίησης ή απόρριψης των υπηρεσιακών εισηγήσεων των
κατώτερων ιεραρχικά επιπέδων με ενυπόγραφη πάντοτε σημείωση του στα σχετικά
έγγραφα και παράλληλη υποχρέωση έγκαιρης και αιτιολογημένης ενημέρωσης του
ανώτερου ιεραρχικά επιπέδου.
11. Έχει την ευθύνη ελέγχου και θεώρησης όλων των εγγράφων των υπαλλήλων της
διοικητικής ενότητας που εποπτεύει.
12. Δέχεται τους πολίτες και παρέχει τις αναγκαίες διευκρινήσεις σε περιπτώσεις
παραπόνων και διαφορών σχετικών με τις υπηρεσίες που εποπτεύει. Εισηγείται
συστήματα ενημέρωσης των δημοτών σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους έναντι του Δήμου.
13. Συνεργάζεται με προϊσταμένους άλλων διοικητικών ενοτήτων του δήμου ή των
νομικών προσώπων του για τον συντονισμό και την ολοκλήρωση των λειτουργιών του
δήμου.
14. Συνεργάζεται με φορείς εκτός δήμου που σχε− τίζονται με τις λειτουργίες της
διοικητικής ενότητας.
15. Είναι υπεύθυνος για την νομιμότητα των ενεργειών της διοικητικής μονάδας του.
16. Συντάσσει και υπογράφει σε α’ βαθμό τις υπηρεσιακές εκθέσεις των υπαλλήλων του
τμήματός του.
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Γραφείο έκδοσης αδειών
1.

Παραλαμβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλομένων φακέλων για την έκδοση
οικοδομικών αδειών, ελέγχει τις υποβαλλόμενες μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική,
ηλεκτρομηχανολογικές, θερμομόνωση, παθητική πυροπροστασία, μελέτη ενεργειακής
απόδοσης) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά τον έλεγχο των φορολογικών
εκδίδει τις οικοδομικές άδειες.

2.

Ελέγχει τις αρχιτεκτονικές, στατικές, υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, τη
μελέτη θερμομόνωσης, τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και τα σχετικά
φορολογικά στοιχεία για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών
βιομηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθμίσεις της σχετικής νομοθεσίας.

3.

Αναθεωρεί και ενημερώνει τις οικοδομικές άδειες, εγκρίνει εργασίες μικρής κλίμακας
και τηρεί όλα τα απαιτούμενα σχετικά στατιστικά στοιχεία και αρχεία των οικοδομικών
αδειών.

4.

Ελέγχει το σύννομο εκδοθεισών οικοδομικών αδειών και προβαίνει σε διακοπή
εργασιών ή ανάκληση αδειών, αν απαιτείται.

5.

Εκδίδει απόφαση για τον καθορισμό μεμονωμένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των
οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σε έξι έτη από την
έκδοση της οικοδομικής άδειας ή της ανωτέρω απόφασης.

6.

Χορηγεί την άδεια εγκατάστασης δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση
κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 24 α΄ του Ν. 2075/1992 (ΦΕΚ
129/Α΄), όπως ισχύει, και την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.

7.

Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών
για την επέκταση/τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του δήμου.

8.

Μελετά

και

εισηγείται

για

τις

ανάγκες

τροποποιήσεων/αναθεώρησης

των

ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του δήμου.
9.

Μελετά και εισηγείται την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισμένης περιοχής.
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10. Ελέγχει την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων, σύμφωνα με τις
αρμοδιότητες που δίδονται στον δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εφαρμογές αυτές
περιλαμβάνουν ιδίως:
(α) Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των
πινακίδων εφαρμογής.
(β) Τη σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής και διαγραμμάτων διαμορφωμένης
κατάστασης.
(γ) Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων
τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής.
(δ) Την επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών πράξεων εφαρμογής ΣΠ.
(ε) Τη σύνταξη πράξεων εφαρμογής.
(στ) Την εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν
έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
(ζ) Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, κατ’ άρθρο 115 Κ.Β.Π.Ν.
(η) Την εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδάφους κατά την πρόβλεψη της παρ.
1 του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν.
11. Γνωμοδοτεί για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής κτιρίων που
προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές
εγκαταστάσεις, καθώς και για εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων,
ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών
προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαμενών από οποιοδήποτε υλικό.
12. Τηρεί αρχεία χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, όρων δόμησης, διαγραμμάτων
και πράξεων εφαρμογής, πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού.

Γραφείο ελέγχου κατασκευών
1.

Προβαίνει σε έλεγχο των κατασκευών ώστε να διαπιστώνεται η εφαρμογή των
εγκεκριμένων σχεδίων των αντίστοιχων οικοδομικών αδειών.
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2. Προβαίνει σε έλεγχο της κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων και στον χαρακτηρισμό
αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία.
3. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, προβαίνει σε
επιβολή προστίμων ή άλλων προβλεπομένων κυρώσεων κατά την κείμενη
πολεοδομική νομοθεσία.
4.

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον γενικό οικοδομικό κανονισμό και
τις οικοδομές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, σε συνεργασία με τη δημοτική
αστυνομία.

5.

Εισηγείται την αφαίρεση άδειας από οικοδομές για μη εξόφληση ασφαλιστικών
εισφορών στο ΙΚΑ, σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία.

Γραφείο διοικητικής υποστήριξης και αρχείου
1.

Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τον προϊστάμενο
του τμήματος.

2.

Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο τμήμα.

3.

Διεξάγει και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του τμήματος και τηρεί το πρωτόκολλο
και το αρχείο αυτού.

Διεύθυνση περιβάλλοντος, τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής μέριμνας
Γραφείο Διευθυντή
1.

Διατυπώνει σε συνεργασία με τους πολιτικούς προϊσταμένους και το Γραφείο
προγραμματισμού, τους στόχους και τα προγράμματα δράσης της διοικητικής
ενότητας καθώς και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, σε συνεργασία με τις
οικονομικές υπηρεσίες.

2.

Φροντίζει για την υλοποίηση των κατά περίπτωση αποφάσεων των πολιτικών
προϊσταμένων.

3.

Υπογράφει τα σχετικά έγγραφα για τις αποφάσεις που αποκεντρώνονται στον
υπηρεσιακό μηχανισμό μετά από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
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4.

Μεριμνά για την στελέχωση, την οργάνωση, τον συντονισμό και τον έλεγχο των
δραστηριοτήτων της διοικητικής ενότητας με τρόπο ώστε να υλοποιούνται
αποτελεσματικά τα προγράμματα δράσης και οι κατά περίπτωση αποφάσεις ή εντολές.

5.

Μεριμνά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δράσης της διοικητικής
ενότητας, τη βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και των τεχνικών
μέσων, την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημότη και την καλύτερη ανταπόκριση της
ενότητας στις τοπικές ανάγκες.

6.

Εποπτεύει, αξιολογεί και κατευθύνει το προσωπικό της διοικητικής ενότητας,
μεριμνώντας για την ανάπτυξη και επιμόρφωσή του, τη βελτίωση των συνθηκών
εργασίας και τη διατήρηση αρμονικών εργασιακών σχέσεων.

7.

Ετοιμάζει τους περιοδικούς απολογισμούς των προγραμμάτων δράσης της διοικητικής
ενότητας και τους αντίστοιχους οικονομικούς απολογισμούς σε συνεργασία με τις
οικονομικές υπηρεσίες.

8. Παραλαμβάνει την αλληλογραφία που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της διοικητικής
μονάδας του, την χαρακτηρίζει και την διανέμει στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες ή
υπαλλήλους παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
9. Εισηγείται για θέματα αρμοδιότητας της διοικητικής ενότητας προς τα αρμόδια
πολιτικά όργανα και παρίσταται, εφόσον απαιτηθεί, στις συνεδριάσεις συλλογικών
οργάνων και επιτροπών.
10. Έχει το δικαίωμα τροποποίησης ή απόρριψης των υπηρεσιακών εισηγήσεων των
κατώτερων ιεραρχικά επιπέδων με ενυπόγραφη πάντοτε σημείωσή του στα σχετικά
έγγραφα και παράλληλη υποχρέωση έγκαιρης και αιτιολογημένης ενημέρωσης των
πολιτικών προϊστάμενων.
11. Έχει την ευθύνη ελέγχου και θεώρησης όλων των εγγράφων των υπαλλήλων της
διοικητικής ενότητας που εποπτεύει.
12. Δέχεται τους πολίτες και παρέχει τις αναγκαίες διευκρινήσεις σε περιπτώσεις
παραπόνων και διαφορών σχετικών με τις υπηρεσίες που εποπτεύει. Εισηγείται
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συστήματα ενημέρωσης των δημοτών σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους έναντι του Δήμου.
13. Συνεργάζεται με προϊσταμένους άλλων διοικητικών ενοτήτων του δήμου ή των
νομικών προσώπων του για τον συντονισμό και την ολοκλήρωση των λειτουργιών του
δήμου.
14. Συνεργάζεται με φορείς εκτός δήμου που σχετίζονται με τις λειτουργίες της διοικητικής
ενότητας.
15. Είναι υπεύθυνος για την νομιμότητα των ενεργειών της διοικητικής μονάδας του.
16. Προΐσταται του προσωπικού της διεύθυνσης, επιμελείται για την κατά τον καλύτερο
τρόπο, κατανομή των εργασιών, ελέγχει την απόδοση των υπαλλήλων της διεύθυνσης
του και παραλαμβάνει την αλληλογραφία.
17. Έχει την υποχρέωση να βοηθά το δημοτικό συμβούλιο στην πλήρη ενημέρωσή του,
συνεργαζόμενος με τη γραμματεία του Δ.Σ., στην οποία παρέχει όλα τα στοιχεία που
χρειάζονται για την εισαγωγή του θέματος για συζήτηση, καθώς και να παρευρίσκεται
στις συνεδριάσεις του όταν τούτο ζητηθεί.
18. Συντάσσει και υπογράφει σε Α΄ βαθμό τις υπηρεσιακές εκθέσεις των υπαλλήλων της
διεύθυνσης.
19. Υπογράφει έγγραφα σύμφωνα με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων
που εφαρμόζει ο δήμος.
20. Επιμελείται την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων λειτουργίας του τμήματος του και
συνεργάζεται με αυτό όταν τούτο είναι απαραίτητο, για την επεξεργασία τους και τη
συναγωγή συμπερασμάτων.
21. Ο διευθυντής ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 2190/1994. Σε
περίπτωση απουσίας διευθυντή τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος κατά βαθμό
προϊστάμενος των υποκείμενων οργανικών μονάδων.
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Γραφείο περιβάλλοντος
1.

Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών,
προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του
περιβάλλοντος στην περιοχή του δήμου.

2.

Μεριμνά για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την
καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του δήμου.

3. Παρακολουθεί την εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν τις προστατευόμενες
περιοχές στην γεωγραφική περιοχή του δήμου, σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες
υπηρεσίες.
4.

Μεριμνά για τη δημιουργία και καλή λειτουργία μηχανισμών και συστημάτων για την
αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων.

5.

Μεριμνά για τη διαχείριση, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό που καταρτίζεται
από την περιφέρεια, των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης,
μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης
λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και
αξιοποίησης.

6.

Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή συστημάτων
εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή του δήμου
(συστήματα και προγράμματα ανακύκλωσης).

7.

Μεριμνά για την αποκατάσταση υφισταμένων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ), σε
συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία.

8.

Μεριμνά για την κατασκευή και τη διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και
βιολογικού καθαρισμού, σε συνεργασία με την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και
Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ).

9.

Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα με
τις δικαιοδοσίες που δίδονται στον δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέματα αυτά
αφορούν ιδίως:
(α) Την ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.
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(β) Τον καθορισμό των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και την παροχή γνώμης
για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών.
(γ) Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών.
(δ) Την παροχή γνώμης για τον καθορισμό βιομηχανικών και επιχειρησιακών περιοχών
(Β.Ε.Π.Ε.) και για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε συνεργασία με το τμήμα
δόμησης και πολεοδομικών εφαρμογών.
(ε) Την παρακολούθηση προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής (π.χ. του προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες).
(στ) Τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των
κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για την
τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, προς
καθαρισμό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και
αυτοτελών οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους. Σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, προβαίνει υποχρεωτικά στον
αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών και βεβαιώνει εις βάρος τους την ισόποση
σχετική δαπάνη του δήμου.
10. Μεριμνά για τη λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των
πόλεων και των οικισμών.
11. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τον διευθυντή της
διεύθυνσης.
12. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στα γραφεία της
διεύθυνσης.
13. Διεξάγει και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της διεύθυνσης και τηρεί το
πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής.
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Γραφείο πολιτικής προστασίας
1.

Το Γραφείο πολιτικής προστασίας είναι αρμόδιο για τη διατύπωση εισηγήσεων
σχεδιασμού, τον συντονισμό δράσεων για την πρόσληψη, αντιμετώπιση και αποκα−
τάσταση των καταστροφών στην περιοχή του δήμου.

2.

Διατυπώνει εισηγήσεις για τον σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του
δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και μεριμνά για την εφαρμογή
των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και
περιφερειακού σχεδιασμού.

3. Υποστηρίζει τον συντονισμό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την
πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που
συμβαίνουν στην περιοχή του δήμου.
4.

Μεριμνά για τη διάθεση και συντονίζει τη δράση του απαραίτητου δυναμικού και
μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των
καταστροφών στην περιοχή του δήμου.

5.

Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία
των δασικών περιοχών του δήμου, συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας
των δασών και διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των δασών.

Γραφείο καθαριότητας, ανακύκλωσης και πρασίνου
1.

Το γραφείο καθαριότητας και ανακύκλωσης είναι αρμόδιο για την εξασφάλιση της
αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και
μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των
κοινοχρήστων χώρων, καθώς και τη συντήρηση των οχημάτων του δήμου. Στο γραφείο
υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα γραφεία καθαριότητας και ανακύκλωσης,
που πιθανόν να εδρεύουν σε επιμέρους δημοτικές ενότητες. Αρμοδιότητες
σχεδιασμού και εποπτείας καθαριότητας και ανακύκλωσης.

2. Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος συλλογής και μεταφοράς και
μεριμνά για την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας συλλογής και μεταφοράς.
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3.

Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που
είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων
και των ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων
του δήμου.

4.

Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των
κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και
αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών (οχήματα, τεχνικά μέσα, κάδοι κ.λπ.).

5.

Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών της
καθαριότητας και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.

6. Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών
καθαριότητας (αποκομιδή απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών, καθαρισμός οδών,
ειδικά συνεργεία κ.λπ.).
7.

Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των
διαφόρων συνεργείων και εισηγείται προγράμματα αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.

8.

Παρακολουθεί και συντονίζει τις ενέργειες για την εφαρμογή των σχεδιασμών και
προγραμμάτων που αναφέρονται στις προηγούμενες § 1, 2, 3, 5 και 6.

9.

Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και
κάδων ανακύκλωσης.

10. Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών
καθαριότητας και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών
εργασιών.
11. Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τη
διενέργεια των εργασιών καθαριότητας και συνεργάζεται με το Γραφείο συντήρησης
οχημάτων για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων που διαθέτει ο δήμος.
12. Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του
προσωπικού του γραφείου.
13. Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων υπηρεσιών
καθαριότητας και ανακύκλωσης σε δημοτικές ενότητες του δήμου.
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14. Παρέχει τη γραμματειακή υποστήριξη του γραφείου καθαριότητας και ανακύκλωσης
(τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας κ.λπ.).
Αρμοδιότητες αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυ− κλώσιμων υλικών
15. Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις
του γραφείου περιβάλλοντος και συγκροτεί τα συνεργεία για την αποκομιδή των
αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους
ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
16. Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκομιδής των
αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους
ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
17. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων
και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας, σε συνεργασία με
το γραφείο κίνησης οχημάτων.
18. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των
προγραμμάτων αποκομιδής των απορριμμάτων και τωνανακυκλούμενων υλικών και
ενημερώνει σχετικά το Γραφείο περιβάλλοντος.
19. Μεριμνά για το πλύσιμο και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των
απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων
υλικών.
20. Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις
του γραφείου περιβάλλοντος και συγκροτεί τα συνεργεία για τον καθαρισμό των οδών
και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και τη συγκέντρωση των
απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
21. Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισμού των
οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του δήμου και της συγκέντρωσης των
απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
22. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών
μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του δήμου.
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23. Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεμφερείς εργασίες όπως η περισυλλογή
ογκωδών αντικειμένων, ο καθαρισμός από παράνομες αφίσες και διαφημίσεις, ο
καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών κ.λπ.
24. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των
προγραμμάτων καθαριότητας ευθύνης του και ενημερώνει σχετικά το Γραφείο
Περιβάλλοντος.
25. Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις
του Γραφείου περιβάλλοντος και συγκροτεί τα συνεργεία για την εκτέλεση των
εργασιών συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.
26. Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του συντήρησης
πρασίνου και κηποτεχνίας.
27. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών
μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία του δήμου.
28. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία και ενημερώνει σχετικά το Γραφείο
περιβάλλοντος.
29. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που
είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων
πρασίνου του δήμου.
30. Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των
κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και
αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της συντήρησης των χώρων πρασίνου του δήμου
(τεχνικά μέσα, εργαλεία, λιπάσματα, φάρμακα κ.λπ.).
31. Μεριμνά για την αποδοτική λειτουργία του φυτωρίου του δήμου και των χώρων
αποθήκευσης εργαλείων, λιπασμάτων και λοιπών υλικών.
32. Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των εργασιών
συντήρησης πρασίνου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες
αποδοτικότητας.
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33. Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών συντήρησης
των χώρων πρασίνου (φυτεύσεις, λίπανση, πότισμα, κλάδεμα κ.λπ.).
34. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των
διαφόρων συνεργείων εκτέλεσης εργασιών συντήρησης πρασίνου και εισηγείται
σχετικά προγράμματα αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.
35. Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών
συντήρησης πρασίνου και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών
εργασιών.
36. Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του
προσωπικού συντήρησης του πρασίνου του δήμου.

Γραφείο διαχείρισης κοιμητηρίων
1.

Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του δήμου.

2.

Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και
για τη χορήγηση άδειας ταφής και αποτέφρωσης νεκρών, σε συνεργασία με το
γραφείο περιβάλλοντος.

3. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους
πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών
κοιμητηρίων.
4.

Τηρεί τις διαδικασίες και τα αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των
πολιτών ως προς τη λειτουργία των κοιμητηρίων και συνεργάζεται με τις οικονομικές
υπηρεσίες του δήμου για την απόδοση των εισπραττομένων ποσών.

5.

Μεριμνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση των χώρων των κοιμητηρίων
καθώς και για τη συντήρηση/κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών
υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων.
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Γραφείο διαχείρισης σφαγείων
1.

Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του δήμου.

2.

Μεριμνά για την εξασφάλιση των καταλλήλων συνθηκών υγιεινής στα δημοτικά
σφαγεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3.

Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους
πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών σφαγείων.

4.

Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των
πολιτών ως προς τη λειτουργία των σφαγείων και συνεργάζεται με τις οικονομικές
υπηρεσίες του δήμου για την απόδοση των εισπραττομένων ποσών.

5.

Μεριμνά για την καθαριότητα των χώρων των σφαγείων καθώς και για τη συντήρηση
των κάθε είδους υποδομών και τεχνικών εγκαταστάσεων των σφαγείων.

Γραφείο κίνησης οχημάτων
1.

Διαχειρίζεται τον στόλο των οχημάτων του δήμου, μεριμνώντας για τη στελέχωσή τους,
την ασφάλισή τους και τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.

2.

Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχημάτων του δήμου, την κατανάλωση
λιπαντικών και καυσίμων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής συντήρησης.

3.

Διερευνά τις συνθήκες και επιλαμβάνεται της αποκατάστασης τυχόν ατυχημάτων.

4.

Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους
οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του δήμου.

5.

Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλάβης και επιλαμβάνεται της επισκευής
των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του δήμου.

6.

Τηρεί την αποθήκη και τη διαχείριση των εργαλείων και ανταλλακτικών και
επιλαμβάνεται της συντήρησης και επισκευής όλων των μηχανημάτων του δήμου.
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7.

Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών
συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων και διαμορφώνει και
παρακολουθεί τους σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.

Γραφείο συντήρησης εγκαταστάσεων
1.

Παρακολουθεί την καλή λειτουργία των εσωτερικών ηλεκτρικών και τηλεφωνικών
εγκαταστάσεων και του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του νησιού και επιμελείται της
επισκευής και συντήρησης αυτών.

2. Επιμελείται της εκτέλεσης των απαραίτητων ηλκτρολογικών και μεγαφωνικών
εγκαταστάσεων και της λειτουργίας του εορταστικού φωτισμού του νησιού.
3.

Διεκπεραιώνει τις διαδικασίες προς τη ΔΕΗ για την εξασφάλιση του απαραίτητου
ηλεκτρικού ρεύματος στις κάθε φύσεως εγκαταστάσεις του δήμου.

4.

Συγκεντρώνει στοιχεία για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κάθε φύσεως, επισημάνει
τον βαθμό φθοράς αυτών και εισηγείται την έγκαιρη επισκευή τους.

5. Παρακολουθεί την πλήρη λειτουργία του φωτισμού του νησιού και προβαίνει στην
άμεση επισκευή κάθε βλάβης και την αντικατάσταση λαμπτήρων κ.λπ. υλικών που
αχρηστεύονται.
6.

Παρακολουθεί τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, επισημαίνει κάθε ανωμαλία στην
κατανάλωση, ελέγχει την αιτία και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα άρσης της ανωμαλίας
αυτής.

7.

Συγκεντρώνει στοιχεία για τις εγκαταστάσεις κάθε φύσεως, επισημαίνει τον βαθμό
φθοράς αυτών και εισηγείται την έγκαιρη επισκευή τους.

8.

Παρακολουθεί την καλή και πλήρη λειτουργία των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων του
δήμου, επιμελείται της συντήρησης και προβαίνει στην άμεση επισκευή κάθε βλάβης
και αντικατάστασης των υλικών που αχρηστεύονται.
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Γραφείο αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων και προστασίας του
καταναλωτή
1.

Μελετά και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων εμπορικής δραστηριότητας που
επηρεάζουν τις λειτουργίες και το περιβάλλοντος νησιού και την ποιότητα ζωής των
κατοίκων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στον δήμο με τις ισχύουσες
διατάξεις. Τα θέματα αυτά αφορούν ιδίως:
(α) Τον καθορισμό των χώρων και των όρων λειτουργίας των υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές και εμποροπανηγύρεις).
(β) Τον καθορισμό των χώρων και των όρων για την προσωρινή διαμονή
μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.
(γ) Τον καθορισμό των προδιαγραφών και των όρων της υπαίθριας διαφήμισης.
(δ) Τονπροσδιορισμό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και
εγκατάσταση καταστημάτων και επιχειρήσεων, στον βαθμό που επηρεάζουν το
περιβάλλον και τις λειτουργίες του νησιού.
(ε) Τον προσδιορισμό των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα.
(στ) Τον καθορισμό των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των ναυτεργατών και
των αρτεργατών.
(ζ) Τον καθορισμό των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων.
(η) Τον καθορισμό των ανώτατου αριθμού των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
και τη συγκρότηση της επιτροπής υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
(θ) Την έγκριση της λειτουργίας κυριακάτικων αγορών.
(ι) Την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου
της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών καθώς
και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου.
(ια) Τη συγκρότηση επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και
επαγγελματιών των λαϊκών αγορών.
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(ιβ) Την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης
περιπτέρων.
(ιγ) Τη λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής
διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, καθώς και τον
καθορισμό για κάθε έτος του αριθμού των φαρμακείων που διημερεύουν και
διανυκτερεύουν.
(ιδ) Την εξαίρεση επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων, υπηρεσιών ή εργασιών γενικά από
τις διατάξεις περί ανάπαυσης την Κυριακή και τις λοιπές ημέρες αργίας.
(ιε) Την εξαίρεση από την εκ περιτροπής Κυριακή αργία των εστιατορίων,
ζαχαροπλαστείων, καφενείων, που λειτουργούν ως εξοχικά.
(ιστ) Την χορήγηση αναπληρωματικής ανάπαυσης των μισθωτών σε άλλη ημέρα, εκτός
από την Κυριακή.
(ιζ) Την επέκταση της ανάπαυσης την Κυριακή και τις ημέρες αργίας.
(ιη) Την έκδοση απόφασης, όταν λόγω ειδικών κλιματολογικών συνθηκών καθυστερεί
η έναρξη της τυροκομικής περιόδου, με την οποία καθορίζεται η έναρξή της, ανάλογα
με τις τοπικές συνθήκες του δήμου, χωρίς αυτή να είναι δυνατόν να υπερβεί το
πεντάμηνο.
(ιθ) Τη διατύπωση γνώμης για την ίδρυση εμπορευματικού κέντρου.
2.

Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεων των σχετικών με τα
προηγούμενα θέματα εμπορικής δραστηριότητας και εισηγείται τη λήψη μέτρων,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3.

Ελέγχει τις τιμές, την επάρκεια και την ομαλή λειτουργία της αγοράς και ελέγχει την
κανονικότητα των τιμών των παρεχομένων υπηρεσιών.

4. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς και την τήρηση
των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις τουριστικού
ενδιαφέροντος κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου. Μεριμνά για την
προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσής
του (π.χ. γραφείο ενημέρωσης καταναλωτή).
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5.

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

6.

Εισηγείται την χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών και γενικών
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο
δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις.
Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως:
(α) Τις άδειες παραγωγών που διαθέτουν τα αγροτικά τους προϊόντα τους σε λαϊκές
αγορές.
(β) Την ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι
όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων, καθορίζονται από την νομοθεσία και
τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις.
(γ) Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρα 80
και 81 του Ν. 3463/2006).
(δ) Την εγκατάσταση και λειτουργία κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών
επιχειρήσεων και τη διενέργεια των προβλεπομένων επιθεωρήσεων.
(ε)

Την

ίδρυση

και

λειτουργία

παιδοτόπων,

και

διαφόρων

ψυχαγωγικών

δραστηριοτήτων (λούναπάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών και
άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
(στ) Τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου.
(ζ) Τη λειτουργία μουσικών οργάνων.
(η) Την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, εμποροπανηγύρεων και υπαίθριων
χριστουγεννιάτικων αγορών.
(θ) Τα ζωήλατα οχήματα.
(ι) Την εγκατάσταση και χρήση του οικήματος για την άσκηση δραστηριότητας από
εκδιδόμενα πρόσωπα.
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(ια) Τη διενέργεια διαφήμισης, την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης, την
τοποθέτηση επιγραφών προσδιορισμού επαγγελματικής δραστηριότητας σε φυσικά
και νομικά πρόσωπα, καθώς και την παραχώρηση χώρων για την προβολή
δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.
(ιβ) Τη λειτουργία καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων.
(ιγ) Την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εμπορίου.
(ιδ) Την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
(ιε) Την συμμετοχή σε κυριακάτικες αγορές.
(ιστ) Την άσκηση επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και
ποδιών, καθώς και τη συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και Πειθαρχικού
Συμβουλίου, σε συνεργασία με την υπηρεσία Δημόσιας Υγείας.
(ιζ) Τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίου.
(ιη) Την οργάνωση εκθέσεων, τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας τους και την εποπτεία
αυτών.
(ιθ) Την καταλληλότητα εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά ή
υπαίθριων ή μικτών.
7.

Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται
οι ανωτέρω άδειες και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις (π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων).

8.

Ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης, των προδιαγραφών
των διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών, προβαίνει στην αφαίρεση των
παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών και εισηγείται την επιβολή των
προβλεπόμενων προστίμων, με τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται από
την κείμενη νομοθεσία. Αρμοδιότητες αδειών εγκαταστάσεων.

9.

Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης ηλεκτροπαραγωγής σε ιδιώτες και λειτουργίας
εφεδρικών σταθμών.
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10. Ρυθμίζει κάθε θέμα το οποίο αφορά την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση
ανελκυστήρων, καθώς και τη χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών
αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.
11. Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και τις άδειες λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων,
φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων και ελέγχει τη
λειτουργία τους.
12. Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων
ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.

Γραφείο γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας
1.

Το Γραφείο γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας είναι αρμόδιο για την προστασία και
ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και της αλιείας στην περιοχή
του δήμου, την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για τη βελτίωση των μεθόδων
εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Οι
συγκεκριμένες αρμοδιότητες καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων,
διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.

2.

Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της γεωργίας, καθώς και τη διατήρηση
του γεωργικού πληθυσμού στις εστίες του.

3.

Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής
παραγωγής.

4.

Μεριμνά για την προστασία της γεωργικής γης από άλλες χρήσεις και ιδιαίτερα αυτής
με υψηλή παραγωγικότητα, σε συνεργασία με το τμήμα δόμησης και πολεοδομικών
εφαρμογών, καθώς και με το γραφείο περιβάλλοντος.

5. Προωθεί προγράμματα εγκατάστασης νέων αγροτών και μεριμνά για τη σύνδεση
αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Γραφείο
τουρισμού, ναυτιλίας και απασχόλησης.
6.

Προωθεί τη συγκρότηση ομάδων παραγωγών και μεριμνά για τη στήριξή τους για την
αντιμετώπιση οικονομικών και διαρθρωτικών θεμάτων σύμφωνα με την ευρωπαϊκή

222

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 2019-2023
και εθνική νομοθεσία. Μεριμνά για την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και
διαρθρωτικών προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
7.

Τηρεί μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, με βάση το μητρώο του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

8.

Εκτιμά και παρακολουθεί τη γεωργική παραγωγή, τις απολαμβανόμενες από τους
παραγωγούς τιμές γεωργικών προϊόντων και την πορεία των αγορών των γεωργικών
προϊόντων και μεριμνά για τη λήψη αντιπροσωπευτικών τιμών προϊόντων.

9.

Συνεργάζεται με την τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής
υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία και ιδίως αυτών που
σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα
βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.

10. Εισηγείται για σύσταση, κατάργηση και συγχώνευση των τοπικών οργανισμών εγγείων
βελτιώσεων. Ασκεί εποπτεία επί των τοπικών οργανισμών εγγείων βελτιώσεων
(Τ.Ο.Ε.Β.), των προσωρινών διοικουσών επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των τοπικών επιτροπών
άρδευσης (Τ.Ε.Α.) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
11. Συνεργάζεται με ιδρύματα έρευνας της αγροτικής παραγωγής, ενημερώνει τον
αγροτικό πληθυσμό για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των
εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών
προβλημάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και μεριμνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας.
12. Μεριμνά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο
σχεδίων βελτίωσης.
13. Καθορίζει ζώνες προστασίας και μεριμνά για την καταστροφή σε αυτές των
παρανόμων καλλιεργειών.
14. Μεριμνά για ζητήματα ανάπτυξης της αμπελουργίας και ιδίως: (α) Εισηγείται την
χορήγηση αδειών αναφύτευσης αμπελώνων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (β)
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Μεριμνά για την παροχή του απαραίτητου άνοσου πολλαπλαστικού υλικού αμπέλου
εγκατάστασης και εμβολιοληψίας. (γ) Παρακολουθεί και ελέγχει τη διακίνηση οίνου.
15. Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή μεταβίβαση αδειών λειτουργίας
καταστημάτων λιανικής πώλησης αγροτικών φαρμακευτικών προϊόντων.
16. Γνωμοδοτεί για το ετήσιο πρόγραμμα δασοπονίας στα όρια του δήμου, που
καταρτίζουν οι οικείες δασικές υπηρεσίες.
17. Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, καθώς και τη
διατήρηση του κτηνοτροφικού πληθυσμού στις εστίες του.
18. Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της ζωικής
παραγωγής.
19. Συνεργάζεται με την τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής
υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στην κτηνοτροφία όπως π.χ. τα έργα
βελτίωσης βοσκοτόπων.
20. Μεριμνά για τη διαχείριση των βοσκοτόπων.
21. Συνεργάζεται με ιδρύματα έρευνας της κτηνοτροφικής παραγωγής, ενημερώνει τον
αγροτικό πληθυσμό για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση τεχνικών, οικονομικών και
διαρθρωτικών προβλημάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και μεριμνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο,
μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων
μεθόδων κτηνοτροφικής παραγωγής.
22. Μεριμνά για την εφαρμογή και τον έλεγχο του συστήματος αναγνώρισης και
καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου του δήμου (ενώτια για την ατομική αναγνώριση
των ζώων, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση ατομικών
μητρώων κ.λπ.).
23. Μεριμνά για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων
κ.λπ.).
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24. Εισηγείται για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων και εγκαταστάσεων
που σχετίζονται με το εμπόριο ή την αξιοποίηση ζώων (καταστήματα διατήρησης,
εμπορίας και

διακίνησης

ζώων,

καταστήματα

πώλησης σκύλων ή

γατών,

κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αυτοκίνητα που μεταφέρουν ζώα, ζωολογικοί
κήποι).
25. Εισηγείται για τη χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή μεταβίβαση αδειών λειτουργίας
καταστημάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.
26. Εφαρμόζει, οργανώνει και εποπτεύει την τεχνητή σπερματέγχυση και τον συγχρονισμό
του οίστρου των ζώων.
27. Γνωματεύει για την υγειονομική καταλληλότητα των ζώων, όταν πρόκειται για
πλανόδια έκθεση ζώων.
28. Εισηγείται για τη χορήγηση άδειας για τη λειτουργία κτηνιατρικού γραφείου για τα
παραγωγικά ζώα, ειδικής άδειας για την αποθήκευση φαρμακευτικών κτηνιατρικών
προϊόντων και αδειών λειτουργίας ιδιωτικών κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών,
τα οποία και εποπτεύει.
29. Εφαρμόζει προγράμματα για την καταπολέμηση λοιμωδών και παρασιτικών
νοσημάτων ζώων, σε συνεργασία με την υπηρεσία δημόσιας υγείας για τα νοσήματα
που μεταδίδονται και στον άνθρωπο.
30. Επιβάλλει ή αίρει υγειονομικά μέτρα, λόγω εμφάνισης βαριάς επιζωοτίας για την
έκδοση πιστοποιητικών προς μεταφορά ζώων. Αρμοδιότητες γεωργικής ανάπτυξης.
31. Συνεργάζεται με τους αγρότες και τις συνεταιριστικές οργανώσεις τους για τη
διερεύνηση και επισήμανση των τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
32. Παρέχει τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων εργασίας, με σκοπό
τη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και τη μείωση κόστους
παραγωγής τους.
33. Μεριμνά για την οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την εν γένει
αντιμετώπιση των προβλημάτων στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας,
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στα

πλαίσια

των

εκάστοτε

εφαρμοζομένων

προγραμμάτων

γεωργικής

και

κτηνοτροφικής ανάπτυξης.
34. Διενεργεί επιτόπιους ελέγχους, με σκοπό την υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων
(οικονομικές ενισχύσεις στη φυτική και ζωική παραγωγή) και μεριμνά για τη χορήγηση
βεβαιώσεων (αγροτικά αυτοκίνητα, αγροτικές αποθήκες, λαϊκές αγορές, εκτίμηση
ζημιών κ.λπ.).
35. Ενημερώνει το γραφείο κοινωνικής μέριμνας για τα ζητήματα της περιοχής που
αφορούν τον αγροτικό κόσμο και λαμβάνει κατευθύνσεις και πρότυπα για την
αντιμετώπισή τους.
36. Διενεργεί όλες τις κατάλληλες δραστηριότητες για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου
στον τομέα της αλιείας στην περιοχή δικαιοδοσίας του δήμου.
37. Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της αλιείας, καθώς και τη διατήρηση
του αλιευτικού πληθυσμού στις εστίες του.
38. Συνεργάζεται με την τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής
υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στην αλιεία. Μεριμνά για την κατασκευή
και λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων, υποδομών και εξοπλισμών σε λιμένες
αλιευτικούς ή λιμένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη.
39. Παρακολουθεί την ρύπανση και τη μόλυνση του υδάτινου περιβάλλοντος και μεριμνά
για την κατάρτιση μελετών και την εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης και
ανάπτυξης που έχουν σχέση με την αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες και την εν γένει
αξιοποίηση των αλιευτικών πόρων.
40. Γνωμοδοτεί για την παραχώρηση, μίσθωση και αναμίσθωση υδάτινων εκτάσεων για
την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή
ημιεντατικής μορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για τη χορήγηση άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας τους.
41. Εισηγείται την μίσθωση, με δημοπρασία, των ιχθυοτρόφων υδάτων, εν γένει, και
καθορίζει την προστατευτική ζώνη πέριξ του τοποθετουμένου αλιευτικού εργαλείου,
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σε θαλάσσιους παραλιακούς χώρους. Παρακολουθεί την εφαρμογή των όρων των
συμβάσεων εκμίσθωσης υπό του δημοσίου, των ιχθυοτρόφων υδάτων.
42. Συγκεντρώνει και τηρεί στοιχεία των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας στα εσωτερικά
ύδατα καθώς και στοιχεία των πάσης φύσεως αλιευτικών εκμεταλλεύσεων.
43. Καταρτίζει μελέτες και συντάσσει εκλαϊκευμένα έντυπα που αφορούν δραστηριότητες
θαλάσσιας

αλιείας,

οικοσυστημάτων

και

υδατοκαλλιεργειών
διοργανώνει

και

προστασίας

ενημερωτικές

των

συναντήσεις

υδάτινων
με

αλιείς,

υδατοκαλλιεργητές και γενικά εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του αλιευτικού τομέα.
44. Εισηγείται τη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη και ρύθμιση ζητημάτων του τομέα
της αλιείας στην περιοχή του δήμου, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στον
δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις.
Οι αποφάσεις αυτές αφορούν ιδίως:
(α) την καταστροφή, εκποίηση και έγκριση του αποτελέσματος της σχετικής
δημοπρασίας ή διάθεσης των δημευθέντων υλικών και μέσων αλιείας.
(β) την εφαρμογή του προγράμματος ανάπτυξης των ιχθυοκαλλιεργειών με την
έγκαιρη και επαρκή παραγωγή του αναγκαιούντος γόνου για τον εφοδιασμό με αυτόν
των ενδιαφερομένων ιδιωτών καλλιεργητών.
(γ) την έγκριση ή ανάκληση της έγκρισης της χορήγησης από τις αρμόδιες αρχές,
αδειών απόπλου στα αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια αλιείας στα διεθνή ύδατα.
(δ) τη διάθεση σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε ερευνητικά ιδρύματα ή σε νομικά πρόσωπα
του δημόσιου τομέα των πλωτών μέσων, εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού που
δημεύθηκε, εφόσον δεν έχει πλειστηριασθεί.
(ε) την έγκριση για διενέργεια αθλητικής αλιείας.
(στ) την έγκριση αντικατάστασης αλιευτικού σκάφους.
(ζ) την επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την
παραγωγή και αξία αλιευμάτων των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών.
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(η) τη σύμφωνη γνώμη για την εισαγωγή από το εξωτερικό ζώντων υδρόβιων ζώων και
φυτών ή φυκών ή των αυγών τους για τεχνητή εκτροφή ή εμπλουτισμό υδάτων.
(θ) την έγκριση της χορήγησης, από τις αρμόδιες αρχές, αδειών αλιείας στα
επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας ή σπογγαλιείας.
(ι) την έκτακτη αναστολή των αδειών αλιείας και σπογγαλιείας για ορισμένη περίοδο
σε περιοχή χωρικής αρμοδιότητας του δήμου, όταν το επιβάλλει η προστασία της
ιχθυοπαραγωγής και η ρύθμιση της αλιείας και σπογγαλιείας.
(ια) την πρόταση για εγγραφή πιστώσεων για απαλλοτρίωση υδάτινων και χερσαίων
εκτάσεων.
(ιβ) τις εξαιρέσεις υποχρέωσης προσκόμισης αλιευμάτων στις ιχθυόσκαλες.
(ιγ) τη σύσταση τριμελών συμβουλίων εκδίκασης αλιευτικών προσφυγών.
(ιδ) την έγκριση και την τροποποίηση καταστατικών αλιευτικών συνεταιρισμών και την
παροχή σ΄ αυτούς τεχνικών οδηγιών.
(ιε) την παροχή γνώμης για κάθε τεχνική τροποποίηση ή διαρρύθμιση που αφορά ή
θίγει τα κρηπιδώματα και τη χερσαία ζώνη των ιχθυοσκαλών.
(ιστ) τη μονομερή λύση της σύμβασης μίσθωσης ιχθυοτροφείου σε περίπτωση
εκτέλεσης έργων.
(ιζ) τον καθορισμό προστατευτικής ζώνης εκμισθουμένου ιχθυοτροφείου.
(ιη) την επιβολή ποινών και αποβολής ελεύθερων αλιέων από μίσθιο, συνεπεία,
αλιευτικής παράβασης.
(ιθ) την αυξομείωση των συμβατικών δόσεων μίσθωσης ιχθυοτροφείου σε ιδιώτες.
(κ) τη μείωση ή πλήρη απαλλαγή από το συμβατικό μίσθωμα, λόγω αδυναμίας
αλιευτικής εκμετάλλευσης.
(κα) τη λύση μίσθωσης ιχθυοτροφείου.
(κβ) την παράταση της μίσθωσης ιχθυοτροφείου.
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(κγ) την εκμίσθωση ιχθυοτροφείου χωρίς δημοπρασία σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς,
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και τον καθορισμό του μισθώματος.
(κδ) τη γνωμοδότηση για την παραχώρηση, μίσθωση και αναμίσθωση υδάτινων
εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας
εντατικής ή ημιεντατικής μορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για τη
χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.
(κε)

την

έγκριση

περιβαλλοντικών

όρων

για

εγκατάσταση

μονάδων

υδατοκαλλιεργειών.
(κστ) τον χαρακτηρισμό ως γεωργικών επιχειρήσεων βιοτεχνικών και βιομηχανικών
εγκαταστάσεων που αφορούν υδατοκαλλιεργητικές εκμεταλλεύσεις.
(κζ) τον καθορισμό της χωρικής περιφέρειας κάθε ιχθυόσκαλας.
(κη) την ίδρυση ιχθυοσκαλών και τον καθορισμό της έδρας αυτών.
45. Εισηγείται την χορήγηση αδειών στον τομέα της αλιείας στην περιοχή του δήμου,
σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις.
Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως:
(α) τα αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια δοκιμαστικής αλιείας.
(β) τις ερασιτεχνικές άδειες αλιείας.
(γ) τη χρήση καταδυτικών συσκευών σε περιπτώσεις διεξαγωγής ερευνών.
(δ) τις επαγγελματικές άδειες αλιείας.
(ε) τη μεταβίβαση κυριότητας επαγγελματικής άδειας αλιείας σκάφους.
(στ) την αντικατάσταση μηχανής αλιευτικού σκάφους.
(ζ) την άδεια αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών.
(η) την ίδρυση συσκευαστηρίων νωπών αλιευμάτων και εργαστηρίων συσκευασίας και
μεταποίησης κατεψυγμένων αλιευμάτων.
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46. Αντιμετωπίζει θέματα και εισηγείται μέτρα που αφορούν στη διακίνηση, μεταποίηση,
τυποποίηση, συντήρηση και εμπορία των αλιευτικών προϊόντων σε συνεργασία με
αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

Γραφείο τουρισμού, ναυτιλίας και απασχόλησης
1.

Τηρεί μητρώα και στοιχεία που αφορούν στην υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού
στην περιοχή του δήμου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές
υποδομές, στοιχεία απασχόλησης, οικονομικά στοιχεία κ.λπ.).

2.

Σχεδιάζει και εισηγείται προγράμματα δράσεων παρέμβασης του δήμου για την
ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχομένων
τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς
της περιοχής. Μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.

3.

Μεριμνά για τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής
προβολής της περιοχής του δήμου (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις
πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία
δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας
κ.λπ.).

4.

Μεριμνά για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης/πληροφόρησης των επισκεπτών
της περιοχής.

5.

Σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρμογή και εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και
τοπικές πρωτοβουλίες ή συμμετέχει σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την
προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του δήμου.

6.

Μεριμνά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης
προωθώντας την ίδρυση και λειτουργία κέντρων επαγγελματικού προσανατολισμού
και κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης σε συνεργασία με το Γραφείο παιδείας,
πολιτισμού, αθλητισμού, νέας γενιάς, καθώς και με τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης
και Απασχόλησης της αντίστοιχης περιφέρειας και λαμβάνοντας υπόψη τις
προγραμματικές επιλογές για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης του περιφερειακού
προγράμματος δια βίου μάθησης.
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7.

Μεριμνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του δήμου με
την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την προώθηση ίσων
ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Μεριμνά για τη δημιουργία και τη
λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην
περιοχή.

8.

Το υφαντήριο συμβάλει στην διατήρηση της λαϊκής κληρονομιάς και τη διάδοση της
μέσω παράδοσης μαθημάτων προς τους δημότες.

Γραφείο κοινωνικής μέριμνας προστασίας και προαγωγής της δημόσιας υγείας
1.

Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή
κοινωνικών πολιτικών ή συμμετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και
κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με την
ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (παιδικοί και
βρεφονηπιακοί σταθμοί, βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, κέντρα ανοικτής περίθαλψης
και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων
κ.λπ.).

2.

Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετέχει σε
προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών,
μεταναστών, και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της
τοπικής κοινωνίας.

3.

Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή
κοινωνικών πολιτικών που αφορούν στην κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του
παιδιού, των εφήβων, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία καθώς και ευπαθών
κοινωνικών ομάδων.

4.

Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή
συμμετέχει σε δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των
δημοτών με την ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών
υγείας και την προαγωγή της ψυχικής υγείας (με τη δημιουργία δημοτικών και
κοινοτικών

ιατρείων,

κέντρων

αγωγής

υγείας,

κέντρων

υποστήριξης

και
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αποκατάστασης

ατόμων

με

αναπηρία,

κέντρων

ψυχικής

υγείας,

κέντρων

συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά
συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.
5.

Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών
που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του δήμου, με τη
δημιουργία τοπικών συμβουλίων πρόληψης παραβατικότητας.

6.

Μεριμνά για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής
αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών
οργανώσεων και ομάδων εθελοντών.

7.

Συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την άσκηση κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό
επίπεδο (π.χ. μέσω της εκπόνησης και περιοδικής αναπροσαρμογής ενός τοπικού
συμφώνου κοινωνικής πολιτικής).

8.

Οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη δικτύωση τοπικών φορέων κοινωνικής
φροντίδας, όπως: οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου, οι κοινωνικές υπηρεσίες των
νομικών προσώπων του δήμου, οι Μ.Κ.Ο, οι υπηρεσίες και δομές κοινωνικής
προστασίας της περιφέρειας και του κράτους, τα αντιπροσωπευτικά σώματα των
ομάδων-χρηστών κ.λπ.

9.

Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή
βρεφονηπιακών σταθμών.

10. Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου
(ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και ευθύνεται για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών.
11. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες,
καθώς και σε συλλόγους ή σωματεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.
12. Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, εγκρίνει τον
προϋπολογισμό τους και παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχορηγήσεις, που δίδονται σε
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς.
13. Μεριμνά για τον διορισμό των μελών διοικητικών συμβουλίων και εποπτεύει και
ρυθμίζει θέματα λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του
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παιδιού (όπως κέντρων παιδικής μέριμνας, παιδικών σταθμών, παιδικών εξοχών,
παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).
14. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης
ηλικιωμένων ή ατόμων, που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία.
15. Μεριμνά για τον ορισμό μελών του διοικητικού συμβουλίου των ταμείων πρόνοιας και
προστασίας πολυτέκνων, όταν η έδρα των ταμείων είναι στον δήμο.
16. Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής συμπληρωματικά με τις
δράσεις και τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται από τα νομικά
πρόσωπα του δήμου.
Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά:
(α) Διενεργεί κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση των επιδομάτων πρόνοιας.
(β) Ασκεί κοινωνική εργασία με άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες.
(γ) Λειτουργεί μονάδες συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.
(δ) Συνεργάζεται με τα σχολεία της περιοχής για ενημέρωση σε κοινωνικά θέματα
(AIDS, ναρκωτικά κ.λπ.) και σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων διοργανώνει
σχολές γονέων.
(ε) Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών και
οικονομικών

προβλημάτων

(προσφύγων,

μεταναστών,

παλιννοστούντων,

φυλακισμένων, υπερηλίκων κ.λπ.).
(στ) Υλοποιεί δράσεις προστασίας περιθαλπομένων σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης.
(ζ) Υλοποιεί δράσεις προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών.
17. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που
στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό
μεριμνά για:
(α) τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών
και των παιδιών.
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(β) την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεότυπων με
βάση το φύλο.
(γ) την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς ομάδες γυναικών.
(δ) την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην
απασχόληση.
(ε) τη λήψη μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελματικών και οικογενειακών
υποχρεώσεων.
(στ) την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών
και την προώθησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
18. Εκτελεί καθήκοντα κοινωνικής εργασίας, αναφορικά με την εξέταση και αντιμετώπιση
οικονομικών ή και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων ατόμων, οικογενειών, ομάδων και
κοινοτήτων και ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις και υποβάλλει εισηγήσεις, όπου είναι
αναγκαίο, για τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων σχετικά με την ενίσχυση και
ευημερία των επηρεαζόμενων ομάδων ή ατόμων.
19. Παρέχει τις απαιτούμενες συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες για πρόληψη
ή και απάμβλυνση οικονομικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που μπορούν να
επηρεάσουν ανθρώπινη συμπεριφορά, την προσωπικότητα, την κοινωνικοοικονομική
ανάπτυξη ατόμων, οικογενειών ή και κοινωνικών ομάδων, ώστε να βελτιωθεί η
ποιότητα ζωής τους και ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις και υποβάλλει εισηγήσεις, όπου
είναι αναγκαίο.
20. Εκτελεί καθήκοντα που σχετίζονται με την ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και
της προστασίας ατόμων, οικογενειών και ομάδων και εφαρμόζει τη σχετική με τις
αρμοδιότητες των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας νομοθεσία.
21. Συμμετέχει ως μέλος πολυθεματικών ομάδων για την εξέταση ομαδικών ή ατομικών
περιπτώσεων, καθώς και για την εξέταση κοινών θεμάτων που άπτονται των
αρμοδιοτήτων και άλλων τμημάτων ή υπηρεσιών της δημόσιας υπηρεσίας.
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22. Συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανώσεις και
παράγοντες για την υλοποίηση των προγραμμάτων και στόχων των υπηρεσιών
κοινωνικής ευημερίας.
23. Συντονίζει ή και αναλαμβάνει τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων σε σχέση με την εφαρμογή
της νομοθεσίας και των κανονισμών λειτουργίας ιδρυμάτων, σταθμών, κέντρων και
υπηρεσιών που αποσκοπούν στην παροχή φροντίδας υπηρεσιών στον τομέα
αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας.
24. Συμμετέχει στο σχεδιασμό και στον επανασχεδιασμό προγραμμάτων, στην ετοιμασία
και διαμόρφωση νομοσχεδίων και κανονισμών, καθώς και εκθέσεων και μελετών που
απαιτούνται για τη βελτίωση των πολιτικών που εφαρμόζουν οι υπηρεσίες κοινωνικής
ευημερίας, καθώς και στην εισαγωγή νέων μεθόδων εργασίας και τεχνολογιών.
25. Συλλέγει, ερμηνεύει και καταγράφει δεδομένα για τα διάφορα κοινωνικά προβλήματα
και λαμβάνει μέρος στη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, μελετών και
επισκοπήσεων.
26. Αναλαμβάνει, όταν του ανατεθεί, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, τον
συντονισμό και την παρακολούθηση των εργασιών ομάδας άλλων λειτουργών.
27. Διοργανώνει ή/και δίδει διαλέξεις σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των
υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας, δίδει πληροφορίες και ενημερώνει το κοινό για
θέματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας.
28. Εκπροσωπεί τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας σε συνέδρια και συνεδριάσεις
επιτροπών και ομάδων εργασίας στο εξωτερικό.
29. Προωθεί την υλοποίηση αποφάσεων που λαμβάνονται, τηρεί καταχωρήσεις, πρακτικά
και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.
30. Αναλαμβάνει καθήκοντα ανακριτή και δημόσιου κατήγορου, ανάλογα με τις ανάγκες
της υπηρεσίας.

Γραφείο παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού, νέας γενιάς
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1.

Μεριμνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για την
προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο δήμο από τις
ισχύουσες διατάξεις.

2.

Μεριμνά για την συντήρηση, τη βελτίωση, την καθαριότητα και τη φύλαξη των
υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των σχολικών
επιτροπών και παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη στις σχολικές επιτροπές
για τη λειτουργία τους και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

3.

Μεριμνά για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της
αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά
κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.

4.

Συνεργάζεται με την τεχνική υπηρεσία, για την απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις
ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και την ανέγερση σχολικών κτιρίων.

5.

Μεριμνά για τη μίσθωση ακινήτων, για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, τη
στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης καθορίζει την
αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική μονάδα,
καθώς και την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας της κάθε
συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

6.

Συνεργάζεται με τη δημοτική επιτροπή παιδείας, την ενημερώνει για θέματα της
αρμοδιότητάς της και της παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη για τη
λειτουργία της.

7.

Σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για
την υποστήριξη των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, αλλά και για τη γενική παιδεία των κατοίκων. Περιλαμβάνονται
αρμοδιότητες όπως:
(α) Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
(β) Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
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(γ) Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
8. Μεριμνά για το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο
πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις
ισχύουσες διατάξεις:
(α) Καταρτίζει, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματός του, το τοπικό
πρόγραμμα δια βίου μάθησης, με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και
το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραμμα δια βίου μάθησης. Το τοπικό πρόγραμμα δια
βίου μάθησης περιλαμβάνει, ιδίως, επενδύσεις, προγράμματα ή επί μέρους δράσεις
γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας
πολιτικής δια βίου μάθησης σε τοπικό επίπεδο.
(β) Μεριμνά για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος δια βίου μάθησης και
διαχειρίζεται την εφαρμογή των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν τη γενική
εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του δήμου.
(γ) Εισηγείται την ίδρυση και μεριμνά για τη λειτουργία κέντρων δια βίου μάθησης
(Κ.Δ.Β.Μ.) που εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης και τα οποία
οργανώνονται είτε στο πλαίσιο του γραφείου, είτε στο πλαίσιο νομικού προσώπου του
δήμου.
(δ) Μεριμνά για τη λειτουργία και διαχείριση τοπικών δομών και την εφαρμογή
προγραμμάτων

της Γενικής Γραμματείας Δια

Βίου

Μάθησης στο πλαίσιο

προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο δήμος με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου
Μάθησης.
(ε) Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων των κέντρων περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο δήμος με το υπουργείο.
(στ) Ασκεί τις αρμοδιότητες λαϊκής επιμόρφωσης ή γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
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9.

Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση ζητημάτων εύρυθμης λειτουργίας της
προσχολικής

εκπαίδευσης

και

των

σχολείων

της

πρωτοβάθμιας

και

της

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που
δίδονται στο δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Εισηγείται τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την
πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη σχολική
επιτροπή.
(β) Μεριμνά για τη μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης,
περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και
της μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών γυμνασίων και λυκείων.
(γ) Εποπτεύει και ελέγχει τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.
(δ) Εγκρίνει την εγκατάσταση, μεταφορά ή επισκευή τηλεφωνικών συνδέσεων (κυρίων,
δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία.
(ε) Οργανώνει συναυλίες ή άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους μαθητές, κατόπιν
έγκρισης της σχολικής επιτροπής.
(στ) Μεριμνά για τον διορισμό και την αντικατάσταση διοικητών των ιδρυμάτων, που
χορηγούν υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σημασία.
(ζ) Εγκρίνει οποιαδήποτε μίσθωση ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για
μεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών.
(η) Εισηγείται τον καθορισμό κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση
παύσης της λειτουργίας τους.
(θ) Εισηγείται την κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές για την επισκευή και
συντήρηση των σχολικών κτιρίων.
(ι) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και
κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική
φοίτησή τους.
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(ια) Εισηγείται τη διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής
νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του δήμου.
10. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και
δράσεων στον τομέα του πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την
προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε
τοπικό επίπεδο. Περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως:
(α) Δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών,
κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής,
σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ.
(β) Διοργάνωση και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων (θεατρικές παραστάσεις,
συναυλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις).
(γ) Προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών
χώρων της περιοχής.
(δ) Επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών
κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στον δήμο από τρίτους.
(ε) Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
(στ) Προώθηση της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού.
11. Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση τοπικών πολιτιστικών θεμάτων. Στο πλαίσιο
αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στον δήμο με τις ισχύουσες
διατάξεις:
(α) Εισηγείται για τη συμμετοχή εκπροσώπου του δήμου στην οργανωτική επιτροπή
φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας.
(β) Εισηγείται για την επιχορήγηση ΝΠΙΔ τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού
χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του δήμου.
(γ) Εισηγείται για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών
ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και
συγκροτημάτων μουσικής δωματίου).
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12. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και
δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων
άθλησης στους κατοίκους. Περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις
όπως:
(α) Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων (δημοτικά
γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης).
(β) Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού και
διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
(γ) Άσκηση εποπτείας επί των εθνικών αθλητικών κέντρων, που καθορίζονται με
διυπουργική απόφαση.
13. Τηρεί το μητρώο νέων και συνεργάζεται με το δημοτικό συμβούλιο νέων για την
ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη
της προσωπικότητας των νέων.
14. Μεριμνά για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται στους
νέους και συμμετέχει στους σχεδιασμούς και τα προγράμματα της Γενικής
Γραμματείας Νέας Γενιάς.
15. Παρακολουθεί τη λειτουργία και δράση δημοτικών δομών και νομικών προσώπων που
εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού
και της νέας γενιάς.
16. Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού και
της νέας γενιάς, συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα που
υλοποιούνται από τα νομικά πρόσωπα του δήμου.

Διεύθυνση διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, διοικητικής μέριμνας και ΤΠΕ
Γραφείο Διευθυντή
1.

Διατυπώνει σε συνεργασία με τους πολιτικούς προϊστάμενους και το Γραφείο
προγραμματισμού, τους στόχους και τα προγράμματα δράσης της διοικητικής
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ενότητας καθώς και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, σε συνεργασία με τις
οικονομικές υπηρεσίες.
2.

Φροντίζει για την υλοποίηση των κατά περίπτωση αποφάσεων των πολιτικών
προϊστάμενων.

3. Υπογράφει τα σχετικά έγγραφα για τις αποφάσεις που αποκεντρώνονται στον
υπηρεσιακό μηχανισμό μετά από εξουσιοδότηση του δημάρχου.
4.

Μεριμνά για τη στελέχωση, την οργάνωση, τον συντονισμό και τον έλεγχο των
δραστηριοτήτων της διοικητικής ενότητας με τρόπο ώστε να υλοποιούνται
αποτελεσματικά τα προγράμματα δράσης και οι κατά περίπτωση αποφάσεις ή εντολές.

5.

Μεριμνά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δράσης της διοικητικής
ενότητας, τη βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και των τεχνικών
μέσων, την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημότη και την καλύτερη ανταπόκριση της
ενότητας στις τοπικές ανάγκες.

6.

Εποπτεύει, αξιολογεί και κατευθύνει το προσωπικό της διοικητικής ενότητας,
μεριμνώντας για την ανάπτυξη και επιμόρφωσή του, τη βελτίωση των συνθηκών
εργασίας και τη διατήρηση αρμονικών εργασιακών σχέσεων.

7.

Ετοιμάζει τους περιοδικούς απολογισμούς των προγραμμάτων δράσης της διοικητικής
ενότητας και τους αντίστοιχους οικονομικούς απολογισμούς σε συνεργασία με τις
οικονομικές υπηρεσίες.

8. Παραλαμβάνει την αλληλογραφία που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της διοικητικής
μονάδας του, την χαρακτηρίζει και την διανέμει στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες ή
υπαλλήλους παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
9.

Εισηγείται για θέματα αρμοδιότητας της διοικητικής ενότητας προς τα αρμόδια
πολιτικά όργανα και παρίσταται, εφόσον απαιτηθεί, στις συνεδριάσεις συλλογικών
οργάνων και επιτροπών.

10. Έχει το δικαίωμα τροποποίησης ή απόρριψης των υπηρεσιακών εισηγήσεων των
κατώτερων ιεραρχικά επιπέδων με ενυπόγραφη πάντοτε σημείωση του στα σχετικά
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έγγραφα και παράλληλη υποχρέωση έγκαιρης και αιτιολογημένης ενημέρωσης των
πολιτικών προϊστάμενων.
11. Έχει την ευθύνη ελέγχου και θεώρησης όλων των εγγράφων των υπαλλήλων της
διοικητικής ενότητας που εποπτεύει.
12. Δέχεται τους πολίτες και παρέχει τις αναγκαίες διευκρινήσεις σε περιπτώσεις
παραπόνων και διαφορών σχετικών με τις υπηρεσίες που εποπτεύει. Εισηγείται
συστήματα ενημέρωσης των δημοτών σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους έναντι του δήμου.
13. Συνεργάζεται με προϊσταμένους άλλων διοικητικών ενοτήτων του δήμου ή των
νομικών προσώπων του για τον συντονισμό και την ολοκλήρωση των λειτουργιών του
δήμου.
14. Συνεργάζεται με φορείς εκτός δήμου που σχετίζονται με τις λειτουργίες της διοικητικής
ενότητας.
15. Είναι υπεύθυνος για την νομιμότητα των ενεργειών της διοικητικής μονάδας του.
16. Προΐσταται του προσωπικού της διεύθυνσης, επιμελείται για την κατά τον καλύτερο
τρόπο, κατανομή των εργασιών, ελέγχει την απόδοση των υπαλλήλων της διεύθυνσης
του και παραλαμβάνει την αλληλογραφία.
17. Έχει την υποχρέωση να βοηθά το δημοτικό συμβούλιο στην πλήρη ενημέρωσή του,
συνεργαζόμενος με τη γραμματεία του Δ.Σ., στην οποία παρέχει όλα τα στοιχεία που
χρειάζονται για την εισαγωγή του θέματος για συζήτηση, καθώς και να παρευρίσκεται
στις συνεδριάσεις του όταν τούτο ζητηθεί.
18. Είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία των Κ.Ε.Π. σε όλους τους τομείς
δραστηριότητάς, που αφορούν στην παροχή διοικητικών πληροφοριών και στη
διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών.
19. Συντάσσει και υπογράφει σε Α΄ βαθμό τις υπηρεσιακές εκθέσεις των υπαλλήλων της
διεύθυνσης.
20. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης
εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του δήμου και γενικότερα
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υπογράφει έγγραφα σύμφωνα με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων
που εφαρμόζει ο δήμος.
21. Ο Διευθυντής ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 2190/1994. Σε
περίπτωση απουσίας του, τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος κατά βαθμό προϊστάμενος
των υποκείμενων οργανικών μονάδων.

Γραφείο μητρώων και διαδικασιών προσωπικού
1.

Μεριμνά για την τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν
εκάστοτε και ρυθμίζουν τις σχέσεις του δήμου με το ανθρώπινο δυναμικό του (π.χ.
θέματα μισθολογικά, ωραρίου, αδειών, ασθενειών, υπερωριών, απολύσεων,
διεκδικήσεων κ.λπ.).

2. Μεριμνά για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ανθρώπινου
δυναμικού, για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας, με βάση τις νόμιμες
διαδικασίες.
3. Τηρεί το μητρώο του προσωπικού, στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της ατομικής
και οικογενειακής του κατάστασης, οι κάθε είδους μεταβολές στην εργασιακή του ζωή
(προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές θέσεων εργασίας, αμοιβές, άδειες, απουσίες,
αξιολογήσεις κ.λπ.), καθώς και τα προσόντα του.
4. Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των
διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών
κ.λπ.).
5. Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των
εργαζομένων που επηρεάζουν τις αμοιβές τους και ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες
οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και
η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.
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6.

Συνεργάζεται με τους προϊσταμένους των επιμέρους διοικητικών ενοτήτων του δήμου
και τους ενημερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά
θέματα (διαχείριση παρουσιών, υπερωριών, βεβαιώσεων προς το προσωπικό κ.λπ.).

7.

Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό για θέματα που άπτονται της
απασχόλησής τους στο δήμο.

8.

Μεριμνά για την θέσπιση και την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζομένων, σύμφωνα με την νομοθεσία. Παρέχει κάθε διοικητική υποστήριξη στους
τεχνικούς ασφαλείας και στους γιατρούς εργασίας που προσφέρουν τις αντίστοιχες
υπηρεσίες τους στο δήμο σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους που καθορίζονται από
την ισχύουσα νομοθεσία. Σύμφωνα με τις αρμοδιότητες αυτές:
(α) Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του δήμου, στους
εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή
προφορικά, σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των
εργατικών ατυχημάτων.
(β) Ο γιατρός εργασίας παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του δήμου, στους
εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή
προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και
ψυχική υγεία των εργαζομένων και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας
της υγείας των εργαζομένων.
(γ) Ο γιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρούν τις γραπτές υποδείξεις
τους σε ειδικό βιβλίο. Τα όργανα διοίκησης του δήμου λαμβάνουν γνώση των
υποδείξεων αυτών ενυπογράφως.

Γραφείο ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
1.

Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή των διαδικασιών και εσωτερικών
κανονισμών που ρυθμίζουν τις σχέσεις του δήμου με το προσωπικό του, στο πλαίσιο
πάντοτε των γενικότερων ρυθμίσεων της πολιτείας.
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2.

Στο πλαίσιο των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού που θεσπίζει η πολιτεία για τον
δημόσιο τομέα, μεριμνά για τον προσδιορισμό των αναγκαίων θέσεων εργασίας, ανά
διοικητική ενότητα του δήμου, σε συνεργασία με το γραφείο προγραμματισμού και
ανάπτυξης, καθώς και για την κατάρτιση και επικαιροποίηση της περιγραφής των
αρμοδιοτήτων των επιμέρους θέσεων.

3.

Παρακολουθεί την κάλυψη των διαφόρων θέσεων εργασίας στις διοικητικές ενότητες
του δήμου, με στόχο τόσο την αξιοποίηση των προσόντων των στελεχών όσο και την
απρόσκοπτη και διαρκή κάλυψη των αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών.

4.

Εισηγείται, έπειτα από σχετικά αιτήματα των αρμόδιων προϊσταμένων, τις κατάλληλες
εσωτερικές μετακινήσεις στελεχών για την αποτελεσματικότερη κάλυψη των
επιμέρους θέσεων εργασίας με βάση τα προσόντα των στελεχών.

5.

Αξιολογεί τα προσόντα των νεοπροσλαμβανομένων στελεχών και διαμορφώνει
σχετικές προτάσεις προς τους προϊσταμένους των προς κάλυψη θέσεων.

6.

Μεριμνά για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των εργαζομένων στον δήμο
και την τήρηση των σχετικών στοιχείων.

7.

Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση μέτρων επιπρόσθετης στήριξης του
ανθρώπινου δυναμικού του δήμου (π.χ. οργάνωση μετακινήσεων του προσωπικού στις
εγκαταστάσεις του δήμου, παιδικοί σταθμοί κ.λπ.).

8.

Μεριμνά για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του δήμου με τον
προσδιορισμό των αναγκών βελτίωσης των προσόντων και ικανοτήτων των
εργαζομένων και την εισήγηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης των
συμφωνουμένων μέτρων βελτίωσης.

9.

Σχεδιάζει, εισηγείται και οργανώνει προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης και
επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση
των προγραμμάτων και μεριμνά για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την
υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών στην πράξη.
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10. Μεριμνά για τη βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων μέσα στο δήμο με τον σχεδιασμό,
την εισήγηση και την οργάνωση σχετικών προγραμμάτων (π.χ. εκδηλώσεις, ταξίδια
κ.λπ.).

Γραφείο πρωτοκόλλου
1.

Τηρεί το αρχείο όλων των υπηρεσιών του δήμου καθώς και το αρχείο της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως.

2.

Τηρεί το γενικό πρωτόκολλο του δήμου και ενεργεί την πρωτοκόλληση όλων των
εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων και μεριμνά για την ταχεία διεκπεραίωσή
τους στις αρμόδιες υπηρεσίες εντός και εκτός του δήμου.

3.

Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τον διευθυντή της
διεύθυνσης.

4.

Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στα γραφεία της
Διεύθυνσης.

5.

Διεξάγει και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία των γραφείων της διεύθυνσης και τηρεί
το πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής.

Γραφείο τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών
1.

Διαμορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του δήμου σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη,
επέκταση και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
(ΤΠΕ), καθώς και στα θέματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

2.

Συγκεντρώνει στοιχεία, προσδιορίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και εισηγείται για
τα αναγκαία έργα ανάπτυξης και βελτίωσης των συστημάτων ΤΠΕ, που πρέπει να
αξιοποιεί ο δήμος για την υποστήριξη των λειτουργιών του.

3. Προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία ανάπτυξης των αναγκαίων συστημάτων
ΤΠΕ, καθώς και την υλοποίηση μηχανισμών επιχειρησιακής υποστήριξης των
συστημάτων και των χρηστών των εφαρμογών.
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4.

Μεριμνά, εφόσον απαιτείται, για τη μελέτη, την ανάπτυξη και την εγκατάσταση των
συστημάτων ΤΠΕ με την υποστήριξη και εξειδικευμένων τρίτων.

5.

Προδιαγράφει τα νέα συστήματα ή τις νέες λειτουργίες συστημάτων ΤΠΕ,
παρακολουθεί την ανάπτυξή τους και παραλαμβάνει τα συστήματα.

6.

Σχεδιάζει, εγκαθιστά και παρέχει υπηρεσίες συνεχούς συντήρησης δικτυακών τόπων
και ιστοσελίδων καλύπτοντας τις σχετικές ανάγκες του δήμου.

7.

Παρακολουθεί την ποιότητα των δεδομένων που τηρούνται στα συστήματα ΤΠΕ του
δήμου.

8.

Διαχειρίζεται και συντηρεί τις εφαρμογές και τις βάσεις δεδομένων που σχεδιάζει και
εγκαθιστά ο δήμος για τις ανάγκες του.

9.

Διαχειρίζεται το περιεχόμενο των συστημάτων και της ανάκτησης δεδομένων για τα
συστήματα ΤΠΕ που λειτουργούν στον δήμο.

10. Μεριμνά, εφόσον απαιτείται, για την υποστήριξη τρίτων στην επεξεργασία δεδομένων
σύμφωνα με σχετικές ανάγκες του δήμου.
11. Εκπαιδεύει τους χρήστες των συστημάτων ΤΠΕ του δήμου και μεριμνά για την παροχή
κάθε είδους υποστήριξης προς τους χρήστες ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν και
να αξιοποιούν αποτελεσματικά τα συστήματα.
12. Μεριμνά για τη δημιουργία των κατάλληλων αναφορών επιτελικής πληροφόρησης με
την αξιοποίηση των στοιχείων που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του
δήμου.
13. Μεριμνά για την τήρηση των βαθμών ασφαλείας της πρόσβασης στις πληροφορίες
που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του δήμου, ώστε να εξασφαλίζεται η
εμπιστευτικότητά τους.
14. Εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων και την βελτίωση της χρηστικότητας των
ιστοσελίδων και των βάσεων δεδομένων του δήμου.
15. Προσδιορίζει τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών σε εξοπλισμό πληροφορικής και
επικοινωνιών, προσδιορίζει τις απαιτήσεις του εξοπλισμού αυτού σε αναβάθμιση και
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εισηγείται τα αναγκαία προγράμματα για την προμήθεια και εγκατάσταση του
αναγκαίου εξοπλισμού.
16. Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγράφει και εισηγείται την
μεθοδολογία προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού πληροφορικής
και επικοινωνιών.
17. Μεριμνά για την παρακολούθηση της παραλαβής και την εγκατάσταση του αναγκαίου
εξοπλισμού ΤΠΕ.
18. Μεριμνά για την άρτια λειτουργία του δικτύου των κεντρικών και περιφερειακών
συστημάτων.
19. Εισηγείται για την θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρήσης του δικτύου και των
συστημάτων ΤΠΕ και παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών.
20. Μεριμνά για την συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού
ΤΠΕ του δήμου.
21. Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του Κ.Ο.Σ.Ε. (Κομβικό Σημείο Επαφής) του
δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α΄).

Γραφείο δημοτικής κατάστασης
1.

Τηρεί και ενημερώνει τα μητρώα του δημοτολογίου και τα μητρώα αρρένων, σύμφωνα
με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες και τηρεί τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για τη δημιουργία και τήρηση του εθνικού
δημοτολογίου.

2. Μεριμνά για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και την πρόσληψη
πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων
τους ή είναι αγνώστων γονέων.
3.

Μεριμνά για τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού,
ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων
ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
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4.

Ενημερώνει περιοδικά τις δημόσιες υπηρεσίες για τις μεταβολές προσωπικής
κατάστασης που προκύπτουν από τα τηρούμενα στοιχεία.

5.

Εκδίδει κάθε είδους πιστοποιητικά ατομικής και οικογενειακής κατάστασης καθώς και
κάθε είδους βεβαιώσεις, καταλόγους και πίνακες με τα στοιχεία που αναγράφονται
στα ανωτέρω μητρώα.

6. Συνεργάζεται με άλλους δήμους και δημόσιες υπηρεσίες στις περιπτώσεις μεταβολών
των μητρώων σε αντιστοιχία προς ανάλογα αρχεία που τηρούνται εκεί.
7.

Μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων του δήμου που προκύπτουν από την
ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.

Γραφείο ληξιαρχείου και πολιτικών γάμων
1.

Τηρεί και ενημερώνει τα ληξιαρχικά βιβλία και αρχεία, στα οποία καταχωρούνται τα
ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρεια του δήμου (γεννήσεις, γάμοι,
θάνατοι) καθώς και κάθε μεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται με αυτά (π.χ.
διαζύγια), σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες.

2.

Τηρεί αρχεία επισήμων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων.

3.

Εκδίδει

αποσπάσματα

των

ληξιαρχικών

πράξεων

ή

άλλα

θεσμοθετημένα

πιστοποιητικά.
4.

Ενημερώνει τα αντίστοιχα τμήματα άλλων δήμων για τα ληξιαρχικά γεγονότα που
επηρεάζουν τα στοιχεία των μητρώων και αρχείων που τηρούνται στα τμήματα αυτά.

5.

Συνεργάζεται με ληξιαρχεία άλλων δήμων σε περιπτώσεις μεταβολών ή προσθήκης
ληξιαρχικών πράξεων που βρίσκονται καταχωρημένες εκεί.

6.

Ευθύνεται για όλες τις διατυπώσεις (έκδοση πιστοποιητικών κ.λ.π.) και εκτελεί όλη τη
διαδικασία για την τέλεση των πολιτικών γάμων.

7.

Χορηγεί άδειες πολιτικού γάμου και μεριμνά για την τέλεση των γάμων αυτών.

8.

Τηρεί αρχείο τελεσθέντων γάμων όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.
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Γραφείο αλλοδαπών και μετανάστευσης
1.

Τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας,
αλλοδαπών και μετανάστευσης στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες
που δίδονται στο δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις.

2.

Τηρεί μητρώο αλλοδαπών.

3.

Παραλαμβάνει αιτήσεις, ελέγχει τα δικαιολογητικά και τα προωθεί στην αρμόδια
υπηρεσία της περιφέρειας για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών παραμονής
αλλοδαπών στην Ελλάδα.

4. Παραλαμβάνει αιτήσεις και δικαιολογητικά για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
με πολιτογράφηση και τις προωθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Εσωτερικών.
5.

Επιδίδει σχετικές με τα ανωτέρω αποφάσεις σε αλλοδαπούς.

Γραφεία υπηρεσιών ΚΕΠ
1.

Τα γραφεία ΚΕΠ (κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών) είναι αρμόδια για την παροχή
διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την
υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’
ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου
Εσωτερικών.

2.

Ενημερώνουν και πληροφορούν τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.

3. Παραλαμβάνουν αιτήσεις πολιτών για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις
υπηρεσίες του δημοσίου, ελέγχουν την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για την
διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί
με την αίτηση, τα αναζητούν και τα παραλαμβάνουν με οποιονδήποτε πρόσφορο
τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
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4.

Μεριμνούν για την πληρότητα των φακέλων των υποθέσεων των πολιτών, τους
οποίους και διαβιβάζουν στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

5.

Παραλαμβάνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί
από τους πολίτες και μεριμνούν για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε με
αποστολή, είτε μέσω του ΚΕΠ.

6.

Παρέχουν διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό των
ΚΕΠ (επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παραβόλων,
χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.).

7.

Τηρούν αρχεία και επεξεργάζονται στατιστικά στοιχεία από τη λειτουργία των ΚΕΠ.

8.

Παρακολουθούν και υποστηρίζουν την εφαρμογή του προγράμματος e−kep για την
εξυπηρέτηση των πολιτών σε απομακρυσμένους οικισμούς του δήμου.

9.

Υποδέχονται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών, η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει
στις αρμοδιότητες του δήμου. Προωθούν τα αιτήματα αυτά στις αρμόδιες για τη
διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθούν τη διαδικασία της διεκπεραίωσης
και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών. Παραλαμβάνουν τα σχετικά
έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλουν στα ΚΕΠ της αρχικής υποβολής των
αιτήσεων.

10. Υποδέχονται και διαχειρίζονται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για
βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.

Διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών
Γραφείο Διευθυντή
1.

Διατυπώνει σε συνεργασία με τους πολιτικούς προϊσταμένους και το Γραφείο
προγραμματισμού, τους στόχους και τα προγράμματα δράσης της διοικητικής
ενότητας καθώς και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, σε συνεργασία με τις
υπηρεσίες της διεύθυνσής του.
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2.

Ομοίως, σε συνεργασία με τους πολιτικούς προϊστάμενους και το γραφείο
προγραμματισμού, έχει την ευθύνη παρακολούθησης της σύνταξης και εφαρμογής του
προϋπολογισμού του δήμου και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης.

3.

Φροντίζει για την υλοποίηση των κατά περίπτωση αποφάσεων των πολιτικών
προϊστάμενων.

4.

Υπογράφει τα σχετικά έγγραφα για τις αποφάσεις που αποκεντρώνονται στον
υπηρεσιακό μηχανισμό μετά από εξουσιοδότηση του δημάρχου.

5.

Μεριμνά για τηστελέχωση, την οργάνωση, τον συντονισμό και τον έλεγχο των
δραστηριοτήτων της διοικητικής ενότητας με τρόπο ώστε να υλοποιούνται
αποτελεσματικά τα προγράμματα δράσης και οι κατά περίπτωση αποφάσεις ή εντολές.

6. Μεριμνά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δράσης της διοικητικής
ενότητας, τη βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και των τεχνικών
μέσων, την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημότη και την καλύτερη ανταπόκριση της
ενότητας στις τοπικές ανάγκες.
7.

Εποπτεύει, αξιολογεί και κατευθύνει το προσωπικό της διοικητικής ενότητας,
μεριμνώντας για την ανάπτυξη και επιμόρφωσή του, τη βελτίωση των συνθηκών
εργασίας και τη διατήρηση αρμονικών εργασιακών σχέσεων.

8.

Ετοιμάζει τους περιοδικούς απολογισμούς των προγραμμάτων δράσης της διοικητικής
ενότητας και τους αντίστοιχους οικονομικούς απολογισμούς σε συνεργασία με τις
υπηρεσίες της διεύθυνσής του.

9. Παραλαμβάνει την αλληλογραφία που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της διοικητικής
μονάδας του, την χαρακτηρίζει και την διανέμει στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες ή
υπαλλήλους παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
10. Εισηγείται για θέματα αρμοδιότητας της διοικητικής ενότητας προς τα αρμόδια
πολιτικά όργανα και παρίσταται, εφόσον απαιτηθεί, στις συνεδριάσεις συλλογικών
οργάνων και επιτροπών.
11. Έχει το δικαίωμα τροποποίησης ή απόρριψης των υπηρεσιακών εισηγήσεων των
κατώτερων ιεραρχικά επιπέδων με ενυπόγραφη πάντοτε σημείωσή του στα σχετικά
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έγγραφα και παράλληλη υποχρέωση έγκαιρης και αιτιολογημένης ενημέρωσης των
πολιτικών προϊστάμενων.
12. Έχει την ευθύνη ελέγχου και θεώρησης όλων των εγγράφων των υπαλλήλων της
διοικητικής ενότητας που εποπτεύει.
13. Δέχεται τους πολίτες και παρέχει τις αναγκαίες διευκρινήσεις σε περιπτώσεις
παραπόνων και διαφορών σχετικών με τις υπηρεσίες που εποπτεύει. Εισηγείται
συστήματα ενημέρωσης των δημοτών σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους έναντι του Δήμου.
14. Συνεργάζεται με προϊσταμένους άλλων διοικητικών ενοτήτων του Δήμου ή των
νομικών προσώπων του για τον συντονισμό και την ολοκλήρωση των λειτουργιών του
δήμου.
15. Συνεργάζεται με φορείς εκτός δήμου που σχετίζονται με τις λειτουργίες της διοικητικής
ενότητας.
16. Είναι υπεύθυνος για την νομιμότητα των ενεργειών της διοικητικής μονάδας του.
17. Προΐσταται του προσωπικού της διεύθυνσης, επιμελείται για την κατά τον καλύτερο
τρόπο, κατανομή των εργασιών, ελέγχει την απόδοση των υπαλλήλων της διεύθυνσης
του και παραλαμβάνει την αλληλογραφία.
18. Έχει την υποχρέωση να βοηθά το δημοτικό συμβούλιο στην πλήρη ενημέρωσή του,
συνεργαζόμενος με τη γραμματεία του Δ.Σ., στην οποία παρέχει όλα τα στοιχεία που
χρειάζονται για την εισαγωγή του θέματος για συζήτηση, καθώς και να παρευρίσκεται
στις συνεδριάσεις του όταν τούτο ζητηθεί.
19. Συντάσσει και υπογράφει σε Α΄ βαθμό την υπηρεσιακή έκθεση του προϊσταμένου του
τμήματος λογιστηρίου και σε Β΄ βαθμό τις υπηρεσιακές εκθέσεις των υπαλλήλων της
διεύθυνσης.
20. Υπογράφει έγγραφα σύμφωνα με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων
που εφαρμόζει ο δήμος.
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21. Ο Διευθυντής ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 2190/1994. Σε
περίπτωση απουσίας του, τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος κατά βαθμό προϊστάμενος
των υποκείμενων οργανικών μονάδων.

Αρμοδιότητες τμήματος λογιστηρίου Γραφείο προϊσταμένου
1.

Προΐσταται των υπαλλήλων του τμήματος του.

2.

Είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του τμήματος του σε όλους τους τομείς
δραστηριότητάς του.

3.

Συντάσσει και υπογράφει σε α’ βαθμό τις υπηρεσιακές εκθέσεις των υπαλλήλων του
τμήματός του.

Γραφείο εσόδων
1.

Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων φυσικών και νομικών
προσώπων, καθώς και του ύψους των οικονομικών υποχρεώσεών τους σε φόρους,
εισφορές και τέλη προς τον δήμο, με βάση τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις.

2.

Ελέγχει την ακρίβεια των μεγεθών με βάση τα οποία υπολογίζονται το ύψος ανά
υπόχρεο των προηγούμενων φόρων, εισφορών, τελών, δικαιωμάτων κ.λπ.

3.

Δημιουργεί και τηρεί αρχεία υπόχρεων για την καταβολή των επιμέρους ποσών που
αποτελούν τακτικά έσοδα του δήμου.

4.

Επεξεργάζεται στοιχεία και υπολογίζει περιοδικά το ύψος των οφειλομένων ποσών
κατά κατηγορία προσόδου και υπόχρεο. Καταρτίζει βεβαιωτικούς καταλόγους
υπόχρεων και αντίστοιχων οφειλόμενων ποσών κατά κατηγορία προσόδου.

5.

Μεριμνά για την ενημέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των προηγουμένων
οφειλομένων ποσών και μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών που ισχύουν για τις
προσφυγές των υπόχρεων όταν αμφισβητούν το ύψος των οφειλόμενων ποσών.

6.

Οριστικοποιεί τους βεβαιωτικούς καταλόγους μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών
των τυχόν προσφυγών για την εκτέλεση των αντίστοιχων εισπράξεων.
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7.

Τηρεί τις αντίστοιχες διαδικασίες και εκδίδει βεβαιώσεις που σχετίζονται με την
είσπραξη διαφόρων τελών, δικαιωμάτων ή εισφορών.

8.

Παρακολουθεί και μεριμνά για την τήρηση όλων των οικονομικών δοσοληψιών που
σχετίζονται με τη λειτουργία της παροχής υπηρεσιών του δήμου μέσω των
νεκροταφείων, σφαγείων, δημοτικών αγορών κ.λπ.

9.

Παρακολουθεί την πορεία των εσόδων και των σχετικών αδειών των υπαίθριων
μικροπωλητών και κάθε πρόσθετης εργασίας σύμφωνα με τον κανονισμό εργασίας του
δήμου.

10. Μεριμνά για την έγκαιρη είσπραξη των φόρων, τελών και δικαιωμάτων του δήμου,
καθώς επίσης και κάθε άλλου νόμιμου εσόδου.

Γραφείο εξόδων ενταλμάτων και δαπανών
1.

Μεριμνά για την εκτέλεση, έκδοση, εκκαθάριση κάθε δαπάνης, έλεγχος της
νομιμότητας των δικαιολογητικών και των άλλων παραστατικών στοιχείων.

2.

Μεριμνά για την έκδοση των πάσης φύσεων χρηματικών ενταλμάτων.

3.

Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής των οφειλών του δήμου και τα αποστέλλει στο ταμείο
για πληρωμή.

4.

Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση των
προγραμμάτων της Ε.Ε. που μετέχει ο δήμος.

5. Μεριμνά για την τήρηση των προβλεπόμενων από το νόμο οικονομικών βιβλίων και
έχει την ευθύνη της ενημέρωσής τους.

Γραφείο λογιστηρίου
1.

Τηρεί το σύστημα λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του δήμου (γενική
και αναλυτική λογιστική). Τηρεί τις σχετικές λογιστικές διαδικασίες καθώς και τα
αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τη νομοθεσία.
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2.

Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την ενημέρωση
του συστήματος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του δήμου.

3. Παρακολουθεί και μεριμνά για την εκπλήρωση όλων των φορολογικών και
ασφαλιστικών υποχρεώσεων του δήμου.
4. Παρακολουθεί και ελέγχει τη λογιστική συμφωνία των δοσοληπτικώνλογαριασμών με
τράπεζες, προμηθευτές, πιστωτές και άλλους συναλλασσομένους με τον δήμο, καθώς
και των δοσοληπτικών λογαριασμών με τα νομικά πρόσωπα και τα ιδρύματα του
δήμου.
5.

Εκδίδει τις λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις που συνδέονται με το τηρούμενο
λογιστικό σχέδιο (π.χ. ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης) και ενημερώνει σχετικά
τα αρμόδια όργανα του δήμου με βάση τις ισχύουσες διαδικασίες.

6.

Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρμόδια όργανα του δήμου και τις
υπόλοιπες δημοτικές υπηρεσίες για την εξέλιξη των λογιστικών μεγεθών του δήμου.

7.

Μεριμνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από δημόσιες
ελεγκτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε.

8.

Τηρεί ειδικά συστήματα λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης προγραμμάτων και
έργων στα οποία συμμετέχει ο δήμος και που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα
δημοσίων επενδύσεων και από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους.

9.

Τηρεί αρχείο παραστατικών διαχείρισης των προηγουμένων προγραμμάτων και έργων
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους ειδικούς κανονισμούς των φορέων από τους
οποίους προέρχεται η σχετική χρηματοδότηση.

10. Μεριμνά για την ετοιμασία των περιοδικών οικονομικών αναφορών που σχετίζονται με
την πρόοδο των προηγουμένων προγραμμάτων και έργων.
11. Τηρεί το αρχείο συμβάσεων για υπηρεσίες, έργα και προμήθειες που αναθέτει ο
δήμος. Παραλαμβάνει και ελέγχει τα κάθε φύσης παραστατικά που απαιτούνται κατά
περίπτωση για την πληρωμή των οφειλών του δήμου στους αντίστοιχους δικαιούχους
και ελέγχει την ύπαρξη των προϋποθέσεων για τη διενέργεια πληρωμών του δήμου με
βάση τις διατάξεις των αντιστοίχων συμβάσεων.
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12. Ελέγχει

την

πρόβλεψη

των

οφειλών

στους

αντίστοιχους

κωδικούς

του

προϋπολογισμού του δήμου και ελέγχει την επάρκεια των αντίστοιχων πιστώσεων.
13. Μεριμνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους προμηθευτές των κάθε είδους
υλικών παγίων(μηχανήματα−εξοπλισμός) ή αναλωσίμων που απαιτεί η λειτουργία του
δήμου.
14. Τηρεί το αρχείο των παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του δήμου (μηχανήματα,
οχήματα, συσκευές, εξοπλισμός κ.λπ.) και παρακολουθεί την κατανομή των παγίων
αυτών στις υπηρεσίες του δήμου.
15. Συγκεντρώνει τα στοιχεία μεταβολών και των αντιστοίχων καταβληθέντων παροχών ή
καταλογισθέντων ποσών προς το προσωπικό του δήμου, που έχουν επίδραση στην
διαμόρφωση των αμοιβών του και μεριμνά για την έκδοση των μισθολογικών
καταστάσεων και την πληρωμή των αμοιβών.
16. Μεριμνά για τη έκδοση βεβαιώσεων καταβληθεισών αμοιβών προς το προσωπικό του
δήμου και για τον υπολογισμό και την απόδοση προς τα ασφαλιστικά ταμεία των
αντιστοίχων ασφαλιστικών εισφορών.
Γραφείο ταμείου
1.

Διενεργεί τις πληρωμές προς τους δικαιούχους με βάση τα χρηματικά εντάλματα
πληρωμών (ΧΕΠ) και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος.

2.

Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και
μεριμνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν
στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής.

3.

Παραλαμβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων και των αντιστοίχων
οφειλομένων στο δήμο ποσών κατά κατηγορία εσόδου. Εκδίδει και μεριμνά για την
κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες.

4.

Διενεργεί τις εισπράξεις των οφειλών προς τον δήμο και ενημερώνει το λογιστικό
σύστημα του δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές.
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5.

Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς τον δήμο και
ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις καθυστερούμενες οφειλές.

6.

Παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του δήμου που
ασχολούνται με εισπράξεις (αποκεντρωμένες υπηρεσίες, κοιμητήρια, σφαγεία,
δημοτικές αγορές κ.λπ.).

7.

Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηματικών
διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω επιταγών.

8.

Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία του δήμου.

9.

Τηρεί αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών που
χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του δήμου με τις
ταμειακές εγγραφές.

10. Παρακολουθεί την ταμειακή ρευστότητα και προγραμματίζει τις πληρωμές σε
συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

Γραφείο προϋπολογισμού και οικονομικής πληροφόρησης
1.

Μεριμνά για την τήρηση του συστήματος κατάρτισης των προϋπολογισμών του δήμου.

2.

Συνεργάζεται με τις επιμέρους δημοτικές υπηρεσίες για την παροχή οικονομικών
στοιχείων, κατευθύνσεων και προτύπων που θα επιτρέπουν την κατάρτιση από τις
υπηρεσίες των προϋπολογισμών τους σε συνάρτηση με τα αντίστοιχα προγράμματά
τους.

3.

Συγκεντρώνει τους επιμέρους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών και διαμορφώνει και
εισηγείται τον συνολικό προϋπολογισμό του δήμου προς έγκριση από τα αρμόδια
όργανα.

4. Παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού, επισημαίνει τις αποκλίσεις μεταξύ
απολογιστικών και προϋπολογιστικών μεγεθών, μεριμνά για την ερμηνεία των
αποκλίσεων και εισηγείται τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.
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5.

Συνεργάζεται με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του δήμου για την τήρηση των διαδικασιών
αμφίδρομης ενημέρωσης και ροής των οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με
την εκτέλεση και την αναθεώρηση του προϋπολογισμού κάθε υπηρεσίας.

6.

Μεριμνά για την σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια όργανα τα περιοδικά οικονομικά
απολογιστικά στοιχεία, σύμφωνα με το σύστημα οικονομικής πληροφόρησης που
εφαρμόζει ο δήμος.

7.

Παρακολουθεί την κατάρτιση και την εξέλιξη των ταμειακών προγραμμάτων του
δήμου. Διερευνά τις ταμειακές ανάγκες και εισηγείται τις κατάλληλες μεθόδους για
την αντιμετώπιση των ταμειακών αναγκών του δήμου (π.χ. δανεισμός). Μεριμνά για
την εφαρμογή των αποφάσεων που σχετίζονται με την κάλυψη των ταμειακών
αναγκών του δήμου.

8.

Συνεργάζεται με τις τράπεζες και μεριμνά για την αξιοποίηση των διαθεσίμων του
δήμου.

9.

Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τον διευθυντή της
διεύθυνσης και προς τον προϊστάμενο του τμήματος.

10. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στα γραφεία της
διεύθυνσης και στο τμήμα.
11. Διεξάγει και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία των γραφείων της διεύθυνσης και του
τμήματος και τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο αυτών.

Γραφείο περιουσίας
1.

Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αποδοχή και την αξιοποίηση των δωρεών
και των κληροδοτημάτων προς τον δήμο, σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους.

2.

Τηρεί τα αρχεία της δημοτικής ακίνητης περιουσίας σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή
(φάκελοι με στοιχεία περιγραφικά και ιδιοκτησιακά έγγραφα).

3. Μεριμνά για τη διερεύνηση μεθόδων αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας
και διατυπώνει σχετικές εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα του δήμου.
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4.

Μεριμνά για την προώθηση της αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας
σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του δήμου και τη διαχείριση της εκμετάλλευσης
της δημοτικής ακίνητης περιουσίας (π.χ. κατάρτιση συμβάσεων μισθώσεων, μέριμνα
είσπραξης μισθωμάτων κ.λπ.).

5.

Μεριμνά για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για βιομηχανικούς ή
βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερμοκηπίων
και για μονάδες στους τομείς αλιείας.

6.

Μεριμνά για την παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων ή την καταβολή
μισθώματος προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

7.

Σε συνεργασία με το γραφείο νομικής υποστήριξης, συγκεντρώνει τους κάθε είδους
τίτλους κυριότητας της ακίνητης περιουσίας του δήμου, τηρώντας αντίγραφο φακέλου
κυριότητας κάθε ακινήτου.

Γραφείο προμηθειών
1.

Σχεδιάζει και εισηγείται τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του
προγράμματος απαιτουμένων προμηθειών και υπηρεσιών (εκτός του πεδίου του
Ν. 3316/2005) του δήμου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις των δημοτικών υπηρεσιών,
εξετάζει την σκοπιμότητα αυτών και διαμορφώνει περιοδικά προγράμματα για την
προμήθεια κάθε είδους υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών, και εισηγείται για έγκριση
στα αρμόδια όργανα του δήμου (υλικά για την εκτέλεση τεχνικών έργων,
ανταλλακτικά, λιπαντικά, καύσιμα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, μηχανήματα, εργαλεία,
έπιπλα, είδη γραφείου, μισθώσεις μεταφορικών μέσων, ασφαλίσεις κ.λπ.).

2.

Διενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των ειδών ή των
υπηρεσιών που ενδιαφέρουν το δήμο και τη λήψη στοιχείων τιμών προμήθειας ή
υπηρεσίας.

3.

Διενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προμηθειών και των συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών. Ήτοι, μεριμνά για την κατάρτιση προδιαγραφών σε συνεργασία
με τα αρμόδια κάθε φορά τμήματα του δήμου, καταρτίζοντας το σχέδιο της
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διακήρυξης, των συμβάσεων και όλων των αποφάσεων και εισηγείται τη συγκρότηση
όλων των επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης των
προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο κάθε φορά αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο
του δήμου. Παρακολουθεί τη λειτουργία των επιτροπών και γενικά μεριμνά για όλα τα
ζητήματα που αφορούν στην εκτέλεση κάθε προμήθειας ή υπηρεσίας μέχρι και την
οριστική παραλαβή της, σύμφωνα πάντοτε με τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Σε συνεργασία με το γραφείο αποθηκών, μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών
χαρακτηρισμού υλικών και εξοπλισμού ως αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και
τηρεί τις διαδικασίες καταστροφής, απομάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών.
5.

Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των συμβάσεων προμηθειών και
υπηρεσιών (αρχείο προμηθευομένων ειδών, αρχείο προμηθευτών, αρχείο φακέλων
προμηθειών κ.λπ.).

Γραφείο αποθηκών
1.

Μεριμνά για την ενημέρωση των διαχειριστικών βιβλίων των αποθηκών (κατά
ποσότητα και αξία) με τα εισαγόμενα και εξαγόμενα είδη, και την τήρηση των
διαδικασιών χορήγησης των ειδών που τηρούνται στα αποθέματα των αποθηκών του
δήμου.

2.

Παρακολουθεί τα αποθέματα των αποθηκών και διατυπώνει εισηγήσεις για την
ανάγκη ανανέωσής τους. Συνεργάζεται σχετικά με τις δημοτικές υπηρεσίες που κάνουν
χρήση των υλικών των αποθηκών.

3.

Σε συνεργασία με το γραφείο προμηθειών, μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών
χαρακτηρισμού υλικών και εξοπλισμού ως αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και
τηρεί τις διαδικασίες καταστροφής, απομάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών.

4.

Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών των περιοδικών απογραφών των κάθε
είδους υλικών και εξοπλισμού του δήμου.

5.

Έχει την αποκλειστική ευθύνη για την σωστή οργάνωση της αποθήκης.

6.

Έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφαλή αποθήκευση όλων των υλικών και
εργαλείων του δήμου.
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ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Σχολικές Επιτροπές
Σκοπός των Σχολικών Επιτροπών (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) είναι:


Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών
λειτουργίας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς
αναλώσιμων υλικών κ.λ.π.



Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολείων και τον κάθε
είδους εξοπλισμό τους.



Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των
σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες.



Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών
κυλικείων.



Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής
λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Ως Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα λειτουργούν επίσης:
 Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Έξω Γωνιάς και
 Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Οίας.

Σύντομη παρουσίαση ΓΕΩΘΗΡΑΣ Μ.Α.Ε.
ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. (Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία) είναι ο διακριτικός τίτλος της
Τουριστικής Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοτικών
Ακινήτων του Δήμου Θήρας. Συστάθηκε το 2010 ως μετεξέλιξη της «Δημοτικής Επιχείρησης
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Πολιτιστικής – Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Θήρας» («Δ.Ε.ΠΟ.Τ.Α.Θ.») σύμφωνα με την
υπ’ αριθμό 346/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θήρας.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα από το καταστατικό συστάσεώς της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε., ο βασικός
σκοπός της εταιρείας είναι η οργάνωση και αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας
και η εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων στην κατεύθυνση της δημιουργίας νέων πόλων
ανάπτυξης προς όφελος του τόπου και της τοπικής κοινωνίας.
Στα πλαίσια του εταιρικού της σκοπού, η Δημοτική Α.Ε. έχει αναλάβει την οργάνωση και
αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας δύο Δημοτικών Κοινοτήτων
(Δ.Κ.) και συγκεκριμένα της Δ.Κ. Επισκοπής Γωνιάς (παραλία Καμαρίου) και της Δ.Κ.
Εμπορείου (παραλίες Περίσσας – Περιβόλου - Αγίου Γεωργίου). Επιπλέον, η εταιρεία είναι
επιφορτισμένη με την προστασία και αξιοποίηση του φυσικού γεωλογικού πάρκου Νήσου
Νέας Καμένης (ηφαίστειο Θήρας).
Σήμερα, η Γεωθήρα Μ.Α.Ε. εδρεύει στη Μεσαριά Θήρας και λειτουργεί υπό τη διοίκηση του
προέδρου, του αντιπροέδρου, του διευθύνοντα σύμβουλου και του εννεαμελούς
Διοικητικού Συμβουλίου της.
Στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού της Γεωθήρα Μ.Α.Ε. για την οργάνωση, αξιοποίηση και
εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων, η επιχείρηση έχει αναλάβει τους κοινόχρηστους
χώρους αιγιαλού και παραλίας δύο Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Θήρας, αυτών της
Δ.Κ. Επισκοπής Γωνιάς (Καμαρίου) και της Δ.Κ. Εμπορείου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΗΡΑΣ

(Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ.)
Ο Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ. είναι σε θέση να αναπτύξει δράσεις στους τομείς του πολιτισμού, του
αθλητισμού και του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα επιδιώκει :
1. Την ανάληψη δράσεων για την πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου Θήρας και την
εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, την
προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που
παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία-στήριξη-συνεργασία πολιτιστικών
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και πνευματικών κέντρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής,
σχολών χορού, ζωγραφικής, υφαντικής, λαογραφίας κ.λπ., καθώς και τη μελέτη και
εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων, την προώθηση της καλλιτεχνικής παιδείας
με τη λειτουργία καλλιτεχνικών τμημάτων και προγραμμάτων στους τομείς των
εικαστικών και παραστατικών τεχνών.
2. Τη διοργάνωση φεστιβάλ, μουσικών συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων,
πολιτιστικών εκδηλώσεων και καλλιτεχνικών δρώμενων ή τη συμμετοχή του
Οργανισμού σε αυτά.
3. Την εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία της υλικής και άυλης
πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου. Την σε τοπικό επίπεδο προαγωγή της
σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής και καλλιτεχνικής δημιουργίας επαγγελματικού
ή ερασιτεχνικού επιπέδου και την ενδυνάμωση του καλλιτεχνικού ανθρώπινου
δυναμικού της περιοχής.
4. Την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
5. Τη λειτουργία του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής.
6. Την επιμέλεια και έκδοση πολιτιστικών εντύπων, βιβλίων, περιοδικών και την
παραγωγή πολιτιστικού ψηφιακού υλικού.
7. Την υποδοχή κινηματογραφικών και φωτογραφικών παραγωγών με σκοπό την
προστασία και προαγωγή του πολιτισμού.
8. Την υποστήριξη του μαζικού αθλητισμού όλων των ηλικιών.
9. Την διοργάνωση και υποστήριξη αθλητικών εκδηλώσεων και την υποστήριξη του
σωματειακού αθλητισμού.
10. Την υποστήριξη και ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού όλων των βαθμίδων.
11. Την υποστήριξη και ανάπτυξη της σωματικής, πνευματικής, ηθικής, και αισθητικής
αγωγής των κατοίκων και ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων.
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12. Τη δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία των παιδιών και των νέων στον
ελεύθερο χρόνο τους και την ενθάρρυνση της ενεργητικής συμμετοχής τους στα
επιμορφωτικά και αθλητικά/πολιτιστικά προγράμματα.
13. Την υποστήριξη ψυχαγωγικών, αθλητικών, πολιτιστικών και επιστημονικών
συνεδριακών εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού, Νομαρχιακού
επιπέδου και φορέων Τοπικού χαρακτήρα, καθώς και την υποστήριξη ατόμων με
ειδικές ανάγκες.
14. Τη συντήρηση και λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου
Θήρας.
15. Την εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του
φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών
και ευρωπαϊκών πολιτικών.
16. Την προσπάθεια μείωσης των απορριμμάτων και τη διάδοση συστημάτων
ανακύκλωσης, μέσα από τη συνεργασία με φορείς, με ενημερωτικά σεμινάρια και
τη δημιουργία ομάδων δράσης.
17. Την εκπόνηση προγραμμάτων για την αστική αναζωογόνηση της επικράτειας του
δήμου, την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης κυρίως στη νεολαία με την
παράλληλη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμού αντιμετώπισης αρνητικών
φαινομένων που αμαυρώνουν την τουριστική εικόνα του Δήμου στον τομέα του
περιβάλλοντος.
18. Την εκπόνηση προγραμμάτων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, την ίδρυση
και λειτουργία εργαστηρίων.
19. Τη συνεργασία και υποστήριξη περιβαλλοντικών συλλόγων, Μ.Κ.Ο. και ενώσεων
πολιτών που αναπτύσσουν δράσεις σε σχέση με το περιβάλλον στην επικράτεια του
δήμου και την σε τοπικό επίπεδο προώθηση του εθελοντισμού στον τομέα του
περιβάλλοντος. Τη δημιουργία και προώθηση συνεργασιών μεταξύ τοπικών
φορέων, Ειδικών, ειδικευόμενων σπουδαστών και περιβαλλοντικών οργανώσεων
με στόχο τον έλεγχο της ρύπανσης και της ανθρώπινης επιβάρυνσης στο
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περιβάλλον.

Στόχος

και

η

λειτουργία

περιβαλλοντικού

εργαστηρίου/παρατηρητηρίου.
20. Τη δικτύωση με περιβαλλοντικούς φορείς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την προώθηση συνεργασιών με
φορείς, εταιρίες, και ειδικούς, αξιοποιώντας προγράμματα έρευνας & τεχνολογίας
με στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, για την κάλυψη των σύγχρονων
αναγκών και απαιτήσεων, της τουριστικής ανάπτυξης που σχετίζεται με το
περιβάλλον.

Σύντομη παρουσίαση ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΡΑΣ
Με τον Ν. 1069/80 «Περί Κινήτρων δια την ίδρυση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης
Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)» δημιουργήθηκε το θεσμικό πλαίσιο των Δ.Ε.Υ.Α. που κατά κανόνα,
καλύπτουν πόλεις με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, εκτός των νομών Αττικής και
Θεσσαλονίκης, όπου δραστηριοποιούνται η Ε.Υ.Δ.Α.Π. και η Ε.Υ.Α.Θ., αντίστοιχα.
Λειτουργούν ως ΝΠΙΔ, και αποτελούν τους κύριους και νόμιμους διαχειριστές πόσιμου
νερού και υγρών αποβλήτων. Τα κύρια αντικείμενα των Δ.Ε.Υ.Α. είναι η ύδρευση και η
αποχέτευση, η επεξεργασία και διάθεση των εκροών των υγρών αποβλήτων αστικών
περιοχών. Η ύδρευση αποτελεί διανεμητική δραστηριότητα που επηρεάζεται από τις
συνθήκες του περιβάλλοντος ενώ οι υπόλοιπες δραστηριότητες έχουν επιπτώσεις στο
περιβάλλον. Μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη» οι Δ.Ε.Υ.Α. συγχωνεύθηκαν και σήμερα
λειτουργούν 130 Δ.Ε.Υ.Α. που εξυπηρετούν 5,1 εκατ. κατοίκους, δηλαδή το 46,2% του
συνολικού πληθυσμού της χώρας. Οι Δ.Ε.Υ.Α. δίνουν δείγματα ορθολογικής διαχείρισης των
υδατικών πόρων στις περιοχές ευθύνης τους, με κύρια μέριμνα τη διασφάλιση υψηλής
ποιότητας πόσιμου νερού, σύμφωνα με τα διεθνή κριτήρια και κυρίως την Οδηγία 98/83/ΕΚ
της 03/11/1998 «σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» όπως
ισχύει σήμερα με τις αλλαγές στις προδιαγραφών που έχουν επέλθει.
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχετεύσης Θήρας (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) έχει προέλθει από την
συγχώνευση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θήρας (Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας)
με την Κοινοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Οίας (Κ.Ε.Υ.Α. Οίας).
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Σχετικά ΦΕΚ Σύστασης:
Α) ΦΕΚ 53/Α’/1994 Σύσταση Κοινοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Κ.Ε.Υ.Α.)
Οίας Ν. Κυκλάδων
Β) ΦΕΚ 94/Α’/1994 Σύσταση Κοινοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Κ.Ε.Υ.Α.)
Επισκοπής Γωνίας Ν. Κυκλάδων
Γ) ΦΕΚ 259/Α’/1996 Σύσταση Κοινοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Κ.Ε.Υ.Α.)
Θήρας Ν. Κυκλάδων
Δ) ΦΕΚ 532/Β’/2000 Συγχώνευση Κοινοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης
(Κ.Ε.Υ.Α.) Επισκοπής Γωνίας και Θήρας με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης και Καθαριότητας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) Θήρας Ν. Κυκλάδων και επέκταση
αρμοδιότητας σε όλη την περιοχή του Δήμου Θήρας
Ε) ΦΕΚ 1920/Β’/2004 Αφαίρεση του τομέα καθαριότητας από την Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης Αποχέτευσης και Καθαριότητας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) Θήρας
ΣΤ) ΦΕΚ 1060/Β’/2011 Συγχώνευση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) Θήρας με την Κοινοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Κ.Ε.Υ.Α.) Οίας Ν.
Κυκλάδων.
Η ΔΕΥΑΘ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου τα μέλη, ο Πρόεδρος και
Αντιπρόεδρος ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα (άρθρο 255 Ν.
3463/2006). Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία
ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Περιοχή αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θήρας
είναι οι περιοχές αρμοδιότητας των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων (πρώην ΔΕΥΑΘ και
ΚΕΥΑ Οίας) δηλαδή η περιοχή που ορίζεται από τα γεωγραφικά όρια του πρώην Δήμου
Θήρας και της πρώην Κοινότητος Οίας-Θηρασίας και νυν δημοτικών ενοτήτων Θήρας και
Οίας-Θηρασίας.
Έδρα της Επιχείρησης ορίζεται η έδρα του Δήμου Θήρας, δηλαδή η πόλη της Θήρας.
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ΣΚΟΠΟΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Σκοπός της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. είναι η άσκηση των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του κυκλώματος
ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης επεξεργασίας λυμάτων, τηλεθέρμανσης, φυσικού
αερίου, εμφιάλωσης νερού, γεωθερμίας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του Δήμου
Θήρας.
Αντικείμενο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. είναι η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων που αφορούν στον
σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή, τη συντήρηση, την εκμετάλλευση, τη διοίκηση και τη
λειτουργία των δικτύων και των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, ύδρευσης, άρδευσης,
αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων, επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίησής
τους και επεξεργασία και αξιοποίησης ιλύος.
Στο αντικείμενό της περιλαμβάνονται επίσης:
 η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία
δικτύων,η τηλεθέρμανση
 η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και
λειτουργία δικτύων φυσικού αερίου, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία
 η εμφιάλωση και εμπορία νερού
 η διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που
προέρχονται από τα αντικείμενα δραστηριότητας της επιχείρησης ή τις
δραστηριότητες του δήμου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 η λειτουργία η συντήρηση και η εκμετάλλευση εργοστασίων αφαλάτωσης
 η αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού και
 κάθε άλλη σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητας, που νόμιμα θα της
ανατεθεί, από τον Δήμο, την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, το δημόσιο αλλά και από
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
Η διαχείριση του νερού στα νησιά μας είναι μια εξαιρετικά δύσκολη και ιδιαίτερη
απαιτητική διαδικασία.
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Ως παγκόσμιος τουριστικός προορισμός η Σαντορίνη, έχει απαιτήσεις που αναγκάζουν την
ΔΕΥΑΘ να τη διαχειρίζεται, όχι ως μια νησιωτική περιοχή αλλά ως πρωτεύουσα, καθως οι
καταναλώσεις κυρίως τους θερινούς μήνες πολλαπλασιάζονται.
Καλείται λοιπόν η επιχείρηση να διαχειριστεί ιδιαίτερα αυξημένες καταναλώσεις με μεγάλη
επιβάρυνση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.
Με δεδομένο τον εξαντλημένο υδροφόρο ορίζοντα πάγια στρατηγική της ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ είναι
να στρέφεται σε μακρόπνοα έργα υποδομών με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.
Η ΔΕΥΑΘ προς αυτό τον στόχο διευρύνει τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλους
τους οικισμούς της, αυξάνει με νέες δεξαμενές την αδιάκοπτη ύδρευση και ήδη
συγκαταλέγεται στα νησιά που έχουν την μεγαλύτερη χωρητικότητα σε βιολογικούς.
Οι στόχοι της ΔΕΥΑΘ:


Επάρκεια νερού



Ποιότητα νερού



Συντήρηση και εκσυγχρονισμός των παλαιών δικτύων



Έργα φιλικά προςτο περιβάλλον



Μονάδες Αφαλατώσεων που παρέχουν επάρκεια στις συνεχώς αυξανόμενες
ανάγκες.



Πρακτικές ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης του νερού.
Έδρα Δ.Ε.Υ.Α.Θ.:



Περιοχή αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου
Θήρας είναι οι περιοχές αρμοδιότητας των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων (πρώην
ΔΕΥΑΘ και ΚΕΥΑ Οίας) δηλαδή η περιοχή που ορίζεται από τα γεωγραφικά όρια του
πρώην Δήμου Θήρας και της πρώην Κοινότητος Οίας - Θηρασίας και νυν δημοτικών
ενοτήτων Θήρας και Οίας -Θηρασίας.



Έδρα της Επιχείρησης ορίζεται η έδρα του Δήμου Θήρας, δηλαδή η πόλη της Θήρας.
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Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας (Ο.Κ.Μ.Π.)

Σκοπός του Νοµικού Προσώπου είναι δράσεις Αθλητισμού-Πολιτισμού και Προστασίας
Περιβάλλοντος.
Ειδικότερα:
• Η υποστήριξη του µαζικούαθλητισµού όλων των ηλικιών.
• Η διοργάνωση και υποστήριξη αθλητικών εκδηλώσεων και αθλητικών σωµατείων.
• Η συντήρηση λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου Θήρας.
• Η συντήρηση και λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής αγωγής.
• Η υποστήριξη ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, επιστηµονικών συνεδριακών εκδηλώσεων,
∆ιεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού επιπέδου και φορέων Τοπικού χαρακτήρα, καθώς και η
υποστήριξη ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
• ∆ράσεις πολιτισµού.
• ∆ράσεις περιβάλλοντος.

Ο Ο.Κ.Μ.Π. υλοποιεί δράσεις κοινωνικής συνοχής όπως:
 Το Κοινωνικό Φαρμακείο, που μεταξύ άλλων μεριμνά για τη χορήγηση δωρεάν
φαρμάκων σε απόρους, ανασφάλιστους και άνεργους και
 Το Κέντρο Κοινότητας, που στελεχώνεται από δύο Κοινωνικούς Λειτουργούς και μία
ψυχολόγο και καλύπτει τρείς βασικούς άξονες:


Υποδοχή-Ενημέρωση- Υποστήριξη των πολιτών.



Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και δομές.



Παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.
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Με τη λειτουργία του Κέντρου επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για
την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα
και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. Προωθείται η διασύνδεση των
πολιτών με δημοτικές, τοπικές και κεντρικές υπηρεσίες που συμβάλλουν στην κοινωνική
προστασία, την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση των ωφελούμενων.
Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν το βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου
“OneStopShοp”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, τα οποία, υποστηρίζοντας ή
συνεργώντας με τη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε Ο.Τ.Α., αποτελούν μία
δράση«ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες, οι οποίες ενισχύουν τις πολιτικές που ήδη
υλοποιούνται ή προγραμματίζονται, όπως η καθολική εφαρμογήτου Κοινωνικού
Εισοδήματος Αλληλεγγύης, το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, οι ρυθμίσεις του Ν. 4320/2015 για την
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης
σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, τη Γ.Γ. Διά Βίου Μάθησης κ.ά. Η παρακολούθηση της
λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας γίνεται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
με τη δημιουργία Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος και την καθιέρωση συστήματος
δεικτών.
Στόχος του Κέντρου είναι η παροχή ενός φάσματος κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών ώστε
να αποφευχθεί η διασπορά των πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές
ομάδες πληθυσμού.
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που
περιλαμβάνει:


Εξυπηρέτηση επιβατών ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας στο λιμάνι του Αθηνιού και τον
όρμο των Φηρών και διαχείριση του επιβατικού σταθμού, χώρου στάθμευσης
Ι.Χ.αυτοκινήτων στον Αθηνιό, αφετηρία αστικών λεωφορείων και πιάτσα ταξί στο
λιμάνι του Αθηνιού και του τελεφερίκ στα Φηρά.



Εξυπηρέτηση επιβατικών, οχηματαγωγών, φορτηγών και εμπορικών πλοίων καθώς
και κρουαζιερόπλοιων που περιλαμβάνει την αγκυροβόληση, τον ελλιμενισμό, την
υδροδότηση, την ηλεκτροδότηση και τη διαχείριση αποβλήτων.



Εξυπηρέτηση φορτίων (φόρτωση, εκφόρτωση) στο λιμάνι του Αθηνιού.
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Εξυπηρέτηση

ιδιωτικών

και

αλιευτικών

σκαφών

που

περιλαμβάνει

την

αγκυροβόληση, τον ελλιμενισμό, την υδροδότηση, την ηλεκτροδότηση, τη
διαχείριση αποβλήτων στο αλιευτικό καταφύγιο της Βλυχάδας.
Το λιμάνι του Αθηνιού είναι το κεντρικό λιμάνι του νησιού της Σαντορίνης. Βρίσκεται στους
πρόποδες της καλντέρας και απέχει 8 χλμ. από τα Φηρά, την πρωτεύουσα του νησιού και 7
χλμ. από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Σαντορίνης.
Το λιμάνι του Αθηνιού είναι ο κύριος πυλώνας υποδοχής των επισκεπτών του νησιού που
έρχονται από τη θάλασσα. Συνδέεται με το λιμάνι του Πειραιά καθημερινά και καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου, καθώς και με τα γύρω νησιά. Τα δρομολόγια και οι ανταποκρίσεις
πολλαπλασιάζονται τους καλοκαιρινούς χρόνους.
Στο λιμάνι του Αθηνιού λειτουργούν διάφορα εστιατόρια, καφέ και μίνι μάρκετ, ενώ στην
κλιματιζόμενη αίθουσα αναμονής επιβατών έχετε τη δυνατότητα για δωρεάν ασύρματη
σύνδεση στο διαδίκτυο. Τέλος, στο λιμάνι θα βρείτε πιάτσα ταξί αλλά και την αφετηρία
λεωφορείων για τη μεταφορά σας σε όλες τις περιοχές του νησιού.
Το λιμάνι του Αθηνιού /Χαρακτηριστικά:


Συνολικό ωφέλιμο μήκος προβλήτας: 375 μ.



Απόσταση από το αεροδρόμιο: 7 χλμ.



Απόσταση από τα Φηρά (πρωτεύουσα): 8 χλμ.



Ώρεςλειτουργίας: 24ωρο



Ταξί: Ναι



Δημόσια Συγκοινωνία: Ναι



Χώροιστάθμευσης: Ναι (ΔΩΡΕΑΝ)



WI-FI: Ναι



ATM: Ναι



ΠρώτεςΒοήθειες: Ναι



Επιχειρήσειςεστίασης/καταστήματα: Ναι
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Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας είναι υπεύθυνο για τις έντεκα λιμενικές ζώνες της
Σαντορίνης και της Θηρασιάς.
Συγκεκριμένα
Α. για τα λιμάνια:


Αθηνιού



Φηρών



Αμμουδίου Οίας

Β. για το Αλιευτικό Καταφυγίο Βλυχάδας και
Γ. για τα καταφύγια μικρών σκαφών:


Αρμένη Οίας



Μονολίθου



Έξω Γυαλού Φηρών



Βουρβούλου



Πορί



Μαύρης Πέτρας στη Σαντορίνη



Κόρφου και Ρίβα στηΘηρασιά

ΔΡΟΜΟΛΌΓΙΑ ΠΛΟΊΩΝ
Το λιμάνι του Αθηνιού είναι ο κυρίως ακτοπλοϊκός πυλώνας εισόδου και εξόδου στο νησί
της Σαντορίνης. Η Σαντορίνη συνδέεται με τον Πειραιά και τα γειτονικά νησιά καθημερινά
και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τους καλοκαιρινούς μήνες τα δρομολόγια
πολλαπλασιάζονται και οι προορισμοί αυξάνονται.


Η Σαντορίνη συνδέεται με τον ΠΕΙΡΑΙΑ, την ΠΑΡΟ, τη ΝΑΞΟ, την ΙΟ, το ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ και την ΑΝΑΦΗ, όλο το χρόνο.
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Τους καλοκαιρινούς μήνες στους προορισμούς προστίθενται τα νησιά της
ΜΥΚΟΝΟΥ, της ΜΗΛΟΥ, της ΚΩ, της ΡΟΔΟΥ και άλλων νησιών.
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΗΜΟΥ
Τα στοιχεία που ακολουθούν είναι αυτά που ισχύουν για τον Δήμο βάσει του τελευταίου
εγκεκριμένου ΟΕΥ.

1.

Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού του δήμου διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
(α) Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ).
(β) Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ).
(γ) Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ).
(δ) Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ).

Τα προσόντα διορισμού περιγράφονται στο Π.Δ. 37α/1987 και στο Π.Δ. 50/2001, όπως
εκάστοτε ισχύουν.
2.

Στην κατηγορία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και
προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:

Κλάδος Π.Ε

Αριθμός Θέσεων

ΠΕ1 Διοικητικού

3

ΠΕ1 Διοικητικού (Διεθνολόγος)

1

ΠΕ Περιφερειακής ανάπτυξης

1

ΠΕ1 Οικονομικού – Λογιστικού

1

ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού

6

ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων μηχανικών

4

ΠΕ3 Πολιτικών μηχανικών

4
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ΠΕ5 Μηχανολόγων μηχανικών

1

ΠΕ6 Τοπογράφων μηχανικών

1

ΠΕ Μηχανικών περιβάλλοντος

1

ΠΕ Δημοτικής αστυνομίας

3

ΠΕ11 Πληροφορικής

1

ΠΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών

1

Σύνολο κλάδου ΠΕ

28

3.

Στην κατηγορία τεχνολογικής εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται
αντίστοιχα οιπαρακάτω θέσεις:

Κλάδος Τ.Ε

Αριθμός Θέσεων

ΤΕ17 Διοικητικού – Λογιστικού

6

ΤΕ Οικονομικού – Λογιστικού

1

ΤΕ3 Πολιτικών μηχανικών

2

ΤΕ5 Τοπογράφων μηχανικών

1

ΤΕ Μηχανικών αυτοκινήτων

1

ΤΕ Δημοτικής αστυνομίας

3
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ΤΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών

3

ΤΕ4 Ηλεκτρολόγων μηχανικών

1

ΤΕ22

Διοίκησης

μονάδων

τοπικής

1

αυτοδιοίκησης
ΤΕ2 Κοινωνικών λειτουργών

1

ΤΕ11 Εποπτών δημόσιας υγείας

1

Σύνολο κλάδου ΤΕ

21

4.

Στην κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και
προβλέπονται αντίστοιχα οιπαρακάτω θέσεις:

Κλάδος Τ.Ε

Αριθμός Θέσεων

ΔΕ1 Διοικητικού

19

ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού

1

ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

3

ΔΕ2 Εποπτών καθαριότητας

3

ΔΕ5 Δομικών έργων

1

ΔΕ29 Οδηγών

11

ΔΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών

4

ΔΕ Δημοτικής αστυνομίας

10
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ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων

4

ΔΕ30 Τεχνιτών

2

ΔΕ38 Χείριστων ηλεκτρονικών υπολογιστών

2

ΔΕ35 Κηπουρών

1

ΔΕ3 Τηλεφωνητών

1

ΔΕ Αποθηκάριων

1

ΔΕ27 Ηλεκτροτεχνιτών αυτοκινήτων

1

ΔΕ28 Χειριστών μηχανημάτων έργων

4

Σύνολο κλάδου Δ.Ε

68

5.

Στην κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και
προβλέπονται αντίστοιχα οιπαρακάτω θέσεις:

Κλάδος Υ.Ε

Αριθμός Θέσεων

ΥΕ1 Κλητήρων θυρωρών

2

ΥΕ14 Βοηθητικών εργασιών

4

ΥΕ16 Εργατών καθαριότητας

40

Σύνολο κλάδου Υ.Ε

46

Θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
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Προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις που καλύπτονταιαπό προσωπικό με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικούδικαίουαορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ):
Ειδικότητες

Αριθμός Θέσεων

ΠΕ Διοικητικών − Οικονομικού

1

ΠΕ Διοικητικών − Περιβάλλοντος

1

ΠΕ Διοικητικών − Κοινωνιολόγου

1

ΔΕ1 Διοικητικών

2

ΔΕ Χειριστών ηλεκτρονικών υπολογιστών

1

ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων

1

ΔΕ Υδραυλικών

1

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

1

ΔΕ Οδηγών

1

ΔΕ Κηπουρών

1

ΥΕ Κηπουρών

1

ΥΕ Εργατών καθαριότητας

9

ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού

1

ΥΕ Υφαντριών

1

ΥΕ Εργάτη νεκροταφείου

1

Σύνολο Ι.Δ.Α.Χ

24
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Όσες εκ των ως άνω θέσεων ΙΔΑΧ είναι προσωρινές προσωποπαγείς, κενούμενες με
οιονδήποτε τρόπο, καταργούνται.

Προσωρινές θέσεις με σχέση εργασίαςδημοσίου δικαίου

Κλάδος Δ.Ε

Αριθμός Θέσεων

ΔΕ14 Ελεγκτών εσόδων – εξόδων

1

Η ως άνω θέση κενούμενη με οιονδήποτε τρόπο, καταργείται.
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Θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίουορισμένου χρόνου
1.

Προβλέπονται ενενήντα (90) θέσεις προσωπικού μεσύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένουχρόνου,διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση εποχικών,ή
άλλων πρόσκαιρων ή περιοδικώναναγκών, καθώς καιγια την κάλυψη αναγκών
ανταποδοτικού χαρακτήρασύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2.

Προβλέπονται επίσης θέσεις για την πρακτική άσκηση φοιτητών, οι οποίες θα
καλύπτονται μεδιαδικασίαπου ορίζεται από το αρμόδιο υπουργείο και σύμφωναμε τις
κείμενες διατάξεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση των
οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών
πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και
αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας αλλά και για την αποτελεσματική διενέργεια όλων
των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και
υπηρεσιών του Δήμου. Η Υπηρεσία δέχεται και διεκπεραιώνει χειρόγραφα τα αιτήματα
των υπαλλήλων και τα εισάγει σε πλατφόρμα. H διευθύντρια έχει τη ευθύνη
παρακολούθησης της σύνταξης και εφαρμογής του προϋπολογισμού του Δήμου και των
ετήσιων προγραμμάτων δράσης. Συγκεντρώνει τους επιμέρους προϋπολογισμούς των
υπηρεσιών και διαμορφώνει και εισηγείται τους συνολικούς Προϋπολογισμούς του Δήμου
προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα. Παρακολουθεί την εκτέλεση των Προϋπολογισμών,
επισημαίνει τις αποκλίσεις μεταξύ απολογιστικών και προϋπολογιστικών μεγεθών, μεριμνά
για την ερμηνεία των αποκλίσεων και εισηγείται τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.
Συνεργάζεται με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου για την τήρηση των διαδικασιών
αμφίδρομης ενημέρωσης και ροής των οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με την
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εκτέλεση και την αναθεώρηση των προϋπολογισμών κάθε υπηρεσίας. Μεριμνά για την
σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια όργανα των περιοδικών οικονομικών απολογιστικών
στοιχείων, σύμφωνα με το σύστημα οικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόζει ο Δήμος.
Αναμορφώσεις προϋπολογισμών γίνεται τακτικά ανάλογα με τις προσαρμογές που
απαιτούνται. Εκδίδει τις λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις που συνδέονται με το
τηρούμενο λογιστικό σχέδιο (π.χ. ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης) και ενημερώνει
σχετικά τα αρμόδια όργανα του Δήμου με βάση τις ισχύουσες διαδικασίες. Παρέχει κάθε
είδους πληροφόρηση προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου και τις υπόλοιπες δημοτικές
υπηρεσίες για την εξέλιξη των λογιστικών μεγεθών του Δήμου. Μεριμνά για την παροχή
κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από Δημόσιες ή Ελεγκτικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τις
διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε. Τηρεί ειδικά συστήματα λογιστικής και οικονομικής
διαχείρισης Προγραμμάτων και Έργων στα οποία συμμετέχει ο Δήμος και που
χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή/και από ευρωπαϊκούς ή
διεθνείς πόρους, σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη αλλά όχι με ικανοποιητικά
αποτελέσματα. Φροντίζει για την υλοποίηση των κατά περίπτωση αποφάσεων των
πολιτικών προϊστάμενων. Υπογράφει τα σχετικά έγγραφα για τις αποφάσεις που
αποκεντρώνονται στον υπηρεσιακό μηχανισμό μετά από εξουσιοδότηση του δημάρχου,
παρ΄όλα αυτά οι περισσότερες αποφάσεις λαμβάνονται κατ’ ευθείαν από τον δήμαρχο.
Πρέπει να αναφερθεί ότι για την στελέχωση, την οργάνωση, τον συντονισμό και τον έλεγχο
των δραστηριοτήτων της διοικητικής ενότητας, με τρόπο ώστε να υλοποιούνται
αποτελεσματικά τα προγράμματα δράσης και οι κατά περίπτωση αποφάσεις ή εντολές,
μεριμνούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και όχι η διευθύντρια της οικονομικής υπηρεσίας.
H διευθύντρια μεριμνά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δράσης της
διοικητικής ενότητας, τη βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και των
τεχνικών μέσων, την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημότη και την καλύτερη ανταπόκριση της
ενότητας στις τοπικές ανάγκες. Μεριμνά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της
δράσης της διοικητικής ενότητας, τη βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού
και των τεχνικών μέσων, την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημότη και την καλύτερη
ανταπόκριση της ενότητας στις τοπικές ανάγκες. Εποπτεύει, αξιολογεί και κατευθύνει το
προσωπικό της διοικητικής ενότητας, μεριμνώντας για την ανάπτυξη και επιμόρφωσή του,
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τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη διατήρηση αρμονικών εργασιακών σχέσεων.
Ετοιμάζει τους περιοδικούς απολογισμούς των προγραμμάτων δράσης της διοικητικής
ενότητας και τους αντίστοιχους οικονομικούς απολογισμούς σε συνεργασία με τις
υπηρεσίες της διεύθυνσής του. Μεριμνά για την ετοιμασία των περιοδικών οικονομικών
αναφορών που σχετίζονται με την πρόοδο των προηγουμένων προγραμμάτων και έργων.
Παραλαμβάνει την αλληλογραφία που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της διοικητικής
μονάδας της, την χαρακτηρίζει και την διανέμει στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες ή
υπαλλήλους παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
Εισηγείται για θέματα αρμοδιότητας της διοικητικής ενότητας προς τα αρμόδια πολιτικά
όργανα και παρίσταται, εφόσον απαιτηθεί, στις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και
επιτροπών. Έχει το δικαίωμα τροποποίησης ή απόρριψης των υπηρεσιακών εισηγήσεων
των κατώτερων ιεραρχικά επιπέδων με ενυπόγραφη πάντοτε σημείωσή του στα σχετικά
έγγραφα και παράλληλη υποχρέωση έγκαιρης και αιτιολογημένης ενημέρωσης των
πολιτικών προϊστάμενων. Έχει την ευθύνη ελέγχου και θεώρησης όλων των εγγράφων των
υπαλλήλων της διοικητικής ενότητας που εποπτεύει. Δέχεται τους πολίτες και παρέχει τις
αναγκαίες διευκρινήσεις σε περιπτώσεις παραπόνων και διαφορών σχετικών με τις
υπηρεσίες που εποπτεύει. Εισηγείται συστήματα ενημέρωσης των δημοτών σχετικά με τις
προσφερόμενες υπηρεσίες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους έναντι του Δήμου.
Συνεργάζεται με προϊσταμένους άλλων διοικητικών ενοτήτων του Δήμου ή των νομικών
προσώπων του για τον συντονισμό και την ολοκλήρωση των λειτουργιών του Δήμου.
Συνεργάζεται με φορείς εκτός Δήμου που σχετίζονται με τις λειτουργίες της διοικητικής
ενότητας.
Είναι υπεύθυνος για τη νομιμότητα των ενεργειών της διοικητικής μονάδας της. Προΐσταται
του προσωπικού της διεύθυνσης, επιμελείται για την, κατά τον καλύτερο τρόπο, κατανομή
των εργασιών, ελέγχει την απόδοση των υπαλλήλων της διεύθυνσής του και παραλαμβάνει
την αλληλογραφία. Έχει την υποχρέωση να βοηθά το δημοτικό συμβούλιο στην πλήρη
ενημέρωσή του, συνεργαζόμενη με τη γραμματεία του Δ.Σ., στην οποία παρέχει όλα τα
στοιχεία που χρειάζονται για την εισαγωγή του θέματος για συζήτηση, καθώς και να
παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του όταν τούτο ζητηθεί. Συντάσσει και υπογράφει σε Α΄
βαθμό την υπηρεσιακή έκθεση του προϊσταμένου του τμήματος λογιστηρίου και σε Β΄
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βαθμό τις υπηρεσιακές εκθέσεις των υπαλλήλων της διεύθυνσης. Υπογράφει έγγραφα
σύμφωνα με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος. Η
Διευθύντρια ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 2190/1994 και σε
περίπτωση απουσίας της έχει οριστεί αναπληρώτρια.
Γενικότερα, η διεύθυνση δεν αντιμετώπισε προβλήματα με την εφαρμογή του
προγράμματος Καλλικράτης. Επίσης οι δραστηριότητες της υπηρεσίας δεν ασκούνται σε
συνεργασία με άλλους Δήμους και η συγκεκριμένη δομή δεν επιτάσσει την ένταξη σε
κάποιο δίκτυο πολιτικής. Όσον αφορά την λειτουργία της υπηρεσίας τηρείται κεντρικό
πρωτόκολλο, υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής παρουσιών προσωπικού με
κάρτες και την μέριμνα την

έχει το γραφείο προσωπικού. Σε καθημερινή βάση

χρησιμοποιούνται πλατφόρμες όπως αυτές της ΚΕΔΕ αλλά το κυριότερο μειονέκτημα τους
είναι ότι δεν υπάρχει διασύνδεση με άλλες πλατφόρμες. Το πρόβλημα επιδεινώθηκε με την
εφαρμογή του GDPR. Ειδικότερα, δεν υπάρχει επιστροφή δεδομένων από τις πλατφόρμες,
ενώ για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας απαιτείται πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα. Η
διευθύντρια είναι υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.
Η οικονομική διεύθυνση όπως και οι άλλες υπηρεσίες του Δήμου στεγάζονται σε κτίρια που
δεν είναι ιδιόκτητα για τα οποία δεν καταβάλλονται μισθώματα, καθώς υπάρχει δικαστική
διαμάχη. Τα εν λόγω κτίρια δεν είναι σε καλή κατάσταση και δεν αποτελούν ενιαία κτιριακή
εγκατάσταση. Κάθε υπάλληλος έχει υπολογιστή, όμως ο εξοπλισμός είναι σε μη
ικανοποιητική κατάσταση και δυσλειτουργεί. Η συνεργασία πολλές φορές ανάμεσα στα
τμήματα και τα επιμέρους γραφεία της υπηρεσίας γίνεται με την χρήση τηλεφώνου καθώς
η απόσταση δεν είναι μεγάλη είναι όμως ικανή να εμποδίσει την δια ζώσης επικοινωνία και
την άμεση συνεργασία. Γενικά πρέπει να αναφερθεί ότι ετήσιος προγραμματισμός,
καταμερισμός εργασιών και πρόγραμμα αντικατάστασης σε περίπτωση απουσίας του
εργαζόμενου δεν υφίσταται λόγω της έλλειψης προσωπικού και της άρνησης ανάληψης
αρμοδιοτήτων από στελέχη του Δήμου. Παρ΄όλα αυτά υπάρχει πνεύμα καλής συνεργασίας,
συναδελφικότητας και σύμπνοιας στην οικονομική διεύθυνση. Η προσωπική προσπάθεια
μαζί με τις ανωτέρω συνθήκες οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα και την επίτευξη των
στόχων παρότι αποτελεί τροχοπέδη η έλλειψη οργάνωσης.
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Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχει έλλειψη επαρκούς υποστήριξης σε ζητήματα
πληροφορικής και οι ανάγκες καλύπτονται με εξωτερικό συνεργάτη. Σε σχέση με τη νομική
υπηρεσία υπάρχει επαρκής στελέχωση και δεν εντοπίζεται κανένα πρόβλημα συνεργασίας.
Ένα ακόμη ζήτημα είναι ότι υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό μεν αλλά σε λάθος
τοποθετήσεις βάση της εξειδίκευσής του. Η οικονομική διεύθυνση ανταπεξέρχεται
ταχύτατα στα αιτήματα των δημοτών και τα παράπονα είναι ελάχιστα σύμφωνα με την
διευθύντρια, καθώς η ικανοποίηση των δημοτών και το παραγόμενο έργο δεν μετρούνται
με κάποιο ενδεδειγμένο τρόπο. Συγκεκριμένα, τα αρμόδια τμήματα και τα επιμέρους
γραφεία με βάση τον ΟΕΥ διακρίνονται σε :


Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας
- Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Οικονομικής Πληροφόρησης
- Γραφείο Μισθοδοσίας



Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
- Γραφείο Εσόδων
- Γραφείο Περιουσίας



Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης
- Γραφείο Προμηθειώνυλικών/εξοπλισμού/υπηρεσιών
- Γραφείο Αποθήκης



ΤμήμαΤαμείου

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών είναι οι εξής:
Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Οικονομικής Πληροφόρησης:
Ο προϊστάμενος είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του τμήματος του, συντάσσει
και υπογράφει σε α’ βαθμό τις υπηρεσιακές εκθέσεις των υπαλλήλων. Μεριμνά για την
τήρηση του συστήματος κατάρτισης των Προϋπολογισμών του Δήμου. Συνεργάζεται με τις
επιμέρους δημοτικές υπηρεσίες για την παροχή οικονομικών στοιχείων, κατευθύνσεων και
προτύπων που θα επιτρέπουν την κατάρτιση από τις υπηρεσίες των προϋπολογισμών τους
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σε συνάρτηση με τα αντίστοιχα προγράμματά τους υπό την επίβλεψη της Διευθύντριας.
Παρακολουθεί την κατάρτιση και την εξέλιξη των ταμειακών προγραμμάτων του Δήμου.
Διερευνά και εισηγείται τις κατάλληλες μεθόδους για την αντιμετώπιση των ταμειακών
αναγκών καθώς και για την εφαρμογή των αποφάσεων που σχετίζονται με την κάλυψη των
αναγκών αυτών. Συνεργάζεται με τις τράπεζες και μεριμνά για την αξιοποίηση των
διαθεσίμων του Δήμου. Τηρεί το σύστημα λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών
πράξεων του Δήμου (Γενική και αναλυτική λογιστική) και τις σχετικές λογιστικές διαδικασίες
καθώς και τα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τη
νομοθεσία. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση των
προγραμμάτων της Ε.Ε. που μετέχει ο Δήμος. Ο Δήμος συμμετέχει σε προγράμματα όπως το
Life, το Stratenergy και το ΕΣΠΑ. Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που
απαιτούνται για την ενημέρωση του συστήματος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών
πράξεων του Δήμου. Τηρεί το αρχείο των παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων
(μηχανήματα, οχήματα, συσκευές, εξοπλισμός κ.λπ.) και παρακολουθεί την κατανομή των
παγίων αυτών στις υπηρεσίες του Δήμου. Επίσης, παρακολουθεί και μεριμνά για την
εκπλήρωση όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.Μεριμνά για την
εκτέλεση, έκδοση, εκκαθάριση κάθε δαπάνης, έλεγχο της νομιμότητας των δικαιολογητικών
και των άλλων παραστατικών στοιχείων. Παρακολουθεί και ελέγχει τη λογιστική συμφωνία
των δοσοληπτικών λογαριασμών με τράπεζες, προμηθευτές, πιστωτές και άλλους
συναλλασσόμενους με τον Δήμο, καθώς και των δοσοληπτικών λογαριασμών με τα νομικά
πρόσωπα και τα ιδρύματα του Δήμου. Μεριμνά για την έκδοση των πάσης φύσεων
χρηματικών ενταλμάτων. Τηρεί αρχείο Παραστατικών Διαχείρισης των προηγουμένων
προγραμμάτων και έργων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους ειδικούς κανονισμούς των
φορέων από τους προέρχεται η σχετική χρηματοδότηση. Τηρεί το αρχείο συμβάσεων για
υπηρεσίες, έργα και προμήθειες που αναθέτει ο Δήμος. Παραλαμβάνει και ελέγχει τα
πάσης φύσεως παραστατικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για την πληρωμή των
οφειλών του Δήμου στους αντίστοιχους δικαιούχους και ελέγχει την ύπαρξη των
προϋποθέσεων για τη διενέργεια πληρωμών του Δήμου με βάση τις διατάξεις των
αντίστοιχων συμβάσεων, υπάρχει ηλεκτρονικό αρχείο. Ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών
στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου και ελέγχει την επάρκεια
των αντίστοιχων πιστώσεων. Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής των οφειλών του Δήμου και
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τα αποστέλλει στο Ταμείο για πληρωμή. Συγκεντρώνει τα στοιχεία μεταβολών και των
αντίστοιχων καταβληθέντων παροχών ή καταλογισθέντων ποσών προς το προσωπικό του
Δήμου, που έχουν επίδραση στην διαμόρφωση των αμοιβών του και μεριμνά για την
έκδοση των μισθολογικών καταστάσεων και την πληρωμή των αμοιβών. Μεριμνά για τη
έκδοση βεβαιώσεων καταβληθεισών αμοιβών προς το προσωπικό του Δήμου και για τον
υπολογισμό και την απόδοση προς τα ασφαλιστικά ταμεία των αντίστοιχων ασφαλιστικών
εισφορών.Το λογιστήριο χρησιμοποιεί το μηχανογραφικό πρόγραμμα της εταιρίας Singular
το Genesis. Η διευθύντρια είναι η μόνη που χρησιμοποιεί πλήρως τις δυνατότητες που της
παρέχει το πρόγραμμα.
Γραφείο Μισθοδοσίας: Ένας υπάλληλος στελεχώνει το γραφείο μισθοδοσίας ενώ
αναπληρώτρια του είναι η Διευθύντρια. Συντάσσει παραστατικά στοιχεία πληρωμής για τις
αμοιβές του τακτικού και έκτακτου προσωπικού του Δήμου. Ασχολείται με την μισθοδοσία
όλου του προσωπικού του Δήμου, συντάσσει τις μισθοδοτικές καταστάσεις και ελέγχει τα
μισθοδοτικά τους θέματα. Ενημερώνει το μηχανογραφικό σύστημα μισθοδοσίας με τα
ατομικά στοιχεία των εργαζομένων. Φροντίζει για τα ένσημα των εργαζομένων και την
εκκαθάριση των μισθοδοτικών καταστάσεων. Τηρεί αρχείο για όλες τις μισθοδοσίες
προσωπικού παρελθόντων ετών. Ενημερώνει το προσωπικό εγγράφως για τα μισθολογικά
τους στοιχεία και την πληρωμή των αποδοχών τους και των ασφαλιστικών τους εισφορών
και κοινοποιεί κάθε απόφαση ή πράξη που αφορά εργαζόμενο ή ομάδα εργαζομένων.
Συντάσσει παραστατικά πληρωμής για την καταβολή της αντιμισθίας των αιρετών.
Συντάσσει παραστατικά πληρωμής για τηνκαταβολή της αποζημίωσης μετακινήσεων εκτός
έδρας υπαλλήλων, αιρετών και μελών επιτροπών του Δήμου όταν μετακινούνται με εντολή
της υπηρεσίας. Φροντίζει για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των αιρετών, όταν
απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εκδίδει βεβαιώσεις και πιστοποιητικά για
την καταβολή αντιμισθίας των αιρετών ή των εξόδων μετακίνησής τους. Τηρεί αρχείο
διατελεσάντων αιρετών και μεριμνά για την έκδοση βεβαιώσεων.
Γραφείο Εσόδων : Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους
των χρηματικών υποχρεώσεων προς τον Δήμο που προκύπτουν από τα φυσικά και νομικά
πρόσωπα αναφορικά με φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώματα που περιοδικά πρέπει να
καταβάλλονται με βάση τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας. Ελέγχει την
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ακρίβεια των μεγεθών με βάση τα οποία υπολογίζονται το ύψος ανά υπόχρεο των
προηγούμενων φόρων, εισφορών, τελών, δικαιωμάτων κ.λπ. Δημιουργεί και τηρεί αρχεία
υπόχρεων για την καταβολή των επιμέρους ποσών που αποτελούν τακτικά έσοδα του
Δήμου. Επεξεργάζεται στοιχεία και υπολογίζει περιοδικά το ύψος των οφειλομένων ποσών
κατά κατηγορία προσόδου και υπόχρεο. Καταρτίζει βεβαιωτικούς καταλόγους υπόχρεων
και αντίστοιχων οφειλόμενων ποσών κατά κατηγορία προσόδου. Μεριμνά για την
ενημέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των προηγουμένων οφειλομένων ποσών και
μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών που ισχύουν για τις προσφυγές των υπόχρεων
όταν αμφισβητούν το ύψος των οφειλόμενων ποσών. Οριστικοποιεί τους βεβαιωτικούς
καταλόγους μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των τυχόν προσφυγών για την
εκτέλεση των αντίστοιχων εισπράξεων. Τηρεί τις αντίστοιχες διαδικασίες και εκδίδει
βεβαιώσεις που σχετίζονται με την είσπραξη διαφόρων τελών, δικαιωμάτων ή εισφορών.
Παρακολουθεί και μεριμνά για την τήρηση όλων των οικονομικών δοσοληψιών που
σχετίζονται με τη λειτουργία της παροχής υπηρεσιών του Δήμου μέσω των νεκροταφείων,
δημοτικών αγορών, της ύδρευσης κ.λπ.
Γραφείο Περιουσίας: Δεν έχει συσταθεί ακόμη παρότι υπάρχουν μισθωμένα περιουσιακά
στοιχεία του Δήμου. Λόγω του γεγονότος αυτού δεν μπορεί να υπάρξει ακριβής εικόνα για
τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αποδοχή και την αξιοποίηση των δωρεών και των
κληροδοτημάτων προς τον Δήμο, σύμφωνα με τους αντιστοίχους όρους. Δεν γίνεται
διερεύνηση μεθόδων αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας. Η μέριμνα για την
κατάρτιση συμβάσεων μισθώσεων και είσπραξης των μισθωμάτων καθώς και η τήρηση των
αρχείων της δημοτικής ακίνητης περιουσίας γίνεται με το μητρώο παγίων στα πλαίσια της
οικονομικής διεύθυνσης.
Γραφείο Προμηθειών: Σχεδιάζει και εισηγείται τις εσωτερικές διαδικασίες για την
κατάρτιση του προγράμματος απαιτούμενων προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου,
συγκεντρώνει τις αιτήσεις των δημοτικών υπηρεσιών καθώς και τις τεχνικές εκθέσεις,
εξετάζει τη σκοπιμότητα αυτών και διαμορφώνει περιοδικά προγράμματα για την
προμήθεια κάθε είδους υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών και εισηγείται αυτά για έγκριση
στα αρμόδια όργανα του Δήμου (υλικά για την εκτέλεση τεχνικών έργων, ανταλλακτικά,
λιπαντικά, καύσιμα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, μηχανήματα, εργαλεία, έπιπλα, είδη

289

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 2019-2023
γραφείου, μισθώσεις μεταφορικών μέσων, ασφαλίσεις κ.λπ.). Διενεργεί έρευνες αγοράς για
την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των ειδών ή των υπηρεσιών που ενδιαφέρουν το Δήμο
και τη λήψη στοιχείων τιμών προμήθειας ή υπηρεσίας. Διενεργεί τις διαδικασίες για την
ανάθεση των προμηθειών και των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, καθώς και αυτές των
ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Μεριμνά για την κατάρτιση προδιαγραφών σε συνεργασία με
τα αρμόδια κάθε φορά τμήματα του Δήμου, καταρτίζει το σχέδιο της διακήρυξης, των
συμβάσεων και όλων των αποφάσεων και εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών
που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής
των ειδών) στο εκάστοτε αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο του Δήμου, παρακολουθεί τη
λειτουργία τους και γενικά μεριμνά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση κάθε
προμήθειας ή υπηρεσίας μέχρι και την οριστική παραλαβή της, σύμφωνα πάντοτε με τις
ισχύουσες διατάξεις. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισμού υλικών και
εξοπλισμού ως άχρηστων υλικών ή ως υλικών που πλεονάζουν και τηρεί τις διαδικασίες
καταστροφής, απομάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών. Τηρεί τα πληροφοριακά
αρχεία και έγγραφα των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών. Πρέπει να τονιστεί ότι
γίνονται αρκετές απευθείας αναθέσεις λόγω και του γεγονότος ότι πρόκειται για έναν
νησιωτικό Δήμο, ο οποίος καλείται να καλύψει και έκτακτες ανάγκες. Διαγωνισμοί κυρίως
γίνονται για αγορά καυσίμων, τροφίμων καθώς και τη συντήρηση οχημάτων και
εμφανίζονται μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου.
Γραφείο Αποθήκης: Ο Δήμος έχει οργανωμένη αποθήκη αλλά όχι ηλεκτρονική. Το εν λόγω
γραφείο μεριμνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους προμηθευτές των κάθε είδους
υλικών παγίων (μηχανήματα − εξοπλισμός) ή αναλώσιμων που απαιτεί η λειτουργία του
Δήμου. Μεριμνά για την ενημέρωση των διαχειριστικών βιβλίων των αποθηκών (κατά
ποσότητα και αξία) με τα εισαγόμενα και εξαγόμενα είδη, και την τήρηση των διαδικασιών
χορήγησης των ειδών που τηρούνται στα αποθέματα των αποθηκών του Δήμου.
Παρακολουθεί τα αποθέματα των αποθηκών και διατυπώνει εισηγήσεις για την ανάγκη
ανανέωσής τους. Συνεργάζεται σχετικά με τις δημοτικές υπηρεσίες που κάνουν χρήση των
υλικών των αποθηκών. Τηρεί τις διαδικασίες χαρακτηρισμού υλικών ως άχρηστων ή ως
υλικών που πλεονάζουν και τήρηση των διαδικασιών καταστροφής, απομάκρυνσης ή
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εκποίησής τους. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών των περιοδικών απογραφών των
κάθε είδους υλικών και εξοπλισμού του Δήμου.
Aυτοτελές Τμήμα Ταμείου: Διενεργεί τις πληρωμές προς τους δικαιούχους με βάση τα
Εντάλματα Πληρωμών και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος.
Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και
μεριμνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα
επιμέρους εντάλματα πληρωμής. Οι ανωτέρω έλεγχοι ολοκληρώνονται με την έγκριση της
διευθύντριας.

Παραλαμβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων και των

αντίστοιχων οφειλόμενων στο Δήμο ποσών κατά κατηγορία εσόδου. Εκδίδει και μεριμνά
για την κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες. Διενεργεί τις εισπράξεις
των οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό σύστημα του Δήμου με τις
σχετικές ταμειακές εγγραφές. Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των
οφειλετών προς τον Δήμο και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις καθυστερούμενες
οφειλές. Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των
χρηματικών διαθεσίμων και τη διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω επιταγών αλλά
κυρίως μέσω ηλεκτρονικών μέσων. Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία του
Δήμου. Τηρεί αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντίστοιχων δικαιολογητικών που
χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου με τις
ταμειακές εγγραφές. Παρακολουθεί την ταμειακή ρευστότητα και προγραμματίζει τις
πληρωμές σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Μεριμνά, παρακολουθεί και
ρυθμίζει την διαδικασία για την είσπραξη, ταμειακά των φόρων, τελών και δικαιωμάτων
στις υπηρεσίες του Δήμου (αποκεντρωμένες υπηρεσίες, κοιμητήρια, δημοτικές αγορές
κ.λπ.). Ο τμηματάρχης παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του
Δήμου που ασχολούνται με εισπράξεις (αποκεντρωμένες υπηρεσίες, κοιμητήρια, δημοτικές
αγορές κ.λπ.).
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Απολογιστικοί Πίνακες 2017 - 2018
Η οικονομική διαχείριση του Δήμου είναι υποκείμενη τόσο στον προληπτικό όσο και στον
κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο Δήμος Θήρας καταρτίζει ετήσιους
προϋπολογισμούς και απολογισμούς.
Οι ακόλουθοι πίνακες εμφανίζουν τους ανακεφαλαιωτικούς απολογισμούς εσόδων για τα
έτη 2017 και 2018, σε απόλυτα μεγέθη αλλά και σε ποσοστιαία σύνθεση.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 2019-2023
Ποσά σε €
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
8.236.869,70
9.141.773,68
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
350.000,00
321.860,49
011 Μισθώματα
350.000,00
321.860,49
012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
70.000,00
108.231,25
021 Τόκοι κεφαλαίων
70.000,00
108.231,25
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
2.900.000,00
3.288.672,83
031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
2.900.000,00
3.288.672,83
032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).
033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).
034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2.059.220,00
2.520.324,00
041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν.547/1977)
7.100,00
7.776,80
043 Έσοδα από την εκμετάλλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών
11.000,00
10.890,00
044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας
406.120,00
416.439,08
045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών
1.340.000,00
1.824.170,44
046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα
295.000,00
261.047,68
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
236.500,00
261.608,98
051 Φόροι
235.000,00
253.834,06
052 Εισφορές
1.500,00
7.774,92
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
2.485.449,70
2.508.716,13
061 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
2.485.449,70
2.508.716,13
062 Απο θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
135.700,00
132.360,00
071 Λοιπά τακτικά έσοδα
135.700,00
132.360,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
5.187.515,96
3.766.813,46
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
198.280,00
158.540,00
121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
198.280,00
158.540,00
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
3.026.735,96
1.049.204,59
131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
433.915,50
411.760,00
132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ
2.592.820,46
637.444,59
14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
1.657.000,00
1.656.154,36
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ
178.500,00
501.804,22
151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα
178.500,00
501.804,22
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
127.000,00
401.110,29
161 Εσοδα από επιχειρήσεις
120.000,00
120.000,00
162 Εσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων
5.000,00
5.457,11
169 Λοιπά έκτακτα έσοδα
2.000,00
275.653,18
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
903.900,00
1.373.380,68
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ
872.400,00
1.372.240,68
211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά.
872.400,00
1.372.240,68
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ
31.500,00
1.140,00
221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά
31.500,00
1.140,00
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.
3.321.221,12
3.321.221,12
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ
3.321.221,12
3.321.221,12
321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα
2.485.738,27
2.485.738,27
322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα
835.482,85
835.482,85
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
1.456.500,00
1.208.325,35
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
1.432.500,00
1.201.205,81
411 Συνταξιοδοτικές εισφορές
172.000,00
80.143,64
412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις
480.500,00
405.330,30
413 Ασφαλιστικές εισφορές
720.000,00
673.446,64
414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων.
60.000,00
42.285,23
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
24.000,00
7.119,54
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
11.826.732,73 11.826.732,73
511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
3.917.837,90
3.917.837,90
512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
7.908.894,83
7.908.894,83
ΣΥΝΟΛΟ
30.932.739,51 30.638.247,02

ΕΤΟΣ 2017
Παραγραφές
Διαγραφές Ανείσπρακτα Εισπραχθέντα
13.407,01
58.759,31
9.069.607,36
13.407,01
40.356,31
268.097,17
13.407,01
40.356,31
268.097,17
108.231,25
108.231,25
3.288.672,83
3.288.672,83
18.403,00
2.501.921,00
7.776,80
10.890,00
416.439,08
13.950,40
1.810.220,04
4.452,60
256.595,08
261.608,98
253.834,06
7.774,92
2.508.716,13
2.508.716,13
132.360,00
132.360,00
42.349,04
144.548,84
3.579.915,58
158.540,00
158.540,00
1.049.204,59
411.760,00
637.444,59
1.656.154,36
42.349,04
144.548,84
314.906,34
42.349,04
144.548,84
314.906,34
401.110,29
120.000,00
5.457,11
275.653,18
252.936,63
1.120.444,05
252.936,63
1.119.304,05
252.936,63
1.119.304,05
1.140,00
1.140,00
90.917,20 2.816.330,15
413.973,77
90.917,20 2.816.330,15
413.973,77
584,32 2.157.045,44
328.108,51
90.332,88
659.284,71
85.865,26
1.208.325,35
1.201.205,81
80.143,64
405.330,30
673.446,64
42.285,23
7.119,54
11.826.732,73
3.917.837,90
7.908.894,83
146.673,25 3.272.574,93 27.218.998,84
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Ποσά σε €
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
9.388.740,08 10.030.977,55
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
360.000,00
403.016,57
011 Μισθώματα
360.000,00
403.016,57
012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
100.000,00
211.379,71
021 Τόκοι κεφαλαίων
100.000,00
211.379,71
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
3.350.000,00
3.477.656,72
031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
3.350.000,00
3.477.656,72
032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).
033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).
034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2.247.750,00
2.933.348,62
041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν.547/1977)
7.750,00
7.153,60
043 Έσοδα από την εκμετάλλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών
11.000,00
10.320,00
044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας
375.000,00
448.547,99
045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών
1.635.000,00
2.221.374,75
046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα
219.000,00
245.952,28
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
250.000,00
299.788,23
051 Φόροι
247.000,00
268.471,94
052 Εισφορές
3.000,00
31.316,29
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
2.983.990,08
2.548.338,60
061 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
2.474.934,68
2.548.338,60
062 Απο θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών
509.055,40
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
97.000,00
157.449,10
071 Λοιπά τακτικά έσοδα
97.000,00
157.449,10
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
4.669.755,78
3.538.282,90
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
114.000,00
50.088,00
121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
114.000,00
50.088,00
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
2.131.882,28
1.025.487,13
131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
459.615,50
446.117,04
132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ
1.672.266,78
579.370,09
14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
1.739.873,50
1.434.348,83
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ
229.000,00
426.919,73
151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα
229.000,00
426.919,73
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
455.000,00
601.439,21
161 Εσοδα από επιχειρήσεις
200.000,00
287.491,32
162 Εσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων
5.000,00
10.808,94
169 Λοιπά έκτακτα έσοδα
250.000,00
303.138,95
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
918.800,00
1.142.117,28
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ
917.800,00
1.141.727,28
211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά.
917.800,00
1.141.727,28
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ
1.000,00
390,00
221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά
1.000,00
390,00
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.
3.272.574,93
3.272.692,44
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ
3.272.574,93
3.272.692,44
321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα
2.468.741,38
2.468.858,89
322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα
803.833,55
803.833,55
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
1.540.000,00
1.364.800,49
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
1.525.000,00
1.358.700,31
411 Συνταξιοδοτικές εισφορές
12.000,00
412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις
568.000,00
473.775,87
413 Ασφαλιστικές εισφορές
880.000,00
856.906,70
414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων.
65.000,00
28.017,74
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
15.000,00
6.100,18
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
15.106.432,99 15.106.432,99
511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
5.316.375,96
5.316.375,96
512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
9.790.057,03
9.790.057,03
ΣΥΝΟΛΟ
34.896.303,78 34.455.303,65

ΕΤΟΣ 2018
Παραγραφές
Διαγραφές Ανείσπρακτα Εισπραχθέντα
70.551,96
9.960.425,59
59.519,36
343.497,21
59.519,36
343.497,21
211.379,71
211.379,71
5.000,00
3.472.656,72
5.000,00
3.472.656,72
6.032,60
2.927.316,02
7.153,60
10.320,00
6.032,60
442.515,39
2.221.374,75
245.952,28
299.788,23
268.471,94
31.316,29
2.548.338,60
2.548.338,60
157.449,10
157.449,10
28.636,76
3.509.646,14
50.088,00
50.088,00
1.025.487,13
446.117,04
579.370,09
1.434.348,83
28.636,76
398.282,97
28.636,76
398.282,97
601.439,21
287.491,32
10.808,94
303.138,95
20.159,64
1.121.957,64
20.159,64
1.121.567,64
20.159,64
1.121.567,64
390,00
390,00
82.371,09 2.904.983,66
285.337,69
82.371,09 2.904.983,66
285.337,69
68.931,42 2.177.453,43
222.474,04
13.439,67
727.530,23
62.863,65
1.364.800,49
1.358.700,31
473.775,87
856.906,70
28.017,74
6.100,18
15.106.432,99
5.316.375,96
9.790.057,03
82.371,09 3.024.332,02 31.348.600,54
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Ποσά σε €
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΤΟΣ 2017
Προϋπ/ντα
ΕΣΟΔΑ
Τακτικά έσοδα
Έκτατα & Λοιπά έσοδα
Χρηματικό υπόλοιπο

ΕΣΟΔΑ
Τακτικά έσοδα
Έκτατα & Λοιπά έσοδα
Χρηματικό υπόλοιπο

11.595.007,97
7.510.998,81
-

Παραγραφές
Βεβαιωθέντα - Διαγραφές Ανείσπρακτα Εισπραχθέντα
12.999.752,63
5.811.761,66
11.826.732,73
ΕΤΟΣ 2018

13.991,33
132.681,92
-

2.468.741,38
803.833,55
-

10.517.019,92
4.875.246,19
11.826.732,73

Προϋπ/ντα

Παραγραφές
Βεβαιωθέντα - Διαγραφές Ανείσπρακτα Εισπραχθέντα

12.775.281,46
7.014.589,33
-

13.641.563,72
5.707.306,94
-

68.931,42
13.439,67
-

2.268.165,03
756.166,99
-

11.304.467,27
4.937.700,28
-

Από τους ανωτέρω πίνακες προκύπτει ότι, αναφορικά με τη αναλογία των βεβαιωθέντων
τακτικών εσόδων του Δήμου Θήρας σε σχέση με τα έκτακτα και λοιπά έσοδα του Δήμου,τη
συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων αυτών καταλαμβάνουν τα τακτικά έσοδα σε ποσοστό
για το 2017 : 69,11% και για το 2018: 70,50%. Αντίστοιχα τα έκτακτα έσοδα, σε σχέση με τα
συνολικά βεβαιωθέντα έσοδα αποτελούν το 2017 το 30,89% και το 2018 το 29,50%.
Αξίζει να σημειωθεί πως τα συνολικά βεβαιωθέντα τακτικά και έκτακτα έσοδα του Δήμου
σημείωσαν αύξηση το 2018 σε σχέση με το 2017 2,86% με επιμέρους αύξηση των τακτικών
εσόδων 4,94%.
Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί ότι τα συνολικά εισπραχθέντα που προκύπτουν από τα
τακτικά έσοδα έχουν αυξηθεί το 2018 σε σχέση με το 2017 κατά 7,49%. Αντίστοιχα τα
συνολικά εισπραχθέντα που προκύπτουν από τα έκτακτα έσοδα έχουν αυξηθεί το 2018 σε
σχέση με το 2017 κατά 1,28%.
Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι ο Δήμος στηρίζεται κυρίως σε τακτικά έσοδα για
να λειτουργήσει και πως έχει καταφέρει να αυξήσει την εισπραξιμότητα των εσόδων
ανάμεσα στα δύο έτη αναφοράς. Αυτό το γεγονός λειτουργεί ως θετική ένδειξη για την
εξασφάλιση της απαιτούμενης ρευστότητας.
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Οι ακόλουθοι πίνακες εμφανίζουν τους ανακεφαλαιωτικούς απολογισμούς εξόδων ανά
υπηρεσία του Δήμου για τα έτη 2017 και 2018, σε απόλυτα μεγέθη αλλά και σε ποσοστιαία
σύνθεση.
Ποσά σε €
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΤΟΣ 2017

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι - τέλη
64 Λοιπά γενικά έξοδα
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους.
67 Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
68 Λοιπά έξοδα
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
73 Έργα
74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
82 Λοιπές αποδόσεις
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
85 βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
ΣΥΝΟΛΟ

Προϋπ/ντα
4.031.672,81
148.322,69
402.800,00
66.800,00
290.500,00
519.820,19
85.301,24
-

Χορηγ/σεις
Αναπλ/τικες
Έκτακτες και Ειδικές
Πιστώσεις
3.768.457,71
148.322,69
421.852,13
70.800,00
220.834,23
401.656,39
85.301,24
-

Ενταλθέντα
2.751.351,12
115.148,55
278.404,86
57.970,07
216.120,13
151.032,37
83.713,94
-

Αδιάθετες
Υπόλοιπα
Πιστώσεις
Πληρωτέα Υπερβάσεις
1.017.106,59
33.174,14
143.447,27
12.829,93
4.714,10
250.624,02
1.587,30
-

2.492.128,69
26.000,00
5.292.227,53
900.000,00
1.456.500,00
-

2.359.973,23
59.717,80
5.306.569,33
869.890,52
1.456.500,00
-

1.824.677,30
24.283,90
1.967.007,75
806.875,47
1.160.132,28
-

535.295,93
35.433,90
3.347.874,80
63.015,05
304.680,94
-

-

8.313,22
8.313,22
-

2.935.727,53
9.323.900,34

2.980.178,81
9.075.027,04

4.718.358,87

2.980.178,81
4.364.981,39

-

8.313,22
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Ποσά σε €
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι - τέλη
64 Λοιπά γενικά έξοδα
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους.
67 Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
68 Λοιπά έξοδα
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
73 Έργα
74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
82 Λοιπές αποδόσεις
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
85 βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
ΣΥΝΟΛΟ

Προϋπ/ντα
1.732.632,08
1.006.256,00
57.080,00
527.361,08
135,00
27.300,00
114.500,00

ΕΤΟΣ 2017
Χορηγ/σεις
Αναπλ/τικες
Έκτακτες και Ειδικές
Πιστώσεις
Ενταλθέντα
2.116.774,21
1.633.739,59
1.082.756,00
898.610,16
57.080,00
18.640,00
744.003,21
561.935,47
135,00
135,00
27.300,00
14.852,22
205.500,00
139.566,74

Αδιάθετες
Υπόλοιπα
Πιστώσεις
Πληρωτέα
483.034,62
184.145,84
38.440,00
182.067,74
12.447,78
65.933,26
-

112.500,00
105.500,00
7.000,00
-

142.224,64
135.224,64
7.000,00
-

70.352,58
63.352,58
7.000,00
-

71.872,06
71.872,06
554.906,68
-

-

1.845.132,08

2.258.998,85

1.704.092,17

554.906,68
1.109.813,36

-
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Ποσά σε €
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΤΟΣ 2017
Χορηγ/σεις
Αναπλ/τικες
Έκτακτες και Ειδικές
ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προϋπ/ντα
Πιστώσεις
Ενταλθέντα
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
835.800,60
350.890,20
171.603,67
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
139.495,20
156.640,20
140.176,80
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
3.000,00
3.000,00
62 Παροχές τρίτων
127.100,00
133.100,00
26.998,21
63 Φόροι - τέλη
2.150,00
2.150,00
1.495,00
64 Λοιπά γενικά έξοδα
23.000,00
23.000,00
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
32.000,00
33.000,00
2.933,66
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους.
67 Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
68 Λοιπά έξοδα
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
73 Έργα
74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
82 Λοιπές αποδόσεις
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
85 βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
ΣΥΝΟΛΟ

Αδιάθετες
Υπόλοιπα
Πιστώσεις
Πληρωτέα
179.286,53
16.463,40
3.000,00
106.101,79
655,00
23.000,00
30.066,34
-

509.055,40
340.000,00
340.000,00
-

362.000,00
340.000,00
22.000,00
-

1.736,00
1.736,00
-

360.264,00
338.264,00
22.000,00
-

-

1.175.800,60

712.890,20

173.339,67

539.550,53

-
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Ποσά σε €
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι - τέλη
64 Λοιπά γενικά έξοδα
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους.
67 Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
68 Λοιπά έξοδα
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
73 Έργα
74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
82 Λοιπές αποδόσεις
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
85 βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
ΣΥΝΟΛΟ

Προϋπ/ντα
3.695.753,66
782.902,66
87.000,00
2.558.280,00
700,00
37.500,00
229.000,00

ΕΤΟΣ 2017
Χορηγ/σεις
Αναπλ/τικες
Έκτακτες και Ειδικές
Πιστώσεις
Ενταλθέντα
4.086.681,64 3.077.714,90
869.342,66
712.975,04
111.800,00
87.000,00
2.682.967,98 2.162.101,55
700,00
635,00
39.500,00
8.306,44
382.000,00
106.696,87

Αδιάθετες
Υπόλοιπα
Πιστώσεις Πληρωτέα
1.008.966,74
156.367,62
24.800,00
520.866,43
65,00
31.193,56
275.303,13
-

371,00
1.021.482,40
344.400,00
677.082,40
140.857,04
100.000,00
-

371,00
1.139.052,80
367.600,00
771.452,80
66.610,60
29.185,27
-

354.029,17
101.516,32
252.512,85
29.185,27
29.185,27
-

371,00
785.023,63
266.083,68
518.939,95
37.425,33
-

-

40.857,04
4.858.093,10

37.425,33
5.292.345,04

3.460.929,34

37.425,33
1.831.415,70

-

Ποσά σε €
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΤΟΣ 2017

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι - τέλη
64 Λοιπά γενικά έξοδα
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους.
67 Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
68 Λοιπά έξοδα
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
73 Έργα
74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
82 Λοιπές αποδόσεις
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
85 βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
ΣΥΝΟΛΟ

Προϋπ/ντα
1.251.458,97
433.992,47
108.845,00
386.401,50
1.320,00
31.900,00
289.000,00

Χορηγ/σεις
Αναπλ/τικες
Έκτακτες και Ειδικές
Πιστώσεις
1.315.858,93
468.982,47
112.978,34
440.440,88
1.320,00
24.910,00
267.227,24

Ενταλθέντα
426.191,12
271.809,04
9.985,00
90.091,20
1.208,20
14.794,23
38.303,45

8.960.197,00
737.000,00
7.467.121,10
756.075,90
-

9.638.047,82
1.009.237,56
7.893.980,61
734.829,65
-

962.756,98
96.938,88
865.818,10
-

8.675.290,84
912.298,68
7.028.162,51
734.829,65
-

-

10.211.655,97

10.953.906,75

1.388.948,10

9.564.958,65

-

Αδιάθετες
Υπόλοιπα
Πιστώσεις
Πληρωτέα
889.667,81
197.173,43
102.993,34
350.349,68
111,80
10.115,77
228.923,79
-
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Ποσά σε €
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΤΟΣ 2017

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι - τέλη
64 Λοιπά γενικά έξοδα
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους.
67 Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
68 Λοιπά έξοδα
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
73 Έργα
74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
82 Λοιπές αποδόσεις
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
85 βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
ΣΥΝΟΛΟ

Προϋπ/ντα
229.541,00
83.291,00
69.750,00
5.000,00
71.500,00

Χορηγ/σεις
Αναπλ/τικες
Έκτακτες και Ειδικές
Πιστώσεις
347.181,00
59.091,00
211.590,00
5.000,00
71.500,00

Ενταλθέντα
135.489,67
50.144,57
53.152,38
113,58
32.079,14

42.403,38
42.403,38
-

75.767,76
75.767,76
-

42.284,00
42.284,00
-

33.483,76
33.483,76
-

-

271.944,38

422.948,76

177.773,67

245.175,09

-

Αδιάθετες
Υπόλοιπα
Πιστώσεις
Πληρωτέα
211.691,33
8.946,43
158.437,62
4.886,42
39.420,86
-

Ποσά σε €
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΤΟΣ 2017

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι - τέλη
64 Λοιπά γενικά έξοδα
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους.
67 Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
68 Λοιπά έξοδα
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
73 Έργα
74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
82 Λοιπές αποδόσεις
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
85 βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
ΣΥΝΟΛΟ

Προϋπ/ντα
197.417,00
98.167,00
74.400,00
22.450,00
2.000,00
400,00

197.417,00

Χορηγ/σεις
Αναπλ/τικες
Έκτακτες και Ειδικές
Πιστώσεις
221.417,02
107.767,00
86.800,02
22.450,00
2.000,00
2.400,00

221.417,02

Ενταλθέντα
114.966,25
97.068,88
17.102,37
795,00

114.966,25

Αδιάθετες
Υπόλοιπα
Πιστώσεις
Πληρωτέα
106.450,77
10.698,12
86.800,02
5.347,63
2.000,00
1.605,00
-

106.450,77

-
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Ποσά σε €
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΤΟΣ 2017
Χορηγ/σεις
Αναπλ/τικες
Έκτακτες και Ειδικές
Προϋπ/ντα
Πιστώσεις
24.618,37
25.571,10
23.618,37
24.873,37
1.000,00
697,73

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι - τέλη
64 Λοιπά γενικά έξοδα
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους.
67 Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
68 Λοιπά έξοδα
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
73 Έργα
74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
82 Λοιπές αποδόσεις
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
85 βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
ΣΥΝΟΛΟ

656,65
-

408,92
-

656,65
25.275,02

408,92
25.980,02

Ενταλθέντα
24.123,72
24.123,72
-

24.123,72

Αδιάθετες
Υπόλοιπα
Πιστώσεις
Πληρωτέα
1.447,38
749,65
697,73
-

408,92
-

-

408,92
1.856,30

-

Ποσά σε €
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΤΟΣ 2017

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι - τέλη
64 Λοιπά γενικά έξοδα
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους.
67 Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
68 Λοιπά έξοδα
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
73 Έργα
74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
82 Λοιπές αποδόσεις
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
85 βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
ΣΥΝΟΛΟ

Προϋπ/ντα
53.442,00
40.472,00
2.750,00
220,00
10.000,00

53.442,00

Χορηγ/σεις
Αναπλ/τικες
Έκτακτες και Ειδικές
Πιστώσεις
69.442,00
52.472,00
5.750,00
220,00
11.000,00

69.442,00

Ενταλθέντα
42.470,59
41.696,81
170,00
185,20
418,58

42.470,59

Αδιάθετες
Υπόλοιπα
Πιστώσεις
Πληρωτέα
26.971,41
10.775,19
5.580,00
34,80
10.581,42
-

26.971,41

-
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Ποσά σε €
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις Χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΤΟΣ 2017
Χορηγ/σεις
Αναπλ/τικες
Έκτακτες και Ειδικές
ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προϋπ/ντα
Πιστώσεις
Ενταλθέντα
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
98.280,00
98.280,00
25.762,16
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
79.200,00
79.200,00
20.652,76
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι - τέλη
64 Λοιπά γενικά έξοδα
19.080,00
19.080,00
5.109,40
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους.
67 Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
68 Λοιπά έξοδα
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
73 Έργα
74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
82 Λοιπές αποδόσεις
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
85 βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
ΣΥΝΟΛΟ

98.280,00

98.280,00

25.762,16

Αδιάθετες
Υπόλοιπα
Πιστώσεις
Πληρωτέα
72.517,84
58.547,24
13.970,60
-

-

-

72.517,84

-
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Ποσά σε €
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΥΤΗΣΗΣ (Έργα και Δράσεις Χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΤΟΣ 2017
Χορηγ/σεις
Αναπλ/τικες
Έκτακτες και Ειδικές
Αδιάθετες
ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προϋπ/ντα
Πιστώσεις
Ενταλθέντα
Πιστώσεις
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
100.000,00
100.000,00
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι - τέλη
64 Λοιπά γενικά έξοδα
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους.
67 Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
68 Λοιπά έξοδα
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
73 Έργα
74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
82 Λοιπές αποδόσεις
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
85 βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
ΣΥΝΟΛΟ

Υπόλοιπα
Πληρωτέα
-

553.166,92
553.166,92
-

100.000,00
426.764,76
390.000,00
36.764,76
-

100.000,00
30.362,19
30.362,19
-

396.402,57
390.000,00
6.402,57
-

-

553.166,92

526.764,76

130.362,19

396.402,57

-
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Ποσά σε €
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και Δράσεις Χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΤΟΣ 2017
Χορηγ/σεις
Αναπλ/τικες
Έκτακτες και Ειδικές
Αδιάθετες
Υπόλοιπα
ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προϋπ/ντα
Πιστώσεις
Ενταλθέντα
Πιστώσεις
Πληρωτέα
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι - τέλη
64 Λοιπά γενικά έξοδα
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους.
67 Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
68 Λοιπά έξοδα
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
812.000,00
812.000,00
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
73 Έργα
812.000,00
812.000,00
74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
82 Λοιπές αποδόσεις
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
85 βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
ΣΥΝΟΛΟ
812.000,00
812.000,00
-
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Ποσά σε €
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΤΟΣ 2017

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι - τέλη
64 Λοιπά γενικά έξοδα
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους.
67 Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
68 Λοιπά έξοδα
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
73 Έργα
74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
82 Λοιπές αποδόσεις
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
85 βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
ΣΥΝΟΛΟ

Προϋπ/ντα
584.040,00
148.040,00
314.000,00
1.500,00
8.000,00
112.500,00

584.040,00

Χορηγ/σεις
Αναπλ/τικες
Έκτακτες και Ειδικές
Πιστώσεις
439.040,00
154.040,00
151.000,00
1.500,00
10.000,00
122.500,00

439.040,00

Ενταλθέντα
128.555,38
70.364,93
22.477,46
1.295,00
2.120,00
32.297,99

128.555,38

Αδιάθετες
Υπόλοιπα
Πιστώσεις
Πληρωτέα
310.484,62
83.675,07
128.522,54
205,00
7.880,00
90.202,01
-

-

-

310.484,62
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Ποσά σε €
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΤΟΣ 2017

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι - τέλη
64 Λοιπά γενικά έξοδα
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους.
67 Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
68 Λοιπά έξοδα
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
73 Έργα
74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
82 Λοιπές αποδόσεις
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
85 βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
ΣΥΝΟΛΟ

Χορηγ/σεις
Αναπλ/τικες
Έκτακτες και Ειδικές
Προϋπ/ντα
Πιστώσεις
20.886,00
22.886,00
20.886,00
22.886,00
-

20.886,00

22.886,00

Ενταλθέντα
22.883,74
22.883,74
-

22.883,74

Αδιάθετες
Υπόλοιπα
Πιστώσεις
Πληρωτέα
2,26
2,26
-

-

-

2,26

-
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Ποσά σε €
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΤΟΣ 2017

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι - τέλη
64 Λοιπά γενικά έξοδα
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους.
67 Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
68 Λοιπά έξοδα
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
73 Έργα
74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
82 Λοιπές αποδόσεις
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
85 βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
ΣΥΝΟΛΟ

Προϋπ/ντα
12.755.542,49
3.004.643,39
802.875,00
4.005.142,58
296.525,00
673.600,19
85.301,24
859.900,00

Χορηγ/σεις
Αναπλ/τικες
Έκτακτες και Ειδικές
Πιστώσεις
12.962.479,81
3.226.373,39
1.005.100,49
4.250.512,07
226.859,23
552.446,39
85.301,24
1.095.824,97

Ενταλθέντα
8.654.851,91
2.465.655,00
447.182,24
2.938.846,33
221.073,53
196.328,24
83.713,94
353.091,43

3.001.555,09
26.000,00
11.029.749,70
1.569.303,38
8.697.370,42
756.075,90
7.000,00
5.433.741,22
1.000.000,00
1.456.500,00
-

2.460.344,23
59.717,80
12.595.857,78
1.927.829,96
9.889.433,41
771.594,41
7.000,00
5.373.588,85
899.075,79
1.456.500,00
-

1.924.677,30
24.283,90
1.461.520,92
305.827,78
1.118.330,95
30.362,19
7.000,00
1.996.193,02
836.060,74
1.160.132,28
-

535.666,93
35.433,90
11.134.336,86
1.622.002,18
8.771.102,46
741.232,22
3.377.395,83
63.015,05
296.367,72
-

-

2.977.241,22
29.219.033,41

3.018.013,06
30.931.926,44

12.112.565,85

3.018.013,06
18.819.360,59

-

Αδιάθετες
Υπόλοιπα
Πιστώσεις
Πληρωτέα
4.307.627,90
760.718,39
557.918,25
1.311.665,74
5.785,70
356.118,15
1.587,30
742.733,54
-
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Ποσά σε €
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι - τέλη
64 Λοιπά γενικά έξοδα
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές 67 Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
68 Λοιπά έξοδα
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
73 Έργα
74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
82 Λοιπές αποδόσεις
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ
85 εντός του οικονομικού έτους
ΣΥΝΟΛΟ

Προϋπ/ντα
4.280.887,20
150.534,55
441.497,88
76.800,00
321.000,00
424.700,00
85.301,24
-

ΕΤΟΣ 2018
Χορηγ/σεις
Αναπλ/τικες
Έκτακτες και Ειδικές
Πιστώσεις
Ενταλθέντα
4.873.265,43 3.624.498,34
150.534,55
116.549,30
454.997,88
328.761,59
76.800,00
56.270,12
348.000,00
335.535,47
753.400,00
424.844,47
86.301,24
85.849,95
-

Αδιάθετες
Υπόλοιπα
Πιστώσεις Πληρωτέα
1.248.767,09
33.985,25
126.236,29
20.529,88
12.464,53
328.555,53
451,29
-

2.758.053,53
23.000,00
5.232.095,29
920.000,00
1.485.000,00
-

2.890.231,76
113.000,00
5.053.389,70
576.222,06
1.540.000,00
-

2.241.209,95
35.477,49
1.838.021,35
512.306,40
1.325.714,95
-

649.021,81
77.522,51
3.215.368,35
63.915,66
214.285,05
-

-

2.827.095,29
9.512.982,49

2.937.167,64
9.926.655,13

5.462.519,69

2.937.167,64
4.464.135,44

-
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Ποσά σε €
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι - τέλη
64 Λοιπά γενικά έξοδα
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές 67 Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
68 Λοιπά έξοδα
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
73 Έργα
74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
82 Λοιπές αποδόσεις
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ
85 εντός του οικονομικού έτους
ΣΥΝΟΛΟ

Προϋπ/ντα
1.757.126,12
973.046,12
57.080,00
561.600,00
200,00
25.200,00
140.000,00

ΕΤΟΣ 2018
Χορηγ/σεις
Αναπλ/τικες
Έκτακτες και Ειδικές
Πιστώσεις
Ενταλθέντα
1.825.393,27 1.319.813,49
979.313,27
910.717,79
67.080,00
18.640,00
573.600,00
322.628,52
200,00
135,00
35.200,00
16.293,61
170.000,00
51.398,57

Αδιάθετες
Υπόλοιπα
Πιστώσεις
Πληρωτέα
505.579,78
68.595,48
48.440,00
250.971,48
65,00
18.906,39
118.601,43
-

339.461,00
332.461,00
7.000,00
-

255.751,00
248.751,00
7.000,00
-

107.015,38
100.015,38
7.000,00
-

148.735,62
148.735,62
-

-

2.096.587,12

2.081.144,27

1.426.828,87

654.315,40

-
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Ποσά σε €
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι - τέλη
64 Λοιπά γενικά έξοδα
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές 67 Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
68 Λοιπά έξοδα
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
73 Έργα
74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
82 Λοιπές αποδόσεις
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ
85 εντός του οικονομικού έτους
ΣΥΝΟΛΟ

Προϋπ/ντα
894.010,40
138.705,00
182.100,00
2.650,00
38.000,00
23.500,00

ΕΤΟΣ 2018
Χορηγ/σεις
Αναπλ/τικες
Έκτακτες και Ειδικές
Πιστώσεις
Ενταλθέντα
1.193.105,40
333.060,74
141.700,00
119.153,08
221.300,00
152.949,52
256.900,00
47.660,86
2.650,00
1.390,00
38.000,00
3.595,38
23.500,00
8.311,90

Αδιάθετες
Υπόλοιπα
Πιστώσεις
Πληρωτέα
860.044,66
22.546,92
68.350,48
209.239,14
1.260,00
34.404,62
15.188,10
-

509.055,40
678.400,00
678.400,00
-

509.055,40
785.500,00
762.500,00
23.000,00
-

95.249,80
75.099,80
20.150,00
-

509.055,40
690.250,20
687.400,20
2.850,00
-

-

1.572.410,40

1.978.605,40

428.310,54

1.550.294,86

-

Ποσά σε €
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι - τέλη
64 Λοιπά γενικά έξοδα
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές 67 Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
68 Λοιπά έξοδα
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
73 Έργα
74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
82 Λοιπές αποδόσεις
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ
85 εντός του οικονομικού έτους
ΣΥΝΟΛΟ

Προϋπ/ντα
4.143.682,67
1.005.589,49
114.200,00
2.602.772,18
1.750,00
33.000,00
386.000,00

ΕΤΟΣ 2018
Χορηγ/σεις
Αναπλ/τικες
Έκτακτες και Ειδικές
Πιστώσεις
Ενταλθέντα
4.303.454,18 3.268.500,80
1.077.363,89
910.109,25
114.200,00
99.155,32
2.598.043,69 2.120.691,11
1.750,00
1.747,00
36.000,00
7.462,61
475.725,60
129.335,51

Αδιάθετες
Υπόλοιπα
Πιστώσεις
Πληρωτέα
1.034.953,38
167.254,64
15.044,68
477.352,58
3,00
28.537,39
346.390,09
-

371,00
1.069.364,83
420.000,00
649.364,83
235.973,62
200.000,00
-

371,00
1.390.194,74
736.907,44
653.287,30
142.239,91
107.159,62
-

82.742,60
12.732,32
70.010,28
107.159,62
107.159,62
-

371,00
1.307.452,14
724.175,12
583.277,02
35.080,29
-

-

35.973,62
5.449.021,12

35.080,29
5.835.888,83

3.458.403,02

35.080,29
2.377.485,81

-
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Ποσά σε €
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι - τέλη
64 Λοιπά γενικά έξοδα
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές 67 Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
68 Λοιπά έξοδα
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
73 Έργα
74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
82 Λοιπές αποδόσεις
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ
85 εντός του οικονομικού έτους
ΣΥΝΟΛΟ

Προϋπ/ντα
1.253.118,62
403.261,00
71.860,00
442.047,62
1.950,00
21.000,00
313.000,00

ΕΤΟΣ 2018
Χορηγ/σεις
Αναπλ/τικες
Έκτακτες και Ειδικές
Πιστώσεις
Ενταλθέντα
1.438.019,73
737.741,53
410.261,00
338.325,36
154.828,00
75.868,00
509.980,73
263.126,05
1.950,00
1.852,20
21.000,00
5.925,85
340.000,00
52.644,07

Αδιάθετες
Υπόλοιπα
Πιστώσεις
Πληρωτέα
700.278,20
71.935,64
78.960,00
246.854,68
97,80
15.074,15
287.355,93
-

10.123.900,26
912.000,00
8.233.461,18
978.439,08
-

11.527.522,06
956.660,00
9.313.032,08
1.257.829,98
-

763.907,53
19.353,92
691.207,58
53.346,03
-

10.763.614,53
937.306,08
8.621.824,50
1.204.483,95
-

-

11.377.018,88

12.965.541,79

1.501.649,06

11.463.892,73

-
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Ποσά σε €
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι - τέλη
64 Λοιπά γενικά έξοδα
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές 67 Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
68 Λοιπά έξοδα
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
73 Έργα
74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
82 Λοιπές αποδόσεις
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ
85 εντός του οικονομικού έτους
ΣΥΝΟΛΟ

Προϋπ/ντα
278.360,00
38.795,00
166.900,00
150,00
5.500,00
67.015,00

ΕΤΟΣ 2018
Χορηγ/σεις
Αναπλ/τικες
Έκτακτες και Ειδικές
Πιστώσεις
Ενταλθέντα
289.110,00
135.378,54
39.545,00
34.831,47
166.900,00
57.090,23
150,00
5.500,00
141,98
77.015,00
43.314,86

64.483,76
33.483,76
31.000,00
-

81.483,76
81.483,76
-

342.843,76

370.593,76

135.378,54

Αδιάθετες
Υπόλοιπα
Πιστώσεις
Πληρωτέα
153.731,46
4.713,53
109.809,77
150,00
5.358,02
33.700,14
81.483,76
81.483,76
-

-

235.215,22

-
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Ποσά σε €
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι - τέλη
64 Λοιπά γενικά έξοδα
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές 67 Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
68 Λοιπά έξοδα
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
73 Έργα
74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
82 Λοιπές αποδόσεις
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ
85 εντός του οικονομικού έτους
ΣΥΝΟΛΟ

Προϋπ/ντα
248.871,00
147.021,00
74.400,00
22.450,00
3.000,00
2.000,00
248.871,00

ΕΤΟΣ 2018
Χορηγ/σεις
Αναπλ/τικες
Έκτακτες και Ειδικές
Πιστώσεις
Ενταλθέντα
248.871,00
98.774,65
147.021,00
92.976,97
74.400,00
22.450,00
5.047,68
3.000,00
2.000,00
750,00
248.871,00

-

Αδιάθετες
Υπόλοιπα
Πιστώσεις
Πληρωτέα
150.096,35
54.044,03
74.400,00
17.402,32
3.000,00
1.250,00
-

98.774,65

150.096,35

-

Ποσά σε €
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι - τέλη
64 Λοιπά γενικά έξοδα
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές 67 Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
68 Λοιπά έξοδα
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
73 Έργα
74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
82 Λοιπές αποδόσεις
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ
85 εντός του οικονομικού έτους
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΟΣ 2018
Χορηγ/σεις
Αναπλ/τικες
Έκτακτες και Ειδικές
Προϋπ/ντα
Πιστώσεις
Ενταλθέντα
31.139,34
31.129,67
23.249,25
26.139,34
26.139,34
23.249,25
5.000,00
4.990,33
407,33
-

327,00
-

407,33
31.546,67

327,00
31.456,67

23.249,25

Αδιάθετες
Υπόλοιπα
Πιστώσεις
Πληρωτέα
7.880,42
2.890,09
4.990,33
327,00
-

-

327,00
8.207,42

-
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Ποσά σε €
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι - τέλη
64 Λοιπά γενικά έξοδα
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές 67 Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
68 Λοιπά έξοδα
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
73 Έργα
74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
82 Λοιπές αποδόσεις
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ
85 εντός του οικονομικού έτους
ΣΥΝΟΛΟ

Προϋπ/ντα
60.196,00
44.946,00
3.500,00
250,00
500,00
11.000,00
60.196,00

ΕΤΟΣ 2018
Χορηγ/σεις
Αναπλ/τικες
Έκτακτες και Ειδικές
Πιστώσεις
Ενταλθέντα
65.196,00
42.758,74
44.946,00
38.930,40
3.500,00
2.359,39
250,00
185,20
500,00
16.000,00
1.283,75
5.000,00
5.000,00
70.196,00

42.758,74

Αδιάθετες
Υπόλοιπα
Πιστώσεις
Πληρωτέα
22.437,26
6.015,60
1.140,61
64,80
500,00
14.716,25
5.000,00
5.000,00
-

-

27.437,26

-
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Ποσά σε €
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις Χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΤΟΣ 2018
Χορηγ/σεις
Αναπλ/τικες
Έκτακτες και Ειδικές
ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προϋπ/ντα
Πιστώσεις
Ενταλθέντα
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
115.700,00
138.437,85
64.657,63
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
93.250,00
112.928,97
51.478,30
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι - τέλη
64 Λοιπά γενικά έξοδα
22.450,00
25.508,88
13.179,33
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές 67 Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
68 Λοιπά έξοδα
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
73 Έργα
74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
82 Λοιπές αποδόσεις
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ
85 εντός του οικονομικού έτους
ΣΥΝΟΛΟ
115.700,00
138.437,85
64.657,63

Αδιάθετες
Υπόλοιπα
Πιστώσεις
Πληρωτέα
73.780,22
61.450,67
12.329,55
73.780,22

315
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Ποσά σε €
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΥΤΗΣΗΣ (Έργα και Δράσεις Χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΤΟΣ 2018
Χορηγ/σεις
Αναπλ/τικες
Έκτακτες και Ειδικές
ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προϋπ/ντα
Πιστώσεις
Ενταλθέντα
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι - τέλη
64 Λοιπά γενικά έξοδα
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές 67 Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
68 Λοιπά έξοδα
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
73 Έργα
74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
24.449,64
23.684,88
23.684,88
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
82 Λοιπές αποδόσεις
24.449,64
23.684,88
23.684,88
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ
85 εντός του οικονομικού έτους
ΣΥΝΟΛΟ
24.449,64
23.684,88
23.684,88

Αδιάθετες
Πιστώσεις
-

Υπόλοιπα
Πληρωτέα
-

-

-

-

-

Ποσά σε €
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και Δράσεις Χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΤΟΣ 2018
Χορηγ/σεις
Αναπλ/τικες
Έκτακτες και Ειδικές
Αδιάθετες
Υπόλοιπα
ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προϋπ/ντα
Πιστώσεις
Ενταλθέντα
Πιστώσεις
Πληρωτέα
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
18.500,00
18.500,00
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
15.000,00
15.000,00
62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι - τέλη
64 Λοιπά γενικά έξοδα
3.500,00
3.500,00
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές 67 Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
68 Λοιπά έξοδα
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
783.859,17
788.359,17
387.966,98
400.392,19
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
20.000,00
20.000,00
73 Έργα
783.859,17
766.859,17
387.966,98
378.892,19
74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
1.500,00
1.500,00
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
82 Λοιπές αποδόσεις
83 Προβλέψεις
Επιχορηγούμενες
Πληρωμές
Υποχρεώσεων
Π.Ο.Ε. βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ
μη είσπραξης
εισπρακτέων
υπολοίπων
85 εντός του οικονομικού έτους
ΣΥΝΟΛΟ
783.859,17
806.859,17
387.966,98
418.892,19
-
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Ποσά σε €
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και Δράσεις Χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΤΟΣ 2018
Χορηγ/σεις
Αναπλ/τικες
Έκτακτες και Ειδικές
ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προϋπ/ντα
Πιστώσεις
Ενταλθέντα
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
9.800,00
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
5.000,00
62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι - τέλη
64 Λοιπά γενικά έξοδα
4.800,00
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές 67 Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
68 Λοιπά έξοδα
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
55.200,00
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
55.200,00
73 Έργα
74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
82 Λοιπές αποδόσεις
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ
85 εντός του οικονομικού έτους
ΣΥΝΟΛΟ
65.000,00
-

Αδιάθετες
Υπόλοιπα
Πιστώσεις
Πληρωτέα
9.800,00
5.000,00
4.800,00
55.200,00
55.200,00
-

-

65.000,00

-
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Ποσά σε €
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι - τέλη
64 Λοιπά γενικά έξοδα
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές 67 Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
68 Λοιπά έξοδα
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
73 Έργα
74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
82 Λοιπές αποδόσεις
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ
85 εντός του οικονομικού έτους
ΣΥΝΟΛΟ

Προϋπ/ντα
261.826,00
75.026,00
68.000,00
2.000,00
3.000,00
113.800,00
261.826,00

ΕΤΟΣ 2018
Χορηγ/σεις
Αναπλ/τικες
Έκτακτες και Ειδικές
Πιστώσεις
Ενταλθέντα
261.826,00
128.774,52
75.026,00
70.821,08
68.000,00
30.422,79
2.000,00
1.365,00
3.000,00
113.800,00
26.165,65
261.826,00

128.774,52

Αδιάθετες
Υπόλοιπα
Πιστώσεις Πληρωτέα
133.051,48
4.204,92
37.577,21
635,00
3.000,00
87.634,35
133.051,48
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Ποσά σε €
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι - τέλη
64 Λοιπά γενικά έξοδα
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές 67 Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
68 Λοιπά έξοδα
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
73 Έργα
74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
82 Λοιπές αποδόσεις
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ
85 εντός του οικονομικού έτους
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΟΣ 2018
Χορηγ/σεις
Αναπλ/τικες
Έκτακτες και Ειδικές
Προϋπ/ντα
Πιστώσεις
Ενταλθέντα
21.684,00
21.684,00
21.253,20
21.684,00
21.684,00
21.253,20
21.684,00

21.684,00

21.253,20

Αδιάθετες
Υπόλοιπα
Πιστώσεις
Πληρωτέα
430,80
430,80
-

-

430,80

-
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Ποσά σε €
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι - τέλη
64 Λοιπά γενικά έξοδα
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές 67 Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
68 Λοιπά έξοδα
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
73 Έργα
74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
82 Λοιπές αποδόσεις
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ
85 εντός του οικονομικού έτους
ΣΥΝΟΛΟ

Προϋπ/ντα
13.346.601,35
3.117.997,50
759.037,88
4.126.169,80
329.950,00
576.350,00
85.301,24
1.061.315,00

ΕΤΟΣ 2018
Χορηγ/σεις
Αναπλ/τικες
Έκτακτες και Ειδικές
Πιστώσεις
Ενταλθέντα
14.717.792,53
9.798.461,43
3.226.463,02
2.728.395,45
1.106.805,88
675.374,43
4.276.174,42
2.905.296,75
356.950,00
342.209,87
929.408,88
471.443,23
86.301,24
85.849,95
1.223.030,93
313.204,31

Αδιάθετες
Υπόλοιπα
Πιστώσεις Πληρωτέα
4.919.331,10
498.067,57
431.431,45
1.370.877,67
14.740,13
457.965,65
451,29
909.826,62
-

3.267.479,93
23.000,00
13.059.469,02
2.376.344,76
9.666.685,18
1.009.439,08
7.000,00
5.492.925,88
1.120.000,00
1.509.449,64
-

3.399.658,16
113.000,00
14.889.010,73
2.866.502,20
10.756.178,55
1.259.329,98
7.000,00
5.219.641,49
683.381,68
1.563.684,88
-

2.241.209,95
35.477,49
1.436.882,29
207.201,42
1.169.334,84
53.346,03
7.000,00
1.968.865,85
619.466,02
1.349.399,83
-

1.158.448,21
77.522,51
13.452.128,44
2.659.300,78
9.586.843,71
1.205.983,95
3.250.775,64
63.915,66
214.285,05
-

-

2.863.476,24
31.898.996,25

2.972.574,93
34.826.444,75

13.204.209,57

2.972.574,93
21.622.235,18

-
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ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι - τέλη
64 Λοιπά γενικά έξοδα
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους.
Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις 67 Δωρεές
68 Λοιπά έξοδα
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Προϋπ/ντα
4,63%
3,77%
-5,46%
3,02%
11,27%
-14,44%
0,00%
23,42%

ΕΤΗ 2017-2018
Χορηγ/σεις
Αναπλ/τικες
Έκτακτες και
Ειδικές
Πιστώσεις
Ενταλθέντα
13,54%
13,21%
0,00%
10,66%
10,12%
51,03%
0,60%
-1,14%
57,34%
54,79%
68,24%
140,13%
1,17%
2,55%
11,61%
-11,30%

Αδιάθετες
Υπόλοιπα
Πιστώσεις
Πληρωτέα
14,20%
-34,53%
-22,67%
4,51%
154,77%
28,60%
-71,57%
22,50%
-

8,86%
-11,54%
18,40%

38,18%
89,22%
18,21%

16,45%
46,09%
-1,69%

116,26%
118,78%
20,82%

-

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
73 Έργα
Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές
74 δαπάνες

51,43%
11,14%

48,69%
8,76%

-32,25%
4,56%

63,95%
9,30%

-

33,51%

63,21%

75,70%

62,70%

-

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)

0,00%

0,00%

0,00%

-

-

8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
82 Λοιπές αποδόσεις
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

1,09%
12,00%
3,64%
0,00%

-2,86%
-23,99%
7,36%
0,00%

-1,37%
-25,91%
16,31%
0,00%

-3,75%
1,43%
-27,70%
0,00%

-

-3,82%
9,17%

-1,51%
12,59%

9,01%

-1,51%
14,89%

-

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
85 βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
ΣΥΝΟΛΟ

Ποσά σε €
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΤΟΣ 2017
Χορηγ/σεις
Αναπλ/τικες
Έκτακτες και
Ειδικές
Αδιάθετες
Προϋπ/ντα
Ενταλθέντα
Πιστώσεις
Πιστώσεις
ΕΞΟΔΑ
Έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

29.219.033,41
29.219.033,41
Προϋπ/ντα

ΕΞΟΔΑ
Έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

12.112.565,85 30.931.926,44
12.112.565,85 30.931.926,44
ΕΤΟΣ 2018 Χορηγ/σεις
Ενταλθέντα
Αναπλ/τικες

18.827.673,81
18.827.673,81
Αδιάθετες
Πιστώσεις

Υπερβάσεις
8.313,22
8.313,22
Υπερβάσεις

31.898.996,25 13.204.209,57 34.826.444,75 21.622.235,18
31.898.996,25 13.204.209,57 34.826.444,75 21.622.235,18

-
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Από τους ανωτέρω πίνακες προκύπτει ότι δεν εντοπίστηκαν απλήρωτα υπόλοιπα τόσο για
το 2017 όσο και για το 2018.Αναφορικά με τα έξοδα χρήσης (ομάδα 6), σημειώθηκε
συνολική αύξηση των ενταλθέντων κατά 13,21% από το έτος 2017 στο έτος 2018.
Δεσπόζουσα θέση σε αυτή τη μεταβολή διαδραμάτισαν οι αυξητικές τάσεις των κονδυλίων
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού με 10,66%, Αμοιβές τρίτων με 51,03% και των λοιπών
γενικών εξόδων με 140,13%.Παρατίθενται οι κάτωθι αριθμοδείκτες:
1. Δείκτηςκόστους ανθρώπινου δυναμικού:
2017: Συνολικό κόστος απασχόλησης (ενταλθέντα) / Συνολικά έξοδα χρήσης = 33,66%
2018: Συνολικό κόστος απασχόλησης (ενταλθέντα) / Συνολικά έξοδα χρήσης = 34,74%
Το κόστος αυτό περιλαμβάνει τις αμοιβές και τα έξοδα του προσωπικού καθώς και τις
αμοιβές τρίτων. Με τον δείκτη αυτό συσχετίζεται το συνολικό κόστος απασχόλησης με το
σύνολο των εξόδων. Το κόστος αυτό συνιστά το μεγαλύτερο κονδύλι στα συνολικά έξοδα
χρήσης, τόσο για το έτος 2017 όσο και για το έτος 2018.
2. Δείκτηςκάλυψης κόστους προσωπικού:
2017: Συνολικό κόστος απασχόλησης / Σύνολο τακτικών εσόδων (βεβαιωθέντων) = 31,86%
2018: Συνολικό κόστος απασχόλησης / Σύνολο τακτικών εσόδων (βεβαιωθέντων) = 33,93%
Με τον δείκτη αυτό υπολογίζουμε την αναλογία των τακτικών εσόδων του Δήμου που
κατευθύνεται στην κάλυψη του κόστους του προσωπικού και των τρίτων. Πρόκειται για
δείκτη με ιδιαίτερη πρακτική σημασία, επειδή οι δαπάνες αυτές αποτελούν σημαντικό
στοιχείο του λειτουργικού κόστους. Είναι συνήθως ανελαστικές και παρουσιάζουν
συστηματική ταμειακή ροή. Διαπιστώνουμε τόσο στο 2017 όσο και στο 2018 τα τακτικά
έσοδα υπερκαλύπτουν το κόστος των αμοιβών προσωπικού και τρίτων. Είναι λογικό να
υπάρχει σε απόλυτους αριθμούς αλλά και ποσοστιαία αύξηση, λόγω του γεγονότος ότι
υπάρχει μεγέθυνση της οικονομικής δραστηριότητας του Δήμου και ανάπτυξη του κύκλου
εργασιών.
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Πίνακες Ισολογισμού 2013 – 2018
Παρατίθενται παρακάτω οι υπογεγραμμενοι Ισολογισμοίκαι οι αντίστοιχες Καταστάσεις
Αποτελεσμάτων Χρήσεως με πιστοποιητικό Ορκωτού Λογιστή. Στους παρακάτω πίνακες
παρατίθενται τα στοιχεία σε απόλυτα νούμερα, καθώς και οι αντίστοιχες ποσοστιαίες
μεταβολές ανά χρήση.
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
2014
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

2013

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

656.348,61
656.348,61

568.226,48
568.226,48

15,51%
15,51%

11.529.535,05
322.092,00
3.547.184,22
284.691,08
4.503.262,62
0,02
168.669,36
413.631,04
150.339,96
511.416,80
134.262,57
3.268.620,81
24.833.705,53

11.479.880,62
212.577,70
3.881.134,18
228.160,48
4.649.617,55
0,02
189.261,56
305.751,02
19.627,86
638.476,27
75.378,46
2.654.259,56
24.334.125,28

0,43%
51,52%
-8,60%
24,78%
-3,15%
0,00%
-10,88%
35,28%
665,95%
-19,90%
78,12%
23,15%
2,05%

2.090.481,31
258,91
2.090.740,22

1.984.689,89
1.984.689,89

5,33%
5,34%

26.924.445,75

26.318.815,17

2,30%

10.313,45

10.313,45

0,00%

ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες
2. Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο απαιτήσεων

3.126.422,93
700.000,00
10.768,85
2.437.191,78

3.316.723,53
300.000,00
10.768,85
3.027.492,38

-5,74%
133,33%
0,00%
-19,50%

ΙV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
Σύνολο

4.167,65
7.092.655,33
7.096.822,98

19.201,37
4.695.701,30
4.714.902,67

-78,30%
51,05%
50,52%

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

9.544.328,21

7.752.708,50

23,11%

7.709,08
801.730,02
809.439,10

7.147,42
891.655,75
898.803,17

7,86%
-10,09%
-9,94%

37.934.561,67

35.538.553,32

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα-Οικόπεδα
1α.Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως
1β.Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως
1γ.Πεζοδρόμεια κοινής χρήσεως
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
3α.Κτίρια και τεχνικά έργα κοινής χρήσης
3β.Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως
3γ.Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων
ΙΙΙ.Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2. Προϊόντα έτοιμη & ημιτελή υποπροϊόντα & υπολείμματα

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Σύνολο
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

6,74%
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Ποσά σε €
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
2014
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Κεφάλαιο

ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογές-Επιχορηγήσεις
επενδύσεων-Δωρεές παγίων
1. Αποθεματικά Αναπ/γής αξίας συμμετοχής
2. Δωρεές

4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων
ΙV.Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο αποτ/των (κέρδη) χρήσεως
Υπόλοιπο αποτ/των (κέρδη) προηγούμενων χρήσεων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+ΑΙΙ+AIV)
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
1. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία
2. Λοιπές προβλέψεις

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
3.Δάνεια Ταμειευτηρίων

ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
2. Δικαιούχοι μη εμφανισθείσων επιταγών
4.Υποχρεώσεις απο φόρους και τέλη
5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
8.Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

2013

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

17.527.017,76
17.527.017,76

17.470.833,83
17.470.833,83

0,32%
0,32%

358.810,10
515.085,51
873.895,61

252.759,77
285.309,24
538.069,01

41,96%
80,54%
62,41%

14.550.766,79

13.992.985,19

3,99%

1.170.366,82
1.932.404,54
3.102.771,36

209.693,04
1.722.711,50
1.932.404,54

458,13%
12,17%
60,57%

36.054.451,52

33.934.292,57

6,25%

109.012,04
109.012,04

100.788,65
100.788,65

8,16%
8,16%

569.824,37
569.824,37

569.824,37
569.824,37

0%
0%

908.566,46
907,40
65.017,18
16.161,29
40.844,29
1.031.496,62

726.722,03
907,40
49.323,91
11.341,56
8.330,75
796.625,65

25,02%
0,00%
31,82%
42,50%
390,28%
29,48%

1.601.320,99

1.366.450,02

17,19%

169.777,12
169.777,12

6.043,61
130.978,47
137.022,08

37.934.561,67

35.538.553,32

-100,00%
29,62%
23,90%
6,74%
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
2015
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

2014

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

1.332.720,91
1.332.720,91

656.348,61
656.348,61

103,05%
103,05%

11.529.535,05
284.912,63
3.451.547,98
449.390,09
4.565.924,14
0,02
505.073,70
544.066,69
134.237,96
445.733,34
117.282,36
2.416.983,74
24.444.687,70

11.529.535,05
322.092,00
3.547.184,22
284.691,08
4.503.262,62
0,02
168.669,36
413.631,04
150.339,96
511.416,80
134.262,57
3.268.620,81
24.833.705,53

0,00%
-11,54%
-2,70%
57,85%
1,39%
0,00%
199,45%
31,53%
-10,71%
-12,84%
-12,65%
-26,05%
-1,57%

2.159.265,56
258,91
2.159.524,47

2.090.481,31
258,91
2.090.740,22

3,29%
0,00%
3,29%

26.604.212,17

26.924.445,75

-1,19%

10.313,45

10.313,45

0,00%

ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες
2. Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο

3.480.051,84
580.887,44
2.899.164,40

3.126.422,93
700.000,00
10.768,85
2.437.191,78

11,31%
-17,02%
-100,00%
18,96%

5.Χρεώστες διάφοροι
Σύνολο απαιτήσεων

119.684,61
3.018.849,01

2.437.191,78

23,87%

ΙV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
Σύνολο

2.279,30
8.662.337,67
8.664.616,97

4.167,65
7.092.655,33
7.096.822,98

-45,31%
22,13%
22,09%

11.693.779,43

9.544.328,21

22,52%

6.309,16
670.669,05
676.978,21

7.709,08
801.730,02
809.439,10

-18,16%
-16,35%
-16,36%

40.307.690,72

37.934.561,67

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα-Οικόπεδα
1α.Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως
1β.Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως
1γ.Πεζοδρόμεια κοινής χρήσεως
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
3α.Κτίρια και τεχνικά έργα κοινής χρήσης
3β.Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως
3γ.Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων
ΙΙΙ.Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2. Προϊόντα έτοιμη & ημιτελή υποπροϊόντα & υπολείμματα

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Σύνολο
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

6,26%
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Ποσά σε €
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
2015
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Κεφάλαιο

ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογές-Επιχορηγήσεις
επενδύσεων-Δωρεές παγίων
1. Αποθεματικά Αναπ/γής αξίας συμμετοχής
2. Δωρεές

4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων
ΙV.Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο αποτ/των (κέρδη) χρήσεως
Υπόλοιπο αποτ/των (κέρδη) προηγούμενων χρήσεων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+ΑΙΙ+AIV)
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
1. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία
2. Λοιπές προβλέψεις

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
3.Δάνεια Ταμειευτηρίων

ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
2. Δικαιούχοι μη εμφανισθείσων επιταγών
4.Υποχρεώσεις απο φόρους και τέλη
5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
8.Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

2014

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

17.527.017,76
17.527.017,76

17.527.017,76
17.527.017,76

0,00%
0,00%

427.594,35
7.705.518,47
8.133.112,82

358.810,10
515.085,51
873.895,61

9.000.855,99

14.550.766,79

-38,14%

1.008.704,07
3.102.771,36
4.111.475,43

1.170.366,82
1.932.404,54
3.102.771,36

-13,81%
60,57%
32,51%

38.772.462,00

36.054.451,52

7,54%

115.946,52
115.946,52

109.012,04
109.012,04

6,36%
6,36%

526.747,93
526.747,93

569.824,37
569.824,37

-7,56%
-7,56%

426.546,65
907,40
242.018,70
2.379,37
43.076,44
2.474,20
717.402,76

908.566,46
907,40
65.017,18
16.161,29
40.844,29
1.031.496,62

-53,05%
0,00%
272,24%
-85,28%
-93,94%
-30,45%

1.244.150,69

1.601.320,99

-22,30%

9.857,32
165.274,19
175.131,51

169.777,12
169.777,12

-2,65%
3,15%

40.307.690,72

37.934.561,67

6,26%

19,17%
1395,97%
830,67%
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
2016
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

2015

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

1.352.154,30
1.352.154,30

1.332.720,91
1.332.720,91

1,46%
1,46%

11.529.535,05
427.472,01
3.365.571,24
423.254,85
5.940.953,31
0,02
481.138,51
842.854,32
117.023,05
308.290,52
121.935,03
1.162.027,72
24.720.055,63

11.529.535,05
284.912,63
3.451.547,98
449.390,09
4.565.924,14
0,02
505.073,70
544.066,69
134.237,96
445.733,34
117.282,36
2.416.983,74
24.444.687,70

0,00%
50,04%
-2,49%
-5,82%
30,12%
0,00%
-4,74%
54,92%
-12,82%
-30,84%
3,97%
-51,92%
1,13%

2.154.951,85
258,91
2.155.210,76

2.159.265,56
258,91
2.159.524,47

-0,20%
0,00%
-0,20%

26.875.266,39

26.604.212,17

1,02%

10.313,45

10.313,45

0,00%

ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες
Σύνολο

3.321.221,12
1.033.162,66
2.288.058,46

3.480.051,84
580.887,44
2.899.164,40

-4,56%
77,86%
-21,08%

5.Χρεώστες διάφοροι
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων
Σύνολο απαιτήσεων

155.602,46
7.000,00
2.450.660,92

119.684,61
3.018.849,01

30,01%
-18,82%

ΙV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
Σύνολο

4.650,89
11.822.081,84
11.826.732,73

2.279,30
8.662.337,67
8.664.616,97

104,05%
36,48%
36,49%

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

14.287.707,10

11.693.779,43

22,18%

6.500,00
782.381,66
788.881,66

6.309,16
670.669,05
676.978,21

3,02%
16,66%
16,53%

43.304.009,45

40.307.690,72

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα-Οικόπεδα
1α.Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως
1β.Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως
1γ.Πεζοδρόμεια κοινής χρήσεως
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
3α.Κτίρια και τεχνικά έργα κοινής χρήσης
3β.Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως
3γ.Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων
ΙΙΙ.Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2. Προϊόντα έτοιμη & ημιτελή υποπροϊόντα & υπολείμματα

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Σύνολο
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

7,43%
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Ποσά σε €
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
2016
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Κεφάλαιο

ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογές-Επιχορηγήσεις
επενδύσεων-Δωρεές παγίων
1. Αποθεματικά Αναπ/γής αξίας συμμετοχής
2. Δωρεές

4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων
ΙV.Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο αποτ/των (κέρδη) χρήσεως
Υπόλοιπο αποτ/των (κέρδη) προηγούμενων χρήσεων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+ΑΙΙ+AIV)
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
1. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία
2. Λοιπές προβλέψεις

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
3.Δάνεια Ταμειευτηρίων

ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
2. Δικαιούχοι μη εμφανισθείσων επιταγών
4.Υποχρεώσεις απο φόρους και τέλη
5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
8.Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

2015

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

17.527.017,76
17.527.017,76

17.527.017,76
17.527.017,76

0,00%
0,00%

423.280,64
8.927.439,67
9.350.720,31

427.594,35
7.705.518,47
8.133.112,82

-1,01%
15,86%
14,97%

9.326.205,06

9.000.855,99

3,61%

1.126.941,03
4.111.475,43
5.238.416,46

1.008.704,07
3.102.771,36
4.111.475,43

11,72%
32,51%
27,41%

41.442.359,59

38.772.462,00

6,89%

128.217,79
128.217,79

115.946,52
115.946,52

10,58%
10,58%

480.848,82
480.848,82

526.747,93
526.747,93

-8,71%
-8,71%

837.403,95
907,40
238.174,25
653,71
45.899,11
1.576,87
1.124.615,29

426.546,65
907,40
242.018,70
2.379,37
43.076,44
2.474,20
717.402,76

96,32%
0,00%
-1,59%
-72,53%
6,55%
-36,27%
56,76%

1.605.464,11

1.244.150,69

29,04%

127.967,96
127.967,96

9.857,32
165.274,19
175.131,51

43.304.009,45

40.307.690,72

-100,00%
-22,57%
-26,93%
7,43%
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
2017
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

2016

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

1.287.619,56
1.287.619,56

1.352.154,30
1.352.154,30

-4,77%
-4,77%

11.698.088,78
655.715,55
3.249.085,47
374.999,45
5.520.499,85
0,02
673.613,72
796.698,87
121.319,41
273.801,74
145.742,14
993.418,85
24.502.983,85

11.529.535,05
427.472,01
3.365.571,24
423.254,85
5.940.953,31
0,02
481.138,51
842.854,32
117.023,05
308.290,52
121.935,03
1.162.027,72
24.720.055,63

1,46%
53,39%
-3,46%
-11,40%
-7,08%
0,00%
40,00%
-5,48%
3,67%
-11,19%
19,52%
-14,51%
-0,88%

2.047.274,70
258,91
2.047.533,61

2.154.951,85
258,91
2.155.210,76

-5,00%
0,00%
-5,00%

26.550.517,46

26.875.266,39

-1,21%

10.313,45

10.313,45

0,00%

ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες
Σύνολο

3.272.574,93
861.035,24
2.411.539,69

3.321.221,12
1.033.162,66
2.288.058,46

-1,46%
-16,66%
5,40%

5.Χρεώστες διάφοροι
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων
Σύνολο απαιτήσεων

244.532,98
2.656.072,67

155.602,46
7.000,00
2.450.660,92

57,15%
-100,00%
8,38%

ΙV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
Σύνολο

2.980,74
15.103.452,25
15.106.432,99

4.650,89
11.822.081,84
11.826.732,73

-35,91%
27,76%
27,73%

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

17.772.819,11

14.287.707,10

24,39%

4.929,40
880.467,90
885.397,30

6.500,00
782.381,66
788.881,66

-24,16%
12,54%
12,23%

46.496.353,43

43.304.009,45

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα-Οικόπεδα
1α.Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως
1β.Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως
1γ.Πεζοδρόμεια κοινής χρήσεως
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
3α.Κτίρια και τεχνικά έργα κοινής χρήσης
3β.Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως
3γ.Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων
ΙΙΙ.Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2. Προϊόντα έτοιμη & ημιτελή υποπροϊόντα & υπολείμματα

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Σύνολο
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 2019-2023
Ποσά σε €
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
2017
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Κεφάλαιο

ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογές-Επιχορηγήσεις
επενδύσεων-Δωρεές παγίων
1. Αποθεματικά Αναπ/γής αξίας συμμετοχής
2. Δωρεές

4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων
ΙV.Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο αποτ/των (κέρδη) χρήσεως
Υπόλοιπο αποτ/των (κέρδη) προηγούμενων χρήσεων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+ΑΙΙ+AIV)
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
1. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία
2. Λοιπές προβλέψεις

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
3.Δάνεια Ταμειευτηρίων

ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
2. Δικαιούχοι μη εμφανισθείσων επιταγών
4.Υποχρεώσεις απο φόρους και τέλη
5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
8.Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

2016

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

17.611.333,93
17.611.333,93

17.527.017,76
17.527.017,76

0,48%
0,48%

315.603,49
9.925.379,59
10.240.983,08

423.280,64
8.927.439,67
9.350.720,31

-25,44%
11,18%
9,52%

9.460.954,43

9.326.205,06

1,44%

2.201.020,28
5.238.416,46
7.439.436,74

1.126.941,03
4.111.475,43
5.238.416,46

95,31%
27,41%
42,02%

44.752.708,18

41.442.359,59

7,99%

145.317,05
145.317,05

128.217,79
128.217,79

13,34%
13,34%

431.940,79
431.940,79

480.848,82
480.848,82

-10,17%
-10,17%

613.088,29
907,40
377.114,56
39,89
48.908,03
860,25
1.040.918,42

837.403,95
907,40
238.174,25
653,71
45.899,11
1.576,87
1.124.615,29

-26,79%
0,00%
58,34%
-93,90%
6,56%
-45,45%
-7,44%

1.472.859,21

1.605.464,11

-8,26%

6.477,01
118.991,98
125.468,99

127.967,96
127.967,96

-7,01%
-1,95%

46.496.353,43

43.304.009,45
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
2018
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

2017

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

1.236.187,38
1.236.187,38

1.287.619,56
1.287.619,56

-3,99%
-3,99%

11.698.088,78
576.069,01
2.681.641,90
398.789,75
5.208.590,13
0,02
670.186,70
703.375,72
111.838,91
175.776,83
161.979,53
1.846.355,30
24.232.692,58

11.698.088,78
655.715,55
3.249.085,47
374.999,45
5.520.499,85
0,02
673.613,72
796.698,87
121.319,41
273.801,74
145.742,14
993.418,85
24.502.983,85

0,00%
-12,15%
-17,46%
6,34%
-5,65%
0,00%
-0,51%
-11,71%
-7,81%
-35,80%
11,14%
85,86%
-1,10%

2.046.949,21
258,91
2.047.208,12

2.047.274,70
258,91
2.047.533,61

-0,02%
0,00%
-0,02%

26.279.900,70

26.550.517,46

-1,02%

78.880,55

10.313,45

664,83%

ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες
Σύνολο

3.024.332,02
944.936,50
2.079.395,52

3.272.574,93
861.035,24
2.411.539,69

-7,59%
9,74%
-13,77%

5.Χρεώστες διάφοροι
Σύνολο απαιτήσεων

287.379,84
2.366.775,36

244.532,98
2.656.072,67

17,52%
-10,89%

ΙV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
Σύνολο

2.180,22
18.142.210,75
18.144.390,97

2.980,74
15.103.452,25
15.106.432,99

20,12%
20,11%
20,11%

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

20.590.046,88

17.772.819,11

15,85%

5.152,50
918.805,90
923.958,40

4.929,40
880.467,90
885.397,30

4,53%
4,35%
4,36%

49.030.093,36

46.496.353,43
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5,45%

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα-Οικόπεδα
1α.Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως
1β.Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως
1γ.Πεζοδρόμεια κοινής χρήσεως
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
3α.Κτίρια και τεχνικά έργα κοινής χρήσης
3β.Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως
3γ.Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων
ΙΙΙ.Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2. Προϊόντα έτοιμη & ημιτελή υποπροϊόντα & υπολείμματα

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Σύνολο
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 2019-2023
Ποσά σε €
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
2018
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Κεφάλαιο

ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογές-Επιχορηγήσεις
επενδύσεων-Δωρεές παγίων
1. Αποθεματικά Αναπ/γής αξίας συμμετοχής
2. Δωρεές

4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων
ΙV.Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο αποτ/των (κέρδη) χρήσεως
Υπόλοιπο αποτ/των (κέρδη) προηγούμενων χρήσεων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+ΑΙΙ+AIV)
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
1. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία
2. Λοιπές προβλέψεις

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
3.Δάνεια Ταμειευτηρίων

ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
2. Δικαιούχοι μη εμφανισθείσων επιταγών
4.Υποχρεώσεις απο φόρους και τέλη
5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
8.Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

2017

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

17.611.333,93
17.611.333,93

17.611.333,93
17.611.333,93

0,00%
0,00%

315.278,00
10.493.669,17
10.808.947,17

315.603,49
9.925.379,59
10.240.983,08

-0,10%
5,73%
5,55%

9.408.526,08

9.460.954,43

-0,55%

2.149.217,08
7.439.436,74
9.588.653,82

2.201.020,28
5.238.416,46
7.439.436,74

-2,35%
42,02%
28,89%

47.417.461,00

44.752.708,18

5,95%

135.064,39
135.064,39

145.317,05
145.317,05

-7,06%
-7,06%

379.825,19
379.825,19

431.940,79
431.940,79

-12,07%
-12,07%

536.110,15
907,40
378.402,33
205,31
52.115,60
1.169,28
968.910,07

613.088,29
907,40
377.114,56
39,89
48.908,03
860,25
1.040.918,42

-12,56%
0,00%
0,34%
414,69%
6,56%
35,92%
-6,92%

1.348.735,26

1.472.859,21

-8,43%

16.151,68
112.681,03
128.832,71

6.477,01
118.991,98
125.468,99

149,37%
-5,30%
2,68%

49.030.093,36

46.496.353,43

5,45%
333
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ποσά σε €

2014
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από τακτικό προυπολογισμό
Σύνολο

2013
5.565.704,59
740.639,45
2.409.076,00
8.715.420,04

-

5.109.795,52
582.360,56
2.152.551,39
7.844.707,47

-

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως

8.414.304,03
301.116,01

-

8.555.074,85
710.367,38

Πλέον: Αλλα έσοδα (επιχορηγήσεις-ενοίκια)
Σύνολο

900.883,39
1.201.999,40

-

658.302,63
52.064,75

-

1.382.292,64
1.434.357,39

-

258.093,98
1.176.263,41

Μείον:
1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Εξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
Πλέον:
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον:
1. Προβλέψεις υποτίμησης μετοχών και χρεογράφων
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ.Πλέον: Εκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
Μείον:
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημιές
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο έκτακτων εσόδων-εξόδων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)
Μείον:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον :
Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ

1.370.146,14
135.608,09
-

1.505.754,23
303.754,83

496.329,43
37.910,27

1.247.978,58
462.448,84
168.410,22

11.719,43
168.410,37
114.595,13
568.410,22

1.223.592,99
158.699,65

295.639,48

458.419,16
154.664,33

1.878.837,64

863.135,15
1.015.702,49

37.545,50

1.899.724,97

23.489,54
231.361,51
53.463,12
205.454,35

1.170.366,82
1.602.550,77
1.602.550,77

1.899.724,97

513.768,52
1.385.956,45
209.693,04

1.482.041,39
1.170.366,82

1.482.041,39

209.693,04
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Ποσά σε €

2015
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από τακτικό προυπολογισμό
Σύνολο

2014
5.881.325,30
748.839,48
2.709.565,13
9.339.729,91

-

5.565.704,59
740.639,45
2.409.076,00
8.715.420,04

-

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως

8.618.074,39
721.655,52

8.414.304,03
301.116,01

Πλέον: Αλλα έσοδα (επιχορηγήσεις-ενοίκια)
Σύνολο

396.504,03
1.118.159,55

900.883,39
1.201.999,40

Μείον:
1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Εξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
Πλέον:
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον:
1. Προβλέψεις υποτίμησης μετοχών και χρεογράφων
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ.Πλέον:Εκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
Μείον:
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημιές
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο έκτακτων εσόδων-εξόδων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)
Μείον:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον :
Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ

1.459.888,45
171.937,64
-

1.631.826,09
513.666,54

114.927,87

-

15.506,77
0,25
214.855,01
-

-

77.194,77
436.471,77

1.675.537,87

230.362,03
1.445.175,84

37.910,27

1.247.978,58
462.448,84
168.410,22

11.719,43
168.410,37
114.595,13
568.410,22

1.008.704,07
1.519.528,81
1.519.528,81

1.505.754,23
303.754,83

496.329,43

37.733,10

1.079.553,68
590.102,88
5.881,31

1.370.146,14
135.608,09

458.419,16
154.664,33

1.878.837,64

863.135,15
1.015.702,49
1.170.366,82

1.602.550,77
1.008.704,07

1.602.550,77

1.170.366,82
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Ποσά σε €

2016
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από τακτικό προυπολογισμό
Σύνολο

-

2015
6.354.112,67
691.400,71
2.880.780,40
9.926.293,78

5.881.325,30
748.839,48
2.709.565,13
9.339.729,91

-

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως

8.710.269,89
1.216.023,89

8.618.074,39
721.655,52

Πλέον: Αλλα έσοδα (επιχορηγήσεις-ενοίκια)
Σύνολο

488.682,36
1.704.706,25

396.504,03
1.118.159,55

Μείον:
1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Εξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
Πλέον:
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον:
1. Προβλέψεις υποτίμησης μετοχών και χρεογράφων
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ.Πλέον:Εκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
Μείον:
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημιές
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο έκτακτων εσόδων-εξόδων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)
Μείον:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον :
Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ

1.166.966,01
201.757,94

1.368.723,95
335.982,30

77.865,23
41.874,15

1.195.416,61
318.641,96
-

5.206,02
15.282,73
596.012,15

1.459.888,45
171.937,64

1.631.826,09
513.666,54

-

77.194,77
436.471,77

114.927,87

35.991,08
371.973,38

1.514.058,57

616.500,90
897.557,67

37.733,10

1.079.553,68
590.102,88
5.881,31

15.506,77
0,25
214.855,01
-

1.269.531,05
1.608.076,24
1.608.076,24

-

1.675.537,87

230.362,03
1.445.175,84
1.008.704,07

1.519.528,81
1.269.531,05

1.519.528,81

1.008.704,07
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Ποσά σε €

2017
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από τακτικό προυπολογισμό
Σύνολο

-

2016

6.948.458,16
833.210,69
2.553.716,13
10.335.384,98

-

6.354.112,67
691.400,71
2.880.780,40
9.926.293,78

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως

9.224.861,64
1.110.523,34

8.710.269,89
1.216.023,89

Πλέον: Αλλα έσοδα (επιχορηγήσεις-ενοίκια)
Σύνολο

933.788,79
2.044.312,13

488.682,36
1.704.706,25

Μείον:
1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Εξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
Πλέον:
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον:
1. Προβλέψεις υποτίμησης μετοχών και χρεογράφων
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ.Πλέον:Εκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
Μείον:
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημιές
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο έκτακτων εσόδων-εξόδων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)
Μείον:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον :
Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ

1.177.141,89
167.603,97

1.344.745,86
699.566,27

109.385,61
37.959,00

1.277.251,27
556.791,75
81.210,22

24.283,90
236.160,07
-

1.166.966,01
201.757,94

77.865,23

71.426,61
770.992,88

1.915.253,24

260.443,97
1.654.809,27

41.874,15

1.195.416,61
318.641,96
-

5.206,02
15.282,73
596.012,15

2.425.802,15
1.768.248,23
1.768.248,23

1.368.723,95
335.982,30

35.991,08
371.973,38

1.514.058,57

616.500,90
897.557,67
1.269.531,05

1.608.076,24
2.425.802,15

1.608.076,24

1.269.531,05
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

Ποσά σε €

2018
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από τακτικό προυπολογισμό
Σύνολο

-

2017

7.623.093,12
843.653,52
2.683.312,16
11.150.058,80

-

6.948.458,16
833.210,69
2.553.716,13
10.335.384,98

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως

9.426.690,80
1.723.368,00

9.224.861,64
1.110.523,34

Πλέον: Αλλα έσοδα (επιχορηγήσεις-ενοίκια)
Σύνολο

1.060.675,54
2.784.043,54

933.788,79
2.044.312,13

Μείον:
1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Εξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
Πλέον:
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον:
1. Προβλέψεις υποτίμησης μετοχών και χρεογράφων
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ.Πλέον:Εκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
Μείον:
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημιές
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο έκτακτων εσόδων-εξόδων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)
Μείον:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον :
Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ

1.940.025,05
178.858,82

2.118.883,87
665.159,67

212.655,04
37.120,37

1.349.014,46
430.068,94
23.855,44

37.972,01
0,03
23.948,41
166.272,35

1.177.141,89
167.603,97

109.385,61

175.534,67
840.694,34

1.802.938,84

228.192,80
1.574.746,04

37.959,00

1.277.251,27
556.791,75
81.210,22

24.283,90
236.160,07
-

2.415.440,38
1.737.693,85
1.737.693,85

1.344.745,86
699.566,27

71.426,61
770.992,88

1.915.253,24

260.443,97
1.654.809,27
2.425.802,15

1.768.248,23
2.415.440,38

1.768.248,23

2.425.802,15
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ποσά χρήσεως 2014

Ποσά χρήσεως 2013

Ποσοστό μεταβολής

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από τακτικό προυπολογισμό
Σύνολο

5.565.704,59
740.639,45
2.409.076,00
8.715.420,04

5.109.795,52
582.360,56
2.152.551,39
7.844.707,47

8,92%
27,18%
11,92%
11,10%

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως

8.414.304,03
301.116,01 -

8.555.074,85
710.367,38

-1,65%
142,39%

Πλέον:Αλλα έσοδα
Σύνολο

900.883,39
1.201.999,40 -

658.302,63
52.064,75

36,85%
2408,66%

Μείον :
1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Εξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως

1.370.146,14
135.608,09
303.754,83 -

1.223.592,99
158.699,65
1.434.357,39

11,98%
-14,55%
-78,82%

295.639,48

67,88%

37.545,50
1.176.263,41

0,97%
113,15%

-

Πλέον:
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

496.329,43

Μείον :
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως

37.910,27
154.664,33 -

ΙΙ.Πλέον: Εκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων

1.247.978,58
462.448,84
168.410,22

1.899.724,97

-91,14%

Μείον:
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημιές
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο έκτακτων εσόδων-εξόδων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)

11.719,43
168.410,37
114.595,13
568.410,22
1.015.702,49
1.170.366,82

23.489,54
231.361,51
53.463,12
205.454,35
1.385.956,45
209.693,04

-50,11%
-27,21%
114,34%
176,66%
-26,71%
458,13%

Μείον :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

1.602.550,77

1.482.041,39

8,13%

Μείον :
Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

1.602.550,77

1.482.041,39

8,13%

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ

1.170.366,82

209.693,04

458,13%
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ποσά χρήσεως 2015

Ποσά χρήσεως 2014

Ποσοστό μεταβολής

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από τακτικό προυπολογισμό
Σύνολο

5.881.325,30
748.839,48
2.709.565,13
9.339.729,91

5.565.704,59
740.639,45
2.409.076,00
8.715.420,04

5,67%
1,11%
12,47%
7,16%

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως

8.618.074,39
721.655,52

8.414.304,03
301.116,01

2,42%
139,66%

Πλέον:Αλλα έσοδα
Σύνολο

396.504,03
1.118.159,55

900.883,39
1.201.999,40

-55,99%
6,98%

Μείον :
1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Εξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως

1.459.888,45
171.937,64
513.666,54 -

1.370.146,14
135.608,09
303.754,83

6,55%
26,79%
-69,11%

114.927,87

496.329,43

-76,84%

37.733,10
436.471,77

37.910,27
154.664,33

-0,47%
-382,21%

ΙΙ.Πλέον: Εκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων

1.079.553,68
590.102,88
5.881,31

1.247.978,58
462.448,84
168.410,22

-13,50%
-96,51%

Μείον:
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημιές
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο έκτακτων εσόδων-εξόδων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)

15.506,77
0,25
214.855,01
1.445.175,84
1.008.704,07

11.719,43
168.410,37
114.595,13
568.410,22
1.015.702,49
1.170.366,82

32,32%
-100,00%
87,49%
-100,00%
42,28%
-13,81%

Μείον :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

1.519.528,81

1.602.550,77

-5,18%

Μείον :
Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

1.519.528,81

1.602.550,77

-5,18%

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ

1.008.704,07

1.170.366,82

-13,81%

-

Πλέον:
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον :
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως

-
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ποσά χρήσεως 2016

Ποσά χρήσεως 2015

Ποσοστό μεταβολής

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από τακτικό προυπολογισμό
Σύνολο

6.354.112,67
691.400,71
2.880.780,40
9.926.293,78

5.881.325,30
748.839,48
2.709.565,13
9.339.729,91

8,04%
-7,67%
6,32%
6,28%

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως

8.710.269,89
1.216.023,89

8.618.074,39
721.655,52

1,07%
68,50%

Πλέον:Αλλα έσοδα
Σύνολο

488.682,36
1.704.706,25

396.504,03
1.118.159,55

23,25%
52,46%

Μείον :
1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Εξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως

1.166.966,01
201.757,94
335.982,30 -

1.459.888,45
171.937,64
513.666,54

-20,06%
17,34%
165,41%

77.865,23

114.927,87

-32,25%

41.874,15
371.973,38 -

37.733,10
436.471,77

10,97%
185,22%

Πλέον:
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον :
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ.Πλέον: Εκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων

1.195.416,61
318.641,96
-

1.079.553,68
590.102,88
5.881,31

10,73%
-46,00%
-100,00%

Μείον:
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημιές
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο έκτακτων εσόδων-εξόδων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)

5.206,02
15.282,73
596.012,15
897.557,67
1.269.531,05

15.506,77
0,25
214.855,01
1.445.175,84
1.008.704,07

-66,43%
-100,00%
-92,89%
-37,89%
25,86%

Μείον :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

1.608.076,24

1.519.528,81

5,83%

Μείον :
Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

1.608.076,24

1.519.528,81

5,83%

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ

1.269.531,05

1.008.704,07

25,86%
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ποσά χρήσεως 2017
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από τακτικό προυπολογισμό
Σύνολο

Ποσά χρήσεως 2016

Ποσοστό μεταβολής

6.948.458,16
833.210,69
2.553.716,13
10.335.384,98

6.354.112,67
691.400,71
2.880.780,40
9.926.293,78

9,35%
20,51%
-11,35%
4,12%

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως

9.224.861,64
1.110.523,34

8.710.269,89
1.216.023,89

5,91%
-8,68%

Πλέον:Αλλα έσοδα
Σύνολο

933.788,79
2.044.312,13

488.682,36
1.704.706,25

91,08%
19,92%

Μείον :
1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Εξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως

1.177.141,89
167.603,97
699.566,27

1.166.966,01
201.757,94
335.982,30

0,87%
-16,93%
-108,22%

Πλέον:
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

109.385,61

77.865,23

40,48%

Μείον :
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως

37.959,00
770.992,88

41.874,15
371.973,38

-9,35%
107,27%

ΙΙ.Πλέον: Εκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων

1.277.251,27
556.791,75
81.210,22

1.195.416,61
318.641,96
-

6,85%
74,74%
-

Μείον:
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημιές
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο έκτακτων εσόδων-εξόδων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)

24.283,90
236.160,07
1.654.809,27
2.425.802,15

5.206,02
15.282,73
596.012,15
897.557,67
1.269.531,05

366,46%
1445,27%
-100,00%
84,37%
91,08%

Μείον :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

1.768.248,23

1.608.076,24

9,96%

Μείον :
Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

1.768.248,23

1.608.076,24

9,96%

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ

2.425.802,15

1.269.531,05

91,08%
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ποσά χρήσεως 2018
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από τακτικό προυπολογισμό
Σύνολο

Ποσά χρήσεως 2017

Ποσοστό μεταβολής

7.623.093,12
843.653,52
2.683.312,16
11.150.058,80

6.948.458,16
833.210,69
2.553.716,13
10.335.384,98

9,71%
1,25%
5,07%
7,88%

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως

9.426.690,80
1.723.368,00

9.224.861,64
1.110.523,34

2,19%
55,19%

Πλέον:Αλλα έσοδα
Σύνολο

1.060.675,54
2.784.043,54

933.788,79
2.044.312,13

13,59%
36,18%

Μείον :
1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Εξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως

1.940.025,05
178.858,82
665.159,67

1.177.141,89
167.603,97
699.566,27

64,81%
6,72%
-4,92%

Πλέον:
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

212.655,04

109.385,61

94,41%

Μείον :
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως

37.120,37
840.694,34

37.959,00
770.992,88

-2,21%
9,04%

ΙΙ.Πλέον: Εκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων

1.349.014,46
430.068,94
23.855,44

1.277.251,27
556.791,75
81.210,22

5,62%
-22,76%
-70,63%

Μείον:
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημιές
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο έκτακτων εσόδων-εξόδων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)

37.972,01
0,03
23.948,41
166.272,35
1.574.746,04
2.415.440,38

24.283,90
236.160,07
1.654.809,27
2.425.802,15

56,37%
-89,86%
-4,84%
-0,43%

Μείον :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

1.737.693,85

1.768.248,23

-1,73%

Μείον :
Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

1.737.693,85

1.768.248,23

-1,73%

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ

2.415.440,38

2.425.802,15

-0,43%
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Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων με τη χρήση αριθμοδεικτών
Για την ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων χρησιμοποιήθηκαν οι κάτωθι
αριθμοδείκτες:
Α) Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
1) Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων: Ο Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων
Κεφαλαίων, δείχνει πόσο αποτελεσματικά ο Δήμος χρησιμοποιεί τα ίδια κεφάλαια
που έχει επενδύσει. Ο τύπος είναι:Καθαρά Κέρδη προ Φόρων προς Ίδια Κεφαλαία.
2) Αποδοτικότητα Ενεργητικού: Στη συνέχεια ο Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας
Ενεργητικού, δείχνει πόσοαποδοτικά ο Δήμος χρησιμοποιεί τα περιουσιακά
στοιχεία του Ενεργητικούτου, προκειμένου να δημιουργήσει κέρδη. Ο τύπος
είναι:Καθαρά Κέρδη προ Φόρων προ Φόρων προς Σύνολο Ενεργητικού.
Β) Αριθμοδείκτες Ρευστότητας
1) Γενική Ρευστότητα: Ο Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας, δείχνει το κατά πόσο
ο Δήμος μπορείνα χρηματοδοτήσει τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις του από
τοΚυκλοφορούν Ενεργητικό του. Μια τιμή του δείκτη μεγαλύτερη του 1,5
θεωρείται

ικανοποιητική.Ο

τύπος

είναι:Κυκλοφορούν

Ενεργητικό

προς

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις.
2) Άμεση Ρευστότητα: Ο Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας, περιλαμβάνει τα
κυκλοφοριακά στοιχεία που είτε είναι, είτε μπορούν να μετασχηματιστούν σε
μετρητά σχετικά εύκολα. Μια τιμή του δείκτη Άμεσης Ρευστότητας μεγαλύτερη
από την μονάδα (1) θεωρείται ικανοποιητική. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης
από την μονάδα τόσο μεγαλύτερο είναι και το περιθώριο ασφάλειας και τόσο
καλύτερη είναι η θέση που βρίσκεται ο Δήμος από πλευράς ρευστότητας.Ο τύπος
είναι:Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Αποθέματα προς Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις.
3) Ταμειακή Ρευστότητα: Ο Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας, είναι ο πλέον
ενδεικτικός δείκτης Ρευστότητας, αφού παρουσιάζει την ικανότητα του Δήμου να
ανταποκριθεί στις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις του, χρησιμοποιώντας μόνο τα
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Ταμειακά του Διαθέσιμα.Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο καλύτερη η
οικονομική θέση του Δήμου. Ο εν λόγω δείκτης είναι ο πλέον ενδεικτικός δείκτης
«Ρευστότητας», αφού παρουσιάζει την ικανότητα του Δήμου να ανταποκριθεί
στις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις του, χρησιμοποιώντας μόνο τα Ταμειακά του
Διαθέσιμα. Ο τύπος είναι:Διαθέσιμα προςΒραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις.
Γ) Αριθμοδείκτες Δομής Κεφαλαίων
1) Ανεξαρτησία Ιδίων Κεφαλαίων: Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης εκφράζει τη σχέση
«Ιδίων και Ξένων Κεφαλαίων» και χρησιμοποιείται για τη διαπίστωση ύπαρξης ή όχι
υπερδανεισμού.Ο τύπος είναι:Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια.
2) Δείκτης Συνολικής Δανειακής Επιβάρυνσης:Ο τύπος είναι: ΞέναΚεφάλαια προς
Σύνολο Ενεργητικού.
Δ) Αριθμοδείκτες κερδοφορίας
Αυτοί οι δύο αριθμοδείκτες, περιθώριο καθαρού και μικτού κέρδους, χρησιμοποιούνται
ευρέως από πολλές οικονομικές οντότητες. Το περιθώριο καθαρού κέρδους δίνει ένα μέτρο
του καθαρού κέρδους σε ευρώ, που δημιουργείται από τα αντίστοιχαέσοδα. Αν μία
οικονομική οντότητα δηλώσει ότι κέρδισε 10% επί των εσόδων της κατά την προηγούμενη
χρήση, αυτό στατιστικά συνήθως σημαίνει ότι τα κέρδη της ήταν 10%. Το περιθώριο μικτού
κέρδους προκύπτει από το μικτό κέρδος της οικονομικής οντότηταςπρος τασυνήθη έσοδα.
Οι τύποι έχουν ως εξής:
Περιθώριοκαθαρούκέρδους = ΚαθαράΚέρδη προ φόρων προς Συνήθη Έσοδα
Περιθώριομεικτούκέρδους =ΜεικτάΚέρδη προς Συνήθη Έσοδα
Παρατίθεται κάτωθι ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας των αριθμοδεικτών:
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ
2014
2015
2016
Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων
Αποδοτικότητα Ενεργητικού
Αριθμοδείκτες Ρευστότητας
Γενική Ρευστότητα
Άμεση Ρευστότητα
Ταμειακή Ρευστότητα

3,25%
3,09%

2,60%
2,50%

3,06%
2,93%

2017

2018

5,42%
5,22%

5,09%
4,93%

925,29% 1630,02% 1270,45% 1707,42% 2125,07%
924,29% 1628,58% 1269,54% 1706,43% 2116,93%
688,01% 1207,78% 1051,62% 1451,26% 1872,66%

Αριθμοδείκτες Δομής Κεφαλαίων
Ανεξαρτησία Ιδίων Κεφαλαίων
Δείκτης Συνολικής Δανειακής Επιβάρυνσης

3,25%
1,50%

3,01%
1,31%

2,74%
1,11%

2,45%
0,93%

2,16%
0,77%

Αριθμοδείκτες κερδοφορίας
Περιθωριο καθαρου κερδους
Περιθωριο μικτου κερδους

13,43%
3,45%

10,80%
7,73%

12,79%
12,25%

23,47%
10,74%

21,66%
15,46%

2014

2015

2016

2017

2018

3,25%

2,60%

3,06%

5,42%

5,09%

Αποδοτικότητα ΙδίωνΚεφαλαίων:

Αποδοτικότητα ΙδίωνΚεφαλαίων
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Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων
5,42%

3,25%

5,09%

3,06%
2,60%

2014

2015

2016

2017

2018

Με εξαίρεση το 2015, οι υπόλοιπες υπό εξέταση περίοδοι είναι σταθερά πάνω από 3% και
τα έτη 2017 και 2018 έχει σταθεροποιηθεί πάνω από 5%. Η διαχρονική πορεία του δείκτη
δείχνει μια σταθερή τάση του Δήμου να αξιοποιεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο τα Ίδια
Κεφάλαιά του, ώστε να παράγει ροές.

Αποδοτικότητα Ενεργητικού:

Αποδοτικότητα Ενεργητικού

2014

2015

2016

2017

2018

3,09%

2,50%

2,93%

5,22%

4,93%
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Κατ’ αντιστοιχία με την αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων, η αποδοτικότητα του
Ενεργητικού διαχρονικά δείχνει να έχει αυξητικές τάσεις γεγονός που καταδεικνύει ότι ο
Δήμος χρησιμοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικούτου, προκειμένου να
δημιουργεί κέρδη.

ΓενικήΡευστότητα:
2014
ΓενικήΡευστότητα

2015

2016

2017

2018

925,29% 1630,02% 1270,45% 1707,42% 2125,07%
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Το γεγονός ότι ο δείκτης υπερβαίνει κατά πολύ τη 1,5 μονάδα, σημαίνει ότι ο Δήμος έχει
αρκετό κεφάλαιο κίνησης για να καλύψει τις διαχρονικές βραχυχρόνιες ανάγκες του
έχοντας στην κατοχή ένα επαρκέστατο κεφάλαιο κίνησης.
ΆμεσηΡευστότητα:

ΆμεσηΡευστότητα

2014

2015

2016

2017

2018

924,29%

1628,58%

1269,54%

1706,43%

2116,93%
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Άμεση Ρευστότητα
2116,93%
1706,43%

1628,58%
1269,54%
924,29%

2014

2015

2016

2017

2018

Ο συγκεκριμένος δείκτης υπερβαίνοντας κατά πολύ τη μονάδα, δείχνει ότι το κυκλοφορούν
ενεργητικό του Δήμου βρίσκεται σε μεγάλη επάρκεια και παρέχει σημαντική εξασφάλιση
για την αποπληρωμή των υποχρεώσεών του.

Ταμειακή Ρευστότητα:
2014
Ταμειακή Ρευστότητα

2015

2016

2017

2018

688,01% 1207,78% 1051,62% 1451,26% 1872,66%
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Η εξέλιξη αυτού του δείκτη καθώς και οι τιμές που λαμβάνει διαχρονικά συνιστούν το πιο
χαρακτηριστικό παράδειγμα της ευρωστίας ρευστότηταςπου έχει ο Δήμος, αφού τα
διαθέσιμα (καταθέσεις, όψεως και ταμείο) υπερκαλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις.

Ανεξαρτησία ΙδίωνΚεφαλαίων:

Ανεξαρτησία ΙδίωνΚεφαλαίων

2014

2015

2016

2017

2018

3,25%

3,01%

2,74%

2,45%

2,16%
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Η πτωτική τάση του δείκτη καταδεικνύει την ολοένα και μικρότερη έκθεση σε δανεισμό σε
σχέση με τα Ίδια Κεφάλαια. Ένας ακόμη δείκτης που υπερτονίζει την ολοένα και πιο
βελτιωμένη χρηματοοικονομική υγεία του Δήμου.
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ΔείκτηςΣυνολικής Δανειακής Επιβάρυνσης:

ΔείκτηςΣυνολικής Δανειακής Επιβάρυνσης

2014

2015

2016

2017

2018

1,50%

1,31%

1,11%

0,93%

0,77%

Δείκτης Συνολικής Δανειακής
Επιβάρυνσης
1,50%
1,31%
1,11%
0,93%
0,77%

2014

2015

2016

2017

2018

Ο συγκεκριμένος δείκτης όπως και ο δείκτης Ανεξαρτησίας Ιδίων Κεφαλαίων, βρίσκεται σε
φθίνουσα πορεία λόγω της ανά χρήση μειούμενης έκθεσης σε δανειακά κεφάλαια σε σχέση
με το Ενεργητικό, το οποίο είναι σε απόλυτους αριθμούς κατά πολύ μεγαλύτερο.

Αριθμοδείκτεςκερδοφορίας:

Περιθώριο καθαρούκέρδους

2014

2015

2016

2017

2018

13,43%

10,80%

12,79%

23,47%

21,66%
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Περιθώριομικτούκέρδους

3,45%

7,73%

12,25%

10,74%

15,46%

Η διαχρονική εξέλιξη των δεικτών τόσο του καθαρού όσο και του μεικτού κέρδους,
αντανακλά τη σταδιακή οικονομική μεγέθυνση του Δήμου με την πάροδο των ετών.

Οι επιπτώσεις της δημοσιονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα μας τα τελευταία
χρόνια, είναι αισθητές στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με αποτέλεσμα
τη διοικητική και οικονομική τους υποβάθμιση, παρά τις επιταγές του άρθρου 102 του
Συντάγματος που ορίζει τα εξής :
‟Άρθρο 102 (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης)″
1. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου και δεύτερου βαθμού. Υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει
τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Νόμος καθορίζει το εύρος
και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την κατανομή τους στους επί μέρους
βαθμούς. Με νόμο μπορεί να ανατίθεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η
άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους.
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2. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Οι
αρχές τους εκλέγονται με καθολική και μυστική ψηφοφορία, όπως νόμος ορίζει.
3. Με νόμο μπορεί να προβλέπονται για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή την
άσκηση αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης αναγκαστικοί ή εκούσιοι
σύνδεσμοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που διοικούνται από αιρετά όργανα.
4. Το Κράτος ασκεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται
αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και
την ελεύθερη δράση τους. O έλεγχος νομιμότητας ασκείται, όπως νόμος ορίζει. Πειθαρχικές
ποινές στα αιρετά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός από τις περιπτώσεις που
συνεπάγονται αυτοδικαίως έκπτωση ή αργία, επιβάλλονται μόνο ύστερα από σύμφωνη
γνώμη συμβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από τακτικούς δικαστές, όπως νόμος
ορίζει.
5. Το Κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που
απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι
αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη
διαχείριση των πόρων αυτών. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την απόδοση και κατανομή,
μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των φόρων ή τελών που καθορίζονται
υπέρ αυτών και εισπράττονται από το Κράτος. Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από
κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του Κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται
και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τον καθορισμό και την
είσπραξη τοπικών εσόδων απευθείας από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.» Οι
Δήμοι σήμερα, ως απόρροια των παραπάνω, αντιμετωπίζουν πληθώρα προβλημάτων από :



Τη συνεχή περικοπή των κρατικών επιχορηγήσεων όπως : Κεντρικοί Αυτοτελείς
Πόροι (Κ.Α.Π,) για την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ΣΑΤΑ,
για την κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.



Τον περιορισμό πολλών ιδίων εσόδων τους (ανταποδοτικά τέλη, δημοτικοί φόροι,
εισφορές, δικαιώματα, κ.λ.π.).
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Την αύξηση των δαπανών τους από τη συνεχή μεταφορά αρμοδιοτήτων από την
Κεντρική Διοίκηση στους Δήμους, χωρίς η παραχώρηση αυτή να συνοδεύεται από
την μεταφορά των αντίστοιχων πόρων.



Τη συνεχή μείωση του προσωπικού τους λόγω συνταξιοδοτήσεων, απολύσεων,
διαθεσιμότητας, απαγόρευση των προσλήψεων.



Τις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης και στελέχωσης των κοινωνικών δομών
(Παιδικοί σταθμοί, Κ.Δ.Α.Π., Κ.Α.Π.Η., Βοήθεια στο σπίτι, κ.α.) και των κοινωνικών
πρωτοβουλιών (συσσίτια, κοινωνικά παντοπωλεία, ιατρεία, φαρμακεία, κ.α.)

Τα ανωτέρω προβλήματα δυσχεραίνουν τους Δήμους να ανταποκριθούν στην
συνταγματικά ανατιθέμενη αποστολή τους και δημιουργείται σημαντικός κίνδυνος
υποβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες τους και κάλυψης των
βασικών λειτουργικών τους δαπανών.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Δείκτης Κόστους Ανθρώπινου Δυναμικού : Συνολικό κόστος απασχόλησης προς συνολικά
έξοδα (πληρωθέντα).
Το κόστος αυτό περιλαμβάνει τις αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού, τις παρεπόμενες
παροχές και τα έξοδα προσωπικού κ.α. Με τον δείκτη αυτό συσχετίζεται το συνολικό
κόστος απασχόλησης με το σύνολο των εξόδων.

Δείκτης Κάλυψης Κόστους Προσωπικού : Συνολικό κόστος απασχόλησης (πληρωθέντα) προς
σύνολο τακτικών εσόδων (βεβαιωθέντα).
Με τον δείκτη αυτόν υπολογίζεται η αναλογία των τακτικών εσόδων του Δήμου που
κατευθύνεται στην κάλυψη του κόστους του προσωπικού. Είναι προφανές ότι όσο
υψηλότερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο περισσότερα χρήματα από τα τακτικά έσοδα του
Δήμου δεσμεύονται για την κάλυψη του κόστους του προσωπικού. Αντίθετα όσο μικρότερο
είναι το σχετικό ποσοστό, τόσο αυξάνονται οι δυνατότητες του Δήμου για επενδύσεις, για
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παροχές υπηρεσιών κ.α., ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται καλύτερη αξιοποίηση του
προσωπικού.

Πρόκειται για δείκτη με ιδιαίτερα πρακτική σημασία, επειδή οι δαπάνες προσωπικού
αποτελούν σημαντικό στοιχείο του λειτουργικού κόστους, είναι συνήθως ανελαστικές και
παρουσιάζουν συστηματική ταμειακή ροή.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1.2
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η Στρατηγική ενός Δήμου είναι ένα συνεκτικό σύνολο προτεραιοτήτων και πολιτικών που
αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματός του. Η
διαμόρφωσητης στρατηγικής του Δήμου σημαίνει:
 τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που θα
αντιμετωπίσει ο Δήμος (στόχοι τοπικής ανάπτυξης) και
 τη διαμόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών που θα
διασφαλίζουν επιτυχή προσέγγιση των ως άνω στόχων τοπικής ανάπτυξης (στόχοι
εσωτερικής ανάπτυξης).
Βασικό ρόλο για τον σχεδιασμό της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος,
διαδραματίζει η διερεύνηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντός του που
επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός εργαλείου της οικονομικής επιστήμης, που ονομάζεται
ανάλυση SWOT.
Η ενδελεχής μελέτη των ενδογενών παραγόντων μπορεί να φανερώσει μια σειρά από
δυνάμεις και αδυναμίες. Όμοια, μέσα από τη μελέτη των εξωγενών παραγόντων συνήθως
ανακύπτουν τόσο δυνητικές ευκαιρίες όσο και πιθανές απειλές, για την ύπαρξη των οποίων
ο Δήμος πρέπει να είναι ενήμερος και προετοιμασμένος ώστε να εκμεταλλευτεί τις
ευκαιρίες και να αποφύγει τους κινδύνους. Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος
πραγματοποιείται με τη βοήθεια της ανάλυσης PESTEL.

ΑΝΑΛΥΣΗ PESTEL
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Η ανάλυση PESTEL είναι ένα εργαλείο του management που χρησιμοποιείται για την
ανάλυση του μάκρο περιβάλλοντος δηλαδή του εξωτερικού περιβάλλοντος ενός
οργανισμού, μιας επιχείρησης ή ενός κλάδου. Οι παράγοντες που αναλύονται έχουν μεγάλο
αντίκτυπο στο πως παίρνουν τις αποφάσεις τους οι παραπάνω οργανισμοί.
Σαν εργαλείο, η ανάλυση PESTEL δεν αποτελεί μία πλήρη μελέτη ενός υπό εξέταση θέματος
αλλά ένα χρήσιμο και συμπληρωματικό μέσο που βοηθά συχνά στην προκαταρτική
διερεύνηση και την εξαγωγή βασικών πρωταρχικών συμπερασμάτων. Χρησιμοποιείται
συμπληρωματικά με την ανάλυση SWOT ενώ πάντοτε είναι σκόπιμες οι αναδράσεις
επιβεβαίωσης μεταξύ των δύο μεθόδων.
Διάφορες τεχνικές ανάλυσης των επιχειρήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο
στρατηγικό σχεδιασμό, όπως της ανάλυσης PEST (πολιτική, οικονομική, κοινωνική, και
Τεχνολογική - Political, Economic, Social, andTechnological), της STEER ανάλυσης
(Κοινωνικο-πολιτιστική, τεχνολογική, οικονομική, οικολογική, και ρυθμιστικών παραγόντων
- Socio-cultural, Technological, Economic, EcologicalandRegulatoryfactors) και ανάλυσης
EPISTEL (Περιβάλλον, Πολιτική, πληροφορική, κοινωνική, τεχνολογική, οικονομική και
νομική - Environment, Political, Informatic, Social, Technological, EconomicandLegal).
Κανένας από τους παραπάνω παράγοντες δεν θα πρέπει να θεωρείται σημαντικότερος
έναντι του άλλου. Η επιλογή γίνεται από τον χρήστη, ανάλογα τον υπό μελέτη οργανισμό.
Η μέθοδος PESTEL επιλέχθηκε για την ανάλυση παρούσας κατάστασης του Δήμου Θήρας
τόσο γιατί προσεγγίζει ποιοτικά όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη βιώσιμη
ανάπτυξη της περιοχής όσο και γιατί είναι ένα ευέλικτο «εργαλείο» στο οποίο μπορούν να
ενσωματωθούν σημαντικοί για την βιώσιμη ανάπτυξη παράγοντες, όπως περιβαλλοντικοί
και νομικοί.
Η ανάλυση PESTEL διερευνά :
 Το Πολιτικό περιβάλλον (Political)
 Το Οικονομικό περιβάλλον (Economical)
 ΤοΚοινωνικό περιβάλλον (Social)

359

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 2019-2023
 ΤοΤεχνολογικό περιβάλλον (Technological)
 Τα Περιβαλλοντικά θέματα (Environmental) και
 Το Νομικό-Νομοθετικό πλαίσιο (Legal)

Πολιτικοί παράγοντες
Στους πολιτικούς παράγοντες εμπίπτει η πολιτική σταθερότητα, οι νόμοι, το πολιτικό
καθεστώς και η μορφή διακυβέρνησης, οι κυβερνητικές πολιτικές σε θέματα υγείας,
παιδείας, δομών του κράτους κ.λ.π. Αυτοί και άλλοι παράγοντες του ευρύτερου πολιτικού
περιβάλλοντος μπορούν ακόμα και να επιτρέψουν ή να απαγορεύσουν την υλοποίηση μιας
δράσης. Στο πολιτικό περιβάλλον εντάσσεται επίσης και η τοπική αυτοδιοίκηση.
Κοινωνικοί παράγοντες
Η δομή της κοινωνίας, οι αντιλήψεις των κατοίκων που ζουν σε αυτήν, τα δημογραφικά και
λοιπά ψυχογραφικά χαρακτηριστικά, το προσδόκιμο ζωής και άλλα κριτήρια σαφώς
επηρεάζουν και επιδρούν σε αυτή την κοινωνία και για αυτό μελετάται εκτενώς στην
ανάλυση PESTEL.
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Πολιτιστικοί παράγοντες
Οι πολιτιστικοί παράγοντες συμβαδίζουν με τους κοινωνικούς και αναφέρονται σε
διάφορες δράσεις που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό. Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία,
πολιτιστικές εκδηλώσεις, ήθη και έθιμα αποτελούν μερικούς μόνο από τους πολιτισμικούς
παράγοντες που επηρεάζουν μέσω της ψυχοσύνθεσης τους ανθρώπους.
Οικονομικοί παράγοντες
Παράγοντες που επηρεάζουν το οικονομικό περιβάλλον μιας κοινωνίας είναι το κατά
κεφαλή εισόδημα, ο ρυθμός πληθωρισμού, τα επίπεδα απασχόλησης &η ανεργία, οι τομείς
της οικονομικής ανάπτυξης και η απασχόληση. Οι ανωτέρω παράγοντες έχουν μεγάλο
αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και παίρνουν αποφάσεις οι οργανισμοί.
Τεχνολογικοί παράγοντες
Το τεχνολογικό περιβάλλον έχει και αυτό καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνίας
και της μελλοντικής ανάπτυξής της. Οι καινοτομίες, οι υποδομές, τα δίκτυα σύνδεσης, οι
καινοτομίες και τα διάφορα τεχνολογικά επιτεύγματα σε τομείς της οικονομίας όπως η
γεωργία

αποτελούν

μερικά

ζητήματα

που

επιτρέπουν

νέους

τρόπους

προβολής,επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του πολίτη.
Περιβαλλοντικοί παράγοντες
Το φυσικό περιβάλλον και οι ανθρώπινες δραστηριότητες που το επιβαρύνουν αποτελούν
στοιχεία που εξετάζονται στους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Θέματα οικολογικά και
περιβαλλοντικά όπως ο καιρός, το κλίμα, η μείωση των υδάτινων πόρων, η ρύπανση και τα
οικολογικά προϊόντα αποτελούν ορισμένους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη
μιας περιοχής.
Νομικοί παράγοντες
Το νομικό περιβάλλον είναι συνυφασμένο με το πολιτικό και το θεσμικό πλαίσιο. Η
προστασία των καταναλωτών, οι νόμοι για την υγεία και την ασφάλεια, για την
μετανάστευση ή τους κοινωνικούς διαχωρισμούς, διέπουν τη διαδικασία υλοποίησης της
δράσης που επιχειρείται. Υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι και διατάγματα αποτελούν με
τη σειρά τους σημαντικούς νομικούς παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη σε κάθε δράση.
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Η PESTEL ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ

Στη συνέχεια παρατίθενται οι κύριοι πολιτικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί, τεχνολογικοί,
περιβαλλοντικοί και νομικοί παράγοντες που συνεξεταζόμενοι με την υφιστάμενη
κατάσταση διαμορφώνουν την SWOT ανάλυση που ακολουθεί.

Πολιτικοί (Political)
 Η Ελλάδα ως Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Η δυνατότητα της χώρας και των Ο.Τ.Α να συμμετάσχουν σε διακρατικές εμπορικές
συμφωνίες
Οικονομικοί (Economical)
 Οικονομικήκρίση - κρίσηΕλληνικούχρέους
 Μείωση ΑΕΠ
 Ύψος πληθωρισμού
 Επίπεδα απασχόλησης και ανεργίας
 Αύξησηφόρων (άμεσων - έμμεσων)
 Μείωση κυκλοφορίας χρήματος (capitalcontrols)
 Μείωση Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
 Μείωση μεταφοράς πόρων προς τους ΟΤΑ Α' βαθμού
 Αυξημένο κόστος πόρων (υλικών - άυλων)
 Μεταβολές του Φ.Π.Α
 Κρίσεις από φυσικές-υγειονομικές καταστροφές-κινδύνους-πανδημίες
 Οικονομικέςσυνέπειες μετανάστευσης
Κοινωνικοί (Social)
 Δημογραφικά δεδομένα
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 Βελτίωσημορφωτικού επιπέδου
 Ενεργοποίηση - Ενημέρωση - Συμμετοχήτων πολιτών
 Πρόσβαση στην πληροφόρηση
 Μείωση του μέσου όρου του ελεύθερου χρόνου
 Αύξηση του προσδόκιμου μέσου όρου ζωής
 Αλλαγή στην ηλικιακή διαστρωμάτωση της αγοραστικής δύναμης
 Πολιτιστικόκεφάλαιο
 Κοινωνικόκεφάλαιο
 Ανασφάλεια από υγειονομικούς κινδύνους (πανδημία)
 Μεταναστευτικό

Τεχνολογικοί (Technological)
 Ραγδαία εξέλιξητηςτεχνολογίας
 Απαίτηση για την παροχή on – line υπηρεσιών
 Βελτίωση της παραγωγικότητας και των αυτοματισμών με τεχνολογίες που
επιτρέπουν περισσότερο καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες
 Τεχνολογίες που επιτρέπουν νέα κανάλια διανομής
 Τεχνολογίες που επιτρέπουν νέους τρόπους προβολής και επικοινωνίας με τους
πολίτες
Περιβαλλοντικοί (Environmental)
 Κλιματική αλλαγή
 Μείωσητωνυδάτινων πόρων
 Αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 Ενδιαφέρον κοινής γνώμης για περιβαλλοντικά θέματα
 Αύξηση της τάσης του πληθυσμού για χρήση οικολογικών υλικών
 Φυσικές καταστροφές
Νομικοί (Legal)
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 Ειδικό Νομικό Καθεστώς λειτουργίας για τους ΟΤΑ Α' Βαθμού - Δεσμεύσεις,
υποχρεώσεις και δυνατότητες που απορρέουν από αυτό.
 Ειδικό Νομικό Πλαίσιο προστασίας περιοχών αρχαιολογίας, παραδοσιακών
οικισμών, χαρακτηριζόμενων μνημείων της φύσης κ.λπ.
 Ατελή νομοθετικά πλαίσια (αντιμετώπιση οικονομικών κρίσεων, αντιμετώπιση
υγειονομικών κρίσεων).

ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT

Το βασικό εργαλείο ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος ενός
οργανισμού είναι η διερεύνηση δυνάμεων (Strengths), αδυναμιών (Weaknesses),
ευκαιριών (Opportunities) και απειλών (Threats) και πώς αυτές αλληλεπιδρούν μεταξύ
τους.
Η ανάλυση αυτή ή αλλιώς SWOT, η οποία έχει αποδειχτεί η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη
και πιο ανθεκτική στον χρόνο αναλυτική τεχνική στο στρατηγικό μάνατζμεντ, προσδιορίζει
τα ισχυρά σημεία του Δήμου, τις αδυναμίες του καθώς και τις ευκαιρίες και τις απειλές,
όπως αυτές προέρχονται από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του, με στόχο την
επιτυχή υποστήριξη και υλοποίηση παρεμβάσεων και δραστηριοτήτων σε τοπικό επίπεδο.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ισχυρά Σημεία

Ευκαιρίες

Αδύνατα Σημεία
- Προβλήματα

Απειλές Περιορισμοί

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που συγκροτούν το εσωτερικό περιβάλλον της περιοχής
του Δήμου εντοπίζονται και εξειδικεύονται οι παράμετροι που συνιστούν τα δυνατά σημεία
(πλεονεκτήματα, δυνάμεις, πόροι, ικανότητες, έτσι όπως εμφανίζονται στην παρούσα φάση
σε διάφορους τομείς), τα οποία πρέπει να προωθήσει με αναπτυξιακή δράση στην περιοχή.
Παράλληλα καθορίζονται και τα αδύνατα σημεία (αδυναμίες, περιορισμοί, σφάλματα,
ελλείψεις, σύμφωνα με την υπάρχουσα κατάσταση), τα οποία καλείται να περιορίσει, ώστε
να μην αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη της περιοχής.
Κατ’ αναλογία, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που προέρχονται από το εξωτερικό
περιβάλλον (τα οποία κατά κύριο λόγο αφορούν την ευρύτερη περιοχή καθώς και τους
εξωτερικούς παράγοντες που την επηρεάζουν, οι οποίοι διαμορφώνουν και επηρεάζουν το
πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης πολιτικής ανάπτυξης μιας
περιοχής), προσδιορίζονται τα σημεία εκείνα που διαφαίνεται να αποτελούν ευκαιρίες
(οποιαδήποτε ευνοϊκή συνθήκη, παράγοντες ή εξελίξεις λ.χ. πολιτικές, οικονομικές και
τεχνολογικές αλλαγές) για ανάπτυξη, που θα πρέπει ο στρατηγικός σχεδιασμός στην
περιοχή μελέτης να αξιοποιήσει καθώς και απειλές (κινδύνους, οποιαδήποτε ανεπιθύμητη
κατάσταση, εμπόδια) που ενδέχεται να αντιμετωπίσει στο μέλλον.
Τα συμπεράσματα της ανάλυσης αυτής χρησιμεύουν στην :
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 ενίσχυση του εσωτερικού πεδίου του Δήμου και των ευκαιριών που του προσφέρει
το εξωτερικό περιβάλλον,
 εξάλειψη ή μείωση των εσωτερικών αδυναμιών του και αντιμετώπισης των
απειλών που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον του.
Στους Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα κύρια αποτελέσματα της ανάλυσης,
τεκμηριώνεται καθένα από τα στοιχεία που συνθέτουν τα δυνατά, τα αδύνατα σημεία, τις
ευκαιρίες και τις απειλές για την ανάπτυξη του νησιού, σύμφωνα και με όσα αναφέρθηκαν
παραπάνω. Η παρουσίαση της ανάλυσης SWOT αποτυπώνεται στις παρακάτω κατηγορίες,
που αφορούν τα βασικότερα και πιο καίρια σημεία ενδιαφέροντος της δημοτικής αρχής για
τον σχεδιασμό του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος.

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
SWOT Ανάλυση

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Προβλήματα/ανάγκες

Δυνατότητες

Αστική ανάπλαση τουΔήμου.

Υλοποίηση υποδομών, έργων και
επενδύσεων Κυκλικής Οικονομίας
που θα αναβαθμίσει την ποιότητα
ζωής των πολιτών μέσω του
σχεδιασμού αρχιτεκτονικών,
τοπογραφικών και στατικών
μελετών.

Ανάγκη για περαιτέρω αξιοποίηση
και διαμόρφωση των πλατειών, των

Ενίσχυση των αρμόδιων Υπηρεσιών
με το απαραίτητο εξειδικευμένο
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παραλιών, του λιμανιού και άλλων
κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.

προσωπικό, εξοπλισμό και
ταυτόχρονη συντήρηση του ήδη
υπάρχοντος.

Βελτίωση, συντήρηση, επέκταση και
ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου.

Ενίσχυση των αρμόδιων Υπηρεσιών
με τον απαραίτητο εξοπλισμό και
συντήρηση του ήδη υπάρχοντος.

Ανάγκη δημιουργίας πεζοδρόμων
και ολοκληρωμένου δικτύου
ποδηλατοδρόμων.

Υλοποίηση κυκλοφοριακής μελέτης
και εφαρμογή νέων κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων και έργων, σε περιοχές
όπου παρατηρείται έντονο
κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα και
πρόβλημα στάθμευσης σε
συγκεκριμένες περιοχές, κυρίως
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Δημιουργία ποδηλατοδρόμων.

Έλλειψη ικανοποιητικών χώρων
στάθμευσης για τις ανάγκες του
δήμου.

Δημιουργία νέων χώρων
στάθμευσης σε περιοχές που
παρουσιάζουν πρόβλημα.

Περιορισμοί

Ευκαιρίες

Περιορισμένοιοικονομικοί πόροι

Εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων
της γεωγραφικής θέσης του Δήμου.

Δυσχέρεια προσαρμογής σε νέους
κανόνες και λειτουργίες σχετικές με
την πολυνομοθεσία της χώρας.

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
των πολιτών σε θέματα
κυκλοφοριακής αγωγής μέσω
δράσεων για την ασφαλή και
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κοινωνική οδήγηση.
Υψηλό κόστος για τη δημιουργία
έργων υποδομής.
Δυσκολία επίλυσης του
κυκλοφοριακού προβλήματος.

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
SWOT Ανάλυση

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Προβλήματα/ανάγκες

Δυνατότητες

Επισκευή και συντήρηση των
κτιριακών εγκαταστάσεων

Οργάνωση και συντονισμός των
κοινωνικών δομών του δήμου.

Στελέχωση με επιστημονικό
προσωπικό των Κοινωνικών
Υπηρεσιών

Δημιουργική απασχόληση ατόμων
τρίτης ηλικίας μέσω βιωματικών
εργαστηρίων.

ΈλλειψησυγκεκριμένωνΚοινωνικώνΔ
ομών

Ιατρική φροντίδα και οδηγίες για
Ιατροφαρμακευτική και
Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Ανάγκη για περαιτέρω επέκταση και
ενίσχυση των προγραμμάτων
μαζικού αθλητισμού.

Κατ’ οίκον εξυπηρέτηση σε άτομα
που δεν δύνανται να μετακινηθούν
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Έλλειψη εκσυγχρονισμού και
πλήρους συντήρησης των
αθλητικών εγκαταστάσεων

Ύπαρξη κατάλληλων ελεύθερων
χώρων για τη δημιουργία
αθλητικών εγκαταστάσεων

Ανάγκη επέκτασης των πολιτιστικών
προγραμμάτων

Δήμος με πλούσια πολιτιστική
δραστηριότητα
Αξιοποίηση του Πολιτιστικού και
Ιστορικού Υπόβαθρου της περιοχής
του Δήμου, για τη δημιουργία νέων
Πολιτιστικών εκδηλώσεων

Περιορισμοί

Ευκαιρίες

Έλλειψηεξειδικευμένου
προσωπικού

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης
σε τοπικό επίπεδο μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα

Έλλειψηοικονομικών πόρων

Διατήρηση και ενίσχυση των
υφιστάμενων προγραμμάτων
κοινωνικής μέριμνας

Χαμηλή ευαισθητοποίηση πολιτών
σε θέματα κοινωνικής συνοχής.

Ολοκληρωμένη και αποτελεσματική
αντιμετώπιση ζητημάτων
κοινωνικής ενσωμάτωσης όσων
βιώνουν ή απειλούνται από
κοινωνικό αποκλεισμό.

Υψηλό κόστος επέκτασης και
ανάπτυξης των αθλητικών
υποδομών και προγραμμάτων

Ενθάρρυνση για συμμετοχή και
ευαισθητοποίηση πολιτών στον
τομέα των αθλητικών
δραστηριοτήτων
Αξιοποίηση Προγραμμάτων μαζικού
αθλητισμού

369

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 2019-2023

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
SWOT Ανάλυση

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Προβλήματα/ανάγκες

Δυνατότητες

Υποστελέχωση τμημάτων

Μετατάξεις / μετακινήσεις
προσωπικού

Αυξανόμενες επιμορφωτικέςεκπαιδευτικές ανάγκες

Εκπαίδευση του προσωπικού και
εισαγωγή σύγχρονων διοικητικών
διαδικασιών

Συνεργασία ορισμένων οργανικών
μονάδων

Ανάγκη για εισαγωγή σύγχρονων
βελτιωμένων διαδικασιών
προγραμματισμού,
παρακολούθησης και αξιολόγησης
της δράσης και λειτουργίας του
Δήμου.

Κατάρτιση του προσωπικού στην
χρήση του υπάρχοντος
τεχνολογικού εξοπλισμού

Τροποποίηση του ΟΕΥ

Περιορισμένο ανθρώπινο δυναμικό
με εξειδίκευση στα αντίστοιχα
αντικείμενα των αρμοδιοτήτων του.

Αξιοποίηση των δεικτών
αποτελεσματικότητας και
αποδοτικότητας

Ανάγκη για εκπαίδευση του
προσωπικού σε συστήματα

Αξιοποίηση πληροφοριακών
συστημάτων
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ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και
πληροφόρησης.
Ανάγκη για ενοποίηση και
διεύρυνση των τεχνολογικών –
ηλεκτρονικών υποδομών του Δήμου

Εφαρμογή πρότυπων διαδικασιών
διοίκησης

Ανάγκη για ανάπτυξη και αύξηση
των παρεχόμενων ηλεκτρονικών
υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Βελτίωσηδιοικητικήςεξυπηρέτησης
πολιτών
Εκπαίδευση του προσωπικού και
εισαγωγή σύγχρονων διοικητικών
διαδικασιών.
Κατάρτιση του προσωπικού στη
χρήση του υπάρχοντος
τεχνολογικού εξοπλισμού.

Περιορισμοί

Ευκαιρίες

Αναστολή προσλήψεων

Συμμετοχή, σεμινάρια και ένταξη σε
διεθνή και ευρωπαϊκά
προγράμματα

Ανυπαρξία κινήτρων για τους
εργαζόμενους

Αξιοποίηση ευρωπαϊκών
προγραμμάτων για πρόσληψη
προσωπικού

Έλλειψηοικονομικών πόρων

Διεύρυνσηηλεκτρονικών υπηρεσιών

Συνεχής αλλαγές θεσμικού πλαισίου

Μετακινήσεις προσωπικού
Διεύρυνσηηλεκτρονικών υπηρεσιών
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
SWOT Ανάλυση

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Προβλήματα/ανάγκες

Δυνατότητες

Συνεργασία ορισμένων οργανικών
μονάδων.

Αξιοποίηση των δεικτών
αποτελεσματικότητας και
αποδοτικότητας

Ανάγκη για εισαγωγή σύγχρονων
βελτιωμένων διαδικασιών
προγραμματισμού,
παρακολούθησης και αξιολόγησης
της δράσης και λειτουργίας του
Δήμου.

Αξιοποίηση πληροφοριακών
συστημάτων.

Περιορισμένο ανθρώπινο δυναμικό
με εξειδίκευση στα αντίστοιχα
αντικείμενα των αρμοδιοτήτων του.

Εφαρμογή πρότυπων διαδικασιών
διοίκησης.

Ανάγκη για εκπαίδευση του
προσωπικού σε συστήματα
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και
πληροφόρησης.

Βελτίωσηδιοικητικήςεξυπηρέτησης
πολιτών.

Ανάγκη για νέο σύγχρονο
διοικητήριο.

Εκπαίδευση του προσωπικού και
εισαγωγή σύγχρονων διοικητικών
διαδικασιών (διοίκηση μέσω
στόχων).
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Ανάγκη για ανάπτυξη και αύξηση
των παρεχόμενων ηλεκτρονικών
υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Κατάρτιση του προσωπικού στην
χρήση του υπάρχοντος
τεχνολογικού εξοπλισμού.

Ανάγκη χρήσης ψηφιακών
υπογραφών.

Δημιουργία ψηφιακού δήμου.

Περιορισμοί

Ευκαιρίες

Αναστολή προσλήψεων.

Τροποποίησητου ΟΕΥ.

Συνεχής αλλαγές θεσμικού
πλαισίου.

Μετακινήσεις προσωπικού.

Ανυπαρξία κινήτρων για τους
εργαζόμενους.

Συμμετοχή, σεμινάρια και ένταξη σε
διεθνή και ευρωπαϊκά
προγράμματα.

Έλλειψηοικονομικών πόρων.

Διεύρυνσηηλεκτρονικών
υπηρεσιών.

Παλαιότητα υποδομών και
εξοπλισμού.

Η ΜΗΤΡΑ TOWS

Στο τέλος της ανάλυσης και της σύνθεσης των τεχνικών ανάλυσης PESTEL&SWOT προκύπτει
η τεχνική TOWS.
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Η μήτρα TOWS (το ακρώνυμο S.W.O.T αντίστροφα) παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο οι
εξωτερικές ευκαιρίες και απειλές που αντιμετωπίζει ο οργανισμός μπορούν να
συνδυαστούν με τα εσωτερικά δυνατά και αδύνατα σημεία και να καταλήξουν σε 4 πιθανές
εναλλακτικές στρατηγικές.
Έτσι, δημιουργούμε τέσσερις (4) πιθανές στρατηγικές :
 Οι στρατηγικές SO: ο υπό εξέταση οργανισμός χρησιμοποιεί τα δυνατά σημεία της
ώστε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες.
 Οι στρατηγικές ST: ο υπό εξέταση οργανισμός χρησιμοποιεί τα δυνατά σημεία της
για να αποφύγει τις απειλές.
 Οι στρατηγικές WO: ο υπό εξέταση οργανισμός εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες
ξεπερνώντας τα αδύνατα σημεία.
 Οι στρατηγικές WT: είναι αμυντικές στρατηγικές και τις χρησιμοποιεί για να
ελαχιστοποιήσει τα αδύνατα σημεία και να αποφύγει τις απειλές.

ΜΗΤΡΑ TOWS ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

Συμπερασματικά λοιπόν, οι στρατηγικές που προκύπτουν από τη μήτρα TOWS είναι
σύμφωνες με την επιχειρησιακή στρατηγική του Δήμου Θήρας που είναι η βέλτιστη
εξυπηρέτηση του Δημότη με τις υπάρχουσες συνθήκες.

Η ΜΗΤΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (IFAS)

Ο πίνακας εσωτερικών παραγόντων (IFAS) μας δείχνει πόσο καλά ανταποκρίνεται ο Δήμος
στους παράγοντες του εσωτερικού περιβάλλοντος. Για την κατασκευήτου πίνακα
ακολουθούμε τα εξής βήματα:
 Καταγράφουμε μέχρι δέκα (10) σημαντικά δυνατά και αδύνατα σημεία του Δήμου.
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 Ορίζουμε έναν συντελεστή στάθμισης για κάθε παράγοντα ανάλογα με το πόσο
σημαντικός είναι (1,0 πολύ σημαντικός και 0,0 καθόλου σημαντικός). Το άθροισμα
όλων των συντελεστών πρέπει να είναι ίσο με 1,00.
 Βαθμολογούμε τους παράγοντες (5,0 άριστος μέχρι 1,0 κακός), ανάλογα με την
επίδοση ως προς τους παράγοντες.
 Βρίσκουμε τη σταθμισμένη βαθμολογία (5,0 άριστη μέχρι 1,0 κακή με μέσο όρο το
3,0).
 Εξηγούμε γιατί διαλέξαμε κάθε παράγοντα.
Ακολουθεί ο πίνακας που παρουσιάζει τη μήτρα εσωτερικών παραγόντων (IFAS MATRIX).

Στρατηγικοί
παράγοντες
Στήλη 1

Συντελεστής

Βαθμολογία

Σταθμισμένη
βαθμολογία

Στήλη 3

Στήλη 4

Στάθμισης
Στήλη 2

Σχόλια

Διάρκεια
Βραχ

Μεσ.

Οι περισσότερες
Υπηρεσίες του
Δήμου
είναι
συγκεντρωμένες
σε
κεντρικό
σημείο
του
Δήμου

Στήλη 5

Μακρ

Ανταπόκριση
στις
άμεσες
ανάγκες
Χ

0,02

2,00

0,04

Ικανοποιητικό
ταμειακό
πλεόνασμα

Χ
0,13

4,00

0,52

Ικανοποιητικό
επίπεδο
λειτουργίας
σχολείων
και
παιδικών
σταθμών
ποιοτικά

Χ

0,10

4,00

ΡευστότηταΕλκυστικό για
τους
προμηθευτές
Αρκετές
σχολικές
μονάδες
που
καλύπτουν
σχεδόν
το
σύνολο
του
μαθητικού
δυναμικού

0,40
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Έντονη
κοινωνική
δράση

Χ
0,10

4,00

0,40

Ικανοποιητική
αθλητική
δραστηριότητα
Χ

0,10

4,00

0,40

Υψηλό
πολιτιστικό
κεφάλαιο

Χ
0,10

4,00

0,40

Υποστελέχωση
τμημάτων

Χ
0,03

2,00

0,60

Οικονομική και
υγειονομική
κρίση

Χ
0,05

3,00

0,15

Έλλειψη
σύγχρονου
ηλεκτρονικού
εξοπλισμού

Χ
0,20

4,00

Χ
0,15
1

4,00

Τροχοπέδη στην
εύρυθμη
λειτουργία
Αστάθεια
στο
σχεδιασμό και
προσήλωση σε
κοινωνικές
δράσεις
Πρόβλημα στην
παρακολούθηση
των δεδομένων
ενός ψηφιακού
δήμου

0,80

Συνταξιοδότηση
προσωπικού
χωρίς
αναπλήρωσή
τους
Σύνολα

Ανάγκη
και
απόρροια
της
οικονομικής
κρίσης
Αρκετές
αθλητικές
υποδομές
και
δράσεις
καλύπτουν
το
σύνολο
του
πληθυσμού του
νησιού
Ύπαρξη πλήθους
πολιτιστικών και
ψυχαγωγικών
εκδηλώσεων

Μείωση
εργατικού και
διοικητικού
προσωπικού

0,60
4,12

Με βαθμολογία 4,12 ο Δήμος είναι πάνω από το μέσο όρο που θεωρείται το 3,0.
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ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Η στρατηγική του Δήμου Θήρας διαμορφώνεται μέσα από τον προσδιορισμό των κρίσιμων
ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που καλείται να αντιμετωπίσει, σε συνδυασμό με τη
διαμόρφωση κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών για την επιτυχή προσέγγιση
των γενικών στόχων τοπικής ανάπτυξης.
Τα κρίσιμα ζητήματα που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος την επόμενη περίοδο έχουν
αποτυπωθεί σε προηγούμενες παραγράφους. Στον παρακάτω πίνακα τα αναφέρουμε
συνοπτικά κατηγοριοποιημένα σε θεματικούς τομείς.
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Κρίσιμα ζητήματα του Δήμου Θήρας

Θεματικός τομέας
Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον

Κρίσιμα ζητήματα
&



Ποιότητα Ζωής

Θέματα αποχέτευσης σε συγκεκριμένη
περιοχή



Θέματα

καθαριότητας

(παλαιός

εξοπλισμός)


Θέματα

ανακύκλωσης

(ελλιπής

ενημέρωση)


Θέματα

πυρασφάλειας

και

πυρανίχνευσης


Εκσυγχρονισμός και επέκταση των
υπαρχουσών υποδομών κυκλοφορίας
και στάθμευσης



Ζητήματα

ολοκλήρωσης

διαφόρων

έργων

Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και



Δράσεις Κυκλικής Οικονομίας



Θέματα

Αθλητισμός

εκσυγχρονισμού

και

αναβάθμισης των κοινωνικών δομών
(υπάρχουν ελλείψεις σε υποδομές και
προσωπικό)


Θέματα

εκσυγχρονισμού

αναβάθμισης
δομών

των

(υπάρχουν

και

υγειονομικών
ελλείψεις

σε

υποδομές και προσωπικό)


Θέματα

δραστηριοποίησης

της

νεολαίας (περαιτέρω βελτίωση)


Αναβάθμιση
υπαρχόντων

και

επέκταση

των

πολιτιστικών
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δραστηριοτήτων

(περαιτέρω

βελτίωση)


Μερική έλλειψη σχολικών υποδομών
(κτίρια κλπ.)



Προώθηση

μαζικού

αθλητισμού

(περαιτέρω βελτίωση)
Τοπική Οικονομία και Απασχόληση

Εσωτερικό περιβάλλον



Στήριξη της επιχειρηματικότητας



Μείωση της ανεργίας



Πρόβλημα

έλειψης

σύγχρονου

διοικητηρίου που θα στεγάζει το
σύνολο των υπηρεσιών


Μερικά

προβλήματα

οργάνωσης

και

στον

λειτουργίας

τρόπο
των

υπηρεσιών


Ανάγκη βελτίωσης των δεξιοτήτων των
υπαλλήλων



Αναβάθμιση χρήσης συστημάτων ΤΠΕ



Ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών
παροχής υπηρεσιών του Δήμου



Συνεχής έλεγχος των εξόδων του
Δήμου



Δημιουργία νέου ΟΕΥ

Καθορισμός των γενικών στόχων τοπικής ανάπτυξης
Στο προηγούμενο κεφάλαιο αποτυπώθηκαν τα κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει ο
Δήμος Θήρας την επόμενη περίοδο για να πετύχει στους στόχους τοπικής ανάπτυξης. Τα κρίσιμα
αυτά ζητήματα αποτυπώθηκαν ανά θεματικό τομέα και είναι διατυπωμένα αρνητικά με την έννοια
ότι αποτελούν προβλήματα προς επίλυση.
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Η επιλογή των κρίσιμων ζητημάτων που καλείται να επιλύσει ο Δήμος, θα αποτελέσουν τους
γενικούς στόχους για να εκπληρώσει καλύτερα την αποστολή του.
Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης ανά θεματικό
τομέα.

Πίνακας Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης
Θεματικός τομέας
Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον &

Γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης


Ποιότητα Ζωής

Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας
και μείωση της ρύπανσης του φυσικού
περιβάλλοντος



Αύξηση των οργανωμένων χώρων
πρασίνου



Προγράμματα ανακύκλωσης



Αντιμετώπιση

των

προβλημάτων

κυκλοφορίας και στάθμευσης


Βελτίωση και επέκταση των βασικών
τεχνικών υποδομών



Εξασφάλιση πρόσβασης σε δημόσια
κτίρια και κοινόχρηστους χώρους από
ΑΜΕΑ

Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και



Αθλητισμός

Βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής
μέριμνας

και

πρόνοιας

(νηπίων,

ηλικιωμένων κλπ.)


Υποστήριξη

ευαίσθητων

κοινωνικά

ομάδων


Βελτίωση

και

επέκταση

των

κοινωνικών υποδομών


Βελτίωση και επέκταση των υποδομών
και υπηρεσιών εκπαίδευσης
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Αξιοποίηση και ανάδειξη της ιστορικής
και

πολιτιστικής

κληρονομιάς

της

περιοχής


Ενίσχυση και ανάπτυξη των θεσμών
πολιτιστικού περιεχομένου



Ολοκλήρωση και ενίσχυση των
πολιτιστικών υποδομών



Βελτίωση και επέκταση των αθλητικών
υποδομών και υπηρεσιών

Τοπική Οικονομία και Απασχόληση



Αξιοποίηση

τοπικών

παραγωγικών

πόρων και σύνδεση των παραγωγικών
τομέων μεταξύ τους


Υποστήριξη

και

ενθάρρυνση

των

μικρομεσαίων επιχειρήσεων


Υποστήριξη

της

καινοτομίας

στις

μεθόδους παραγωγής και προώθησης
των προϊόντων


Μείωση της ανεργίας στις ευαίσθητες
κοινωνικά ομάδες (νέοι, γυναίκες)



Ενίσχυση

και

αξιοποίηση

των

δεξιοτήτων του τοπικού παραγωγικού
δυναμικού
Εσωτερικό Περιβάλλον



Αναδιοργάνωση

διαδικασιών

του

Δήμου(νέος ΟΕΥ)


Βελτίωση δεξιοτήτων των υπαλλήλων



Αναβάθμιση

των

υπαρχουσών

υποδομών ΤΠΕ


Εκσυγχρονισμός

της

ψηφιακής

οργάνωσης του Δήμου.
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ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου Θήρας
Όπως ήδη αναφέρθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, μία άλλη συνιστώσα της στρατηγικής του
Δήμου Θήρας αφορά τη διαμόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών που θα
διασφαλίσουν την επιτυχή προσέγγιση των ως άνω γενικών στόχων τοπικής ανάπτυξης.
Είναι σαφές ότι οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελούν περιφερειακό στοιχείο της δημόσιας
Διοίκησης και κατά συνέπεια μεταφέρουν τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες της.
Η εσωτερική ανάπτυξη ενός Δήμου θα πρέπει να έχει σαν στρατηγικό πλάνο την επίτευξη των
στόχων της καλής διακυβέρνησης, οι οποίοι διατυπώνονται με σαφήνεια στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης, 2007-2013».
Για την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης σε ό,τι αφορά την καλή διακυβέρνηση
χρησιμοποιούνται δύο παραπλήσια πρότυπα ορισμού της καλής διακυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και της Διεθνούς Τράπεζας αντίστοιχα, και σχετικές πηγές αναφοράς, οι οποίες
επιτρέπουν τη σύγκριση της χώρας με το Ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον.
Το πρώτο πρότυπο περιλαμβάνει τα κριτήρια της καλής διακυβέρνησης, τα οποία υποδεικνύονται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και το ΥΠΕΣΔΑ το έχει εντάξει στο στόχο υποστήριξης της
διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης.
Τα κριτήρια αυτά εντάσσονται δύο ευρείς στρατηγικούς στόχους:


Τον στρατηγικό στόχο για μια αποτελεσματική και αποδοτική Δημόσια Διοίκηση στον οποίο
εντάσσονται το κριτήριο της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, και το κριτήριο της
ανταπόκρισης.



Τον στρατηγικό στόχο για μια ανοιχτή, δίκαιη και συμμετοχική Δημόσια Διοίκηση. Στον
στόχο αυτό εντάσσονται τα κριτήρια της συμμετοχής, της εφαρμογής του νόμου, της
διαφάνειας, της συναίνεσης, της ισονομίας ενσωμάτωσης, καθώς και της λογοδοσίας.

Το δεύτερο πρότυπο περιλαμβάνει πέντε κριτήρια καλής διακυβέρνησης που χρησιμοποιεί η
Διεθνής Τράπεζα για τις τακτικές συγκρίσεις που πραγματοποιεί σε παγκόσμια κλίμακα.
Τα κριτήρια αυτά είναι :
o

Συμμετοχή και λογοδοσία (Voice and accountability)

o

Αποτελεσματικότητα διακυβέρνησης (Government effectiveness)
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o

Ποιότητα ρυθμίσεων (Regulatory quality)

o

Εφαρμογή της νομιμότητας (Ruleoflaw)

o

Έλεγχοςτηςδιαφθοράς(Control of corruption)

Τα κριτήρια αυτά συμπίπτουν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό με τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της διαφάνειας και της διαφθοράς, η αξιολόγηση της
Διεθνούς Τράπεζας συμφωνεί με τα ευρήματα των ερευνών της Διεθνούς Διαφάνειας, ενώ σε ότι
αφορά την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης, η αξιολόγηση της Διεθνούς Τράπεζας
επιβεβαιώνει την κρατούσα άποψη για την χαμηλή αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της
Δημόσιας Διοίκησης της χώρας.
Όπως έχει διαπιστωθεί οι περιφερειακές και τοπικέςδιαφοροποιήσεις και ανισότητες είναι πολύ
περιορισμένες λόγω της ενιαίας οργάνωσης του κράτους σε ό,τι αφορά και τους τρεις συντελεστές
της διοικητικής ικανότητας: τις δομές, το κανονιστικό πλαίσιο και τη διαχείριση του ανθρώπινου
δυναμικού. Παράλληλα, η οικονομική τους αυτοτέλεια είναι πολύ περιορισμένη και οι οικονομικοί
πόροι, για τους οποίους διαθέτουν δικαιοδοσίες αποτελούν πολύ μικρό ποσοστό του δημόσιου
προϋπολογισμού, σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βεβαίως, παρά το γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά της Δημόσιας Διοίκησης στη γενική τους έκφανση,
όπως αυτή παρουσιάζεται στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, αφορούν το σύνολο της
χώρας, υπάρχουν περιφερειακές και τοπικές διαφοροποιήσεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο
εκδηλώνονται στην πράξη και τα μέσα με τα οποία μπορούν να αντιμετωπισθούν.
Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν κυρίως να κάνουν με το επίπεδο της αστικότητας και τον
απομακρυσμένο ή δυσπρόσιτο χαρακτήρα ορισμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών της χώρας.
Η κατάσταση αυτή, προφανώς υποδεικνύει ως αναπτυξιακές ανάγκες πρώτης προτεραιότητας: την
αφαίρεση αρμοδιοτήτων μητροπολιτικού χαρακτήρα από τις κεντρικές υπηρεσίες του κράτους και
την ανάπτυξη δομών και λειτουργιών μητροπολιτικής διοίκησης, κατά προτεραιότητα στις δύο αυτές
περιοχές, αλλά και σε άλλα μεγάλά αστικά κέντρα της χώρας.
Σε ό,τι αφορά τις μη μητροπολιτικές περιοχές, υπάρχει διαφοροποίηση ως προς δύο στοιχεία. Το
πρώτο στοιχείο αφορά τις αποστάσεις και τη δυσκολία φυσικής πρόσβασης του πολίτη ή της
επιχείρησης στις αρμόδιες κατά περίπτωση δημόσιες υπηρεσίες. Το δεύτερο στοιχείο αφορά το,
κατά κανόνα, μικρότερο μέγεθος των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης των περιοχών αυτών και
την αντίστοιχα μειωμένη δυναμικότητά τους στην εξυπηρέτηση αλλά και την ικανότητα
αποτελεσματικής διαχείρισης της αναπτυξιακής διαδικασίας για την περιοχή τους. Είναι προφανές
ότι για τις δυσπρόσιτες ορεινές και νησιωτικές περιοχές της χώρας, η κατάσταση είναι χειρότερη.
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Τα προβλήματα που δημιουργούν τα δύο αυτά στοιχεία έχουν αντιμετωπισθεί σε σημαντικό βαθμό
με τη λειτουργία των ΚΕΠ – αν και με δυσανάλογο κόστος σε ορισμένες περιπτώσεις –σε συνδυασμό
με την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Όμως, εξακολουθούν να δημιουργούν
ανισότητες και υποδεικνύουν ως αναπτυξιακή ανάγκη πρώτης προτεραιότητας την περαιτέρω
αξιοποίηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σε συνδυασμό με την κατάλληλη
προσαρμογή της οργάνωσης των δημοσίων υπηρεσιών, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή
τους. Υποδεικνύουν επίσης ως σημαντική αναπτυξιακή ανάγκη την ενδυνάμωση της διοικητικής
ικανότητας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ενδεχομένως και με δομικές αλλαγές, είτε μέσω
κοινών υπηρεσιών και διαδημοτικής συνεργασίας είτε μέσω συγχωνεύσεων.
Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το ΕΠ ΚτΠ χρηματοδότησε κατά το παρελθόν,
υποδομές και υπηρεσίες ΤΠΕ σε βασικά πεδία υπηρεσιών που προσφέρει η δημόσια διοίκηση
(παιδεία, υγεία, κλπ.) και σε όλο το εύρος των διοικητικών συναλλαγών του πολίτη και της
επιχείρησης με το κράτος. Ως ιδιαίτερα επιτυχείς, μέχρι το παρόν στάδιο, πρέπει να θεωρηθούν η
ανάπτυξη των υπηρεσιών ηλεκτρονικής συναλλαγής με τις φορολογικές αρχές και τον μεγαλύτερο
ασφαλιστικό οργανισμό της χώρας (ΕΦΚΑ), η δημιουργία ευρυζωνικών υποδομών επικοινωνίας
μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών με το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», και η δημιουργία των ΚΕΠ τα οποία
προσφέρουν πανελλαδικά στους πολίτες και τις επιχειρήσεις άμεση, επιτόπια, πρόσβαση σε
περισσότερες από 1.000 διαδικασίες διοικητικών συναλλαγών.
Όμως, η προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προσκρούει στην αδυναμία της πλειοψηφίας
των φορέων της δημόσιας διοίκησης να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα συστήματα ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ για τη
βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών. Η αδυναμία αυτή οφείλεται σε σοβαρές, εγγενείς αδυναμίες σε
όλο το εύρος των συντελεστών της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης (κανονιστικό πλαίσιο, δομές
και συστήματα, ανθρώπινο δυναμικό) που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα
και την απόδοση των δημοσίων υπηρεσιών και στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η
δημόσια διοίκηση προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Για την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών αυτών της δημόσιας διοίκησης έχουν γίνει σημαντικά
βήματα εξωστρέφειας προς την κατεύθυνση της ανοιχτής διοίκησης και της βελτίωσης των σχέσεων
πολίτη κράτους (όπως τα μέτρα απλούστευσης των διαδικασιών συναλλαγής του κράτους με τους
πολίτες και τις επιχειρήσεις, ο θεσμός του Συνηγόρου του Πολίτη, κλπ.). Βήματα έχουν γίνει επίσης
προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της εσωτερικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, όπου όμως
περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό σε θεσμικές παρεμβάσεις (κυρίως στα θέματα του ανθρώπινου
δυναμικού – πρόσληψη, αξιολόγηση, εξέλιξη προσωπικού, κλπ.), οι οποίες ωστόσο δεν
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αξιοποιούνται πλήρως στην πράξη, δεν έχουν πάντοτε ορατό αποτέλεσμα στην επιχειρησιακή
λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και στην ποιότητα των υπηρεσιών που παράγει, και δεν
εξασφαλίζουν την εξωστρέφεια της δημόσιας διοίκησης.
Βασικές εγγενείς δυσλειτουργίες της δημόσιας διοίκησης στο κανονιστικό πλαίσιο, τις δομές και τις
διαδικασίες, εξακολουθούν να αποτελούν :


Η πολυπλοκότητα του κανονιστικού πλαισίου (καθώς και οι ασάφειες και αντιφάσεις που
αυτό συνεπάγεται), η οποία διέπει την εσωτερική λειτουργία της Δημόσιας διοίκησης και τις
συναλλαγές του κράτους με τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.



Η πολυδιάσταση αρμοδιοτήτων μεταξύ μεγάλου αριθμούυπηρεσιώνκαι επιπέδων διοίκησης
(κεντρική, περιφερειακή, αποκεντρωμένη, τοπική), αλλά και στο εσωτερικό των φορέων της
διοίκησης

μεταξύ

των

οργανικών

μονάδων,

σε

συνδυασμό

με

την

απουσία

αποτελεσματικών μηχανισμών και διαδικασιών οριζόντιας συνεργασίας και επικοινωνίας.


Ο μεγάλος αριθμός περιττών διαδικασιών ή διαδικασιών με αρνητικό ισοζύγιο οφέλους
κόστους για τον συναλλασσόμενο με τις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και για το δημόσιο
συμφέρον.

Παράλληλα, το ανθρώπινο δυναμικό της δημόσιας διοίκησης, παρά τις σημαντικές θεσμικές αλλαγές
και την εκπαίδευση και επιμόρφωση που προσφέρει το ΕΚΔΔΑ και οι άλλοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί
οργανισμοί εκπαίδευσης στους δημοσίους υπαλλήλους, εξακολουθεί να χαρακτηρίζεταιαπό εγγενείς
αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπισθούν: την μειωμένη υποκίνηση, την ανεπαρκή κινητικότητα,
την ελλιπή αξιοποίηση των προσόντων, την τυπολατρία κλπ.
Σε ό,τι αφορά το πεδίο της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης των υπηρεσιών της δημόσιας
διοίκησης, οι αδυναμίες που προαναφέρθηκαν συνεπάγονται: υψηλό κόστος λειτουργίας και
αρνητικό ισοζύγιο μεταξύ των πόρων που διατίθενται και του προϊόντος της δημόσιας διοίκησης,
έλλειμμα αποτελεσματικότητας στην παραγωγή δημόσιων πολιτικών και προγραμματισμού δράσης,
και αδυναμία της δημόσιας διοίκησης να υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα και να εξυπηρετήσει
αποτελεσματικά τις διαδικασίες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας. Σε ό,τι αφορά
τιςδημόσιες πολιτικές, υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες, οι οποίες εμφανίζονται και στο επίπεδο του
σχεδιασμού και στο επίπεδο της εφαρμογής. Οι δημόσιες πολιτικές κατά κανόνα σχεδιάζονται χωρίς
προηγούμενη συστηματική έρευνα και αξιολόγηση της κατάστασης και των προβλημάτων του
πεδίου δημόσιας δράσης που καλύπτουν, η διατύπωσή τους περιορίζεται σε θεσμικές ρυθμίσεις με
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τις οποίες εισάγονται, η εφαρμογή τους δεν εξειδικεύεται σε επιχειρησιακό επίπεδο, και δεν
παρακολουθείται ούτε αξιολογείται συστηματικά.
Σε ό,τι αφορά την ανοιχτή διοίκηση, οι δυσλειτουργίες στους συντελεστές της διοικητικής
ικανότητας που προαναφέρθηκαν έχουν ως αποτέλεσμα την εσωστρέφεια της δημόσιας διοίκησης.
Παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει προς την κατεύθυνση της ανοιχτής διοίκησης και την
ενίσχυση της εξωστρέφειας της δημόσιας διοίκησης, με τον θεσμό του Συνηγόρου του Πολίτη, τις
ρυθμίσεις

βελτίωσης

των

σχέσεων

κράτους-πολίτη,

την

εισαγωγήδιαδικασιών

δημόσιας

διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά και την αυξανόμενη χρήση του Διαδικτύου ως
μέσου παροχής πληροφόρησης και εργαλείου διαβούλευσης, εξακολουθεί να υπάρχει σοβαρό
έλλειμμα σε ό,τι αφορά τον στόχο της ανοιχτής διοίκησης.
Το έλλειμμα αυτό ενισχύεται και από λειτουργικές αδυναμίες που δυσχεραίνουν στην πράξη την
προαγωγή της ανοιχτής διοίκησης. Π.χ. χωρίς διαδικασίες αξιολόγησης της διοικητικής δράσης
(performanceappraisal) ή πολλές φορές χωρίς την ύπαρξη διπλογραφικού συστήματος, δεν είναι
δυνατόν να υπάρχει ουσιαστικός απολογισμός χρήσης πόρων και δράσης, ενώ χωρίς διαδικασίες
συστηματικής επεξεργασίαςαποφάσεων και πολιτικών δεν είναι εύκολο να υπάρξουν διαδικασίες
πληροφόρησης και συμμετοχής του πολίτη. Τελικά, το έλλειμμα ανοιχτής διοίκησης, σε συνδυασμό
με τις δυσλειτουργίες της διοικητικής ικανότητας που προαναφέρθηκαν, έχει ως αποτέλεσμα την
αποξένωση του πολίτη, τη μειωμένη ποιότητα και αποτελεσματικότητα στον σχεδιασμό και την
εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών, και συνιστά γενεσιουργό παράγοντατης διαφθοράς.
Σε ό,τι αφορά την ισότητα τωνφύλων, οι επίσημες Εκθέσεις για την Ελλάδα στην Ε.Ε. και τον ΟΗΕ,
καθώς και οι σύγχρονες κοινωνικές αναλύσεις αναδεικνύουν ως βασικά εμπόδια για την ισότιμη
ένταξη των γυναικών στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή μία σειρά από προβλήματα που
συγκεντρώνονται γύρω από δύο κύριους πόλους ανισότητας:
-

Τη μειωμένη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών
αποφάσεων.

-

Την αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στις κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες.

Υπό τις συνθήκες αυτές αποτελεί επιτακτική αναπτυξιακή ανάγκη η άμεση δρομολόγηση και
εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που
προαναφέρθηκαν.
Οι παρεμβάσεις αυτές θα πρέπει:
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Να ενισχύσουν την ικανότητα της διοίκησης στο επίπεδο διαμόρφωσης πολιτικής και του
προγραμματισμού δημόσιας δράσης, και στο επίπεδο της επιχειρησιακής λειτουργίας.



Να εστιασθούν κατά προτεραιότητασε πεδία δημόσιας δράσης στρατηγικής σημασίας για
την οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, τα οποία να προσεγγίσουν ως
ολοκληρωμένα συστήματα, με κριτήριο το παραγόμενο προϊόν και τους χρήστες των
υπηρεσιών τηςδιοίκησης, και όχι αποσπασματικά ή με κριτήριο τις επιμέρους λειτουργίες.



Να αναδειχθεί ο πολιτικός, οικονομικός και κοινωνικός και αναπτυξιακός χαρακτήρας των
θεμάτων ισότητας, να συνδεθεί άμεσα με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες
και να αποδεσμευθεί από την κατηγορία των περιθωριακών θεμάτων.



Να αναβαθμισθούν οι δομές προώθησης της ισότητας στη Δημόσια Διοίκηση και οι
μηχανισμοί παραγωγής και εφαρμογής της πολιτικής και των μέτρων ισότητας.



Να εξασφαλίσουν με μέτρα οριζόντιου χαρακτήρα, βασικέςπροϋποθέσεις καλύτερης
αξιοποίησης

του

ανθρώπινου

δυναμικού

της

δημόσιας

διοίκησης,

άρσης

των

δυσλειτουργιών του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, και προαγωγής του στόχου της
ανοικτής και συμμετοχικής διοίκησης.


Να υποστηρίξουν οι Ο.Τ.Α. αποτελεσματικά τον στόχο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και
να εξασφαλίσουν τις θεσμικές και επιχειρησιακές προϋποθέσεις για την πλήρη αξιοποίηση
των ΤΠΕ, σε ό,τι αφορά την οργάνωση των υπηρεσιών, το ανθρώπινο δυναμικό, το σχετικό
κανονιστικό πλαίσιο κλπ.



Να εξασφαλίσουν τις πρακτικές προϋποθέσεις επιτυχίας των παρεμβάσεων με την
ανάπτυξη

της

απαραίτητης

υποδομής,

σε

δομές,

τεχνογνωσία

και

ικανότητες

αποτελεσματικής εισαγωγής της οργανωτικής αλλαγής στη Δημόσια Διοίκηση.
Η παραπάνω συνοπτική ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης
και κυρίως οι ανάγκες δρομολόγησης και εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος παρεμβάσεων
όπως αποτυπώθηκαν, οδηγούν στην ανάγκη προσδιορισμού των αναπτυξιακών στόχων που θα
πρέπει να θέτει η Τοπική Αυτοδιοίκηση,οι οποίοι θα πρέπει να συμπίπτουν με τους γενικότερους
στόχους που θέτει η χώρα στα πλαίσια της «Βελτίωσης της Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας
Διοίκησης».
Ο ορισμός που δόθηκε στην εσωτερική ανάπτυξη ενός Δήμου, σαν η βελτίωση της
Αποτελεσματικότητας, της Αποδοτικότητας και της Νομιμοποίησης της λειτουργίας του, αν λάβουμε
υπόψη τα όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, εκφράζουν ακριβώς το ζητούμενο
για την αναπτυξιακή στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος.
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Πριν αναφερθούμε διεξοδικά στους γενικούς στόχους εσωτερικής ανάπτυξης και πολιτικές δράσης
του Δήμου Θήρας θα αναφερθούμε συνοπτικά σε θέματα αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας
και νομιμοποίησηςτης υπάρχουσας λειτουργίας του Δήμου που αποτελούν κριτήρια αξιολόγησής
του:


Αποτελεσματικότητα:Η αποτελεσματικότητα αξιολογεί το κατά πόσο οι εκροές και τα
αποτελέσματα της δράσης ενός Δήμου αποκλίνουν από τους στόχους που έχουν τεθεί. Με
άλλους όρους η αποτελεσματικότητα σχετίζεται άμεσα με θέματα εσωτερικής οργάνωσης,
επάρκειας (ποσοτικής και ποιοτικής) των πόρων του Δήμου καθώς και τις ωφέλειες που
δημιουργούνται στους αποδέκτες από τις δράσεις του Δήμου.



Αποδοτικότητα :Αξιολογεί το κατά πόσο οι δράσεις του δήμου αποδίδουν το μέγιστο
δυνατό αποτέλεσμα με το ελάχιστο δυνατό κόστος και στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.



Νομιμοποίηση :Αξιολογεί το κατά πόσο οι στόχοι του Δήμου αποκλίνουν από τις ανάγκες,
τις αξίες και τις προσδοκίες όλων των εμπλεκομένων από το εξωτερικό και το εσωτερικό
περιβάλλον του Δήμου. Για τη διασφάλιση της νομιμοποίησης τις λειτουργίας του Δήμου
απαιτείται

η

άσκηση

ανοικτής,

διαφανούς,

συμμετοχικής

και

δίκαιης

τοπικής

διακυβέρνησης.

Πολιτικές δράσης και Γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης
Η εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου Θήρας εξασφαλίζεται μέσω της βελτίωσης των χαρακτηριστικών
του στις ακόλουθες ενότητες:


Δραστηριότητες και διαδικασίες λειτουργίας. Ήδη από τα προηγούμενα κεφάλαια έχουν
αποτυπωθεί οι δραστηριότητες του Δήμου, καθώς και τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν
τις δράσεις του είτε στο επίπεδο Δήμου είτε στο επίπεδο των Νομικών του Προσώπων. Τα
κρίσιμα ζητήματα σε θέματα δραστηριοτήτων αφορούν:
-

την αναβάθμιση της λειτουργίας της τεχνικής υπηρεσίας και της πολεοδομίας

-

την ανάπτυξη νέωνδραστηριοτήτων

Παράλληλα τα κρίσιμα θέματα διαδικασιών λειτουργίας αφορούν:
-

τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες

-

την έλλειψη πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης των έργων του Δήμου

-

την εφαρμογή πιστοποιημένων συστημάτων στη διαχείριση έργων

-

τη δημιουργία ηλεκτρονικής αποθήκης
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Οργάνωση & Συνεργασίες. Η ανάλυση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου Θήρας
ανέδειξε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα σε θέματα οργάνωσης και συνεργασιών. Τα κυριότερα
από αυτάείναι:



-

Οργανωτικές ελλείψεις σε πολλές υπηρεσίες του Δήμου

-

Ελλείψεις σε θέματα προγραμματισμού και μέτρησης παραγόμενου έργου

Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή. Σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού στο
Δήμο Θήρας τα κρίσιμα ζητήματα συνοψίζονται:
-

στην ανάγκη αναβάθμισης των δεξιοτήτων των υπαλλήλων, κυρίως σε ζητήματα
ΤΠΕ

-

στηνέλλειψη προσωπικού

-

στηνέλλειψηεξειδικευμένου προσωπικού

Τα κρίσιμα θέματα υλικοτεχνικής υποδομής αφορούν:
-

τον εκσυγχρονισμό και επέκταση των κτιριακών υποδομών που στεγάζει τις
υπηρεσίες ο Δήμος

-

την πλήρη αξιοποίηση των τεχνολογιών ΤΠΕ

-

την ανάγκη εκσυγχρονισμού εξοπλισμού που λόγω παλαιότητας απαιτεί υψηλό
κόστος συντήρησης

-



την ανάγκη βελτίωσης των χώρων στέγασης σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου.

Οικονομικά. Τα σημαντικότερα κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος
Θήρας σε αυτόν τον τομέα είναι:
-

η αποτελεσματικότερη διαχείριση της Δημοτικής Περιουσίας

-

η αύξηση των εσόδων μέσα από την αξιοποίηση όλων των πηγών των.

-

Ο συνεχής έλεγχος των οικονομικών του Δήμου σε επίπεδο κόστους / ωφέλειας

Για την επίτευξη των γενικών στόχων εσωτερικής ανάπτυξης όπως και για την παρακολούθηση
της εφαρμογής των πολιτικών δράσης, αρμόδιες είναι οι υποστηρικτικές και οι οριζόντιες
υπηρεσίες. Μέσω των υποστηρικτικών και των οριζόντιων υπηρεσιών επιτυγχάνεται ο
συντονισμός, ο έλεγχος και ο προσανατολισμός των κάθετων υπηρεσιών από τα όργανα
διοίκησης, σε κοινά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία τους, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση
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της διοικητικής ικανότητάς τους, δηλ. το να λειτουργούν αποτελεσματικά και αποδοτικά. Τα
όργανα διοίκησης εξασφαλίζουν συνέργειες, θέτοντας οριζόντιους στόχους εσωτερικής
ανάπτυξης και οριζόντιες πολιτικές δράσης τις οποίες, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, πρέπει
να εφαρμόσουν όλες οι κάθετες υπηρεσίες. Οι υποστηρικτικές και οι οριζόντιες υπηρεσίες,
επομένως είναι αρμόδιες για την επίτευξη γενικών στόχων εσωτερικής ανάπτυξης και είναι οι
«θεματοφύλακες» των πολιτικών δράσης του Δήμου.
Οι πολιτικές δράσης και οι γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης που προβλέπεται να
ακολουθήσει ο Δήμος για την αντιμετώπιση των κρίσιμων ζητημάτων αλλά και το «πώς θα
αλλάξει εσωτερικά ο Δήμος προκειμένου να πετύχει τους στόχους τοπικής ανάπτυξης»
αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

390

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 2019-2023

ΕσωτερικήΑνάπτυξη
Θεματική ενότητα

Γενικοί στόχοι εσωτερικής

Αρμόδιες υποστηρικτικές και

εσωτερικού περιβάλλοντος

ανάπτυξης

οριζόντιες υπηρεσίες

και

πολιτικές

δράσης
Δραστηριότητες

&

Διαδικασίες

Συστηματική διαχείριση των

Δομή

εξυπηρέτησης

του

παραπόνων των πολιτών

πολίτη

Βελτίωση των διαδικασιών

Δομή προγραμματισμού

προγραμματισμού
Βελτίωση των διαδικασιών

Δομή του Δήμου και των

παροχής

νομικών

υπηρεσιών

του

Δήμου προς τους πολίτες

προσώπων

που

σχετίζονται άμεσα με τους
πολίτες

Αναδιοργάνωση με στόχο την
πλήρη

αξιοποίηση

Δομή Τεχνικής Υπηρεσίας

της

τεχνικής υπηρεσίας
Οργάνωση & Συνεργασίες

Σύνταξη νέου Οργανισμού

Δομή

Προσωπικού

&Δομή

(ΟΕΥ)

Προγραμματισμού

Πιστοποίηση της

Δομή Τεχνικής και

διαχειριστικής επάρκειας του

Οικονομικής υπηρεσίας

Δήμου
Ανθρώπινο

Δυναμικό,

Υλικοτεχνική Υποδομή

Βελτίωση της

Δομή πληροφορικής

παραγωγικότητας των
υπηρεσιών μέσω των ΤΠΕ
Βελτίωση της δεξιότητας του

Οι Δομές του Δήμου

προσωπικού μέσω

συνολικά

προγραμμάτων επιμόρφωσης
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Αναβάθμιση των υποδομών

Δομή Πληροφορικής

ΤΠΕ
Οικονομικά

Σχεδιασμός

μείωσης

του

Δομή Οικονομικής Υπηρεσίας

κόστους των παρεχόμενων
υπηρεσιών
Έλεγχος των εξόδων

Δομή Οικονομικής Υπηρεσίας

Αξιοποίηση

Δομή Οικονομικής Υπηρεσίας

Δημοτικής

Περιουσίας

Οι πολιτικές δράσης, όπως παρατέθηκαν ανωτέρω, αποτελούν γενικές κατευθύνσεις που
προσανατολίζουν τις ειδικότερες αποφάσεις των υπηρεσιών κατά την επιλογή των
επιχειρησιακών σχεδίων δράσης.
Ως προς τη φύση τους, οι πολιτικές δράσης δεν διαφέρουν από τους στόχους εσωτερικής
ανάπτυξης (ουσιαστικά και οι πολιτικές δράσης αποτελούν στόχους εσωτερικής ανάπτυξης).
Επίσης και οι δύο προκύπτουν από τα κρίσιμα ζητήματα εσωτερικής ανάπτυξης που έχουν ήδη
εντοπιστεί. Η διαφορά τους έγκειται στον τρόπο υλοποίησής τους και είναι η εξής: για την
υλοποίηση των γενικών στόχων εσωτερικής ανάπτυξης θα χρειαστεί η κατάρτιση ειδικών σχεδίων
δράσης, ενώ οι πολιτικές δράσης θα υλοποιηθούν υιοθετούμενες από τις αρμόδιες υπηρεσίες
κατά την κατάρτιση των επί μέρους επιχειρησιακών σχεδίων δράσης.
Οι πολιτικές δράσης, όπως και οι γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης, στοχεύουν στη βελτίωση
των χαρακτηριστικών του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και εν τέλει στη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας του. Αφού
καθορίστηκαν οι πολιτικές δράσης και οι γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης παρατίθεται ο
επόμενος σχετικός πίνακας.
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Δράσεις και Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης

Θεματική

ενότητα

Πολιτικές δράσης

εσωτερικού

Γενικοί στόχοι εσωτερικής
ανάπτυξης

περιβάλλοντος
Δραστηριότητες

&

 Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στους

Διαδικασίες

τομείς της κοινωνικής πολιτικής, της

λειτουργίας

προστασίας του περιβάλλοντος, της
οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης
καθώς και των αθλητικών
δραστηριοτήτων
 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και
της αποδοτικότητας των υφιστάμενων
δραστηριοτήτων με σκοπό την
ποιοτικότερη, οικονομικότερη και
ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη
 Ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων και
υλοποίηση νέων έργων υποδομών

 Συστηματική διαχείριση των
παραπόνων των πολιτών
 Βελτίωση

των

διαδικασιών

προγραμματισμού
 Βελτίωση

των

διαδικασιών

ελέγχου της εφαρμογής των
κανονιστικών αποφάσεων
 Βελτίωση

των

παροχής

διαδικασιών

υπηρεσιών

του

Δήμου προς τους πολίτες.
 Αναβάθμιση

της

Τεχνικής

Υπηρεσίας με στόχο την πλήρη
αξιοποίησή της
 Εποπτεία

και

καθημερινών

αντιμετώπιση
προβλημάτων

των πολιτών
Οργάνωση
Συνεργασίες

&

 Επανεξέταση και ανασχεδιασμός της
οργάνωσης του Δήμου
 Ανάπτυξη συνεργασιών

 Αναδιοργάνωση των Νομικών
Προσώπων
 Σύνταξη νέου εσωτερικού
κανονισμού (Ο.Ε.Υ.)
 Πιστοποίηση της
διαχειριστικής ικανότητας του
Δήμου

Ανθρώπινο

 Απόκτηση νέου Δημαρχειακού Μεγάρου

 Βελτίωση της
παραγωγικότητας των
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Δυναμικό &
Υλικοτεχνική
Υποδομή

 Κάλυψη των απαραίτητων αναγκών
στελέχωσης
 Αναβάθμιση της ενημέρωσης και των
γνώσεων αιρετών και προσωπικού
 Μηχανοργάνωση / Αξιοποίηση των
τεχνολογιών ΤΠΕ

υπηρεσιών μέσω των ΤΠΕ.
 Βελτίωση της δεξιότητας του
προσωπικού μέσω
προγραμμάτων επιμόρφωσης
 Αναβάθμιση των

υποδομών

ΤΠΕ

 Συστηματική τεκμηρίωση στοιχείων και
πληροφοριών για την κατάσταση της
περιοχής, τις ανάγκες των κατοίκων και
το κόστος λειτουργίας του Δήμου
 Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής
Οικονομικά

 Αύξηση των εσόδων του Δήμου μέσω της
αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών
χρηματοδοτήσεων και της καλύτερης
αξιοποίησης των υφιστάμενων πηγών
χρηματοδότησης
 Μείωση του κόστους λειτουργίας και του
κόστους απόκτησης νέων πόρων.
 Η οικονομική επιβάρυνση των κατοίκων

 Μείωση του κόστους των
παρεχόμενων υπηρεσιών
 Έλεγχος των εξόδων
 Αποτελεσματικότερη
αξιοποίηση της Δημοτικής
Περιουσίας
 Αξιοποίηση συνεργασιών με
τον ιδιωτικό τομέα

από ανταποδοτικά τέλη και τοπικούς
φόρους, η οποία δεν πρέπει να
ξεπεράσει τον μέσο όρο ομοειδών ΟΤΑ
 Ειδική μέριμνα για την οικονομική
επιβάρυνση των ασθενέστερων ομάδων
πολιτών.
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Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας στον οποίο ελέγχεται η κάλυψη και των τριών κριτηρίων
αξιολόγησης της λειτουργίας του Δήμου, ήτοι της Αποτελεσματικότητας, της Αποδοτικότητας και
της Νομιμότητας της λειτουργίας του Δήμου.

Αποτελεσματικότητα - Αποδοτικότητα - Νομιμοποίηση

Θεματική

Αποτελεσματικότητα*

Αποδοτικότητα

Γενικοί

ενότητα

στόχοι

εσωτερικής

ανάπτυξης

εσωτερικού
περιβάλλοντος
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
& ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 Βελτίωση

της

αποτελεσματικότητας
των

υφιστάμενων

δραστηριοτήτων

με

σκοπό την ποιοτικότερη
εξυπηρέτηση

του

πολίτη
 Ανάπτυξη

νέων

δραστηριοτήτων

συνεχιζόμενων

των
και

της

 Ανάπτυξη

διαδικασιών

αποδοτικότητας

αμφίδρομης επικοινωνίας και

των υφιστάμενων

συμμετοχής των πολιτών

δραστηριοτήτων

 Ενίσχυση της διαφάνειας στις

με σκοπό την πιο

διαδικασίες

ταχεία

προγραμματισμού,

και

οικονομική

προσλήψεων,

προμηθειών,

εξυπηρέτηση του

δημοπρασιών

και

πολίτη

οικονομικής διαχείρισης

 Απλοποίηση

Κυκλικής Οικονομίας
 Ολοκλήρωση

 Βελτίωση

διαδικασιών

των

 Ενισχυμένη

λειτουργία

υπηρεσίας

Δημοτικής

Αστυνομίας

υλοποίηση νέων έργων
 Εισαγωγή
συστηματικών
διαδικασιών
προγραμματισμού,
παρακολούθησης

και

αξιολόγησης

της

δράσης του Δήμου
 Βελτίωση

της
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λειτουργίας

των

οργάνων διοίκησης
ΟΡΓΑΝΩΣΗ

&

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 Αναδιοργάνωση

των

Νομικών προσώπων και

Αναπτυξιακές

 Συντονισμός της δράσης του

πρωτοβουλίες

Δήμου

σύνταξη νέου ΟΕΥ του

με

τοπικούς

&υπερτοπικούς φορείς

Δήμου
 Πιστοποίηση

της

διαχειριστικής
επάρκειας του Δήμου
 Ανάπτυξη συνεργασιών
με άλλους φορείς και
συμμετοχή του Δήμου
σε δίκτυα
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ

 Αναβάθμιση
&

της

ενημέρωσης και των

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

γνώσεων αιρετών και

ΥΠΟΔΟΜΗ

προσωπικού
 Βελτίωση

της

υλικοτεχνικής
υποδομής

και

των

συνθηκών εργασίας του
 Αξιοποίηση

των

τεχνολογιών ΤΠΕ
 Αύξηση

των

εσόδων
εθνικών

και κοινοτικών πόρων
και

της

αξιοποίησης
υφιστάμενων

 Συστηματική

τεκμηρίωση

εντελώς

στοιχείων και πληροφοριών

απαραίτητων

για

αναγκών

περιοχής και τις ανάγκες των

στελέχωσης

κατοίκων

 Συστηματική

 Νέο

τεκμηρίωση
στοιχείων

την

κατάσταση

Δημαρχειακό

της

Μέγαρο

(Διοικητήριο)
και

το
λειτουργίας

κόστος
του

Δήμου

του Δήμου μέσω της
αξιοποίησης

των

πληροφοριών για

προσωπικού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 Κάλυψη

καλύτερης
των
πηγών

 Μείωση

του

 Η οικονομική επιβάρυνση των

κόστους

των

κατοίκων από ανταποδοτικά

δραστηριοτήτων

τέλη και τοπικούς φόρους δεν

και του κόστους

θα ξεπεράσει τον μέσο όρο

απόκτησης

ομοειδών ΟΤΑ

πόρων
 Καλύτερη

νέων

 Ειδική

μέριμνα

για

την

οικονομική επιβάρυνση των
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χρηματοδότησης
 Έλεγχος του κόστους
λειτουργίας.

αξιοποίηση
δημοτικής

της

ασθενέστερων
πολιτών

περιουσίας

* Πολλές από τις επιλογές που ομαδοποιήθηκαν στη στήλη της αποτελεσματικότητας
θα συμβάλλουν παράλληλα στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης.
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο προηγούμενο κεφάλαιο ολοκληρώθηκε ο εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής
και εσωτερικής ανάπτυξης που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος Θήρας την προσεχή
περίοδο.
Στα επόμενα κεφάλαια θα γίνει προσέγγιση της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος
για την αντιμετώπιση των κρίσιμων ζητημάτων που έχουν εντοπιστεί.
Η στρατηγική που θα ακολουθήσει ο Δήμος θα διαμορφώνεται μέσω του καθορισμού των
γενικών στόχων και πολιτικών δράσης οι οποίοι ομαδοποιούνται σε άξονες και μέτρα.
Όπως έχει κατηγοριοποιηθεί στην μέχρι τώρα ανάλυση, τα κρίσιμα σημεία τοπικής
ανάπτυξης αφορούν τους θεματικούς τομείς:


του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και των
επισκεπτών, με έμφαση σε θέματα της καθημερινότητας αλλά και γενικότερου
ενδιαφέροντος.



της κοινωνικής πολιτικής, παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού με έμφαση στα
θέματα πρόνοιας και παιδείας



της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης με έμφαση στην ενίσχυση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στα θέματα απασχόλησης



του εσωτερικού περοβάλλοντος του Δήμου με σττόχο την εύρυθμη λειτουργία του
και την ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Παράλληλα, η ανάλυση της εσωτερικής οργάνωσης του Δήμου ανέδειξε κρίσιμα σημεία
στην εσωτερική λειτουργία του, τα οποία καλείται να επιλύσει, ώστε να δρομολογήσει τις
βάσεις για την επιτυχή προσέγγιση των γενικών στόχων τοπικής ανάπτυξης που θα θέσει.
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Τέλος, σε ειδικό κεφάλαιο παρουσιάζεται, με μια συνοπτική διατύπωση, το όραμα και η
αρχή λειτουργίας και διακυβέρνησης του Δήμου Θήρας. Επίσης, στο ίδιο κεφάλαιο
διατυπώνονται οι κατευθυντήριες αρχές, με τη μορφή γενικότερης φιλοσοφίας 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.
Ο Δήμος, έχοντας ολοκληρώσει την μελέτη του εσωτερικού και του εξωτερικού
περιβάλλοντος του Δήμου προχωρεί στη χάραξη της στρατηγικής στην οποία θα βασιστεί τα
επόμενα έτη.
Το ζητούμενο είναι η συνολική βελτίωση όλων των παραγόντων που προσδιορίζουν την
οικονομική αποτελεσματικότητα, την κοινωνική ευημερία, την ποιότητα ζωής, τον δημόσιο
χώρο και την εικόνα της περιοχής.
Το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης για να είναι αποτελεσματικό, θα πρέπει να έχει μια σειρά
χαρακτηριστικά, τα βασικότερα από τα οποία παρουσιάζονται στην συνέχεια.
Α) Προσδιορισμός της αποστολής του Δήμου Θήρας
Η αποστολή ενός Δήμου είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει, ο σκοπός για τον οποίο
δραστηριοποιείται.
Η δημιουργία δήλωσης αποστολής (missionstatement) συχνά θεωρείται ως σημείο
εκκίνησης της διαδικασίας δημιουργίας στρατηγικής.
Βασικός στόχος των οργανισμών είναι να απαντήσουν στο ερώτημα «πού» θέλουμε σαν
Ο.Τ.Α να βρεθούμε στο μέλλον.
Η δήλωση αποστολής χρησιμεύει ως καθημερινός οδηγός κατεύθυνσης, βοηθά στη λήψη
στρατηγικών αποφάσεων και δίνει το γενικό επιχειρησιακό στίγμα και κλίμα.
Β) Καθορισμός συγκεκριμένων αντικειμενικών στόχων
Οι αντικειμενικοί στόχοι περιγράφουν τα αποτελέσματα μιας προγραμματισμένης
προσπάθειας.
Η χάραξη της στρατηγικής του Δήμου Θήρας θα πρέπει να στηρίζεται στα πραγματικά
δεδομένα της περιοχής και όχι σε υποθετικές καταστάσεις.
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Η αναπτυξιακή στρατηγική θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να κατανοεί όλα αυτά τα
χαρακτηριστικά και τις δυσκολίες, καθώς και τις απαιτήσεις που δημιουργούν στην επιλογή
δράσεων και στην άσκηση πολιτικών. Θα πρέπει να περιγράφει το τι θα πρέπει να
επιτευχθεί και μέχρι πότε, και κατά το δυνατόν τα παραπάνω να έχουν ποσοτικό
χαρακτήρα.
Γ) Χάραξη στρατηγικών
Στο στάδιο αυτό, ένας οργανισμός καθορίζει τους τρόπους και θέτει τις γενικές
κατευθύνσεις, ώστε να μπορέσει να πραγματοποιήσει τους γενικούς σκοπούς του και να
φέρει εις πέρας την αποστολή του.
Δ) Ανάπτυξη πολιτικών
Οι πολιτικές ενός οργανισμού είναι οι κατευθυντήριες γραμμές που δρουν σαν συνδετικοί
κρίκοι μεταξύ της διαμόρφωσης και της εφαρμογής της πολιτικής.
Η εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος στην πράξη είναι μια διαδικασία
εξαιρετικά πολύπλοκη και σε καμία περίπτωση σύντομη χρονικά. Απαιτεί έλεγχο και
επίπονες διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχεδόν καθημερινά.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης να εξετάζεται η
απόκλιση από τους στόχους. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη σύγκριση των
επιθυμητών στόχων με τα πραγματικά αποτελέσματα, μπορούν να οδηγήσουν στην ανάγκη
για διορθωτικές κινήσεις.

ΌΡΑΜΑ

Το νησί της Σαντορίνης να καταξιωθεί ως «νησί πρότυπο» στον τομέα της βιώσιμης
ανάπτυξης διασφαλίζοντας παράλληλα την οικονομική ευημερία και την κοινωνική
συνοχή του.
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή του Δήμου Θήρας πρέπει να είναι η προσφορά προς τους δημότες δημόσιων
αγαθών και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.
Ως στόχος οριοθετείται η συνεχής προσπάθεια της Δημοτικής αρχής να διασφαλίσει την
υψηλότερη δυνατή ικανοποίηση των δημοτών αλλά και των επισκεπτών του Δήμου
κάνοντας τονΔήμο Θήρας μια σύγχρονη διοικητική οντότητα, στην οποία ο πολίτης θα
επιθυμεί να ζει και να εργάζεται και ο επισκέπτης να απολαμβάνει.

ΑΡΧΕΣ

Οι αρχές στις οποίες βασίζεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες:
 Η αρχή της εγγύτητας παροχής των υπηρεσιών στους πολίτες.
 Η αρχή της προσβασιμότητας των υπηρεσιών (οι πολίτες ανεξάρτητα από
το εισόδημα, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την εθνικότητα, το φύλο, τη
θρησκεία έχουν την ίδια πρόσβαση στις υπηρεσίες).
 Η αρχή της καθολικότητας και ποιότητας των υπηρεσιών (οι πολίτες
απολαμβάνουν το ίδιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών).
 Η

αρχή

της

επικουρικότητας

στις

σχέσεις

κεντρικής

διοίκησης,

περιφερειακής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.
 Η αρχή της συνέργειας, η οποία επιβάλλει τη συνεργασία και
εναρμονισμένη δράση όλων των επιπέδων, φορέων και κλάδων της
δημόσιας διοίκησης μεταξύ τους.
 Η αρχή της λαϊκής συμμετοχής στις τοπικές υποθέσεις.
 Η αρχή της διαφάνειας, στη λήψη αποφάσεων και εκτέλεσης των
διοικητικών αρμοδιοτήτων του Δήμου.
 Η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, με γνώμονα την
εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας του Δήμου.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
Ισχυροποίηση του brand Σαντορίνη ως παγκόσμιου τουριστικού προορισμού, μέσω της
ποιοτικής αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος με την ολοκλήρωση σύγχρονων
τεχνικών, υποδομών και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.
Την αειφορική αξιοποίηση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων και την προώθηση
εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Εφαρμογή ανθρωποκεντρικών πολιτικών στον τομέα της τοπικής διακυβέρνησης που θα
διασφαλίζουν την ποιότητα στην καθημερινότητα των πολιτών και τη μέριμνα για τους
κοινωνικά ευάλωτους.

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η Ομάδα Έργου, αφού έλαβε υπόψη της τα βασικά γεωγραφικά, ιστορικά και δημογραφικά
στοιχεία (απογραφές, στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής), τα οικονομικά δεδομένα
και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής, την οικιστική δομή και τις περιβαλλοντικές
συνθήκες, την κατάσταση των υφιστάμενων δομών, επιστημονικές μελέτες που αφορούν
την περιοχή, τα βασικά οργανωτικά και οικονομικά ζητήματα των υπηρεσιών του Δήμου, τις
δεσμεύσεις της Διοίκησης για τα ζητήματα ανάπτυξης της περιοχής, τα κατά καιρούς
διατυπωθέντα αιτήματα των δημοτών και ομάδων αυτών, σχετικά με τις αναπτυξιακές
δυνατότητες αλλά και αναγκαιότητες της περιοχής, τη συνεχή συρρίκνωση και
μεταβλητότητα

των

κρατικών

πόρων

καθώς

και

τη

δυνατότητα

αξιοποίησης

θεσμοθετημένων χρηματοδοτικών μέσων, κατέληξε στο Στρατηγικό Σχέδιο.
Οι Μακροχρόνιοι Στρατηγικοί Στόχοι, όπως περιγράφονται παρακάτω, εκφράζουν τις κύριες
αναπτυξιακές επιδιώξεις του Δήμου μας για τα επόμενα τέσσεραχρόνια.
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Σύμφωνα με τους στόχους αυτούς, τους ιεραρχημένους Άξονες Προτεραιοτήτων, που
περιλαμβάνονται σε κάθε έναν από αυτούς, αλλά και τα Μέτρα - Δράσεις στις οποίες
εξειδικεύεται κάθε ένας από τους πιο πάνω Άξονες, θα διαμορφωθεί στη συνέχεια το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου για την περίοδο 2019-2023.
Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και
πολιτιστικής ανάπτυξης του Δήμου, την αναβάθμιση της διοικητικής του ικανότητας, την
ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών του, τη βελτίωση της οικονομικής του
κατάστασης.

Οι στόχοι αναλύονται ως εξής:

Στόχος 1ος:Δήμος ουσιαστικά ενεργός στην καθημερινότητα των δημοτών με έργα και
δράσεις απαραίτητα για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του νησιού που ενισχύουν τις
ήδη

επιτυχημένες

προσπάθειές

μας

για

έργα

ανάπλασης

και

πολεοδομικής

αποκατάστασης, όπως: επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμου, διαχείριση πρασίνου και
υδάτινων πόρων, ανάπτυξη – συμπλήρωση δικτύων υδάτων, χωροταξικό σχεδιασμό,
ενίσχυση των υποδομών προσπελασιμότητας και οδικής ασφάλειας, μέριμνα για την
υγιεινή και ασφάλεια των δημοτών, δίκτυα ενέργειας και ηλεκτροφωτισμού.
Στόχος 2ος:Δήμος της τουριστικής και κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής, της εκπαίδευσης,
της πολιτιστικής ανάπτυξης και της αθλητικής δράσης, που παρέχει επιπρόσθετες
υπηρεσίες πρόνοιας και υποστήριξης σε όλους τους δημότες και ειδικότερα σε ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες πληθυσμού, βελτιώνει τις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες
της περιοχής, προωθεί και υλοποιεί δράσεις για τα παιδιά και τους νέους, την εκπαίδευσή
τους, αναβαθμίζοντας και συμπληρώνοντας τις υπάρχουσες υποδομές.
Στόχος 3ος:Δήμος που προωθεί την τοπική ανάπτυξη μέσα από την δημιουργία
συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, την
ενημέρωση και την προώθηση και εφαρμογή δράσεων για την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας και της τοπικής αγοράς καθώς και για την αντιμετώπιση της ανεργίας
και την ενίσχυση της απασχόλησης.
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Στόχος 4ος:Δήμος σύγχρονος και αποτελεσματικός, που παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες
στους πολίτες, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της
λειτουργίας του, αξιοποιώντας αποδοτικότερα τους διαθέσιμους πόρους, ενισχύοντας τα
συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και εξασφαλίζοντας τη
συμμετοχή των πολιτών σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν στο μέλλον του νησιού, μέσα
από διαδικασίες διαφανείς, συμμετοχικές, προσβάσιμες σε όλους.

Οι παραπάνω στόχοι αποτυπώνονται στη διατύπωση του οράματος για την ανάπτυξη του
Δήμου Θήρας και σαν περιοχή και σαν οργανισμό. Μέσα από αυτούς προσδιορίζονται και
οι κατευθυντήριες αρχές που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και γενικά τον
τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων.
Κύριοι άξονες του οράματος του Δήμου, επιτυγχάνονται μέσα από την:


Ενίσχυση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος.

 Διασφάλιση της συνοχής και της ισόρροπης ανάπτυξης των οικισμών του δήμου.
 Ανανέωση και ολοκλήρωση των υποδομών.
 Διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η τόνωση της ιστορικής
μνήμης.
 Θεσμική θωράκιση του δήμου.
 Τοποθεσία και φυσικό χάρισμα της Θήρας.
Σε σχέση με την ισόρροπη ανάπτυξη των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου, οι προτάσεις
έργων που περιέχονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και αφορούν παρεμβάσεις σε τοπικό
επίπεδο, επιδιώχθηκε να αφορούν το σύνολο της Θήρας.
Σε σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στον Δήμο Θήρας
καταγράφονται όλες στην κυριολεξία οι κορυφαίες περίοδοι της ιστορικής διαδρομής του
Ελληνισμού. Η διατήρηση και προβολή αυτής της κληρονομιάς είναι σημαντικό θέμα
τοπικής ανάπτυξης.
Για τη Δημοτική Αρχή, η ανάπτυξη και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής χωρίς την ύπαρξη
της αναγκαίας τεχνικής υποδομής, είναι ουτοπία. Γι’ αυτό, η λειτουργία των απαραίτητων
δικτύων υποδομής σε όλη την έκταση του νησιού, αλλά και η βελτίωση των υπαρχουσών,
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αποτελεί και θα αποτελεί μόνιμο και διαρκή στόχο. Τα έργα αυτά επιμερίζονται σε: έργα
οδοποιίας, αντιπλημμυρικά, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού.
Παράλληλα έργα υγείας και κοινωνικής μέριμνας αποτελούν επίσης συνιστώσες του
οράματος της Δημοτικής Αρχής.
Τέλος αποτελεί σημαντική συνιστώσα προτεραιοτήτων που χαρακτηρίζουν το όραμα της
Δημοτικής Αρχής η ανάπτυξη του τοπικού μαζικού αθλητισμού και η μέριμνα για την
νεολαία.
Σε σχέση με τις διαδικασίες Βελτίωσης της Διοικητικής ικανότητας του Δήμου μέριμνα της
Δημοτικής Αρχής αποτελούν οι εξής παραδοχές:
 Η απλοποίηση των διαδικασιών στις υπηρεσίες του Δήμου αποτελεί τον
ακρογωνιαίο λίθο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του.
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μέτρου ο Δήμος θα προχωρήσει στην
αναδιοργάνωση και στην αναμόρφωση των διαδικασιών με στόχο τη βελτίωση την
υπηρεσιών προς τους πολίτες.
 Η βελτίωση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων μέσα από την εκπαίδευση και
επιμόρφωση αποτελεί έναν δεύτερο στόχο του Δήμου στο πλαίσιο της
αναβάθμισης των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ήδη το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) αλλά και ιδιωτικοί φορείς εκπαίδευσης
σχεδιάζουνπρογράμματα κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών όλων των φορέων
της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με τη συμμετοχή όλου του προσωπικού
μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες και ο Δήμος θα φροντίσει να συμμετέχει σε
αυτήτη διαδικασία στα μέτρα των δυνατοτήτων του.
 Οι υποθέσεις του κάθε πολίτη σε ένα πρότυπο μοντέλο τοπικής αυτοδιοίκησης
πρέπει να επιλύονται αμέσως μέσω των κοινών προδιαγεγραμμένων διαδικασιών,
χωρίς την ανάγκη προσωπικής παρέμβασης κανενός, και αν είναι δυνατόν
αυτομάτως, χωρίς να ασχοληθεί ούτε και ο ίδιος με αυτές. Στο πλαίσιο αυτό ο
Δήμος Θήρας υιοθετεί συνεχώς καλές πρακτικές ηλεκρονικής λειτουργίας του και
εξυπηρέτησης των δημοτών του.
 Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια για τα συστήματα ΤΠΕ (Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών). Η ανάπτυξη των σχετικών συστημάτων
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Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποτελεί στόχο για τη βελτίωση της Διοικητικής
Ικανότητας στον Δήμο Θήρας.
Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση σε τοπικό επίπεδο αποτελεί το επίκεντρο του
εκσυγχρονισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο εκσυγχρονισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
προάγει την ποιότητα των «τοπικών» υπηρεσιών και την αποτελεσματικότητα της
«τοπικής» δημοκρατίας.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου διατυπώνονται με τη μορφή Αξόνων οι οποίοι
εξειδικεύονται περαιτέρω σε Μέτρα και κάθε μέτρο εξειδικεύεται σε Στόχους.
Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι Στόχοι συγκροτούν ιεραρχικό διάγραμμα (δένδρο), στο οποίο
γίνεται σταδιακή εξειδίκευση της αποστολής και του οράματος του Δήμου.
Κατεβαίνοντας στα επίπεδα του δένδρου γίνεται σταδιακή εξειδίκευση της στρατηγικής.
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Στα προηγούμενα κεφάλαια καθορίστηκαν οι γενικοί στόχοι πάνω στους οποίους βασίζεται
η στρατηγική του Δήμου Θήρας για την επόμενη περίοδο.
Οι συναφείς γενικοί στόχοι ομαδοποιούνται σε προτεραιότητες – Μέτρα και τα συναφή
Μέτρα ομαδοποιούνται σε ευρύτερες προτεραιότητες – Άξονες. Όπως φαίνεται στο
επόμενο σχήμα, οι γενικοί στόχοι, οι Άξονες και τα Μέτρα συγκροτούν ιεραρχικό
διάγραμμα (δένδρο), στο οποίο γίνεται σταδιακή εξειδίκευση της αποστολής και του
οράματος του Δήμου.
Κατεβαίνοντας στα επίπεδα του δένδρου γίνεται σταδιακή εξειδίκευση των αναπτυξιακών
προτεραιοτήτων. Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται η αποστολή και το όραμα του
Δήμου, που αναλύεται σε γενικές προτεραιότητες (Άξονες), οι οποίες σταδιακά αναλύονται
σε ειδικότερες προτεραιότητες (Μέτρα και γενικοί στόχοι των Μέτρων).
Με γνώμονα τα παραπάνω, η σχηματική παράσταση του Στρατηγικού πλάνου του Δήμου
Θήρας, φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί.
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Στρατηγικό Πλάνο Δήμου Θήρας

Αποστολή - Όραμα

Άξονας
Προτεραιότητας

Άξονας προτεραιότητας
2

Μέτρο 2.1

Γενικός Στόχος

Άξονας

Μέτρο 2.2

Γενικός Στόχος
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ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΩΝ

Η επίτευξη των τεσσάρων μακροχρόνιων στόχων, που αναπτύχθηκαν παραπάνω και
συγκροτούν τη μακροχρόνια επιδίωξη για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της
περιοχής, προσδιορίζεται ανάλογα με τον χρονικό ορίζοντα αναφοράς και κυρίως ανάλογα
με τις ιεραρχήσεις που γίνονται σε μια σειρά δυνητικών επιλογών που αφορούν τα μέτρα
πολιτικής.
Όσον αφορά το μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και λαμβάνοντας υπόψη τις παραδοχές
και τους περιορισμούς που καθορίζουν το διοικητικό, τεχνικό και οικονομικό πλαίσιο
λειτουργίας του Δήμου Θήρας και κατά συνέπεια, τους βαθμούς ελευθερίας και τη
δυνατότητα άσκησης της αναπτυξιακής και κοινωνικής του πολιτικής, οι στόχοι αυτοί
οφείλουν να μετατραπούν σε μεσοπρόθεσμους ιεραρχημένους Άξονες Προτεραιοτήτων.
Πρόκειται για εκείνες τις μεσοπρόθεσμες πολιτικές επιλογές στις οποίες κατέληξε η
αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου Θήρας, καθόρισαν οι υφιστάμενοι και
εκτιμώμενοι μελλοντικοί διαθέσιμοι χρηματικοί πόροι και προσδιόρισε η διαδικασία της
κοινωνικής διαβούλευσης που διενεργήθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή.
Με τον τρόπο αυτό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Θήρας, μεταπίπτει από το
αρχικό επίπεδο των μακροχρόνιων στόχων, σε ένα δεύτερο επίπεδο ιεραρχημένων Αξόνων
Προτεραιοτήτων ανά στόχο επιτυγχάνοντας έτσι τη συγκεκριμενοποίηση του αναπτυξιακού
οράματος των πολιτών σε συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης.
Οι μεσοπρόθεσμοι ιεραρχημένοι Άξονες Προτεραιοτήτων που ανήκουν σε κάθε έναν από
τους περιγραφέντες τέσσερις στόχους, συγκροτώντας έτσι τη δέσμη των πολιτικών που
πρόκειται να αναπτυχθούν στην περιοχή του Δήμου Θήρας για την περίοδο 2019-2023,
διατυπώνονται ως ακολούθως :
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ΑΞΟΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 1:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ,
ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 3:

ΑΞΟΝΑΣ 4:

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ

Τα μέτρα ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η αμέσως επόμενη υποδιαίρεση ενός
Άξονα. Έτσι, ο κάθε Άξονας αναλύεται σε ένα σύνολο συναφών Μέτρων ως εξής :
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ΑΞΟΝΑΣ 1:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΜΕΤΡΟ 1.3:
ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1.4:
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΜΕΤΡΟ 1.5:

ΜΕΤΡΟ 1.6:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΥΓΙΕΙΝΗ

ΜΕΤΡΟ 1.7:
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΜΕΤΡΟ 1.1:

ΜΕΤΡΟ 1.2:

ΟΔΙΚΗΣ

ΚΑΙ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΕΡΓΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΙΚΤΥΑ

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ/

ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ 2:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΡΟ 2.4:
ΜΕΤΡΟ 2.3:

ΜΕΤΡΟ 2.1:
ΔΟΜΕΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΜΕΤΡΟ 2.2:

ΠΑΙΔΙΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΓΕΙΑ,

ΜΕΤΡΟ 2.5:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ
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ΑΞΟΝΑΣ 3:
ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΜΕΤΡΟ 3.1:
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΜΕΤΡΟ 3.2:

&
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ 4:
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΜΕΤΡΟ 4.1:
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (ΝΕΟΣ
ΟΕΥ)

ΜΕΤΡΟ 4.2:

ΜΕΤΡΟ 4.3:

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ
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ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ

Κάθε Μέτρο περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους συναφείς στόχους και αναλύονται ως
εξής :

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Μέτρο 1.1 : Οικιστικό περιβάλλον
Μέτρο 1.2 : Μεταφορική υποδομή / Κυκλοφορία / Στάθμευση / Συγκοινωνία
Μέτρο 1.3 : Ύδρευση / Αποχέτευση & Αντιπλημμυρικά
Μέτρο 1.4 : Καθαριότητα και Διαχείριση στερεών αποβλήτων

ΑΞΟΝΑΣ 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Μέτρο 2.1 : Υγεία και Κοινωνική μέριμνα
Μέτρο 2.2 : Ισότητα και κοινωνική ενσωμάτωση
Μέτρο 2.3 : Παιδεία / Νεολαία
Μέτρο 2.4 : Αθλητισμός
Μέτρο 2.5 : Πολιτισμός

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Μέτρο 3.1 : Συνεργασίες με στόχο την Απασχόληση
Μέτρο 3.2 : Στήριξη της πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς παραγωγής

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Μέτρο 4.1 : Διαδικασίες ενίσχυσης διοικητικής και επιχειρησιακής δυνατότητας
Μέτρο 4.2 : Διαδικασίες ΤΠΕ (ψηφιακός Δήμος)
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Μέτρο 4.3 : Διαδικασίες αναβάθμισης στις σχέσεις Δήμου - Πολίτες

Τονίζεται πάλι πως οι Άξονες αντιστοιχούν στους θεματικούς τομείς και τα Μέτρα αντιστοιχούν στα
θέματα τοπικής ανάπτυξης που οριοθετήθηκαν στη φάση της ανάλυσης και αξιολόγησης της
υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και των υπηρεσιών του Δήμου.
Η προηγούμενη διάρθρωση αποτελεί την αρχιτεκτονική του ΕΠ και την προγραμματική δομή του
Δήμου Θήρας, που αντανακλά τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της δημοτικής πολιτικής και
αξιολογεί την οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να διαμορφωθεί η εικόνα ενός ενιαίου και συνεκτικού
προγράμματος που βασίζεται σε ιεραρχημένες συνολικές προτεραιότητες με βάση την αξιολόγηση
της υφιστάμενης κατάστασης και το κρίσιμα ζητήματα. Οι γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης
εντάσσονται σε ειδικό Άξονα, ο οποίος μπορεί να έχει ως τίτλο «Ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού
και βελτίωση των σχέσεων του με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς» ή
απλούστερα «Εσωτερική ανάπτυξη» ή «Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου». Η
ιεραρχική διάρθρωση των Αξόνων, Μέτρων και των γενικών στόχων του ΕΠ θα ακολουθήσει στη
Β΄ΦΑΣΗ : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019-2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου μας για την επόμενη τετραετία, καταρτίζεται σε μια
περίοδο έντονα μεταβατική, εξαιτίας των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων εξαιτίας
της πανδημίας που πλήττει το σύνολο του πλανήτη.
Ο Δήμος Θήρας επιθυμεί τη συμβολή των δημοτών του στο έργο κατάρτισης του
Επιχειρησιακού του Προγράμματος, με τη διατύπωση προτάσεων αναφορικά με τις δράσεις
και τα έργα που πιστεύετε ότι θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της περιοχής μας, στην
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, αθλητικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του Δήμου και
στη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του.
Για το σκοπό αυτό, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο,
Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, μπορείτε να το αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail) στο www.thira.gov.gr με την ένδειξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση
Τηλ.
Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά

Σε ποιο οικισμό του Δήμου διαμένετε;
…………………………………………………………………………….

ΦΥΛΟ
ΑΝΔΡΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΑ

ΗΛΙΚΙΑ
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65 και άνω

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:………………………………………………………..)

ΕΡΩΤΗΣΗ 1:
Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα σημαντικότερα προσβλήματα στην περιοχή
του Δήμου;
Παρακαλούμε περιγράψτε το πρόβλημα και σημειώστε το βαθμό σημαντικότητάς του
στο αντίστοιχο τετράγωνο:
Βαθμός Σημαντικότητας
Περιγραφή
Α/Α
Προβλήματος

Πολύ
Αρκετά
Σχετικά
Σημαντικό
σημαντικό σημαντικό
σημαντικό

Όχι και
τόσο
σημαντικό

1

2

3

4

5

ΕΡΩΤΗΣΗ 2:
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.)
(Απαντήστε κατά προτεραιότητα)
1

2

3

4

5

6

7

8

ΕΡΩΤΗΣΗ 3:
Ποιες ανάγκες ή προβλήματακρίνετε ότι υπάρχουν στον τομέα της Κοινωνικής
Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού; (π.χ. βελτίωση
υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, έλλειψη σχετικών υποδομών, κλπ.)
1

2

3

4

5

6

7

8

ΕΡΩΤΗΣΗ 4:
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.)

1

2

3

4

5

6

7

8

ΕΡΩΤΗΣΗ 5:
Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στον τομέα της Διοικητικής
Ικανότητας του Δήμου; Κατά την άποψη σας, ποιες παρεμβάσεις πρέπει να
γίνουν για την επίλυσή τους (π.χ. βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,
ανάπτυξη – επέκταση νέων ηλεκτρονικών-ψηφιακών υπηρεσιών κλπ.)
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6:
Ποια θεωρείται ότι είναι τα δυνατά σημεία του Δήμου σας μέσα από τα οποία
μπορεί να επιταχυνθεί η τοπική ανάπτυξη;
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ΕΡΩΤΗΣΗ 7:
Ποιες ενέργειες / δράσεις θεωρείται ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου;
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Σχόλια – Παρατηρήσεις

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας στη συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου και τη συμμετοχή σας στη διαδικασία
κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Θήρας
2019-2023.

