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1 ΕΙΑΓΨΓΗ 

1.1 Ο ΡΟΛΟ ΣΨΝ ΟΣΑ 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εθανιμβήξ ηςκ Πνμβναιιαηζηχκ Πενζυδςκ ημο ΔΠΑ, μ νυθμξ 
ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ εκζζπφεδηε ζδιακηζηά, υκηαξ πθέμκ πζμ εκενβυξ ηαζ 
ζοιιεημπζηυξ ζημ ζπεδζαζιυ πνμβναιιάηςκηαζ οθμπμίδζδ ένβςκ. 

Σα Κμζκμηζηά Πθαίζζα ηήνζλδξ ηαζ ημ ΔΠΑ 2007 – 2013 παθαζυηενα ζοκέααθακ: 

 ηδκ εηπυκδζδ ημπζηχκ ακαπηολζαηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ βεκζηυηενα ζηδ 
δδιζμονβία ιζαξ ακαπηολζαηήξ ημοθημφναξ ζηδκ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ ηαζ, ζε 
ηάπμζμ ααειυ, ιζαξ ηεπκμβκςζίαξ πνμβναιιαηζζιμφ.  

 ηδκ ηαηαζηεοή ιζηνχκ ένβςκ ηεπκζηήξ οπμδμιήξ ηαζ ημζκςκζημφ ελμπθζζιμφ, 
ημπζημφ ή δζαδδιμηζημφ παναηηήνα. 

 ηδκ αλζμπμίδζδ ημπζηχκ πθμοημπαναβςβζηχκ πδβχκ, εκίμηε ιέζς δδιμηζηχκ 

επζπεζνήζεςκ ηαζ ζηδκ ηζκδημπμίδζδ ημο εκδμβεκμφξ δοκαιζημφ, ηονίςξ ιέζς 
ηςκ ακαπηολζαηχκ εηαζνεζχκ ηδξ Αοημδζμίηδζδξ.  

 ηδκ ηαηάνηζζδ ζηεθεπχκ ηςκ ΟΣΑ ηαζ εζδζηυηενα ζοιαμφθςκ ημπζηήξ ακάπηολδξ, 
ηαεχξ ηαζ ζηδ δδιζμονβία δμιχκ επαββεθιαηζηήξ ηαηάνηζζδξ ηαζ ζοιαμοθεοηζηήξ.  

 ηδκ πανμπή ημζκςκζηχκ οπδνεζζχκ ηαζ ζδζαίηενα ημζκςκζηήξ θνμκηίδαξ ηςκ 

παζδζχκ. 

Ζ Πνςημαάειζα Αοημδζμίηδζδ επεδίςλε, ιε πμθφ πζμ ζοζηδιαηζηυ ηνυπμ απυ ηα 
πνμδβμφιεκα Κμζκμηζηά Πθαίζζα ηήνζλδξ, κα αλζμπμζήζεζ ζε υθεθμξ ημο 
ακαπηολζαημφ ζπεδζαζιμφ ηδξ, ημοξ πυνμοξ ηαζ ημο ΔΠΑ 2014 – 2020, ημ μπμίμ 
ηαηά ηδ ζοββναθή ημο πανυκημξ,πθδζζάγεζ ζημ ηέθμξ ημο. Τθμπμζήεδηακ ιε 
Κμζκμηζημφξ πυνμοξ ιεβαθφηενα ηαζ πζμ ζφκεεηα ένβα, απμηηήεδηε ηεπκμβκςζία 
ζπεδζαζιμφ, δζαπείνζζδξ, οθμπμίδζδξ, εκχ ζε μνζζιέκμοξ ΟΣΑ δ Κμζκμηζηή 
ζοκδνμιή ήηακ μ ααζζηυξ πνδιαημδυηδξ ηδξ ακαπηολζαηήξ ημοξ πνμζπάεεζαξ. Οζ 
εηπςνήζεζξ πυνςκ ηςκ  ΠΔΠ ζημοξ Γήιμοξ ιέζς πνδιαημδμηζηχκ ενβαθείςκυπςξ 
μζ Οθμηθδνςιέκεξ Υςνζηεξ Δπεκδφζεζξ (Ο.Υ.Δ.) ηαζ ηα πέδζα Βζχζζιδξ Αζηζηήξ 

Ακάπηολδξ (.Β.Α.Α.)ηαηέζηδζακ ζε ζδιακηζηυ ααειυ ημοξ ΟΣΑ ααζζημφξ 
ζοκηεθεζηέξ πάναλδξ ηαζ οθμπμίδζδξ ένβςκ ηαζ πανειαάζεςκ αζηζηήξ ακάπηολδξ 
ηςκ πενζμπχκ ημοξ. 

Βέααζα, πανά ηδκ ηαηαβναθή ζδιακηζηχκ εεηζηχκ ζημζπείςκ, μζ επζδυζεζξ ηδξ 
αοημδζμίηδζδξ ζοκμθζηά δεκ ήηακ μζ πνμζδμηχιεκεξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ μθείθεηαζ ζε 
ζδιακηζηυ ααειυ ζηδκ οπμηεζιεκζηή δοκαηυηδηα ηςκ Ο.Σ.Α. (ελεζδζηεοιέκμ 
πνμζςπζηυ ηαζ θεζημονβίεξ, δζαεέζζιμζ πυνμζ βζα πνμβναιιαηζζιυ, ςνίιακζδ, 
παναημθμφεδζδ ένβςκ), ημκ ζπεδζαζιυ ηςκ Δπζπεζνδζζαηχκ Πνμβναιιάηςκ, ηδκ 
εθθζπή ηεπκζηή οπμζηήνζλδ πνμξ ημοξ ΟΣΑ απυ ηζξ ανιυδζεξ ηναηζηέξ οπδνεζίεξ, ημ 
αάνμξ ηςκ δφζημθςκ ηαζ ζοπκά ηαεοζηενήζεςκ ελαζηίαξ βναθεζμηναηζηχκ 
δζαδζηαζζχκ. Ζ πνδιαημμζημκμιζηή ηνίζδ ηδξ δεηαεηίαξ πμο πέναζε ηαζ ηα 
πνμβνάιιαηα δδιμζζμκμιζηήξ πνμζανιμβήξ, επδνέαζακ ανκδηζηά ηδκ θεζημονβία 
ηςκ Γήιςκ, αθαζνχκηαξ ημοξ ζδιακηζημφξ μζημκμιζημφξ ηαζ άθθμοξ πυνμοξ.  

Ζ κέα πνμβναιιαηζηή πενίμδμξ 2021-2027πμο έπεηαζ, απμηεθεί ιία ζδζαίηενα 
ζδιακηζηή πνυηθδζδ βζα ηδκ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ, αθμφ ζε αοηήκ ειπθμοηίγμκηαζ μζ 
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εειαηζηέξ πενζμπέξ ζηζξ μπμίεξ ακαβκςνίγεηαζ μ μοζζαζηζηυξ νυθμξ ηςκ ημπζηχκ 
ηοαενκήζεςκ. 

Οζ ΟΣΑ α‘ ααειμφ, δδθαδή μζ Γήιμζ ηδξ πχναξ, απμηεθμφκ ηδ εεζιζηή έηθναζδ ηςκ 
πυθεςκ ηαζ βεκζηυηενα ηςκ αζηζηχκ ηέκηνςκ. Ζ ζδιαζία θμζπυκ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ 
ΟΣΑ, ςξ δζαπεζνζζηέξ ηδξ εηάζημηε ημπζηήξ ημζκςκίαξ είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηή βζα 
ηάεε δνάζδ ηαζ ζηυπμ πμθζηζηήξηςκ κέςκ ΔΓΔΣ ηαζ ζδζαίηενα βζα ηδκ εθηοζηζηυηδηα 
ηδξ πχναξ ςξ ηυπμο ζδζςηζηχκ αθθά ηαζ δδιυζζςκ επεκδφζεςκ.  

Ο νυθμξ ηςκ ΟΣΑ ιπμνεί κα είκαζ ζδιακηζηυξ ζημ ζπεδζαζιυ ηαζ ζηδκ οθμπμίδζδ 
ηςκ ακαπηολζαηχκ πνμβναιιάηςκ, ζηδκ πνμχεδζδ ηδξ ημπζηήξ ακάπηολδξ ηαζ ζηδκ 

πανμπή οπδνεζζχκ πνμξ ημοξ πμθίηεξ. 

Ίπςξ ηαηά ηδκ ηνέπμοζα πνμβναιιαηζηή πενίμδμ έηζζ ηαζ ζηδκ επυιεκδ, μζ ΟΣΑ 
ζηδκ Δθθάδα εα πνέπεζ κα επζηφπμοκ ηνεζξ ααζζημφξ ζηυπμοξ: 

ηφρνο 1: Γεδμιέκμο υηζ μζ Ο.Σ.Α. απμηεθμφκ ηδκ εββφηενδ ζημοξ πμθίηεξ δμιή ημο 
ηνάημοξ, απμηεθχκηαξ ημοξ εηθναζηέξ ηδξ Ανπήξ ηδξ Δπζημονζηυηδηαξ, εα πνέπεζ 
κα αεθηζχζμοκ ηδ δζμζηδηζηή ημοξ ζηακυηδηα ηυζμ βζα κα ελαζθαθίζμοκ ηδκ 
πνμζανιμβή ημοξ ζηζξ αθθαβέξ πμο επζαάθθμοκ μζ ελεθίλεζξ, υζμ ηαζ βζα κα 
αεθηζχζμοκ ηζξ πανεπυιεκεξ πνμξ ημοξ πμθίηεξ οπδνεζίεξ.  

ηφρνο 2: Χξ ζοκζζηχζα ημο πμθζηζημφ ηαζ δζμζηδηζημφ ζοζηήιαημξ ηδξ πχναξ ζε 
ημπζηυ επίπεδμ, μζ Ο.Σ.Α. εα πνέπεζ κα ελαζθαθίζμοκ ηδκ μοζζαζηζηή ζοιαμθή ημοξ 
ζημ ζπεδζαζιυ ηαζ ζηδκ εθανιμβή ηςκ εεκζηχκ ηαζ πενζθενεζαηχκ ακαπηολζαηχκ 
πμθζηζηχκ ηαζ πνμβναιιάηςκ ζε ημπζηυ επίπεδμ.·ιθαζδ πνέπεζ κα δμεεί ζηδκ 
πνμχεδζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ,ζηδ αεθηίςζδ ημο επζπεζνδιαηζημφ 

πενζαάθθμκημξ, ζηδκ ακάπηολδ ημο ακενχπζκμο ηεθαθαίμο ηδξ πχναξ ηαζ ζηδ 
δδιζμονβία οπμδμιχκ ημζκςκζηήξ θνμκηίδαξ πμο πνεζάγμκηαζ μζ ημπζηέξ ημζκςκίεξ. 

ηφρνο 3: Οζ διζαζηζημί ηαζ αβνμηζημί Ο.Σ.Α. ιπμνμφκ κα ακαθάαμοκ ηδκ εθανιμβή 
πνμβναιιάηςκ ακάπηολδξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ημκ ημονζζιυ, ηζξ ημπζηέξ αζμιδπακζηέξ 
δναζηδνζυηδηεξ, ημκ πμθζηζζιυ, ηζξ ιεηαθμνέξ ηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ οπδνεζίεξ. Οζ 
αζηζημί Ο.Σ.Α. ιπμνμφκ κα ακαθάαμοκ ηδκ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ αζηζηήξ 
ακάπηολδξ, πμο πνμςεμφκ, πανάθθδθα, ηδκ ακαγςμβυκδζδ ιε ηδ ιένζικα βζα ηζξ 
εοάθςηεξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ ηαζ ηα θαζκυιεκα ημζκςκζημφ απμηθεζζιμφ. Πεναζηένς, 
ιπμνμφκ κα ζηδνίλμοκ ηδκ εηαζνζηή ζπέζδ ιεηαλφ πυθεςκ ηαζ αβνμηζηχκ πενζμπχκ, 
ακαδεζηκφμκηαξ ηζξ ζοιπθδνςιαηζηέξ δναζηδνζυηδηέξ ημοξ. 

1.2 ΣΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ημ πθαίζζμ ηδξ δζαδζηαζίαξ εηζοβπνμκζζιμφ ηδξ μνβάκςζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ηδξ 
πνςημαάειζαξ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ ηαζ ιε απχηενμ ζημπυ ηδ δδιζμονβία ιυκζιςκ 
δμιχκ πνμβναιιαηζζιμφ, οθμπμίδζδξ ηαζ παναημθμφεδζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ 

ηδξ δνάζδξ ηςκ Ο.Σ.Α., εεζπίζηδηε βζα πνχηδ θμνά, ιε ηα άνενα 203-207 ημο 
ηεθαθαίμο Ε΄ ημο κέμο Κχδζηα Γήιςκ ηαζ Κμζκμηήηςκ (Ν. 3463/2006), δ οπμπνέςζδ 
εηπυκδζδξ Δπζπεζνδζζαηχκ Πνμβναιιάηςκ απυ ημοξ Ο.Σ.Α. ιε πθδεοζιυ άκς ηςκ 
10.000 ηαημίηςκ. Δπζπνυζεεηα, ιε ηδκ Τπμονβζηή Απυθαζδ 18183, ΦΔΚ 534, Β, 
13.04.2007 ηαεμνίζηδηε δ δμιή ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ Δπζπεζνδζζαηχκ 
Πνμβναιιάηςκ ηςκ ΟΣΑ, εκχ ιε ημ Πνμεδνζηυ Γζάηαβια 185/2007 «Ίνβακα ηαζ 
δζαδζηαζία ηαηάνηζζδξ, παναημθμφεδζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηςκ επζπεζνδζζαηχκ 
πνμβναιιάηςκ ηςκ Ονβακζζιχκ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ (ΟΣΑ) α΄ ααειμφ», 
ηαεμνίζηδηε δ δζαδζηαζία ηαηάνηζζδξ ηςκ Δπζπεζνδζζαηχκ Πνμβναιιάηςκ.  

Με ημ Ν. 3852/2010 (Πνυβναιια Καθθζηνάηδξ) εζζήπεδζακ κέα αήιαηα ζηδ 
δζαδζηαζία ηαηάνηζζδξ ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ υπςξ είκαζ βζα 
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πανάδεζβια δ βκςιμδυηδζδ ηδξ Γδιμηζηήξ Δπζηνμπήξ Γζααμφθεοζδξ ζημ Γδιμηζηυ 
οιαμφθζμ ζπεηζηά ιε ημ επζπεζνδζζαηυ ηαζ ημ ηεπκζηυ πνυβναιια ημο Γήιμο (άνενμ 
76 παν.2α Ν.3852/2010) ηαζ δ απμζημθή βζα έθεβπμ ηδξ απυθαζδξ ημο Γδιμηζημφ 
οιαμοθίμο, βζα ηδκ ρήθζζδ ημο επζπεζνδζζαημφ πνμβνάιιαημξ, ζημκ Δθεβηηή 
κμιζιυηδηαξ (ή ζημκ Γ.Γ. Απμηεκηνςιέκδξ Γζμίηδζδξ έςξ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο 
Δθεβηηή Νμιζιυηδηαξ) ιέζα ζε πνμεεζιία δεηαπέκηε (15) διενχκ (άνενμ 225 
Ν.3852/2010). Αηυιδ, ζημ άνενμ 266 ημο Ν.3852/2010 ηαεμνίγεηαζ δ δζαδζηαζία 
ηαηάνηζζδξ ημο Σεπκζημφ Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ ηαζ ηςκ Δηήζζςκ 
Πνμβναιιάηςκ Γνάζδξ πμο ημ ελεζδζηεφμοκ.  

Καηά ζοκέπεζα μ νυθμξ ηςκ ΟΣΑ δεκ πενζμνίγεηαζ  ιυκμ ζηδκ πανμπή δδιυζζςκ 
οπδνεζζχκ πνμξ ημοξ πμθίηεξ, αθθά ζηδ θεζημονβία ημοξ ςξ εεζιυξ πμθζηζηυξ, 
ημζκςκζηυξ ηαζ ακαπηολζαηυξ. Πνμηεζιέκμο δε, κα αεθηζχκμοκ ζοζηδιαηζηά ηδκ 
απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ απμδμηζηυηδηα ηδξ θεζημονβίαξ ημοξ, είκαζ ακαβηαία δ 
ακάπηολδ – ζημ εζςηενζηυ ημοξ – εκυξ ιδπακζζιμφ πνμβναιιαηζζιμφ.  

Αοηυξ μ ιδπακζζιυξ πνμβναιιαηζζιμφ εηθνάγεηαζ ιέζα απυ ηδ ζφκηαλδ ημο 
Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ ημο ΟΣΑ, ημ μπμίμ απμζημπεί ζηδκ εζζαβςβή 
ιυκζιςκ εζςηενζηχκ δζαδζηαζζχκ ηαζ ζοζηδιάηςκ πνμβναιιαηζζιμφ ζηδκ 
πνςημαάειζα αοημδζμίηδζδ. Βαζζηυξ ζηυπμξ απμηεθεί δ δζαδζηαζία ημο 
πνμβναιιαηζζιμφ, ηδξ παναημθμφεδζδξ ηαζ ηδξ ιέηνδζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηςκ 
δνάζεςκ ημο Ο.Σ.Α., χζηε κα απμηεθέζεζ ιζα ζηαεενή εζςηενζηή θεζημονβία, ζηδκ 
μπμία εα ζοιιεηέπεζ ζε υθεξ ηζξ θάζεζξ, ιε ζοβηεηνζιέκμ νυθμ, ημ ακενχπζκμ 
δοκαιζηυ ημο. 

Σμ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια δεκ εζηζάγεζ ιυκμ ζηδκ παναβςβή εκυξ 
πνμβναιιαηζημφ ηεζιέκμο, αθθά ηονίςξ ζηζξ δζαδζηαζίεξ ιε ηζξ μπμίεξ αοηυ 
εηπμκείηαζ, παναημθμοεείηαζ ηαζ αλζμθμβείηαζ. Χξ εη ημφημο, επεζδή ημ Δπζπεζνδζζαηυ 
Πνυβναιια έπεζ πμθοημιεαηυ παναηηήνα, ιε ιεβάθμ εφνμξ εειαηζημφ ακηζηεζιέκμο, 
ακηίζημζπμ ημο θάζιαημξ ηςκ εειάηςκ πμο απαζπμθμφκ ηαεδιενζκά ηζξ δδιμηζηέξ 
ανπέξ.Πανάθθδθα, ηαθφπηεζ υθμ ημ θάζια ηςκ ανιμδζμηήηςκ εκυξ ΟΣΑ ηαζ εκ 
δοκάιεζ ημ ζφκμθμ ηςκ ημπζηχκ οπμεέζεςκ, δ εηπυκδζή ημο απαζηεί ηδ ζοιιεημπή 
ηυζμ ηςκ αζνεηχκ ηαζ οπδνεζζαηχκ ζηεθεπχκ ημο ΟΣΑ, υζμ ηαζ ηδξ ημπζηήξ 
ημζκςκίαξ, υπςξ αοηή εηθνάγεηαζ ιέζα απυ ημοξ ιειμκςιέκμοξ δδιυηεξ, αθθά ηαζ 
ημοξ ημζκςκζημφξ, ημοξ ζοθθμβζημφξ  ηαζ μζημκμιζημφξ θμνείξ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ ημ 
υναια ηδξ εηάζημηε δδιμηζηήξ ανπήξ ιπμνεί κα βίκεζ νεαθζζηζηυ ηαζ δ ημπζηή ηαζ 
εζςηενζηή ακάπηολδ ημο ΟΣΑ κα εκανιμκζζηεί ιε ηζξ ηαηεοεφκζεζξ ημο πενζθενεζαημφ 

ηαζ εεκζημφ ακαπηολζαημφ ζπεδζαζιμφ. 

Δπζπνυζεεηα, ιε ηδκ εηπυκδζδ Δπζπεζνδζζαηχκ Πνμβναιιάηςκ ηαηααάθθεηαζ ιία 
πνμζπάεεζα αλζμπμίδζδξ ηδξ ειπεζνίαξ πμο έπεζ πνμηφρεζ απυ ηα Πενζθενεζαηά ηαζ 
Σμιεαηά Δπζπεζνδζζαηά Πνμβνάιιαηα ηςκ Κμζκμηζηχκ Πθαζζίςκ ηήνζλδξ ηδξ 
Δονςπασηήξ ·κςζδξ. Σα Δπζπεζνδζζαηά Πνμβνάιιαηα ηςκ ΟΣΑ δεκ ακαθένμκηαζ 
ιυκμ ζε δνάζεζξ πμο πνδιαημδμημφκηαζ απυ ηδκ Δονςπασηή ·κςζδ, αθθά ηαζ απυ 
άθθεξ εεκζηέξ ηαζ ημπζηέξ πδβέξ υπςξ επίζδξ δεκ ακαθένμκηαζ ιυκμ ζε δνάζεζξ πμο 
εα οθμπμζδεμφκ απυ ημκ ίδζμ ημ Γήιμ ηαζ ηα Νμιζηά ημο Πνυζςπα, αθθά ηαζ ζε 
εηείκεξ ηζξ πανειαάζεζξ πμο απχηενμ ζηυπμ έπμοκ ηδκ ελοπδνέηδζδ ημο πμθίηδ. 

Με ημκ πνυζθαημ Νυιμ 4555/2018 (ΦΔΚ 133/η.Α‘/19-7-2018) ―Κθεζζεέκδξ Η‖, ηαζ 
ζοβηεηνζιέκα ιε ημ άνενμ 175, ακηζηαείζηαηαζ δ παν. 1 ημο άνενμο 266 ημο κ. 
3852/2010 ςξ ελήξ: Γζα ημ ιεζμπνυεεζιμ πνμβναιιαηζζιυ ηςκ Γήιςκ, εηπμκείηαζ 

Σεηναεηέξ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια, ημ μπμίμ ελεζδζηεφεηαζ ηαη‘ έημξ ζε Δηήζζμ 
Πνυβναιια Γνάζδξ. Γζα ημ πνχημ έημξ ηάεε δδιμηζηήξ πενζυδμο, μ ακηίζημζπμξ 
εηήζζμξ πνμτπμθμβζζιυξ ηαζ ημ ακηίζημζπμ ηεπκζηυ πνυβναιια θμβίγμκηαζ ςξ 
πνμζπέδζμ ημο Δηήζζμο Πνμβνάιιαημξ Γνάζδξ, ιέπνζ ηδκ ηαηάνηζζδ ηαζ έβηνζζδ 
αοημφ. Σμ Δηήζζμ Πνυβναιια Γνάζδξ ημο πνχημο έημοξ ηδξ δδιμηζηήξ πενζυδμο 

http://epota.ypes.gr/wp-content/uploads/2018/10/%CE%9D_4555_2018_%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%99.pdf
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μνζζηζημπμζείηαζ ιε ηδκ ηαηάνηζζδ ηαζ έβηνζζδ ημο Σεηναεημφξ Δπζπεζνδζζαημφ 
Πνμβνάιιαημξ. 

1.3 ΟΡΙΜΟ, ΣΟΦΟΙ, ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΨΗ 

ΕΝΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

1.3.1 Ορισμός 

Σμ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια ηςκ Ο.Σ.Α. ζοκζζηά έκα μθμηθδνςιέκμ πνυβναιια 

ημπζηήξ ηαζ μνβακςηζηήξ – θεζημονβζηήξ ακάπηολδξ, ζε εκανιυκζζδ ιε ηζξ 
ηαηεοεφκζεζξ ακαπηολζαημφ ζπεδζαζιμφ ζε πενζθενεζαηυ ηαζ εεκζηυ επίπεδμ. Αθμνά 
δδθαδή υπζ ιυκμκ ζηζξ οπμδμιέξ ηαζ ζηζξ ημπζηέξ επεκδφζεζξ, αθθά ηαζ ζηδ αεθηίςζδ 
ηδξ οθζζηάιεκδξ μνβάκςζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ηςκ Ο.Σ.Α., ζημ πθαίζζμ ημο βεκζηυηενμο 
πενζαάθθμκημξ ζημ μπμίμ δνμοκ, ιενζικχκηαξ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ δζααίςζδξ ηςκ 
πμθζηχκ ηαζ ηδκ πανμπή πμζμηζηυηενςκ οπδνεζζχκ.  

Σμ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια ειπενζέπεζ έκα ζοκεηηζηυ ζφκμθμ αλυκςκ 
πνμηεναζυηδηαξ βζα δνάζεζξ ημπζηήξ ακάπηολδξ ηαζ απμζημπεί ζηδκ οθμπμίδζδ ημο 
ακαπηολζαημφ ζπεδζαζιμφ ημο ΟΣΑ.  

ημ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια ηαεμνίγμκηαζ μζ ζηναηδβζημί ζηυπμζ ηαζ μζ 
πνμηεναζυηδηεξ ηδξ ημπζηήξ ακάπηολδξ, ηαεχξ ηαζ δ μνβάκςζδ ηςκ Γζεοεφκζεςκ 
ημο ΟΣΑ ηαζ ηςκ Νμιζηχκ Πνμζχπςκημο, ηαζ πανάθθδθα ελεζδζηεφμκηαζ μζ δνάζεζξ 
ηδξ ηεηναεηίαξ βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ αοηχκ.  

1.3.2 κοπός 

ημπυξ ηςκ ηεηναεηχκ επζπεζνδζζαηχκ πνμβναιιάηςκ ηςκ Ο.Σ.Α. α΄ ααειμφ είκαζ δ 
πνμχεδζδ ηδξ εθανιμβήξ ημο εεζιμεεηδιέκμο πςνζημφ ζπεδζαζιμφ, δ 
παναημθμφεδζδ οθμπμίδζδξ ημο ακαπηολζαημφ ζπεδζαζιμφ ζημ ημπζηυ επίπεδμ, 

ηαεχξ ηαζ δ ζοιαμθή ζηδκ ακαηνμθμδυηδζδ ηαζ πνμζανιμβή ημο ζπεδζαζιμφ, ζημ 
πθαίζζμ ηςκ οθζζηάιεκςκ ηάεε θμνά ζοκεδηχκ. Σα Tεηναεηή Δπζπεζνδζζαηά 
Πνμβνάιιαηα έπμοκ εκζαία δμιή ηαζ ζοβηνυηδζδ, πμο δζέπεζ ημ ζφκμθμ ηςκ 
δζμζηδηζηχκ ηαζ βεςβναθζηχκ οπμεκμηήηςκ ημο Γήιμο ηαζ πενζθαιαάκμοκ:  

α) ζηναηδβζηέξ επζθμβέξ,  

α) επζπεζνδζζαηυ ζπέδζμ ηαζ  

β) δείηηεξ παναημθμφεδζδξ - αλζμθυβδζδξ. 

Γζα ηδκ ηαηάνηζζή ημοξ, θαιαάκμκηαζ απαναίηδηα οπυρδ μζ ηαηεοεφκζεζξ ημο 
ακαπηολζαημφ ζπεδζαζιμφ ζε εεκζηυ ηαζ πενζθενεζαηυ επίπεδμ, δ ιαηνμπενζθενεζαηή 
ηαζ δζαπενζθενεζαηή ζηναηδβζηή, μζ πνμηεναζυηδηεξ πμο απμννέμοκ απυ 
εεζιμεεηδιέκα πνδιαημδμηζηά ιέζα, ηαεχξ ηαζ άθθα βεκζηά ή εζδζηά ακαπηολζαηά 
πνμβνάιιαηα, πμθζηζηέξ ηαζ ζηναηδβζηέξ πμο επδνεάγμοκ ηδ δζάνενςζδ ηαζ 
ακάπηολδ ημο πχνμο εκυξ ΟΣΑ, εκχ απαζηείηαζ εκανιυκζζδ ιε ημκ οθζζηάιεκμ 

εεζιμεεηδιέκμ πςνζηυ ζπεδζαζιυ εεκζημφ, πενζθενεζαημφ επζπέδμο ηαζ 
ζοιααηυηδηα ιε ημ εεζιμεεηδιέκμ ζπεδζαζιυ ημπζημφ επζπέδμο.  

1.3.3 Γενικοί τόχοι 

Οζ βεκζημί ζηυπμζ εκυξ Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ αθμνμφκ ζημοξ ελήξ: 

 Πνμχεδζδ ηδξ ημπζηήξ ακάπηολδξ. 
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 Δζςηενζηή ακάπηολδ ημο ΟΣΑ ςξ μνβακζζιμφ. 

 Ακάπηολδ ηςκ ζοκενβαζζχκ ημο ΟΣΑ ηαζ ηδξ επζννμήξ άθθςκ θμνέςκ. 

Οζ παναπάκς βεκζημί ζηυπμζ πενζθαιαάκμοκ ιία ζεζνά απυ εζδζημφξ ζηυπμοξ, υπςξ:  

 Πνμζηαζία ηαζ ακααάειζζδ ημο θοζζημφ ηαζ δμιδιέκμο (μζηζζηζηυ πενζαάθθμκ ηαζ 

ηεπκζηέξ οπμδμιέξ) πενζαάθθμκημξ ηδξ πενζμπήξ ημο ΟΣΑ. 

 Βεθηίςζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηαζ απμδμηζηυηδηαξ ηδξ θεζημονβίαξ ημοξ. 

 Βεθηίςζδ ηδξ παναβςβζηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ ΟΣΑ ιέζς ημο ιεζμπνυεεζιμο 

πνμβναιιαηζζιμφ βζα ημ πνμζςπζηυ, ημκ ελμπθζζιυ, ηα ηηίνζα ηαζ ηζξ 
εβηαηαζηάζεζξ ημο. 

 Πνμχεδζδ ημο ακαπηολζαημφ ηαζ ημζκςκζημφ ημοξ νυθμο.  

 Βεθηίςζδ ηδξ ημζκςκζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ εοδιενίαξ ηςκ ηαημίηςκ ημο ΟΣΑ.  

 Καθφηενδ ελοπδνέηδζδ ηςκ πμθζηχκ. 

 Απμδμηζηυηενδ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηενδ ηαηακμιή ηαζ αλζμπμίδζδ ηςκ πυνςκ.  

 Μυπθεοζδ πνυζεεηςκ μζημκμιζηχκ πυνςκ. 

 Δπίζπεοζδ ηδξ ςνίιακζδξ ηαζ ηδξ οθμπμίδζδξ ηςκ δνάζεςκ.  

 Πενζμνζζιυ ηδξ απμζπαζιαηζηήξ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ πνμαθδιάηςκ.  

 οκημκζζιυ ηςκ δμιχκ ημο Ο.Σ.Α., ηδ αεθηίςζδ ημο ηνυπμο δζμίηδζδξ ηαζ ηδκ 
πνμχεδζδ ημο εζςηενζημφ ιεηαζπδιαηζζιμφ ηςκ Ο.Σ.Α.  

 Ακάπηολδ ζοκενβαζζχκ ιε πμθθαπθαζζαζηζηά απμηεθέζιαηα.  

 Δκίζποζδ ηδξ ημπζηήξ δδιμηναηίαξ ηαζ αφλδζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ ημζκςκζημφ 
εθέβπμο. 

 Ακααάειζζδ ημο επζπέδμο ζοκενβαζίαξ ηςκ ΟΣΑ ιε θμνείξ ημο ζδζςηζημφ, ηαζ 
δδιυζζμο ημιέα βζα ηδ ζοκημκζζιέκδ πνμχεδζδ ηδξ ημπζηήξ ακάπηολδξ ηαζ ηδκ 
απυ ημζκμφ πανμπή οπδνεζζχκ. 

1.3.4 Φαρακτηριστικά 

Σμ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια ηςκ ΟΣΑ απμηεθεί ενβαθείμ βζα ηδκ άζηδζδ ημο 
ακαπηολζαημφ ημοξ νυθμο, ιε ηα ελήξ παναηηδνζζηζηά:  

► Οινθιεξσκέλν Πξφγξακκα Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Βειηίσζεο ηεο Γηνηθεηηθήο 

Ηθαλφηεηαο ηνπ ΟΣΑ. 

Σμ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια απμηεθεί πνυβναιια ακαπηολζαηχκ οπμδμιχκ ηαζ 
ημπζηχκ επεκδφζεςκ, αθθά ηαζ πνυβναιια βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ οθζζηάιεκδξ 
θεζημονβίαξ ηςκ δδιμηζηχκ δζεοεφκζεςκ ηαζ ηςκ Νμιζηχκ πνμζχπςκ πμο 
επμπηεφμκηαζ απυ ημ Γήιμ. Δίκαζ πνυβναιια, πμθοημιεαημφ παναηηήνα, ιε εφνμξ 
εειαηζηχκ ακηζηεζιέκςκ ακηίζημζπμο ημο θάζιαημξ ηςκ εειάηςκ πμο απαζπμθμφκ 
ηδκ ηαεδιενζκή θεζημονβία ημο ΟΣΑ. Καθφπηεζ υθμ ημ θάζια ηςκ ανιμδζμηήηςκ ημο 
Γήιμο ηαζ εκ δοκάιεζ ημ ζφκμθμ ηςκ ημπζηχκ οπμεέζεςκ.  

► ΣεηξαεηέοΠξφγξακκα Γξάζεο ηνπ ΟΣΑ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ. 

ηζξ πνμηεναζυηδηεξ ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ ακηακαηθάηαζ δ αμφθδζδ ηαζ 

ημ υναια ημο Γδιμηζημφ οιαμοθίμο, ηαεχξ ηαζ μζ πνμηεναζυηδηεξ ημο ακαπηολζαημφ 
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ζπεδζαζιμφ ζε πενζθενεζαηυ ηαζ εεκζηυ επίπεδμ. Σμ υναια ηδξ εηάζημηε Γδιμηζηήξ 
Ανπήξ απμηοπχκεηαζ ζηδ ζηναηδβζηή ηαζ ακαθφεηαζ ζε ηεηναεηέξ πνυβναιια δνάζδξ 
ημο ΟΣΑ ηαζ ηςκ Νμιζηχκ πνμζχπςκ ημο ηαζ ηέθμξ ζε εηήζζμ πνυβναιια δνάζδξ 
ηδξ ηάεε Γζεφεοκζδξ ημο Γήιμο ηαζ ηςκ Νμιζηχκ Πνμζχπςκ ημο.  

► Οξγαληθφ ηνηρείν ηεο Καζεκεξηλήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ θαη 
Μέξνο ηνπ Πξνγξακκαηηθνχ ηνπ Κχθινπ. 

Ζ ζφκηαλδ ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ είκαζ δ ανπζηή θάζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ 

πνμβναιιαηζζιμφ, παναημθμφεδζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηδξ δνάζδξ ημο Γήιμο. Ζ 
δζαδζηαζία αοηή απμηεθεί ημ δζανηέξ ακηζηείιεκμ εκαζπυθδζδξ ηςκ αζνεηχκ μνβάκςκ, 
ηςκ πνμσζηαιέκςκ ηαζ ηδξ ανιυδζαξ οπδνεζίαξ πνμβναιιαηζζιμφ ημο.  

► Τινπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο κέζσ ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Γξάζεο ηνπ ΟΣΑ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ. 

ημπυξ ηδξ ζφκηαλδξ ημο εηήζζμο πνμβνάιιαημξ δνάζδξ είκαζ δ ελεζδίηεοζδ ημο 
ζοκμθζημφ επζπεζνδζζαημφ πνμβνάιιαημξ ζε εηήζζμ πνυβναιια ηςκ οπδνεζζχκ. Ο 
εηήζζμξ πνμβναιιαηζζιυξ ζημπεφεζ ζημκ επζιενζζιυ ηςκ δνάζεςκ ημο 
επζπεζνδζζαημφ πνμβνάιιαημξ ζηζξ δζεοεφκζεζξ, μζ μπμίεξ οθμπμζμφκ ηιήιαηα ημο 
επζπεζνδζζαημφ πνμβνάιιαημξ. 

► Δθπφλεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο κε ηε πκκεηνρή Όισλ ησλ 
Δκπιεθφκελσλ.  

Καηά ηδ δζαδζηαζία ζφκηαλήξ ημο ιπμνμφκ κα ζοιιεηέπμοκ ιε ζαθχξ ηαεμνζζιέκμ 
ηαζ δζαηνζηυ νυθμ: 

 Αζνεηά υνβακα (Γδιμηζηυ οιαμφθζμ, επζηνμπέξ ημο Γδιμηζημφ οιαμοθίμο, 
Ακηζδήιανπμζ, Γ επζπεζνήζεςκ, Σμπζηά ζοιαμφθζα).  

 Τπδνεζζαηά ζηεθέπδ (Πνμσζηάιεκμζ οπδνεζζχκ, Γζεοεοκηέξ Δπζπεζνήζεςκ, 

ζηεθέπδ ηδξ Γζεφεοκζδξ Ακαπηολζαημφ Πνμβναιιαηζζιμφ). 

 Σμπζημί θμνείξ ηαζ μιάδεξ δδιμηχκ ιε ζδιακηζηυ ααειυ ζοιαμθήξ ζηδκ ημπζηή 
ακάπηολδ ή/ηαζ ζηδ θεζημονβία ημο ΟΣΑ.  

 Φμνείξ ημο δζμζηδηζημφ ζοζηήιαημξ ηδξ πχναξ (ππ Πενζθένεζα). 

Ζ θήρδ ηςκ απμθάζεςκ πνμβναιιαηζζιμφ δεκ ζηδνίγεηαζ ιυκμ ζηδκ ακάθοζδ ηδξ 
οθζζηάιεκδξ ηαηάζηαζδξ, αθθά ηαζ ζηζξ ακάβηεξ ηαζ πνμζδμηίεξ ηςκ ηαημίηςκ ηαζ 
ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ημο Γήιμο, υπςξ αοηέξ δζαηοπχκμκηαζ ζηζξ δζαδζηαζίεξ 
ζοιιεημπήξ. 

Σμ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια απμηεθεί ημ ααζζηυ πθαίζζμ ηαηεφεοκζδξ, 
πνμζδζμνζζιμφ ηαζ ζοκημκζζιμφ ηςκ εκενβεζχκ υθςκ ηςκ μνβάκςκ δζμίηδζδξ ηαζ 
οπδνεζζχκ ηαζ είκαζ εονφηενα βκςζηυ ζημοξ ενβαγυιεκμοξ ημο ΟΣΑ, πνμηεζιέκμο κα 
οθμπμζδεμφκ μζ ζηυπμζ ημο. Δπζπνυζεεηα, απμηεθεί πνμσυκ ζοθθμβζηήξ ενβαζίαξ 
υθςκ ηςκ δμιχκ ημο Γήιμο ηαζ μδδβεί ζηδκ ακάθδρδ δεζιεφζεςκ ιεηαλφ ηςκ 
δζαδμπζηχκ ζενανπζηχκ επζπέδςκ, ζε υηζ αθμνά ηδκ οθμπμίδζδ ημο ηιήιαημξ εηείκμο 
ζημ μπμίμ αοηά ειπθέημκηαζ. 

► Αμηνπνίεζε Γεηθηψλ Δπίδνζεο. 

Σμ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια δζαηοπχκεζ ιεηνήζζιμοξ βεκζημφξ ηαζ εζδζημφξ ζηυπμοξ, 
δ επίηεολδ ηςκ μπμίςκ παναημθμοεείηαζ ιέζς ηδξ αλζμπμίδζδξ ζοζηήιαημξ δεζηηχκ 
επίδμζδξ. Γζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ ελέθζλδξ ηδξ ηζιήξ ηςκ δεζηηχκ αλζμπμζμφκηαζ 
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ηα ζημζπεία (εζυδςκ / δαπακχκ, πυνςκ, εηνμχκ, απμηεθεζιάηςκ ζημοξ απμδέηηεξ) 
πμο ηδνμφκηαζ ζηζξ αάζεζξ δεδμιέκςκ ημο μθμηθδνςιέκμο πθδνμθμνζαημφ 
ζοζηήιαημξ ημο ΟΣΑ. 

1.3.5 Διάρθρωση 

Με αάζδ ημ ΦΔΚ 2970/4-11-2014, ηαεμνίζηδηε ημπενζεπυιεκμ ηαζ δ δμιή ηςκ 
επζπεζνδζζαηχκ πνμβναιιάηςκ ηςκ ΟΣΑ, ηα μπμία πενζθαιαάκμοκ ηζξ αηυθμοεεξ 
εκυηδηεξ ηαζ ηεθάθαζα : 

► Δλφηεηα 1: ηξαηεγηθφ ρέδην 

Κεθάθαζμ 1: Δζζαβςβή 

Κεθάθαζμ 2: Πενζβναθή ηδξ οθζζηάιεκδξ ηαηάζηαζδξ  

Κεθάθαζμ 3: Αλζμθυβδζδ ηδξ οθζζηάιεκδξ ηαηάζηαζδξ  

Κεθάθαζμ4: Καεμνζζιυξ ηδξ ηναηδβζηήξ ημο Γήιμο  

► Δλφηεηα 2: Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην&Γείθηεο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

Κεθάθαζμ1: ηυπμζ ηαζ δνάζεζξ 

Κεθάθαζμ2: Σεηναεηήξ πνμβναιιαηζζιυξ ηςκ δνάζεςκ  

Κεθάθαζμ 3: Οζημκμιζηυξ πνμβναιιαηζζιυξ  

Κεθάθαζμ 4: Γείηηεξ παναημθμφεδζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ημο πνμβνάιιαημξ 

Ζ 1δΔκυηδηα ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ ημο Γήιμο Λαιζέςκ ακαθένεηαζ ζημ 
ηναηδβζηυ πεδζαζιυ ηαζ πενζθαιαάκεζ ηνία ηεθάθαζα ιεηά ηδκ Δζζαβςβή. Σμ 
δεφηενμ ηεθάθαζμ αθμνά ζηδκ πανμοζίαζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ ααζζηχκ 
βεςβναθζηχκ, ζζημνζηχκ, δζμζηδηζηχκ, δδιμβναθζηχκ, μζημκμιζηχκ, πενζααθθμκηζηχκ 
ηαζ πςνμηαλζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο, ηαεχξ ηαζ ζηδκ 
ηαηαβναθή ηςκ ηεπκζηχκ, ημζκςκζηχκ ηαζ άθθςκ οπμδμιχκ ημο.Σμ ηεθάθαζμ 
μθμηθδνχκεηαζ ιε ηδκ πενζβναθή ηδξ ακαπηολζαηήξ θοζζμβκςιίαξ ηδξ πενζμπήξ ηαζ 

ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ηνίζζιςκ γδηδιάηςκ ακάπηολδξ ηδξ, πμο ηαθείηαζ μ Γήιμξ κα 
ακηζιεηςπίζεζ ηδκ επυιεκδ πενίμδμ. 

ημ ηνίημ ηεθάθαζμ πενζβνάθεηαζ ηαζ αλζμθμβείηαζ ημ εζςηενζηυ πενζαάθθμκ ημο 
Γήιμο Λαιζέςκ ηαζ ηςκ Νμιζηχκ ημο Πνμζχπςκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα πανμοζζάγεηαζ δ 
μνβακςηζηή ημοξ δμιή, μζ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ μζ θεζημονβίεξ πμο επζηεθμφκ, δ 
ζηεθέπςζδ ηαζ δ οπμδμιή ημοξ ηαεχξ ηαζ ηα μζημκμιζηά απμηεθέζιαηα ηςκ 
ηεθεοηαίςκ εηχκ. ηδ ζοκέπεζα ηαηαβνάθμκηαζ ηα δοκαηά ηαζ αδφκαηα ζδιεία 
ημοξ,εκχ πανάθθδά εκημπίγμκηαζ ηα ηνίζζια γδηήιαηα εζςηενζηήξ ακάπηολδξ.  

Ζ 1δΔκυηδηα μθμηθδνχκεηαζ ιε ημ ηέηανημ ηεθάθαζμ. ‘ αοηυ πενζβνάθεηαζ ημ 
εονςπασηυ, εεκζηυ ηαζ πενζθενεζαηυ ακαπηολζαηυ πθαίζζμ, ημ μπμίμ ιαγί ιε ηα 
ηνίζζια γδηήιαηα ακάπηολδξ πμο εκημπίζηδηακ ζηα πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα, αθθά 
ηαζ ηζξ πνμηεναζυηδηεξ ηδξ Γδιμηζηήξ Ανπήξ ηαζ ηζξ εοηαζνίεξ απυ ημ ελςηενζηυ 
πενζαάθθμκ, απμηεθμφκ ηδ αάζδ βζα ημκ ηαεμνζζιυ ημο μνάιαημξ ηαζ ηςκ 

ηαηεοεοκηδνίςκ ανπχκ ημο Γήιμο.Αοηά ζηδκ επυιεκδ εκυηδηα ελεζδζηεφμκηαζ ζε 
ζοβηεηνζιέκμοξ άλμκεξ πνμηεναζυηδηαξ, ιέηνα ηαζ βεκζημφξ ζηυπμοξ.  

Ζ 2δΔκυηδηα ακαθένεηαζ ζημκ Δπζπεζνδζζαηυ ηαζ Οζημκμιζηυ Πνμβναιιαηζζιυ ημο 
Γήιμο.Οζ άλμκεξ ηαζ ηα ιέηνα ημο Πνμβνάιιαημξ ελεζδζηεφμκηαζ ζε ζπέδζα δνάζδξ 
ηςκ Τπδνεζζχκημο Γήιμο ηαζ ηςκ Νμιζηχκ ημο Πνμζχπςκ, ηα μπμία εα 
οθμπμζδεμφκ ζηδ αάζδζοβηεηνζιέκμο πνμκζημφ ηαζ μζημκμιζημφ πνμβναιιαηζζιμφ. 
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1.4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Σμ ιεεμδμθμβζηυ πθαίζζμ εηπυκδζδξ ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ ημο Γήιμο 
Λαιζέςκ πνμηείκεηαζ ιε αάζδ: 

 Σζξ πνμαθέρεζξ ημο Κχδζηα Γήιςκ ηαζ Κμζκμηήηςκ ηαζ η ζξ Τπμονβζηέξ Απμθάζεζξ 
βζα ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ πνμδζαβναθχκ ηςκ Δπζπεζνδζζαηχκ Πνμβναιιάηςκ ηςκ 
Ο.Σ.Α. 

 Σδκ βκχζδ ηδξ Δθθδκζηήξ ηαζ δζεεκμφξ ειπεζνίαξ ηαζ αζαθζμβναθίαξ ζε εέιαηα 

πενζθενεζαηήξ ακάπηολδξ ηαζ ηζξ ζφβπνμκεξ ηάζεζξ ακάθοζδξ ηαζ πνμζέββζζδξ 
ηςκ πενζθενεζαηχκ πμθζηζηχκ. 

 Σα εζδζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο Λαιζέςκ ηαζ ηδ εέζδ ημο ζημ 
πενζθενεζαηυ, εεκζηυ ηαζ εονφηενμ βεςπμθζηζηυ, μζημκμιζηυ ηαζ ημζκςκζηυ 
πενζαάθθμκ. 

 Σδκ ακάβηδ μθμηθδνςιέκδξ πνμζέββζζδξ αθθά ηαζ μοζζαζηζηήξ ελεζδίηεοζδξ ημο 

ακαπηολζαημφ πνμβναιιαηζζιμφ ζημ πθαίζζμ μθμηθήνςζδξ ηδξ ηνέπμοζαξ 
Πνμβναιιαηζηήξ Πενζυδμο αθθά ηζ εκ‘ υρεζ ηδξ οθμπμίδζδξ ημο κέμο ΔΠΑ 2021-
2027, χζηε κα είκαζ εθζηηή δ ιέβζζηδ δοκαηή εκζςιάηςζδ ηαζ αλζμπμίδζδ ηςκ 
ηαηεοεφκζεςκ, ζοιπεναζιάηςκ ηαζ πνμηάζεςκ.  

 Σμ κέμ εεζιζηυ πθαίζζμ ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ θεζημονβίαξ ηςκ ΟΣΑ πμο πνμέηορακ 
απυ ηζξ εεζιζηέξ αθθαβέξ ημο Νυιμο ―Κθεζζεέκδξ Η‖. 

1.4.1 Βασικά τάδια Κατάρτισης  

Ζ εηπυκδζδ ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ πενζθαιαάκεζ ηέζζενα (4) δζαηνζηά 
ζηάδζα ζε επζιένμοξ αήιαηα, ιε ζημπυ κα πνμζεββζζημφκ ηαζ κ‘ ακαθοεμφκ 
ζοζηδιαηζηά υθεξ μζ πανάιεηνμζ ηαζ υθμζ μζ ζοκηεθεζηεξ πμο επδνεάγμοκ ηαζ 
ηαεμνίγμοκ ημ πθαίζζμ θεζημονβίαξ ηαζ ακάπηολδξ ημο Γήιμο. Σα αήιαηα πμο 
πενζθαιαάκμκηαζ ζημ ηάεε ζηάδζμ πενζβνάθμκηαζ ζοκμπηζηά ζηδ ζοκέπεζα.  

ΣΑΓΙΟ Α: Αποηύπωζη και Αξιολόγηζη ηος Δξωηεπικού και Δζωηεπικού 
Πεπιβάλλονηορ ηος ΟΣΑ – ηπαηηγικόρ σεδιαζμόρ  

► Βήκα 1
ν
: Πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε.  

Πνμεημζιαζία ηαζ μνβάκςζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηαηάνηζζδξ ημο Δπζπεζνδζζαημφ 
Πνμβνάιιαημξ, ιέζς ηςκ ελήξ εκενβεζχκ:  

 οβηνυηδζδ ηδξ μιάδαξ ένβμο.  

 Γζαηφπςζδ ηςκ ανπζηχκ ηαηεοεφκζεςκ ηδξ δδιμηζηήξ ανπήξ.  

 Ονβάκςζδ ηαζ πνμβναιιαηζζιυξ ημο ένβμο.  

 Δκδιένςζδ ημο πνμζςπζημφ ηςκ οπδνεζζχκ ηαζ ηςκ ΝΠ ημο Γήιμο.  

► Βήκα 2
ν
: πλνπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Γήκνπ. 

οκμπηζηή πενζβναθή ηαζ αλζμθυβδζδ ηδξ οθζζηάιεκδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ πενζμπήξ ημο 
Γήιμο ηαζ εκημπζζιυξ ηςκ ζδιακηζηυηενςκ  γδηδιάηςκ ημπζηήξ ακάπηολδξ, πμο εα 

πνέπεζ κα ακηζιεηςπίζεζ μ Γήιμξ ηαηά ηδκ επυιεκδ ηεηναεηία.  
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Πενζβνάθεηαζ δ βεκζηή, ιαηνμζημπζηή εζηυκα ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο ηαζ 
ακαθένμκηαζ ηα βεςβναθζηά, πθδεοζιζαηά, ημζκςκζηά, μζημκμιζηά, πμθεμδμιζηά, 
πενζααθθμκηζηά ηαζ ακαπηολζαηά παναηηδνζζηζηά ηδξ. Αημθμοεεί δ αλζμθυβδζδ ηδξ 
ηαηάζηαζδξ ηδξ πενζμπήξ ηαζ εκημπίγμκηαζ ηα ηνίζζια γδηήιαηα ημπζηήξ ακάπηολδξ 
ζε ηάεε εειαηζηυ ημιέα («Πενζαάθθμκ ηαζ πμζυηδηα γςήξ», «Κμζκςκζηή Πμθζηζηή, 
Τβεία, Δηπαίδεοζδ, Γζα Βίμο Μάεδζδ, Πμθζηζζιυξ ηαζ Αεθδηζζιυξ», «Σμπζηή 
Οζημκμιία ηαζ Απαζπυθδζδ»).  

► Βήκα 3
ν
: πλνπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ ηνπ σο νξγαληζκψλ. 

οκμπηζηή πενζβναθή ηαζ αλζμθυβδζδ ημο εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ ημο Γήιμο ηαζ 
ηςκ κμιζηχκ πνμζχπςκ ημο ηαζ εκημπζζιυξ ηςκ ηνίζζιςκ γδηδιάηςκ εζςηενζηήξ 
ακάπηολδξ ζηζξ ελήξ εειαηζηέξ εκυηδηεξ: 

 Γναζηδνζυηδηεξ ηαζ δζαδζηαζίεξ θεζημονβίαξ.  

 Ονβάκςζδ ηαζ οκενβαζίεξ. 

 Ακενχπζκμ δοκαιζηυ ηαζ οθζημηεπκζηή οπμδμιή.  

 Οζημκμιζηά. 

► Βήκα 4
ν
: Καζνξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ 

Γήκνπ. 

Πναβιαημπμζείηαζ δ επζθμβή ηδξ ζηναηδβζηήξ πμο εα αημθμοεήζεζ μ Γήιμξ ιέζς ημο 
ηαεμνζζιμφ βεκζηχκ ζηυπςκ ηαζ πμθζηζηχκ δνάζδξ, δ μιαδμπμίδζδ ηςκ βεκζηχκ 
ζηυπςκ ζε Άλμκεξ ηαζ Μέηνα ηαζ δ δζαηφπςζδ ημο μνάιαημξ ηαζ ηςκ ανπχκ 
θεζημονβίαξ ηαζ δζαηοαένκδζδξ.  

ημ πθαίζζμ ηδξ δζαιυνθςζδξ ηδξ ζηναηδβζηήξ ημο Γήιμο πνμζδζμνίγμκηαζ ηα 
ηνίζζια γδηήιαηα ημπζηήξ ακάπηολδξ πμο εα ακηζιεηςπίζεζ μ Γήιμξ (βεκζημί ζηυπμζ 
ημπζηήξ ακάπηολδξ) ηαζ δζαιμνθχκμκηαζ μζ ηαηάθθδθεξ εζςηενζηέξ ζηναηδβζηέξ 
επζθμβέξ πμο εα δζαζθαθίγμοκ επζηοπή πνμζέββζζδ ηςκ βεκζηχκ ζηυπςκ ημπζηήξ ηαζ 
εζςηενζηήξ ακάπηολδξ.  

Οζ ζοκαθείξ βεκζημί ζηυπμζ μιαδμπμζμφκηαζ ζε πνμηεναζυηδηεξ – Μέηνα ηαζ ηα 
ζοκαθή Μέηνα μιαδμπμζμφκηαζ ζε εονφηενεξ πνμηεναζυηδηεξ – Άλμκεξ.  

Γζαηοπχκεηαζ ημ υναια βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο ηαζ βζα ηδκ 

εζςηενζηή ακάπηολδ ημο Γήιμο ςξ μνβακζζιμφ, ηαεχξ ηαζ μζ ηαηεοεοκηήνζεξ ανπέξ, 
πμο πνέπεζ κα δζέπμοκ ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημο ηαζ βεκζηά ημκ ηνυπμ δζμίηδζδξ 
ηςκ ημπζηχκ οπμεέζεςκ. 

ΣΑΓΙΟ Β: ΈΓΚΡΙΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ – ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ 

► Βήκα 5
ν
: Έγθξηζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ θαη δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο. 

Οζ εκένβεζεξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ζε αοηυ ημ ζηάδζμ αθμνμφκ:  

 ηδκ έβηνζζδ ημο ζηναηδβζημφ ζπεδίμο.  

 ηδ δδιμζζμπμίδζδ ημο ζηναηδβζημφ ζπεδίμο ιέζς ηςκ δζαεέζζιςκ ιέζςκ 

επζημζκςκίαξ. 

 ηδ δζμνβάκςζδ δδιυζζςκ εηδδθχζεςκ. 
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 ηδ ζφκμρδ ηςκ ζοιπεναζιάηςκ ηςκ δζαδζηαζζχκ δζααμφθεοζδξ ηαζ εκδιένςζδ 
ηςκ ανιυδζςκ οπδνεζζχκ. 

ΣΑΓΙΟ Γ: ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ 

► Βήκα 6
ν
: Καηάξηηζε ζρεδίσλ δξάζεο.  

Καηανηίγμκηαζ ζπέδζα δνάζδξ, ηα μπμία πενζθαιαάκμοκ ζηυπμοξ ηαζ δνάζεζξ  βζα ηδκ 

επίηεολδ ημο ηάεε εκυξ απυ ημοξ βεκζημφξ ζηυπμοξ ημο ζηναηδβζημφ ζπεδίμο ιε 
ζημπυ ηδκ εθανιμβή ηδξ ζηναηδβζηήξ ημο Γήιμο.  

► Βήκα 7
ν
: Σεηξαεηήο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ. 

ημπμί ημο αήιαημξ είκαζ  δ ζενάνπδζδ ηαζ μ πνμβναιιαηζζιυξ ηςκ δνάζεςκ πμο 
πενζθαιαάκμκηαζ ζηα ζπέδζα δνάζδξ, δ μιαδμπμίδζδ, μ έθεβπμξ ηαζ δ 
μνζζηζημπμίδζδ υθςκ ηςκ δνάζεςκ ημο ΔΠ ηαζ μ ακαθοηζηυξ πνμβναιιαηζζιυξ ηςκ 
δνάζεςκ πνχηδξ πνμηεναζυηδηαξ. 

► Βήκα 8
ν
  Οηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο. 

Πναβιαημπμζείηαζ εηηίιδζδ ηςκ εζυδςκ ημο Γήιμο ηαζ ηςκ Νμιζηχκ Πνμζχπςκ ημο, 
ακά πδβή πνδιαημδυηδζδξ, βζα ηάεε έημξ ηδξ επυιεκδξ ηεηναεηίαξ, ηαηακέιμκηαζ ηα 
έζμδα ζηζξ δνάζεζξ πνχηδξ πνμηεναζυηδηαξ ηαζ ηαηανηίγεηαζ ζοβηεκηνςηζηυξ 

πίκαηαξ δαπακχκ ακά ιέηνμ ηαζ άλμκα ηαζ ζοκηάζζμκηαζ μζ πνδιαημδμηζημί πίκαηεξ.  

ΣΑΓΙΟ Γ: ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ  

► Βήκα 9
ν
: Οινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηειηθέο ελέξγεηεο. 

Οζ εκένβεζεξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ζε αοηυ ημ ζηάδζμ αθμνμφκ:  

 ηδκ μθμηθήνςζδ ημο ζπεδίμο επζπεζνδζζαημφ πνμβνάιιαημξ απυ ηδκ μιάδα 
ένβμο ηαζ δ οπμαμθή ημο ζημ Γήιανπμ.  

 ηδκ έβηνζζδ ημο ζπεδίμο απυ ημ Γδιμηζηυ οιαμφθζμ.  

 ημκ έθεβπμ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηαηάνηζζδξ ημο πνμβνάιιαημξ απυ ηδκ Πενζθένεζα.  

 ηδ δδιμζζμπμίδζδ ημο πνμβνάιιαημξ απυ ημ Γήιμ.  
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ρήκα 1: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ ζηαδίσλ θαηάξηηζεο ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

 

Πδβή : Ήδζα Δπελενβαζία 

1.4.2 Μέσα και Εργαλεία για την Κατάρτιση του ΕΠ 

Ζ εηπυκδζδ ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ ααζίγεηαζ ζηζξ εεςνίεξ ημο ημπζημφ 
ακαπηολζαημφ πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ ημο πνμβναιιαηζζιμφ ηδξ δνάζδξ δδιυζζςκ 
μνβακζζιχκ, ηαεχξ ηαζ ζηδ δζεκένβεζα πνςημβεκμφξ ηαζ δεοηενμβεκμφξ ένεοκαξ, ιε 
ηδ πνήζδ ηαζ εθανιμβή ηςκ ηαηάθθδθςκ ιεεμδμθμβζχκ ηαζ ενβαθείςκ.  

Γζα ηδκ πεξηγξαθή ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο έβζκε 
ζοθθμβή ηαζ επελενβαζία ζηαηζζηζηχκ δεδμιέκςκ απυ ηδκ Δθθδκζηή ηαηζζηζηή Ανπή 
(ΔΛ.ΣΑΣ), ηδκ Eurostat, απυ πμζηίθεξ άθθεξ δθεηηνμκζηέξ αάζεζξ δεδμιέκςκ, ηαεχξ 
ηαζ απυ ιεθέηεξ ηαζ ένεοκεξ πμο ηαηά ηαζνμφξ έπμοκ εηπμκδεεί βζα θμβανζαζιυ 
δζάθμνςκ θμνέςκ (Γήιμξ, Πενζθενεζαηή Δκυηδηα, Πενζθένεζα, Τπμονβεία, η.θ.π.). 
Δπζπθέμκ, ζοβηεκηνχεδηε αζαθζμβναθζηυ οθζηυ απυ δδιμζζεφιαηα, αζαθία ηαζ 
δζαδίηηομ. 

Γζα ηδκ πεξηγξαθή ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ημο Γήιμο Λαιζέςκ 
πνδζζιμπμζήεδηε μ Ονβακζζιυξ Δζςηενζηήξ Τπδνεζίαξ (ΟΔΤ) υπςξ αοηυξ έπεζ 
ρδθζζηεί, δδιμζζεοηεί ηαζ ζζπφεζ, εκχ πναβιαημπμζήεδηακ δζααμοθεφζεζξ, 
ζοκεκηεφλεζξ ηαζ ζοκακηήζεζξ ιε ζηεθέπδ ημο Γήιμο βζα ηδ ζοθθμβή ζημζπείςκ 
ακαθμνζηά ιε ηδκ οθζζηάιεκδ θεζημονβία ηςκ οθζζηάιεκςκ Γζεοεφκζεςκ ημο Γήιμο. 

Πανάθθδθα ηαζ βζα ημ ζημπυ ηυζμ ηδξ απμηφπςζδξ ηδξ οθζζηάιεκδξ ηαηάζηαζδξ 
ηςκ οπδνεζζχκ ημο Γήιμο, υζμ ηαζ ηδξ αλζμθυβδζδξ ηδξ θεζημονβίαξ αοηχκ 
δζαηζκήεδηε διζ-δμιδιέκμ ενςηδιαημθυβζμ ζηζξ Γζεοεφκζεζξ ημο Γήιμο, ζηα Νμιζηά 
ημο πνυζςπα χζηε κα ηαηαζηεί δοκαηή δ απυδμζδ ιζαξ πθήνμοξ εζηυκαξ ηδξ 

Πποεηοιμαζία και οπγάνωζη.

Πεπιγπαθή και αξιολόγηζη ηηρ

καηάζηαζηρ ηηρ πεπιοσήρ ηος Δήμος.

Πεπιγπαθή & αξιολόγηζη ηος Δήμος

και ηων νομικών πποζώπων.

Καθοπιζμόρ ηηρ ζηπαηηγικήρ και ηων

αναπηςξιακών πποηεπαιοηήηων.

Έγκπιζη ηος ζηπαηηγικού ζσεδίος

και διαδικαζίερ διαβούλεςζηρ.

Καηάπηιζη ζσεδίων δπάζηρ.

Τεηπαεηήρ ππογπαμμαηιζμόρ

δπάζεων.

Οικονομικόρ ππογπαμμαηιζμόρ.

Ολοκλήπωζη ηος ππογπάμμαηορ

και ηελικέρ ενέπγειερ.

Βήμα 1

Βήμα 2

Βήμα 3

Βήμα 4

Βήμα 5

Βήμα 6

Βήμα 7

Βήμα 8

Βήμα 9

ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΣΟΤ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΟΤ ΟΣΑ –

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ

ΣΑΓΙΟΣΑΓΙΟ ΑΑ

ΣΑΓΙΟΣΑΓΙΟ ΓΓ

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ

ΈΓΚΡΙΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ –

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ

ΣΑΓΙΟΣΑΓΙΟ ΒΒ

ΣΑΓΙΟΣΑΓΙΟ ΓΓ
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ζδιενζκήξ ηαηάζηαζδξ ημο ΟΣΑ δ μπμία εα μδδβήζεζ ζηδκ επζθμβή ηςκ μνεχκ ηαζ 
πθέμκ ηαηάθθδθςκ ζηναηδβζηχκ επζθμβχκ βζα ηδκ ακάπηολδ ημο μνβακζζιμφ.  

Γζα ηδκ αμηνιφγεζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (ιαηνμ-πενζαάθθμκ) ημο 
Γήιμο πνδζζιμπμζήεδηε δ κέζνδνοSWOT βζα ηδκ ακάθοζδ ηςκ ζζπονχκ ηαζ 
αδφκαηςκ ζδιείςκ ημο εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδκ δζενεφκεζδ ηςκ εοηαζνζχκ 
ηαζ απεζθχκ ημο ελςηενζημφ πενζαάθθμκημξ. Ζ SWOT ζοιαάθθεζ ζηδκ ηαηακυδζδ ημο 
πνμθίθ ιζαξ πενζμπήξ ηαζ ζηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ ζηναηδβζηήξ πμο εα πνέπεζ κα 
αημθμοεδεεί ζημοξ ημιείξ πανέιααζδξ ηαζ οθμπμζείηαζ ζε ηνία δζαηνζηά ζηάδζα:  

1. Καηαβνάθμκηαζ απυρεζξ ηαζ ηςδζημπμζμφκηαζ ηα ζημζπεία ηδξ ακάθοζδξ 

ακαθμνζηά ιε ηα εζςηενζηά ζζπονά ηαζ αδφκαηα ζδιεία ημο θμνέα ηαζ ηζξ 
πενζμπήξ, ηαεχξ ηαζ ηζξ ελςηενζηέξ εοηαζνίεξ ηαζ απεζθέξ.  

2. Ζ ηαηάζηαζδ ακαθφεηαζ ιε ηδκ ελέηαζδ ηςκ πζεακχκ ηνυπςκ ιέζς ηςκ μπμίςκ 
εα εκδοκαιςεμφκ ηα ζζπονά ζδιεία ημο θμνέα ηαζ ηδξ πενζμπήξ, πνμηεζιέκμο κα 
οπενηενάζμοκ ηζξ ακαβκςνζζιέκεξ αδοκαιίεξ, ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ 
εοηαζνζχκ πμο δφκαηαζ κα αλζμπμζδεμφκ, πνμηεζιέκμο κα οπενζζπφζμοκ ηςκ 
απεζθχκ. 

3. Γζαιμνθχκεηαζ δ ζηναηδβζηή βζα ηδκ επίηεολδ αεθηζχζεςκ (δ μπμία ελεζδζηεφεηαζ 
πεναζηένς ζε επυιεκα ζηάδζα ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ). 

ρήκα 2: Σππηθή δηάηαμε SWOT Analysis 

Δξωηεπικό Πεπιβάλλον 

Δπθαηξίεο 

(Opportunities) 

 

Απεηιέο 

(Threats) 

 

Δζωηεπικό Πεπιβάλλον 
Γπλαηά εκεία 

(Strengths) 

Αδχλαηα εκεία 

(Weaknesses) 

Πδβή : Ήδζα Δπελενβαζία 

διεζχκεηαζ υηζ, ακαθμνζηά ιε ηδκ δζαηφπςζδ πνμηάζεςκ δ ηεπκζηή πμο 
πνδζζιμπμζείηαζ αθμνά ζηδ ζοκδοαζιέκδ ακάβκςζδ ηςκ ηεηανηδιμνίςκ ηδξ 
SWOTAnalysis ακά γεφβμξ (ζζπονά ζδιεία - εοηαζνίεξ, αδοκαιίεξ - εοηαζνίεξ, ζζπονά 

ζδιεία - απεζθέξ, αδοκαιίεξ - απεζθέξ). Με ημκ ηνυπμ αοηυ πνμηφπημοκ μζ πνμηάζεζξ 
ηαηεοεφκζεςκ πμθζηζηήξ (policy choices) πμο πενζβνάθμκηαζ ζημ ηαηςηένς πήια.  

ρήκα 3: Υξήζε κεζφδνπ SWOT γηα ηελ θαηάξηηζε πξνηάζεσλ θαηεπζχλζεσλ 
πνιηηηθήο 

 Γπλαηά εκεία Αδχλαηα εκεία 

Δπθαηξίεο Δπζηαποκηζηέξ πμθζηζηέξ Γζανενςηζηέξ πμθζηζηέξ 

Απεηιέο ηαεενμπμζδηζηέξ πμθζηζηέξ Πνμθδπηζηέξ πμθζηζηέξ 

Πδβή : Ήδζα Δπελενβαζία 

 

Πξνηάζεηο 



ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑ ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΛΑΜΙΕΩΝ  

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΟ  

19/280 

 

Γζα ηδκ αμηνιφγεζε ηνπεζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, πνδζζιμπμζείηαζ ημ ενβαθείμ 
SPIDER, ημ μπμίμ δζεοημθφκεζ ηδκ ακάθοζδ ηδξ οθζζηάιεκδξ ηαηάζηαζδξ ημο 
εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδκ ηςδζημπμίδζδ ηαζ επμπηζηή πανμοζίαζδ ηδξ 
δζαεέζζιδξ πθδνμθμνίαξ. Ζ ζοθθμβή ηδξ ζπεηζηήξ πθδνμθμνίαξ θαιαάκεζ πχνα ιε 
ηδ πνήζδ δζαθυνςκ δζαδζηαζζχκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ζοκεκηεφλεςκ ιε ημοξ 
δζεοεοκηέξ ηαζ ημ πνμζςπζηυ ηςκ μνβακςηζηχκ ιμκάδςκ.  

ρήκα 4: Γηάγξακκα Spider  

 

Πδβή : Ήδζα Δπελενβαζία 

Οζ ηνέπμοζεξ παναβςβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ημο Γήιμο Λαιζέςκ ελεηάγμκηαζ ηαζ 
αλζμθμβμφκηαζ ιε ζηυπμ ηδ πανημβνάθδζή ημοξ ςξ πνμξ ηδκ ηαηάζηαζή ημοξ ηαζ ηζξ 
πνμμπηζηέξ ημοξ. 

Ίθεξ μζ ηνέπμοζεξ παναβςβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ημο Γήιμο, ελεηάγμκηαζ ηαζ 
αλζμθμβμφκηαζ ιε ηδ αμήεεζα ηδξ ιεευδμο Directional Policy Matrix (Πίκαηαξ 
Καηάζηαζδξ Πνμμπηζηήξ). Κφνζμ ζημζπείμ ηδξ ιεευδμο αοηήξ είκαζ μ πνμζδζμνζζιυξ 
ηαζ δ ζοβηνζηζηή απεζηυκζζδ ηςκ ααζζηχκ παναιέηνςκ απμηφπςζδξ ηδξ ηαηάζηαζδξ 
ηαζ πνμμπηζηήξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ, πνμηεζιέκμο κα αλζμπμζδεμφκ ηαηά ημ 

ζηναηδβζηυ ζπεδζαζιυ ςξ αάζδ βζα ηδκ επζθμβή ζηναηδβζηχκ ηζκήζεςκ πμο εα 
απακημφκ ζε αδοκαιίεξ ηαζ εθθείρεζξ ιε δνάζεζξ ακααάειζζδξ. Οζ ζοκηεηαβιέκεξ πμο 
πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ημ ζημπυ αοηυ είκαζ:  

 Ζ ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ δ παναβςβζηή δναζηδνζυηδηα ζε 
ζοκανηδζδιε ηζξ παναιέηνμοξ πμο ηδκ μνίγμοκ (μνζγυκηζμξ άλμκαξ). 

 Οζ πνμμπηζηέξ πμο ειθακίγεζ δ δναζηδνζυηδηα εκηυξ ημο οπάνπμκημξ ηζ 
ελεθζζζυιεκμο πενζαάθθμκημξ (ηαηαηυνοθμξ άλμκαξ).  

Σεσνικέρ

δεξιόηηηερ

Οικονομική

διασείπιζη

Γιοίκηζη

πποζυπικού, 

καηαπηίζειρ και

κίνηηπα

Δξςπηπέηηζη ηος

πολίηη

ςζηήμαηα

ζσεδιαζμού

πολιηικών

Καλή

διακςβέπνηζη

– διαθάνεια

και λογοδοζία

Μησανιζμοί

αξιολόγηζηρ

και αςηο-

εκμάθηζηρ

Γικηςώζειρ με

άλλοςρ θοπείρ

Βαθμολογία:

0=μη επιθςμηηό επίπεδο: δπαμαηική

ανάγκη βεληίυζηρ

1=σαμηλό επίπεδο: ζημανηικά

πεπιθώπια βεληίυζηρ

2=ικανοποιηηικό επίπεδο: οπιζμένα

πεπιθώπια βεληίυζηρ

3=ςτηλό επίπεδο



ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑ ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΛΑΜΙΕΩΝ  

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΟ  

20/280 

 

ρήκα 5: Πίλαθαο θαηάζηαζεο πξννπηηθήο 

 

Πδβή : Ήδζα Δπελενβαζία 

Ζ πνμηφπημοζα ζοβηνζηζηή ημπμεέηδζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημο Γήιμο υζμκ 
αθμνά ηδκ ηαηάζηαζδ ηαζ ηδκ πνμμπηζηή ημοξ πανμοζζάγεηαζ ζπδιαηζηά παναηάης.  

ρήκα 6: πγθξηηηθή ηνπνζέηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ ζηνλ πίλαθα 
θαηάζηαζεο πξννπηηθήο 

 

Πδβή : Ήδζα Δπελενβαζία 

ηδ ζοκέπεζα ηαζ βζα ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ ζηναηδβζηήξ ημο Γήιμο Λαιζέςκ πνμδβείηαζ 
δ δζαηφπςζδ ηδξ απμζημθήξ ηαζ ημο μνάιαημξ ημο Γήιμο.  

Ζ απνζηνιή ημο Γήιμο Λαιζέςκ είκαζ ημζκή βζα υθμοξ ημοξ Γήιμοξ ηαζ ζοκίζηαηαζ 
ζηδκ ελήξ: «Η δηαθπβέξλεζε ηωλ ηνπηθώλ ππνζέζεωλ θαη ε παξνρή δεκόζηωλ 
αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθώλ ηωλ θαηνίθωλ θαη ηωλ ηνπηθώλ 

ΚΑΣΑΣΑΗ

Ιζσςπή

Αζθενήρ

ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ

Καλή

Υ

Υ

Υ

Υ Υ

Υ
Υ

ΚακήΜέζη

Μέζη

ΚΑΣΑΣΑΗ

Ιζσςπή

Αζθενήρ

ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ

Καλή

Υ

Υ

Υ

Υ Υ

Υ
Υ

ΚακήΜέζη

Μέζη

73

4Γ

5Γ

4Α

3Ε

5Β

5Α

4Β

3Γ
I

3Α

2Δ

2Γ

2Γ

2Β

2Α

1Β

1Α

3Δ

3Γ

ΚΑΣΑΣΑΗ

ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ

ΚΑΛΗ ΜΔΗ ΚΑΚΗ

ΙΥΤΡΗ

ΜΔΣΡΙΑ

ΑΓΤΝΑΣΗ

1Α

2Α

1Β

2Β

4Α
2Γ

2Γ

3Α

3Β3Γ

3Γ

3Δ

3Ε

5Γ

4Β

4Γ

5Α

5Β

5Γ2Δ
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θνξέωλ, κε απώηεξν ζθνπό ηε βηώζηκε θνηλωληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 
πεξηνρήο». 

Σμ φξακα ημο Γήιμο απμηεθεί ηδ ζοκμπηζηή δζαηφπςζδ ηδξ ιεθθμκηζηήξ επζεοιδηήξ 
ηαηάζηαζδξ ηδξπενζμπήξ ηαζ ημο ίδζμο ημο Γήιμο, ςξ μνβακζζιμφ, βζα ηδκ επυιεκδ 
ιεζμ-ιαηνμπνυεεζιδ πενίμδμ, ηδκ μπμία εα επζδζχλεζ ιε ηδκ εθανιμβή ηδξ 
ζηναηδβζηήξ πμο εα επζθέλεζ ηαζ ιε ηδκ εονφηενδ δοκαηή ημζκςκζηή ζοκαίκεζδ.  

Ο θαζνξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο πμο εα αημθμοεήζεζ μ Γήιμξ ααζίγεηαζ ζε ιζα 
ζενανπζηή δζαδζηαζία δ μπμία ζοκδέεηαζ ηαζ είκαζ απμηέθεζια ηςκ αδιάηςκ πμο 
πνμδβήεδηακ, δδθαδή ηδξ απμηφπςζδξ ηαζ ηδξ αλζμθυβδζδξ ημο ελςηενζημφ ηαζ 

εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ ηςκ ηνίζζιςκ γδηδιάηςκ ημπζηήξ ηαζ εζςηενζηήξ 
ακάπηολδξ.  

Βάζεζ ηςκ ηνίζζιςκ γδηδιάηςκ πμο εκημπίζηδηακ, ηίεεκηαζ μζ βεκζημί ζηυπμζ ζημοξ 
ημιείξ ηδξ ημπζηήξ ακάπηολδξ ηαζ ηδξ εζςηενζηήξ ακάπηολδξ, μιαδμπμζδιέκμζ ακά 
εειαηζηή εκυηδηα, υπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζημ παναηάης ζπήια.  

Οζ ζηυπμζ αοημί εα μδδβμφκ ζηδ δζαιυνθςζδ ηςκ Αλυκςκ Πνμηεναζυηδηαξ, μζ μπμίμζ 
ηαζ απμηεθμφκ ηζξ ακαπηολζαηέξ πνμηεναζυηδηεξ ημο Γήιμο. Κάεε Άλμκαξ 
Πνμηεναζυηδηαξ ζηακμπμζεί έκακ ή πενζζζυηενμοξ βεκζημφξ ζηυπμοξ.  

Οζ βεκζημί ζηυπμζ εζςηενζηήξ ακάπηολδξ εκηάζζμκηαζ ζε εζδζηυ Άλμκα 
Πνμηεναζυηδηαξ, μ μπμίμξ απμζημπεί ζηδκ ακάπηολδ ημο Γήιμο ηαζ ηςκ Νμιζηχκ 
ημο Πνμζχπςκ, ςξ μνβακζζιχκ, ηαζ ζηδ αεθηίςζδ ηςκ ζπέζεχκ ημοξ ιε ημοξ 
πμθίηεξ, ηδκ πμθζηεία ηαζ ημοξ ημπζημφξ θμνείξ.  

ρήκα 7: Γηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ζηξαηεγηθήο Γήκνπ Λακηέσλ 

 

Πδβή : Ήδζα Δπελενβαζία 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ

ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Περιβάλλον & Ποιόηηηα Ζωής

Γενικός Στρ. Στότος 1

Γενικός Στρ. Στότος 2

.....

Γενικός Στρ. Στότος ...ν

Κοινωνική Πολιηική, Παιδεία, 

Πολιηιζμός & Αθληηιζμός

Γενικός Στρ. Στότος 1

Γενικός Στρ. Στότος 2

.....

Γενικός Στρ. Στότος ...ν

Σοπική Οικονομία & Απαζτόληζη

Γενικός Στρ. Στότος 1

Γενικός Στρ. Στότος 2

.....

Γενικός Στρ. Στότος ...ν

ΑΠΟΣΟΛΗΑΠΟΣΟΛΗ

΄ΑΞΟΝΑ

ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1

΄ΑΞΟΝΑ

ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 2

΄ΑΞΟΝΑ

ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 3

΄ΑΞΟΝΑ

ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ ...

΄ΑΞΟΝΑ

ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ ...ν

Βελτίωση της Διοικητικής

Ικανότητας τοσ Δήμοσ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Δραζηηριόηηηες & Διαδικαζίες

Γενικός Στρ. Στότος 1

Γενικός Στρ. Στότος 2

.....

Γενικός Στρ. Στότος ...ν

Οργάνωζη & σνεργαζίες

Γενικός Στρ. Στότος 1

Γενικός Στρ. Στότος 2

.....

Γενικός Στρ. Στότος ...ν

Ανθρ. Δσναμικό & Τλική Τποδομή

Γενικός Στρ. Στότος 1

Γενικός Στρ. Στότος 2

.....

Γενικός Στρ. Στότος ...ν

Οικονομικά

Γενικός Στρ. Στότος 1

Γενικός Στρ. Στότος 2

.....

Γενικός Στρ. Στότος ...ν

ΟΡΑΜΑΟΡΑΜΑ
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1.4.3 Ομάδα Έργου 

Σμ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια ημο Γήιμο Λαιζέςκ βζα ηδκ πενίμδμ 2020-2023 

εηπμκήεδηε ιε ηδκ εοεφκδ ηδξ Οιάδαξ Δνβαζίαξ ημο Γήιμο πμο ζοβηνμηήεδηε ιε 
απυθαζδ Γδιάνπμο. 

Σδκ 22/1/2020 πναβιαημπμζήεδηε ηεπκζηή ζφζηερδ πανμοζίαζδξ ημο μνάιαημξ ηαζ 
ηςκ ζηναηδβζηχκ ζηυπςκ ημο Γήιμο απυ ημκ Γήιανπμ η.Δοεφιζμ Κανασζημ. 
οιιεηείπακ ηα ζηεθέπδ ηςκ Γζεοεφκζεςκ ηαζ ηςκ ΝμιζηχκΠνμζχπςκ ημο Γήιμο ηα 
μπμία ηθήεδηακ κα ζοκεζζθένμοκ ζηδκ δζαδζηαζία ιε ηδκ οπμαμθή πνμηάζεςκ ηαζ 
παναηδνήζεςκ βζα ηδ δζαιυνθςζδ ημο ηεθζημφ ηεζιέκμο, ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ 
ζοιπθήνςζδ ηαηάθθδθα δμιδιέκςκενςηδιαημθμβίςκ ηα μπμία αθμνμφζακ ζηδκ 
απμηφπςζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημοξ. 

1.4.4 Διαδικασίες Διαβούλευσης  

Ο δδιυζζμξ δζάθμβμξ απμηεθεί ηνίζζιμ ιένμξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηαηάνηζζδξ ημο 
Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ αθμφ δ ημπζηή ημζκςκία ηαθείηαζ κα δζαηοπχζεζ ηδ 
βκχιδ ηδξ βζα ημακαπηολζαηυ ιέθθμκ ηδξ πενζμπήξ ηαζ βζα ηζξ πνμηεναζυηδηεξ πμο εα 
ηεεμφκ. 

Ζ Γζεφεοκζδ Ακαπηολζαημφ Πνμβναιιαηζζιμφ οπμαάθθεζ ημ ζηναηδβζηυ ζπέδζμ ζηδκ 
Δηηεθεζηζηή Δπζηνμπή, δ μπμία ημ εζζδβείηαζ ζημ Γδιμηζηυ οιαμφθζμ βζα ζογήηδζδ 
ηαζ ρήθζζδ. 

Μεηά ηδ ρήθζζδ ημο ηναηδβζημφ πεδίμο απυ ημ Γδιμηζηυ οιαμφθζμ 
πναβιαημπμζείηαζ ακαθοηζηή πανμοζίαζδ ημο ηναηδβζημφ πεδίμο ζηδ Γδιμηζηή 
Δπζηνμπή Γζααμφθεοζδξ. 

Ζ Γδιμηζηή Δπζηνμπή Γζααμφθεοζδξ: 

- βκςιμδμηεί ζημ δδιμηζηυ ζοιαμφθζμ ζπεηζηά ιε ηα ακαπηολζαηά πνμβνάιιαηα 
ηαζ ηα πνμβνάιιαηα δνάζδξ ημο Γήιμο, ημ επζπεζνδζζαηυ πνυβναιια ηαζ ημ 
ηεπκζηυ πνυβναιια ημο Γήιμο. 

- ελεηάγεζ ηα ημπζηά πνμαθήιαηα ηαζ ηζξ ακαπηολζαηέξ δοκαηυηδηεξ ημο Γήιμο ηαζ 
δζαηοπχκεζ βκχιδ βζα ηδκ επίθοζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηαζ ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ 
δοκαημηήηςκ αοηχκ. 

Ζ δζαηφπςζδ βκχιδξ απυ ηδκ Γδιμηζηή Δπζηνμπή Γζααμφθεοζδξ δεκ απμηθείεζ ηδκ 
πανάθθδθδ δθεηηνμκζηή δζααμφθεοζδ ιε ημοξ πμθίηεξ, ιέζς δζαδζηηφμο.  

Ακαθοηζηυηενα, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 2 ημο Π.Γ. 185/2007 (Α΄221) «ημ εβηεηνζιέκμ 
απυ ημΓδιμηζηυ οιαμφθζμ ηείιεκμ ζηναηδβζημφ ζπεδζαζιμφ, δδιμζζμπμζείηαζ βζα 
δζααμφθεοζδ, ημοθάπζζημκ επί δφμ (2) εαδμιάδεξ, ιε ηαηαπχνδζδ ζηδκ ζζημζεθίδα 
ημο Γήιμο, εάκ οπάνπεζ, ηαεχξ ηαζ ιε ηάεε άθθμ πνυζθμνμ ιέζμ. Καηά ηδ δζάνηεζα 
ηδξ πενζυδμο δδιμζζμπμίδζδξ οπμαάθθμκηαζ πνμηάζεζξ, εββνάθςξ ή δθεηηνμκζηά, 
απυ ηα ημπζηά ή δζαιενζζιαηζηά ζοιαμφθζα, απυ πμθίηεξ ή εκχζεζξ πμθζηχκ ηαζ απυ 
ημπζημφξ ημζκςκζημφξ ηαζ μζημκμιζημφξ θμνείξ».  

Δπζπνυζεεηα, ιε απυθαζδ Γδιάνπμο ιπμνεί κα μνβακςεεί διενίδα, εειαηζηέξ 
ζοκακηήζεζξ,δδιυζζα ζογήηδζδ ηαζ υπμζα άθθδ εκένβεζα δζααμφθεοζδξ ηνίκεηαζ 
ακαβηαία. 

ημ πθαίζζμ ηδξ δζεονοιέκδξ Γδιυζζαξ Γζααμφθεοζδξ, πνμηείκεηαζ κα:  

Α) δδιμζζεοηεί ζημκ ημπζηυ Σφπμ πενίθδρδ ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ ημο 
Γήιμοηαζ πνυζηθδζδ ηςκ πμθζηχκ κα οπμαάθθμοκ ηζξ πνμηάζεζξ ημοξ. 
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Β) δδιμζζεοηεί ζημκ δζαδζηηοαηυ ηυπμ ημο Γήιμο ημ πθήνεξ ηείιεκμ ηδξ πνχηδξ 
θάζδξημο Δπζπεζνδζζαημφ πνμβνάιιαημξ, ημ πνυβναιια ηδξ Γδιυζζαξ 
Γζααμφθεοζδξ ηαζ ημενςηδιαημθυβζμ ζημ μπμίμ εα ηαθμφκηαζ κα ζοιπθδνχζμοκ μζ 
πμθίηεξ ηαζ κα ημ ζηείθμοκζημ Γήιμ δθεηηνμκζηά ή ηαποδνμιζηά.  
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2 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΗΜΟΤ ΛΑΜΙΕΨΝ 

ηδκ πανμφζα εκυηδηα πναβιαημπμζείηαζ ζφκημιδ πενζβναθή ηδξ ιαηνμζημπζηήξ 
εζηυκαξ ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο Λαιζέςκ (ελςηενζηυ πενζαάθθμκ) παναεέημκηαξ 
ζημζπεία ζπεηζηά ιε ημκ πθδεοζιυ ηδξ πενζμπήξ, ηδκ έδνα ημο ΟΣΑ, ημ ζζημνζηυ, ημοξ 
θοζζημφξ πυνμοξ, ηζξ ηεπκζηέξ οπμδμιέξ, ηζξ οπμδμιέξ ημζκςκζηήξ πνυκμζαξ, 
παζδείαξ, αεθδηζζιμφ ηαζ πμθζηζζιμφ, ηδκ ακενβία, ηδκ εηπαίδεοζδ, ηδκ παναβςβζηή 
δναζηδνζυηδηα ηδξ πενζμπήξ, ηθπ. 

Ζ απμηφπςζδ ηδξ οθζζηάιεκδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο Λαιζέςκ 

δζαηνίκεηαζ ζηζξ αηυθμοεεξ εκυηδηεξ: 

 Βαζζηά παναηηδνζζηζηά, πςνμηαλζηή έκηαλδ ηαζ δζμζηδηζηή μνβάκςζδ.  

 Πενζαάθθμκ ηαζ πμζυηδηα γςήξ. 

 Κμζκςκζηή πμθζηζηή, οβεία, εηπαίδεοζδ, δζα αίμο ιάεδζδ, πμθζηζζιυξ ηαζ 

αεθδηζζιυξ. 

 Σμπζηή μζημκμιία ηαζ απαζπυθδζδ. 

 Ακαπηολζαηή θοζζμβκςιία ηδξ πενζμπήξ.  

ηδ ζοκέπεζα αημθμοεεί δ πενζβναθή ημο εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ ημο Γήιμο 
Λαιζέςκ. Απμηοπχκμκηαζ μζ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο, μζ ακάβηεξ ηαζ ηα πνμαθήιαηά 
ημοξ, μζ δοκαηυηδηεξ πμο ιπμνεί κα οπάνπμοκ πνμξ αλζμπμίδζδ ηαζ εκημπίγμκηαζ ηα 

δοκαηά ηαζ αδφκαηα ζδιεία ηάεε οπδνεζίαξ.  

Γίκεηαζ ηαηαβναθή ηδξ ζηεθέπςζδξ ημο Γήιμο, ηδξ οθζημηεπκζηήξ ημο οπμδμιήξ ηαζ 
ηςκ μζημκμιζηχκ ημο δοκαημηήηςκ. Πανάθθδθα, απμηοπχκμκηαζ ζε ζοβηνζηζηά 
δζαβνάιιαηα ηαζ πίκαηεξ ηα ζημζπεία πμο αθμνμφκ ζηδ ζδιενζκή θεζημονβζηή ιμνθή 
ημο Γήιμο εκχξ πανάθθδθα ζοβηνίκμκηαζ ιε ηδκ πνμαθεπυιεκδ εζηυκα πμο 
πενζβνάθεηαζ ζημκ Ονβακζζιυ Δζςηενζηχκ Τπδνεζζχκ (ΟΔΤ) ημο Γήιμο. Ζ 
παναπάκς ηαηαβναθή αθμνά ηαζ ζηα Νμιζηά Πνυζςπα ημο Γήιμο Λαιζέςκ αθμφ 
ζδιακηζηυ ιένμξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημο Γήιμο εηηεθείηαζ δζαιέζμο αοηχκ. 

Ζ απμηφπςζδ ημο εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ ημο Γήιμο Λαιζέςκ δζαηνίκεηαζ ζηζξ 
αηυθμοεεξ εκυηδηεξ: 

 Ονβάκςζδ ηαζ ζοκενβαζίεξ. 

 Γναζηδνζυηδηεξ ηαζ δζαδζηαζίεξ.  

 Ακενχπζκμ δοκαιζηυ ηαζ οθζημηεπκζηή οπμδμιή.  

 Οζημκμιζηά. 
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2.1 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΦΗ 

2.1.1 Βασικά Φαρακτηριστικά, Φωροταξική Ένταξη και Διοικητική 

Οργάνωση 

2.1.1.1 Βασικά Γεωγραφικά και Διοικητικά Φαρακτηριστικά 

Ο Γήιμξ Λαιζέςκ απμηεθεί έκακ απυ ημοξ επηά (7) Ονβακζζιμφξ Σμπζηήξ 
Αοημδζμίηδζδξ πμο οπάβμκηαζ δζμζηδηζηά ζηδκ Πενζθενεζαηή Δκυηδηα Φεζχηζδαξ ηδ 
ιεβαθφηενδ ςξ πνμξ ηδκ έηηαζδ ηαζ δεφηενδ ςξ πνμξ ημκ πθδεοζιυ οπμδζαίνεζδ 
ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ. Ζ πυθδ ηδξ Λαιίαξ θζθμλεκεί ηδκ έδνα ηδξ 
Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ ηαζ είκαζ ηαοηυπνμκα δ πνςηεφμοζα ημο Νμιμφ 
Φεζχηζδαξ. 

Ο Γήιμξ Λαιζέςκ ακαπηφζζεηαζ ζημ ηέκηνμ ηδξ Λεηάκδξ ημο πενπεζμφ Πμηαιμφ, 
ηαηαθαιαάκεζ ημ ιεβαθφηενμ ηιήια ηςκ εηαμθχκ ημο (Γέθηα), ηαζ έπεζ έηηαζδ 942,86 
ηεην.πζθζυιεηνα. ε δζαπενζθενεζαηυ επίπεδμ, δ βεςβναθζηή ημο εέζδ είκαζ ελαζνεηζηά 
ζδιακηζηή δεδμιέκμο υηζ ανίζηεηαζ ζημ ηεκηνζηυ ηιήια ημο δπεζνςηζημφ πχνμο ηδξ 
Δθθάδαξ, ζημ ζδζυηοπμ «πέναζια» ημο Μαθζαημφ Κυθπμο απυ ηδ Βυνεζα Δθθάδα ηαζ 
ηδ Θεζζαθία ζηδ ηενεά Δθθάδα ηαζ ηδκ Αηηζηή. ηναηδβζηυ ημιαζηυ ζδιείμ υπμο 
ηέικμκηαζ μζ μδζημί άλμκεξ ΠΑΘΔ, Μπνάθθμξ – Πάηνα, Λαιία - Κανπεκήζζ – Αβνίκζμ, 
Λαιία – Γμιμηυξ – Κανδίηζα, Δ65 (Μαθζαηυξ – Δβκαηία), ΟΔ ηθπ. 

Ζ ημιαζηυηδηα ηδξ ημζθάδαξ ημο πενπεζμφ ήηακ αοηή πμο εκέπκεοζε ημ ιεθεηδηζηυ 
βναθείμ «ΓΟΞΗΑΓΖ» ηδκ δεηαεηία ημο 70 κα πνμηείκεζ ιε μθμηθδνςιέκδ ιεθέηδ ηδ  
ιεηαθμνά ηδξ πνςηεφμοζαξ ηδξ Δθθάδαξ ζηδκ πςνζηή εέζδ ημο ζδιενζκμφ Γήιμο 
Λαιζέςκ υπμο ηυηε πνμηάεδηε κ΄ ακαπηοπεεί ιζα κέα πυθδ. 

ε ζπέζδ ιε ηδκ Πενζθένεζα ηενεάξ Δθθάδαξ, εηηείκεηαζ δοηζηά ημο βεςβναθζημφ ηδξ 
ηέκηνμο αάνμοξ, εκχ ηεκηνζηή εέζδ ηαηέπεζ ηαζ ςξ πνμξ ημ Νμιυ Φεζχηζδμξ. 
οκμνεφεζ άιεζα ιε ημοξ Γήιμοξ ηοθίδαξ (ακαημθζηά), Γμιμημφ (αυνεζα), 
Μαηναηχιδξ (δοηζηά), Αιθίηθεζαξ-Δθάηεζαξ (κυηζα) ηαζ Μχθμο-Αβίμο Κςκζηακηίκμο 
(ακαημθζηά) ηδξ Πενζθενεζαηήξ Δκυηδηαξ Φεζχηζδαξ ηαεχξ ηαζ ημκ Γήιμ Γεθθχκ 
(κυηζα) ηδξ Πενζθενεζαηήξ Δκυηδηαξ Φςηίδαξ. 

ρήκα 8: Υάξηεο Γήκνπ Λακηέσλ 
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Πδβή: http://geodata.gov.gr 

Ζ πζθζμιεηνζηή απυζηαζδ ηαζ δ πνμκμ-απυζηαζδ ηδξ πυθδξ ηδξ Λαιίαξ απυ ηζξ 
δζμζηδηζηέξ έδνεξ ηαζ ηζξ ιεβαθφηενεξ πυθεζξ ηςκ οπμθμίπςκ κμιχκ ηδξ Πενζθένεζαξ 
ηενεάξ Δθθάδαξ, ηδκ Αεήκα ηαζ ηδ Θεζζαθμκίηδ πανμοζζάγεηαζ ζημκ αηυθμοεμ 
πίκαηα: 

Υηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο θαη ρξνλν-απφζηαζε Λακίαο απφ κεγάιεο δηνηθεηηθέο έδξεο 

Γζμζηδηζηέξ ·δνεξ Απυζηαζδ (πθι) 

Αεήκα 214 

Άιθζζζα 72,4 

Θεζζαθμκίηδ 295 

Κανπεκήζζ 79 

Λζααδεζά 94,8 

Υαθηίδα 165 

Λάνζζα 145 

Βυθμξ 118 

Κανδίηζα 89,8 

Πδβή : Ήδζα Δπελενβαζία 

Δκηυξ ηφηθμο αηηίκαξ 170 πθι. απυ ηδκ πυθδ ηδξ Λαιίαξ ζοκακηχκηαζ μζ πυθεζξ 
Λάνζζα, Βυθμξ, Κανδίηζα ηαζ Σνίηαθα (ηδξ Πενζθένεζαξ Θεζζαθίαξ), Πάηνα, Αβνίκζμ 

ηαζ Ναφπαηημξ (ηδξ Πενζθένεζαξ Γοηζηήξ Δθθάδαξ), Θήαα ηαζ μνζαηά Υαθηίδα (ηδξ 
Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ). Δκηυξ ηφηθμο αηηίκαξ 90 πθι. απυ ηδκ πυθδ ηδξ 
Λαιίαξ ζοκακηχκηαζ μζ πυθεζξ Κανπεκήζζ ηαζ Άιθζζζα.  

Ο Γήιμξ ανπζηά πνμήθεε απυ ηδ δζμζηδηζηή ιεηαννφειζζδ ηδξ Σμπζηήξ 
Αοημδζμίηδζδξ ημο έημοξ 1997 ιε δζεφνοκζδ ηδξ εδαθζηήξ πενζμπήξ ημο πνχδκ 
Γήιμο Λαιζέςκ, πμο ααζζηά πενζεθάιαακε ιυκμ ηδκ πυθδ ηδξ Λαιίαξ. Ο Γήιμξ 
Λαιζέςκ απανηζγυηακ απυ δεηαηνία (13) Γδιμηζηά Γζαιενίζιαηα. 

http://geodata.gov.gr/
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Με ηδ «Νέα Ανπζηεηημκζηή ηδξ Αοημδζμίηδζδξ ηαζ ηδξ Απμηεκηνςιέκδξ Γζμίηδζδξ − 
Πνυβναιια Καθθζηνάηδξ» ηδξ 1δξ Ηακμοανίμο ημο 2011 ( Ν. 3852/2010 ) ,ζοζηάεδηε 
μ ζδιενζκυξ Γήιμξ Λαιζέςκ ιε ηδκ ζοκέκςζδ ηςκ πνμτπανπυκηςκ Γήιςκ 
Γμνβμπμηάιμο, Λεζακμηθαδίμο, Τπάηδξ ηαζ ηδξ ημζκυηδηαξ Παφθζακδξ, χζηε κα 
πενζθάαεζ ηδκ άιεζδ ηαζ εονφηενδ πενζμπή ηδξ πυθδξ υπςξ αοηή ακαπηφζζεηαζ πνμξ 
υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ ηαζ δδιζμονβεί ημ πμθεμδμιζηυ ζοβηνυηδια Λαιίαξ ηαζ ηδκ 
εονφηενδ αζηζηή πενζμπή ημο. Ο ζδιενζκυξ Γήιμξ απανηίγεηαζ απυ πέκηε (5) 
δδιμηζηέξ εκυηδηεξ. πεηζηά ιε ηδκ έηηαζδ ημο Γήιμο, δ Γδιμηζηή εκυηδηα Λαιίαξ 
έπεζ έηηαζδ 413.000 ζηνέιιαηα, ηονζχξ πεδζκχκ εηηάζεςκ ηαζ διζμνεζκχκ πενζμπχκ, 

δ Γδιμηζηή εκυηδηα Τπάηδξ 263.000 ζηνέιιαηα ηαζ απμηεθεί ημ 28% ημο Γήιμο 
Λαιίαξ, δ δδιμηζηή Δκυηδηα Λεζακμηθαδίμο ηαθφπηεζ πενίπμο 78.400 ζηνέιιαηα ηαζ 
ηαηαθαιαάκεζ ημ 8% ημο δήιμο, δ Γδιμηζηή Δκυηδηα Παφθζακδξ ιε έηηαζδ 38500 
ζηνέιιαηα ηαζ δ δδιμηζηή εκυηδηα Γμνβμπμηάιμο 157330 ζηνέιιαηα πεδζκμφ ηαζ 
διζμνεζκμφ πχνμο. 

ρήκα 9: Υάξηεο Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Λακηέσλ 

 

Πδβή: Τπμονβείμ Δζςηενζηχκ Απμηέκηνςζδξ & Ζθεηηνμκζηήξ Γζαηοαένκδζδξ – Υάνηεξ 
Καθθζηνάηδ (http://www.okxe.gr/kallikra/Default.aspx) 

http://www.okxe.gr/kallikra/Default.aspx
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ρήκα 10: Υάξηεο Γηακεξηζκάησλ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Λακίαο 

 

Πδβή: Γεκζηυ Πμθεμδμιζηυ πέδζμ Γ. Λαιζέςκ (Α΄ Φάζδ), Μάνηζμξ 2007  

Πίλαθαο 1: Πιεζπζκφο αλά Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα & Οηθηζκφ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ 
(2011) 

Α/Α Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Πιεζπζκφο 

 ΓΖΜΟ ΛΑΜΗΔΧΝ (Έδξα: Λακία) 75.315 

1 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΟΡΓΟΠΟΣΑΜΟΤ 3.374 

 Σμπζηή Κμζκυηδηα Βανδάηςκ 254 

 Σμπζηή Κμζκυηδηα Γμνβμπμηάιμο 

(Αθεπμζπίηςκ) 
453 

 Σμπζηή Κμζκυηδηα Γαιάζηαξ 374 

 Σμπζηή Κμζκυηδηα Γεθθίκμο 52 

 Σμπζηή Κμζκυηδηα Γφμ Βμοκχκ 79 
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Α/Α Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Πιεζπζκφο 

 Σμπζηή Κμζκυηδηα Δθεοεενμπςνίμο 119 

 Σμπζηή Κμζκυηδηα Ζναηθείαξ 469 

 Σμπζηή Κμζκυηδηα Κμοιανζηζίμο 43 

 Σμπζηή Κμζκυηδηα Μμζπμπςνίμο 822 

 Σμπζηή Κμζκυηδηα Νέμο Κνζηέθθμο 487 

 Σμπζηή Κμζκυηδηα Οίηδξ 222 

2 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΛΑΜΗΔΧΝ 64.716 

 Σμπζηή Κμζκυηδηα Λαιζέςκ 52.006 

 Σμπζηή Κμζκυηδηα Ρμδίηζδξ 3.509 

 Σμπζηή Κμζκυηδηα ηαονμφ 2.489 

 
Σμπζηή Κμζκυηδηα Αβίαξ Παναζηεοήξ 

(Λζιμβανδίμο)  
957 

 Σμπζηή Κμζκυηδηα Ακεήθδξ 1.693 

 Σμπζηή Κμζκυηδηα Γίανδξ 192 

 Σμπζηή Κμζκυηδηα Θενιμποθχκ 295 

 Σμπζηή Κμζκυηδηα Καθαιαηίμο 173 

 Σμπζηή Κμζκυηδηα Κυιιαημξ 493 

 Σμπζηή Κμζκυηδηα Κςζηαθέλδ 397 

 Σμπζηή Κμζκυηδηα Λοβανζάξ 748 

 Σμπζηή Κμζκυηδηα Μεβάθδξ Βνφζδξ 989 

 Σμπζηή Κμζκυηδηα Φνακηγή 775 

3 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΛΔΗΑΝΟΚΛΑΓΗΟΤ 2.186 

 Σμπζηή Κμζκυηδηα Αιμονίμο 278 

 Σμπζηή Κμζκυηδηα Εδθεοημφ 282 

 Σμπζηή Κμζκυηδηα Λεζακμηθαδίμο 1.085 

 Σμπζηή Κμζκυηδηα Μμζπμηανοάξ 215 

 Σμπζηή Κμζκυηδηα ηίνθαηαξ 326 

4 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΤΛΗΑΝΖ 498 

 Σμπζηή Κμζκυηδηα Παφθζακδξ 498 

5 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΤΠΑΣΖ 4.541 

 
Σμπζηή Κμζκυηδηα Ανβονμπςνίμο  

201 

 
Σμπζηή Κμζκυηδηα Βαζζθζηχκ  

182 

 
Σμπζηή Κμζκυηδηα Γάθκδξ  

104 

 
Σμπζηή Κμζκυηδηα Καζηακέαξ  

268 

 
Σμπζηή Κμζκυηδηα Κμιπμηάδςκ  

539 

 
Σμπζηή Κμζκυηδηα Λαδζημφξ  

299 
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Α/Α Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Πιεζπζκφο 

 
Σμπζηή Κμζκυηδηα Λμοηνχκ Τπάηδξ  

479 

 
Σμπζηή Κμζκυηδηα Λοπκμφ  

149 

 
 Σμπζηή Κμζκυηδηα Μελζαηχκ  

618 

 
Σμπζηή Κμζκυηδηα Μεζμπςνίμο Τπάηδξ  

80 

 
Σμπζηή Κμζκυηδηα Νεμπςνίμο Τπάηδξ  

197 

 
Σμπζηή Κμζκυηδηα Πενζζηενίμο  

96 

 
Σμπζηή Κμζκυηδηα Πφνβμο  

106 

 
Σμπζηή Κμζκυηδηα  Ρμδςκζάξ 

455 

 
Σμπζηή Κμζκυηδηα οηά Τπάηδξ  

216 

 
Σμπζηή Κμζκυηδηα Τπάηδξ  

552 

Πδβή: Απμβναθή ΔΤΔ 2011 

2.1.1.2 ύντομη ιστορική αναδρομή της Κοινωνικό-οικονομικής 

Εξέλιξης της Περιοχής 

Κμζκςκζημμζημκμιζηά μ Γήιμξ ηδξ Λαιίαξ ηαθακηεφεηαζ ακάιεζα ζημκ αζηζηυ 

παναηηήνα ηδξ πυθδξ ηδξ Λαιίαξ ιε παναηηδνζζηζηά ακαπηοζζυιεκδξ πενζθενεζαηήξ 
πυθδξ ηαζ ειπμνμ-αζμιδπακζημφ πυθμο ζε ημιαζηυ ζδιείμ ημο μδζημφ άλμκα «Αεήκα 
– Θεζ/κίηδ», ηαζ ζημκ θείκμκηα βεςνβζηυ παναηηήνα ημο βεςβναθζημφ πχνμο ημο 
Γέθηα ημο πενπεζμφ ηαζ ηδξ θμζπήξ οπαίενμο ημο Γήιμο Λαιζέςκ.  

Ίιςξ, δ ζζημνζημ-ανπαζμθμβζηή ένεοκα ζημ απχηενμ πανεθευκ ακαδεζηκφεζ ηδ ιαηνά 
ζζημνία ηδξ Λαιίαξ ηαζ ηςκ οπυθμζπςκ πενζμπχκ ημο Γήιμο ςξ πυθεζξ ιε ζδζαίηενμ 
δζμζηδηζηυ ή ειπμνζηυ ηαζ επζημζκςκζαηυ νυθμ (Αιθζηηζμκίεξ / πέναζια Θενιμποθχκ 
ζηα ανπαία πνυκζα - Κέκηνμ Διπμνίμο (Παγάνζ) ζημ Βογάκηζμ ηαζ ηδκ μεςιακζηή 
πενίμδμ). Ζ ζζημνζηή δζενεφκδζδ ηδξ ελέθζλδξ ημο Γήιμο ηαζ ηδξ πυθδξ, απμδεζηκφεζ 
υηζ δ Λαιία ήηακ ακέηαεεκ έκα πενζθενεζαηυ ηέκηνμ, ιε ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ 
ακάπηολδ ημο εθθδκζημφ πχνμο.  

Άθθςζηε ακέηαεεκ ηαηείπε ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ δζμίηδζδ ηδξ πενζμπήξ ηαζ 

ζοβηέκηνςκε ζημκ αζηζηυ ζζηυ ηδξ ημ ειπυνζμ, ηδ ιεηαπμίδζδ ηαζ επαββέθιαηα πμο 
παναηηδνίγμοκ ηδκ αζηζηή ακάπηολδ ηαζ ελέθζλδ.  

Σμ 1833, ιε ηδκ ίδνοζδ ημο πνχημο κεμεθθδκζημφ ηνάημοξ, ζδνφεηαζ μ Νμιυξ 
Λμηνίδαξ ηαζ Φςηίδαξ ηαζ δ επανπία Φεζχηζδαξ ιε πνςηεφμοζα ηδ Λαιία πμο 
μκμιάγεηαζ αηυια «Εδημφκζ». 

Σμ 1834 ζδνφεηαζ μ Γήιμξ Λαιζέςκ, ςξ ζοκμνζαηυξ Γήιμξ αθμφ ηα υνζα ημο ηνάημοξ 
ζοιπίπημοκ ιε ηα αυνεζα ζφκμνα ηδξ πενζμπήξ ημο (ημνοθμβναιιή Ίνμοξ Ίενοξ). 
Καηαηάζζεηαζ εζξ ηδ «Β‘ Σάλδ ηςκ Γήιςκ» πμο αθμνά εκδζάιεζμοξ Γήιμοξ ιεηαλφ 
2.000 ηαζ 10.000 ηαημίηςκ, εκχ δ ακχηενδ ηαηδβμνία αθμνά Γήιμοξ ιεηαλφ 10.000 
ηαζ 50.000 ηαημίηςκ (Γήιμξ Αεδκαίςκ). 

Σμ 1836 ηαηανβείηαζ μ Νμιυξ Λμηνίδαξ ηαζ Φςηίδαξ ηαζ ζδνφεηαζ δ Γζμίηδζδ 
Φεζχηζδαξ ιε επανπίεξ ηδ Φεζχηζδα ηαζ Λμηνίδα ηαζ έδνα ηδ Λαιία, πμο θένεζ πθέμκ 

ημ ζδιενζκυ ηδξ υκμια. 

Σμ 1845 ζδνφεηαζ μ Νμιυξ Φεζχηζδμξ ηαζ Φςηίδαξ ιε πνςηεφμοζα ηδ Λαιία. Ζ πυθδ 
ηδξ Λαιίαξ είκαζ πανάθθδθα πνςηεφμοζα ημο Γήιμο Λαιζέςκ ηαζ ηδξ επανπίαξ πμο 
πενζθαιαάκεζ ηδκ πενζμπή ελυδμο ζηδ εάθαζζα ηδξ θεηάκδξ ημο πενπεζμφ Πμηαιμφ 
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ηαζ ζοιπίπηεζ ιε ηδκ άιεζδ πενζμπή επζννμήξ ηδξ Λαιίαξ ιε ελαίνεζδ ημ Γήιμ 
Θενιμποθχκ ηαζ ημ Γήιμ Μχθμο. 

Με αάζδ ηδ ηαηζζηζηή ·νεοκα ημο 1861, πμο είκαζ δ πνχηδ ένεοκα ιε ζφβπνμκδ 
επζζηδιμκζηή ιέεμδμ ηαζ απμηεθεί αάζδ ηςκ ακαθφζεςκ βζα ηδκ πνχηδ πενίμδμ ημο 
Δθθδκζημφ Κνάημοξ, μ Γήιμξ Λαιζέςκ, πμο ζοιπίπηεζ ιε ημ ζδιενζκυ Γήιμ Λαιζέςκ 
πθδκ ημο Γδιμηζημφ Γζαιενίζιαημξ ηςκ Θενιμποθχκ, έπεζ 7.409 ηαημίημοξ ηαζ 
ηαηαηάζζεηαζ ζημοξ αζηζημφξ Γήιμοξ. ημ Γήιμ Λαιίαξ, ηδκ πενίμδμ αοηή μζ 
βεςνβμί οπενηενμφκ, αημθμοεμφιεκμζ αιέζςξ απυ ηα αζμιδπακζηά – αζμηεπκζηά 
επαββέθιαηα, ημοξ ενβάηεξ ηαζ ημ αμδεδηζηυ ενβαηζηυ δοκαιζηυ. Ζ πυθδ ηδξ Λαιίαξ 

έπεζ ηδκ ίδζα επμπή πθδεοζιυ 4.700 ηαημίημοξ, 737 μζηίεξ (6,3 άημια / ηαημζηία) ηαζ 
712 μζημβέκεζεξ (6,6 άημια / μζημβέκεζα). Ζ ηαηακμιή ημο πθδεοζιμφ ακά  
επαββέθιαηα ζηδκ πυθδ, ζηδκ ίδζα ένεοκα, δείπκεζ ηδ ζοκηνζπηζηή οπενμπή ηςκ 
αζμιδπακζηχκ ηαζ αζμηεπκζηχκ επαββεθιάηςκ (55%). Αημθμοεμφκ μζ έιπμνμζ (ιε 
19,5%), μζ οπάθθδθμζ ηαζ μζ επζζηήιμκεξ ιε πμζμζηυ 16,5% επί ημο ζοκμθζημφ 
ανζειμφ ηςκ επαββεθιαηζχκ. Ο ιαεδηζηυξ πθδεοζιυξ ηδξ πυθδξ ακηζπνμζςπεφεζ 
ήδδ ηδκ επμπή εηείκδ ημ 3,2% ημο ζοκμθζημφ πθδεοζιμφ, εκχ μζ ζηναηζςηζημί 
ακηζπνμζςπεφμοκ ημ 12,7%. 

οιπεναζιαηζηά, δ πνχηδ επίζδιδ ζηαηζζηζηή απμβναθή ημο 1861 δίκεζ ηδκ ελήξ 
εζηυκα ημο Γήιμο Λαιζέςκ ηνζάκηα πνυκζα ιεηά ηδκ ίδνοζδ ημο Νεμεθθδκζημφ 
Κνάημοξ, δ μπμία αθμνά ζε έκα Γήιμ αζηζηυ, ιε πονήκα ημκ μζηζζιυ – πυθδ ηδξ 
Λαιίαξ, δζμζηδηζηυ ηαζ ειπμνμ-αζμηεπκζηυ ηέκηνμ ηαζ ηαημζηία ηςκ ζζπονυηενςκ 
μζημκμιζηά πμθζηχκ, πνςηεφμοζα ιίαξ αβνμηζηήξ πενζθένεζαξ, ζηδκ μπμία ηαημζημφκ 

πθδκ ηςκ αβνμηχκ, μζ αζμιδπακζημί – αζμηεπκζημί ενβάηεξ ηαζ υζμζ πανέπμοκ 
δζάθμνεξ οπδνεζίεξ ζημοξ ηαημίημοξ ημο ηέκηνμο. Ζ πυθδ ηαζ μ Γήιμξ 
πανμοζζάγμοκ αθιαηχδδ πθδεοζιζαηή αφλδζδ ιεηαλφ 1835 ηαζ 1862.  

Με κευηενδ δζμζηδηζηή ακαιυνθςζδ ιεηά ημ 1960, δζαζπάηαζ μ Νμιυξ Φεζχηζδαξ ηαζ 
Φςηίδαξ ηαζ δ Λαιία μνίγεηαζ πνςηεφμοζα ημο Νμιμφ Φεζχηζδαξ, εκχ δ Άιθζζζα 
μνίγεηαζ ςξ πνςηεφμοζα ημο Νμιμφ Φςηίδαξ.  

Σδκ πενίμδμ 1960-1980, δ πενζμπή ηδξ Λαιίαξ βίκεηαζ πυθμξ απμηεκηνςηζηχκ 
πμθζηζηχκ (Ήδνοζδ Βζμιδπακζηήξ Πενζμπήξ Λαιίαξ) ηαζ ιε ηζξ αοημδζμζηδηζηέξ ηαζ 
πενζθενεζαηέξ ιεηαννοειίζεζξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980, δ πυθδ βίκεηαζ Πενζθενεζαηυ 
Κέκηνμ αθμφ μνίγεηαζ ςξ δ έδνα ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ ηαζ οπμζηδνίγεηαζ 
απυ ηζξ ακηίζημζπεξ οπμδμιέξ ζημ ημιέα ηςκ οπδνεζζχκ.   

2.1.2 Θέση και Ρόλος του Δήμου στο Νομό και στην Περιφέρεια 

Ο Γήιμξ Λαιζέςκ ηαηέπεζ «ημιαζηή» εέζδ ζημκ εεκζηυ βεςβναθζηυ πχνμ ηαζ 
«ηνίζζιδ» εέζδ ζημ εθθδκζηυ βεςπμθζηζηυ πχνμ ηαζ ηζξ ακαπηολζαηέξ πμθζηζηέξ ηαζ 
άλμκεξ πμο ζζημνζηά δζαιμνθχκμκηαζ εκηυξ αοημφ, ζδζαίηενα ηαηά ηα ηεθεοηαία 
εζημζζπέκηε πνυκζα. 
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ρήκα 11: Πξφηππν ρσξηθήο αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο 

 

Πδβή: ΠΠΥΑΑ ηενεάξ Δθθάδαξ, 2018 

Γεςβναθζηά, μ Γήιμξ πςνμεεηείηαζ ζημ ιοπυ ημο Μαθζαημφ Κυθπμο, πχνμ 
«πέναζια» απυ «Βμννά πνμξ Νυημ» ηδξ Δθθδκζηήξ Υενζμκήζμο ηαζ ηεκηνμαανζηυ 
πχνμ εηηίκδζδξ πμθθαπθχκ δζυδςκ επζημζκςκίαξ πνμξ ηδκ ηεκηνζηή – δοηζηή 
Δθθάδα απυ ηα «ακαημθζηά» ηαζ ζδίςξ απυ ηζξ δφμ ιεβάθεξ ιδηνμπυθεζξ ημο 

εθθδκζημφ πχνμο, ηδξ Αεήκαξ ηαζ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ.  

Ζ εέζδ αοηή, έπεζ ελαζθαθίζεζ ιέπνζ ζήιενα ηδ ζοιιεημπή ηδξ πενζμπήξ ζημ ααζζηυ 
άλμκα ακάπηολδξ ηαζ δζεεκμφξ επζημζκςκίαξ ηδξ ζφβπνμκδξ πχναξ, ηαοηζγυιεκμ ιε 
ημκ μδζηυ άλμκα ΠΑΘΔ. Δπίζδξ, θυβς ηδξ «ζηακμπμζδηζηήξ» απυζηαζδξ απυ ηδκ 
Αεήκα, δ εονφηενδ πενζμπή ημο Γήιμο έπεζ ακαδεζπεεί ζε πενζμπή οπμδμπήξ 
ακαπηολζαηχκ πμθζηζηχκ ηαζ οπμδμιχκ «πενζθενεζαηήξ ακάπηολδξ» ηδξ 
ιεηαπμθειζηήξ πενζυδμο (Βζμιδπακζηή Πενζμπή Λαιίαξ) ηαζ έπεζ ελαζθαθίζεζ ζηδκ 
πυθδ ηδξ Λαιίαξ ηδ πςνμεέηδζδ ηδξ ·δναξ ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ ζηα 
πθαίζζα ηδξ απμηέκηνςζδξ ηαζ ηδξ ακάπηολδξ Πενζθενεζχκ (Γζμζηδηζηχκ ηαζ 
Πνμβναιιαηζηχκ) ηδ δεηαεηία ημο 1980. 

Σμ Πενζθενεζαηυ Υςνμηαλζηυ Πθαίζζμ ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ, δ 
ακαεεχνδζδ ημο μπμίμο δδιμζζεφηδηε ζημ ΦΔΚ 299/14.12.18 

(ΤΠΔΝ/ΓΥΧΡ/76104/1176), εκηάζεζ ηδ Λαιία ζημ ημζκμηζηυ αζηζηυ ζφζηδια ηαζ ηα 
πνμβνάιιαηα «αζχζζιδξ αζηζηήξ ακάπηολδξ» ςξ θεζημονβζηή αζηζηήπενζμπή – 
πενζθενεζαηυ ηέκηνμ «ιεζαίμο ιεβέεμοξ. Γζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ εέζδξ ηδξ 
Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ ζημ εεκζηυ πςνζηυ ζφζηδια πνμαθέπεηαζ ιεηαλφ 
άθθςκ δ ακααάειζζδ, ιέζς ακάδναζδξ ζημκ οπενηείιεκμ ζπεδζαζιυ, ηδξ εονφηενδξ 
αζηζηήξ πενζμπήξ ηδξ Λαιίαξ ζε εκζζποιέκδ εέζδ χζηε κα ζοιιεηέπεζ 
ιαηνμπνυεεζια ζηδκ ακχηενδ ααειίδα ημο αζηζημφ εεκζημφ δζηηφμο (πνςηεφμκηα 
αζηζηά ηέκηνα). 
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Ζ Λαιία απμηεθεί αζηζηυ ηυιαμ, δζεεκή πφθδ, ειπμνεοιαηζηυ ηυιαμ ηαζ ζηαονμδνυιζ 

δζαζφκδεζδξ ηδξ Πενζθένεζαξ ιε ημ δεοηενεφμκ δζεονςπασηυ δίηηομ ιεηαθμνχκ 

Ζ επξχηεξε αζηηθή πεξηνρή ηεο Λακίαο απνηειεί:  

Δονφηενδ Υςνζηή Δκυηδηα Λαιίαξ - Άιθζζζαξ – Κανπεκδζίμο : Πνμζδζμνίγεηαζ δ 
Δονφηενδ Υςνζηή Δκυηδηα ηςκ βεζημκζηχκ πςνζηχκ εκμηήηςκ ηδξ Λαιίαξ, ηδξ 

Άιθζζζαξ, ημο Κανπεκδζίμο ηαζ ηδξ πενπεζάδαξ - Γμιμημφ ιε αζηζημφξ πυθμοξ 
ακαθμνάξ ηζξ ακηίζημζπεξ πυθεζξ ιε δοκαηυηδηεξ νυθμο ζημ εεκζηυ ζφζηδια ηαζ ημζκά 
παναηηδνζζηζηά παναβςβζημφ ηαζ βεςβναθζημφ πχνμο ηδ δοηζηή φπαζενμ ηδξ 
Πενζθένεζαξ. Υαναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ μνεζκυηδηα, ηονίςξ ζηδκ αναζμηαημζηδιέκδ 
εκυηδηα ηδξ Δονοηακίαξ, ηδκ ελμνοηηζηή δναζηδνζυηδηα, ηδ δοκαιζηή αβνμηζηή 
παναβςβή ιε πνμσυκηα πμζυηδηαξ (ΠΟΠ ηαζ ΠΔΓ), ηδκ εηηεηαιέκδ ιεηαπμίδζδ ηδξ 
αβνμηζηήξ παναβςβήξ ηαζ ημοξ ελεζδζηεοιέκμοξ δζεεκμφξ/εεκζηήξ ειαέθεζαξ 
ημονζζηζημφξ πυνμοξ ηαζ πυθμοξ θοζζηήξ ηαζ πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ. Ζ δοκαιζηή 
«επζννμήξ» ηδξ εκυηδηαξ είκαζ άκς ηςκ 200.000 ηαημίηςκ ιε ημκ ηφνζμ αζηζηυ πυθμ 
ηδξ Λαιίαξ κα έπεζ ζήιενα ηδ ιμνθή - ηοπμθμβία Λεζημονβζηήξ Αζηζηήξ Πενζμπήξ 
«Μεζαίμο Μεβέεμοξ» ηαηά ηα ημζκμηζηά πνυηοπα άκς ηςκ 100.000 ηαημίηςκ. 

Ζ δζάνενςζδ ηαζ ζενάνπδζδ ημο μζηζζηζημφ δζηηφμο ηαηαηάζζεζ ηδκ Λαιία (έδνα ηδξ 
Πενζθένεζαξ) ζημ ακχηενμ μζηζζηζηυ δίηηομ. Δζδζηυηενα δ Λεζημονβζηή Αζηζηή πενζμπή 

Λαιίαξ δ μπμία εηηείκεηαζ πένα απυ ηα υνζα ηδξ εεζιμεεηδιέκδξ πυθδξ (μζηζζηζηή 
πενζμπή ΠΟΑ ΓΠ ημο κ. 2508/1997) ηαζ πενζθαιαάκεζ ηζξ μζηζζηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ 
ηαηά ιήημξ ηςκ αηηχκ ηδξ ηοθίδαξ ηαζ ηζξ μζηζζηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ ηαηά ιήημξ ημο 
ΠΑΘΔ ηαζ ηςκ αηηχκ Και. Βμφνθςκ - Αβ. Κςκζηακηίκμο ηαζ ηδ ιεηαλφ ημοξ βναιιζηή 
δζάποζδ αζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ 

Δηδηθέο ρσξηθέο θαηεπζχλζεηο: 

 Άιεζδ πνμχεδζδ ςξ ημζκμφ εονςπασημφ (Δ.Δ.) εκδζαθένμκημξ ημο 

δζαβχκζμο μδζημφ άλμκα ηςκ ΓΔΓ «Λαιία - Άιθζζζα - Πάηνα», ςξ 

εκαθθαηηζηή δζαδνμιή ημο ΠΑΘΔ ζε ηαεεζηχξ πμθζηζηχκ παιδθμφ άκεναηα,  

οπμζηήνζλδξ ημο ηυιαμο ηςκ ΓΔΓ-Μ ζηδ Λαιία. 

 Δλαζθάθζζδ ηδξ οθμπμίδζδξ ημο πνμβναιιαηζγυιεκμο ειπμνεοιαηζημφ 

ζηαειμφ ιεηαλφ ημο ζζδδνμδνμιζημφ ηαζ μδζημφ ΠΑΘΔ ζηδκ πενζμπή ηδξ 

Λαιίαξ ηαζ ηδκ ακάδεζλδ ηδξ ζε αζηζηυ ηυιαμ ημο ΓΔΓ-Μ ηαζ ζε δπεζνςηζηή 

πθαηθυνια οθζημηεπκζηήξ οπμζηήνζλδξ. 

 ·κηαλδ ηδξ Λαιίαξ ηαζ ηδξ Υαθηίδαξ ζημ ημζκμηζηυ αζηζηυ ζφζηδια ηαζ ηα 

πνμβνάιιαηα «αζχζζιδξ αζηζηήξ ακάπηολδξ» ςξ θεζημονβζηέξ αζηζηέξ 

πενζμπέξ/πενζθενεζαηά ηέκηνα «ιεζαίμο ιεβέεμοξ».  

 Σαπεία μθμηθήνςζδ ηςκ ελεθζζζυιεκςκ ένβςκ ημο μδζημφ ηαζ  

ζζδδνμδνμιζημφ ΠΑΘΔ ηαζ ημο Δ65. 

 Γζηηοχζεζξ ιε Πενζθένεζεξ ελεζδίηεοζδξ ζηδκ ελυνολδ - ιεηαθθμονβία, ηδκ 

ηεπκμθμβία ακαηφηθςζδξ - απμηαηάζηαζδξ ημπίςκ, ηαζ δζηηφςζδ ημο 

δίπμθμο Γεθθμί-Θενιμπφθεξ ιε πυθεζξ/πυθμοξ δζεεκμφξ ειαέθεζαξ 

Μεζμβεζαηχκ πμθζηζζιχκ. 

Αλαπηπμηαθή πξννπηηθή θαη εμέιημε 

Α. Πνςημβεκήξ ημιέαξ  

Πνμςεείηαζ δ εεχνδζδ ηδξ οπαίενμο ςξ ζφκεεημ θοζζηυ ηαζ ακενςπμβεκέξ 
ζφζηδια, οπυααενμ ηδξ παναβςβήξ, ηνμθμδυηδ ηςκ πυθεςκ ηαζ ηςκ μζηζζιχκ ηαζ 
υπζ ςξ πχνμ επέηηαζήξ ημοξ ιέζς ηδξ ακελέθεβηηδξ μζηζζηζηήξ δζάποζδξ. 



ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑ ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΛΑΜΙΕΩΝ  

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΟ  

34/280 

 

Β. Γεοηενμβεκήξ ημιέαξ ηαζ ζοκδεδειέκμξ ηνζημβεκήξ ηαζ πνςημβεκήξ 

Ζ μνβάκςζδ ηδξ πςνμεέηδζδξ ηςκ επζπεζνήζεςκ επζδζχηεηαζ κα ηαηαηείκεζ ζε 
μνβακςιέκμοξ οπμδμπείξ ζφκεεημο πενζεπμιέκμο ηαζ θεζημονβίαξ πμο εα πνμςεμφκ 
ηδ ζφγεολδ ηονίςξ ημο δεοηενμβεκμφξ/ ηνζημβεκμφξ αθθά ηαζ 
πνςημβεκμφξ/ηνζημβεκμφξ ημιέα ηδξ μζημκμιίαξ ηαζ εα οπμζηδνίγμοκ ημ αζηζηυ 
δίηηομ ηαζ ηζξ πςνζηέξ εκυηδηεξ. Οζ ηαηεοεφκζεζξ αοηέξ μδδβμφκ ζηζξ παναηάης 
γχκεξ δναζηδνζμηήηςκ πμο ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ζφιθςκα ιε ημ ΔΠ Βζμιδπακίαξ.  

Χξ πνμξ ηδ αζμιδπακζηή παναβςβή, ημ ΠΥΠ μνβακχκεζ ημκ ηφνζμ δεοηενμβεκή ημιέα 
ζε άλμκεξ-δέζιεξ-εονείεξ γχκεξ ζοκδευιεκεξ ιε πυθμοξ/πυθεζξ, νμέξ ιεηαθμνχκ 

ζημοξ κέμοξ ηαζ παθαζμφξ άλμκεξ, μδζημφξ ηαζ ζζδδνμδνμιζημφξ, ηςκ ΓΔΓΜ, ιε αάζδ 
ηζξ οπάνπμοζεξ ζοβηεκηνχζεζξ εκενβχκ, οπυ ιεηάθθαλδ ή ακεκενβχκ οπμδμιχκ ηαζ 
δζαηνζηυ πνςηεφμκηα δζαπενζθενεζαηυ/ εεκζηυ νυθμ. Ζ Λαιία: 

 Ζ Λαιία (ΒΗΠΔ ηαζ εεζιμεεηδιέκα Δπζπεζνδιαηζηά Πάνηα ιέζς ΓΠ).  
Πνυηεζηαζ βζα ακαδουιεκμ δζαπενζθενεζαηυ πυθμ εεκζημφ επζπέδμο ιε 
πονήκα ηδ ΒΗΠΔ Λαιίαξ. Πνμηείκεηαζ ςξ πενζμπή επέηηαζδξ  

Χξ πνμξ ηδ αζμηεπκζηή παναβςβή πνμςεμφκηαζ:  

 ημοξ άλμκεξ Λαιία - Μαηναηχιδ/πενπεζάδα - Κανπεκήζζ ηαζ Μαηναηχιδ -  
Γμιμηυξ πνμςεμφκηαζ αζμηεπκζηέξ μνβακςιέκεξ ζοζηάδεξ ηφπμο ΒΗΟΠΑ 
ζοκδεδειέκεξ ιε ηα αβνμημδζαηνμθζηά πνμσυκηα ζδίςξ ηα ΠΟΠ ηςκ πενζμπχκ 
ηαζ ηζξ κέεξ δοκαηυηδηεξ πμο δδιζμονβεί μ μδζηυξ άλμκαξ Λαιία -  
Ξοκζάδα/Γμιμηυξ - Κανδίηζα (Δ65). 

Οζ εζδζηυηενεξ πςνμηαλζηέξ ηαηεοεφκζεζξ έπμοκ ςξ ελήξ:  

 Δκζζπφεηαζ ζε πμθοθεζημονβζηυηδηα ηαζ επεηηείκεηαζ μ αζμιδπακζηυξ πυθμξ ηδξ 

Λαιίαξ ηδξ ΒΗΠΔ Λαιίαξ, δζαζοκδέεηαζ ιε ηδκ Άιθζζζα ιέζς ημο 
πνμακαθενεέκημξ Δ.Π. ζημκ Άκς Ρμφ Βμζςηζημφ Κδθζζμφ, ακαζοβηνμηείηαζ, 
ελεζδζηεφεηαζ, ηαζ επεηηείκεηαζ. 

Γ. Δλμνοηηζηή αζμιδπακζηή δναζηδνζυηδηα Ονοηηχκ Πνχηςκ Τθχκ (ΟΠΤ)  

Γζαζθάθζζδ ηςκ εηάζημηε ηαημπονςιέκςκ εεζιζηά ιεηαθθεοηζηχκ πχνςκ βζα 
απμηθεζζηζηή εηιεηάθθεοζδ (ιεηαθθεζμηηδζία), ζφιθςκα ιε ημ Άνενμ 67 ημο 
ζζπφμκημξ Μεηαθθεοηζημφ Κχδζηα ηαζ ημκ Κακμκζζιυ Μεηαθθεοηζηχκ ηαζ Λαημιζηχκ 
Δνβαζζχκ, ιέζς ημο παναηηδνζζιμφ ημοξ ςξ απμηθεζζηζηήξ ιεηαθθεοηζηήξ πνήζδξ 
ζημκ οπμηείιεκμ πςνζηυ ζπεδζαζιυ. Οζ πχνμζ αοημί απμηοπχκμκηαζ εκδεζηηζηά ζημοξ 
Υάνηεξ ημο πανυκημξ ςξ Πενζμπέξ Απμηθεζζηζηήξ Μεηαθθεοηζηήξ Γναζηδνζυηδηαξ. 

Γ. Σνζημβεκήξ ημιέαξ ηαζ Δηπαίδεοζδ, ·νεοκα ηαζ Σεπκμθμβία 

Γεκζηή ζηναηδβζηή ηαηεφεοκζδ ημο ΠΠΥΑΑ απμηεθεί δ ακάπηολδ ηαζ πςνμεέηδζδ 
ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημο ηνζημβεκή εκηυξ ηςκ αζηζηχκ ηέκηνςκ ζηα πθαίζζα ημο 
οπμηείιεκμο ζπεδζαζιμφ ακάθμβα ιε ημκ νυθμ πμο δζαδναιαηίγμκ ζημ πςνζηυ 

ζφζηδια ηδξ Πενζθένεζαξ. 

1. Τπμδμιέξ ηνζημβεκή ημιέα/οπδνεζίεξ: 

 Υςνμεέηδζδ ζηδ Λαιία Δεκζημφ Πάνημο Δθμδζαζηζηήξ Γζεεκμφξ Διαέθεζαξ 
ηαζ Διπμνεοιαηζημφ Κέκηνμο, ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ κέμ ηυιαμ ζοκδοαζιέκςκ 
ιεηαθμνχκ «ζδδνμδνυιμο - Οδζηχκ Αλυκςκ Κμνιμφ ηαζ Πενζθενεζαηχκ 
ΓΔΓΜ» πμο εα θεζημονβεί ηαοηυπνμκα ηαζ ςξ «πθαηθυνια πνμδβιέκςκ 
ηεπκμθμβζχκ ηαζ επζημζκςκζχκ δζαπείνζζδξ ηδξ αζθάθεζαξ ζημοξ πμθθαπθμφξ 
ιεβάθμοξ άλμκεξ ηςκ ΓΔΓΜ» 
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 Ακαζοβηνυηδζδ ηαζ δζαζφκδεζδ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ηδξ Πακεθθήκζαξ 
·ηεεζδξ Λαιίαξ ιε ημκ «ηυιαμ» ηδξ πνμδβμφιεκδξ παναβνάθμο ηαζ  
ελεζδίηεοζή ηδξ ζε έηεεζδ ζοκδεδειέκδ ιε ηδ ιεζμβεζαημφ παναηηήνα 
πνςημβεκή παναβςβή 

 Δκζςιάηςζδ οπδνεζζχκ Δθμδζαζηζηήξ ζημοξ μνβακςιέκμοξ οπμδμπείξ Β‘ 

βεκμφξ ημιέα ηςκ αζηζηχκ ηέκηνςκ ηδξ Πενζθένεζαξ ηαζ ηαη‘ ελμπήκ αοηχκ 
επί ημο ζζδδνμδνμιζημφ ΠΑΘΔ 

2. Τπμδμιέξ ηνζημβεκή ημιέα/ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ  

 Ζ ακάπηολδ εβηαηαζηάζεςκ εηπαίδεοζδξ πακεπζζηδιζαημφ επζπέδμο ηαζ  
εθανιμζιέκδξ ένεοκαξ ηαζ ηεπκμθμβίαξ πνέπεζ κα εκζςιαηχκεζ οπάνπμοζεξ 
εβηαηαζηάζεζξ, ελμζημκμιχκηαξ πυνμοξ, ηαζ κα ηζξ δζαζοκδέεζ ιε ηζξ 
δζμζηδηζηέξ, παναβςβζηέξ δμιέξ ηαζ ηζξ επζπεζνήζεζξ ιε 
δοκαηυηδηεξ/εθανιμβέξ ζε ηαζκμημιία, ένεοκα ηαζ ηεπκμθμβία. Σέημζα 
παναηηδνζζηζηά δζαεέημοκ ηα αζηζηά ηέκηνα ηδξ Λαιίαξ, ηδξ Υαθηίδαξ, ηδξ 
Λζααδεζάξ, ηδξ Θήααξ,ημο Γζηηφμο Άιθζζζα-Ηηέα-Γεθθμί, ηαζ ημ Κανπεκήζζ. 

Ζ πακεπζζηδιζαηή/ηαζκμημιζηή/ηεπκμθμβζηή δμιή πνέπεζ κα επζδζχλεζ νυθμοξ ηαζ 
ελεζδζηεφζεζξ υπςξ: 

 Ο πχνμξ ηδξ Λαιίαξ ηαζ ηδξ Άιθζζζαξ κα απμηεθέζμοκ πχνμοξ 

ελεζδζηεοιέκςκ πακεπζζηδιζαηχκ ζπμοδχκ, ηνμθμδμηχκηαξ ιε εζδζηά 
Ηκζηζημφηα βζα ηδκ δζαπείνζζδ θοζζημφ μνεζκμφ πενζαάθθμκημξ, ημ Κανπεκήζζ.  

Πνμςεμφκηαζ πανάθθδθα δζηηοχζεζξ ηαζ ζοκενβαζίεξ δδιμζίμο ηαζ ζδζςηζημφ ημιέα 
ηαζ ημπζηχκ δμιχκ ηαζ εζδζηχκ πακεπζζηδιζαηχκ ζδνοιάηςκ βζα ηδκ ακάπηολδ 

Ηκζηζημφηςκ Καζκμημιίαξ ζηα αζηζηά ηέκηνα ηδξ Πενζθένεζαξ ηαζ ιαηνμπνυεεζια 
πακεπζζηδιζαηχκ δμιχκ. 

Δ. Υςνζηή μνβάκςζδ ηαζ ηαηεοεφκζεζξ ζπεδζαζιμφ ηδξ ημονζζηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ 

Ζ μνβάκςζδ ηδξ ημονζζηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ βίκεηαζ ιε αάζδ ημοξ πμθζηζζηζημφξ ηαζ 
θοζζημφξ ημονζζηζημφξ πυνμοξ ηδξ πενζθένεζαξ ςξ πυνμζ έθλδξ βζα δζαθυνςκ ηφπςκ 
ημονζζιμφ ακά Υςνζηή ηαζ Γδιμηζηή Δκυηδηα, ηαζ πανάθθδθα ηαεμνίγμκηαζ εονείεξ 
γχκεξ πνμηεναζυηδηαξ βζα ηδκ ακάδεζλδ ηςκ δζεεκμφξ, εεκζηήξ ηαζ πενζθενεζαηήξ 
ειαέθεζαξ πυθςκ έθλδξ. 

1. Γεκζηέξ Καηεοεφκζεζξ  

 Ηδζαίηενδ δζαζφκδεζδ ημο ζπεδζαζιμφ ιε ηδκ πμζυηδηα γςήξ ηαζ ηδκ 

πμθζηζζηζηή ακαροπή ηςκ επζζηεπηχκ ηαζ ηςκ ηαημίηςκ ιέζς δζαζφκδεζδξ 

ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ ηαζ ακααάειζζδξ ημο μζηζζηζημφ δζηηφμο. 

 Ο ζπεδζαζιυξ πνέπεζ κα εκζςιαηχκεζ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ηθζιαηζηήξ 

αθθαβήξ ηαζ ηςκ θοζζηχκ ηζκδφκςκ. 

 Γζαθμνμπμίδζδ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ ιε ηαηεφεοκζδ πνμξ ημκ 

εζζενπυιεκμ ημονζζιυ, ιέζς επζθεβιέκςκ πυνςκ-πνμμνζζιχκ δζεεκμφξ 

εθηηζηυηδηαξ ηαζ ημκ ημονζζιυ πνμξ εζδζηέξ ηαηδβμνίεξ πυνςκ.  

 Ακάδεζλδ ηαζ πνμζηαζία ηονίανπςκ ημονζζηζηχκ πυνςκ ηδξ Πενζθένεζαξ πμο 

αθμνμφκ ηδ θοζζηή ηαζ πμθζηζζηζηή ηθδνμκμιζά ηαζ ηα ημπία ιε ζενάνπδζδ ςξ 

πνμξ ηδ δζεεκή ημοξ ειαέθεζα ςξ ηυιαςκ αβηφνςζδξ ηδξ ημονζζηζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ηαζ δδιζμονβία ηαοηυηδηαξ. 
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 Βεθηίςζδ πνμζααζζιυηδηαξ ημονζζηζηχκ πυθςκ έθλδξ ιε ημ ααζζηυ 

ιεηαθμνζηυ δίηηομ ή/ηαζ ημοξ ιεηαθμνζημφξ ηυιαμοξ επεηηεζκυιεκμ ζημ 

εαθάζζζμ δίηηομ ηαζ ημ ζζδδνμδνμιζηυ. 

 Γζηηφςζδ ηςκ ημονζζηζηχκ πυνςκ (θοζζηχκ ηαζ πμθζηζζηζηχκ) ηυζμ εκδμ-

πενζθενεζαηά υζμ ηαζ δζαπενζθενεζαηά ηαζ ζδίςξ ηςκ πυνςκ δζεεκμφξ 

ειαέθεζαξ ιε ημοξ θμζπμφξ ακηίζημζπμο επζπέδμο ζηδ πχνα.  

2. Καηεοεφκζεζξ ηαηά ιμνθή ημονζζιμφ  

Πμθζηζζηζηυξ ημονζζιυξ  

 Ακάπηολδ ηαηά πνμηεναζυηδηα ιε επίηεκηνμ ηα πμθζηζζηζηά δίηηοα/ικδιεία-

πχνμζ δζεεκμφξ ειαέθεζαξ (Γεθθμί, Θενιμπφθεξ, Ίζζμξ Λμοηάξ, Θήαα ηαεχξ 

ηαζ Πθαηαζέξ - Αοθίδα - Δνέηνζα) ηαζ ζενανπδιέκδ επέηηαζδ ημοξ. Να 

μθμηθδνςεεί δ πάναλδ Εςκχκ Α‘ ηαζ Β‘ Πνμζηαζίαξ ζηα ικδιεία ηαζ  

ανπαζμθμβζημφξ πχνμοξ ηδξ Πενζθένεζαξ, ιε πνμηεναζυηδηα ζε υζα είκαζ  

επζζηέρζια ηαζ αλζμπμζμφκηαζ ημονζζηζηά.  

Θενιαθζζηζηυξ Σμονζζιυξ 

 Άιεζδ αλζμπμίδζδ ηδξ δδιυζζαξ πενζμοζίαξ ζηδκ πενίιεηνμ ηςκ ζαιαηζηχκ 

πδβχκ ιε δζαηήνδζδ ηδξ ζδζαίηενδξ ηηδνζαηήξ ηαζ πμθεμδμιζηήξ ηθδνμκμιζάξ 

ςξ Πενζμπέξ Ηδζαίηενμο Υαναηηήνα, ζδίςξ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ Καιέκςκ 

Βμφνθςκ ηαζ Θενιμποθχκ (φιπθεβια Ανπαζμθμβζημφ Πάνημο-Ηαιαηζηχκ). 

 Γζαζφκδεζδ ημο εενιαθζζηζημφ ημονζζιμφ ιε ημκ ζαηνζηυ ημονζζιυ, ηονίςξ 

ιέζς ηδξ αλζμπμίδζδξ ημο Πενζθενεζαημφ Νμζμημιείμο Λαιίαξ (ζηδκ 

εονφηενδ πενζμπή ηςκ Λμοηνχκ Τπάηδξ, Θενιμποθχκ, Και. Βμφνθςκ ηαζ  

Αζδδρμφ). 

Θνδζηεοηζηυξ/πνμζηοκδιαηζηυξ ημονζζιυξ  

 Οζ ενδζηεοηζημί πυνμζ οπμζηδνίγμκηαζ θεζημονβζηά απυ ηα πθδζζέζηενα 

ακεπηοβιέκα μζηζζηζηά ηαζ αζηζηά ηέκηνα. 

Αζηζηυξ Σμονζζιυξ  

 Ο αζηζηυξ ημονζζιυξ ακαπηφζζεηαζ ζηζξ πυθεζξ Λαιία, Υαθηίδα, Λζααδεζά,  

Θήαα, Κανπεκήζζ, ηαζ ζημ δίηηομ Γεθθμί - Ηηέα - Γαθαλείδζ ζε ζοκδοαζιυ ιε 

ηδκ δζαεεζζιυηδηα ή ηδκ ακάπηολδ εζδζηχκ οπμδμιχκ ηαζ ελοπδνεηήζεςκ.  

Γαζηνμκμιζηυξ Σμονζζιυξ  

 Πνμχεδζδ ηδξ πνμζηαζίαξ ηςκ παναδμζζαηχκ αβνμηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ 

ηαζ ηδξ παναβςβήξ αζμθμβζηχκ ηαζ παναδμζζαηχκ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ 

(ΠΟΠ η.θπ.) 

Οζημ-ημονζζιυξ -Σμονζζιυξ οπαίενμο 

 Ο μζημημονζζιυξ, ςξ εκαθθαηηζηή ιμνθή ημονζζιμφ, επζθέβεηαζ κα ακαπηοπεεί  

ζηζξ πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ ηδξ Πενζθένεζαξ ηαεχξ ηαζ ζημκ μνεζκυ πχνμ 

ζοιπθδνςιαηζηά ιε δναζηδνζυηδηεξ μνεζκμφ ηαζ αεθδηζημφ ημονζζιμφ ηαζ  

οπμζηδνζγυιεκμξ απυ ηα βεζηκζάγμκηα μζηζζηζηά ηέκηνα.  
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Γεςθμβζηυξ Σμονζζιυξ  

 Οζ πυνμζ ηδξ Πενζθένεζαξ πμο δφκακηαζ κα αλζμπμζδεμφκ βζα ηδκ ακάπηολδ 

ημο βεςθμβζημφ ημονζζιμφ είκαζ: παθζννμσηυ θαζκυιεκμ Δονίπμο, ζαιαηζηέξ 

πδβέξ Θενιμποθχκ ηαζ Φςνμκένζα ηαζ αυνεζμ ιέηςπμ Καθθζδνυιμο,  

δθαζζηεζαηά πεηνχιαηα Λζπαδμκήζςκ ηαζ ηαενέπηδξ Ανηίηζαξ η.θπ.  

Αεθδηζηυξ Σμονζζιυξ  

 Δπζζδιαίκεηαζ υηζ μζ πυθεζξ Υαθηίδαξ ηαζ Λαιίαξ ακηαπμηνίκμκηαζ ζηα 

ηνζηήνζα ηαζ πνμηείκεηαζ κα απμηεθμφκ ηέκηνα δζεεκχκ αεθδηζηχκ 

εηδδθχζεςκ ιε ακααάειζζδ ηαζ αλζμπμίδζδ ηςκ αεθδηζηχκ ημοξ 

εβηαηαζηάζεςκ. Σμ Κανπεκήζζ έπεζ ήδδ ακαπηφλεζ πνμπμκδηζηυ ηέκηνμ 

εεκζηήξ ειαέθεζαξ πμο πνμηείκεηαζ κα ελεθζπεεί ζε δζεεκμφξ ειαέθεζαξ.  

2.1.3 Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής  

2.1.3.1 Μορφολογία – Εδαφικοί Πόροι 

Γημοηική ενόηηηα Λαμίαρ  

Ζ πενζμπή ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ Λαιίαξ έπεζ έηηαζδ 413.000 ζηνέιιαηα ηαζ 
βεςιμνθμθμβζηά ηονζανπείηαζ απυ ηζξ πεδζκέξ εηηάζεζξ έκεεκ ηαζ εηείεεκ ημο 
πενπεζμφ Πμηαιμφ, ηδ Γεθηασηή Πεδζάδα ηςκ Δηαμθχκ ημο ηαζ ηζξ θμθχδεζξ, 
διζμνεζκέξ ηαζ μνεζκέξ πενζμπέξ, πμο ηδκ πενζαάθθμοκ, ζδίςξ ζηα ακαημθζηά.  

Δκηάζζεηαζ ζηδκ εονφηενδ θεηάκδ ημο πενπεζμφ, ηδξ μπμίαξ ηαηαθαιαάκεζ ημ 
ηεκηνζηυ ακαημθζηυ ηιήια ηδξ ελυδμο ηδξ ζημ Μαθζαηυ Κυθπμ ηαζ ηιήια ημο μνεζκμφ 
υβημο ημο υνμοξ Ίενοξ, πμο ηδ πςνίγεζ απυ ηδ εεζζαθζηή πεδζάδα πνμξ Βμννά. Σμ 
ακάβθοθμ ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ Λαιίαξ είκαζ πεδζκυ ηονίςξ ζημ κυηζμ ηιήια ημο 

ηαζ έκημκα μνεζκυ ζημ αυνεζμ-δοηζηυ ηαζ κμηζμ-ακαημθζηυ ηιήια ημο. Ζ πυθδ ηδξ 
Λαιίαξ ακαπηφζζεηαζ ζημοξ πνυπμδεξ ηδξ Ίενομξ ιμζναζιέκδ ακάιεζα ζηζξ 
οπχνεζεξ ηςκ θυθςκ ηαζ ηδκ πεδζκή έηηαζδ ημο πενπεζμφ.  

φιθςκα ιε ηδκ ηαηακμιή ημο Τπμονβείμο Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ ζε 
γχκεξ «μνεζκυηδηαξ» ή «πεδζκυηδηαξ» πνμηφπηεζ υηζ: 

 ημ 49,91% (206.239 ζην.) ηδξ έηηαζδξ ημο Γήιμο είκαζ ζηδκ πεδζκή γχκδ (0-250 
ι. ορυιεηνμ), 

 ημ 14,67% (60.599 ζην.) ζηδκ διζ-μνεζκή γχκδ (250-500 ι. ορυιεηνμ), 

 ημ 20,28% (83.818 ζην.) ζηδ ιεηαααηζηή γχκδ (500-800 ι. ορυιεηνμ) ηαζ 

 ημ 15,14% (62.549 ζην.) ζηδκ ορδθή μνεζκή γχκδ (>800 ι. ορυιεηνμ).  

 ημ ιεβαθφηενμ ορυιεηνμ ζηδ Γδιμηζηή Δκυηδηα θεάκεζ ηα 1.750 ι. 
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ρήκα 12: Υάξηεο πςνκεηξηθψλ δσλψλ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Λακίαο  

 

Πδβή: Γεκζηυ Πμθεμδμιζηυ πέδζμ Γ. Λαιζέςκ  

Γημοηική ενόηηηα Τπάηηρ  

Ζ Γδιμηζηή Δκυηδηα Τπάηδξ, ιζα απυ ηζξ πέκηε Γδιμηζηέξ Δκυηδηεξ ημο Γήιμο 
Λαιζέςκ ηαηαθαιαάκεζ ημ δοηζηυ ηεκηνζηυ ηιήια ημο Γήιμο, ζοκμνεφμκηαξ ιε ημ 
Νμιυ Φςηίδαξ. ·πεζ έηηαζδ 263 ηεηναβςκζηά πζθζυιεηνα ηαζ ηαθφπηεζ ημ 28% ημο 
Γήιμο. 

Ζ Γδιμηζηή Δκυηδηα Τπάηδξ μνζμεεηείηαζ αυνεζα απυ ημκ πμηαιυ πενπεζυ, 
ακαημθζηά απυ ηζξ ημνοθμβναιιέξ ηδξ Οίηδξ ηαζ δοηζηά απυ ιζηνυ ηιήια ηςκ 
Βανδμοζίςκ ηαζ ημκ παναπυηαιμ ημο πενπεζμφ, Βίζηνζγα, ημκ ανπαίμ Ήκαπμ.  

Σμ βεςβναθζηυ ακάβθοθμ ηδξ Γδιμηζηήξ εκυηδηαξ Τπάηδξ παναηηδνίγεηαζ απυ ηζξ 
έκημκεξ ορμιεηνζηέξ  δζαηοιάκζεζξ ιε αθεηδνία ηα 60 ι. ορυιεηνμ, δίπθα ζημ 
πενπεζυ, εκχ ζημ ρδθυηενμ ζδιείμ ημο Γήιμο ηαζ ημο Νμιμφ, ζηδκ Οίηδ, ημ 

ορυιεηνμ θηάκεζ ηα 2152 ιέηνα, ζε ιζα απυζηαζδ ιυθζξ 20 πθι. ηδ Γδιμηζηή 
εκυηδηα Τπάηδξ ακήηεζ ηαζ ημ ρδθυηενμ πςνζυ ημο κμιμφ Φεζχηζδαξ, ημ Νεμπχνζ, ιε 
ορυιεηνμ 1240 ιέηνα ζηδκ πθαηεία ηαζ 1400 ιέηνα ζηζξ αηναίεξ ηαημζηίεξ. 

Οζ μζηζζιμί ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ μιαδμπμζμφκηαζ ζε ηνεζξ ααζζηέξ εκυηδηεξ: μζ 
πεδζκμί μζηζζιμί (Κμιπμηάδεξ, Μελζάηεξ, Λμοηνά Τπάηδξ, Νέα Τπάηδ, Βανηά, 
Μαβμφθα, Ρμδςκζά, Κανοά, Λαδζημφ, Βαζζθζηά) πμο πενζαάθθμκηαζ απυ βεςνβζηή βδ, 
μζ μνεζκμί (Νεμπχνζ, Μεζμπχνζ, Καζηακζά, Πφνβμξ, Λοπκυξ, Πενζζηένζ, Γάθκδ) πμο 
ακαπηφζζμκηαζ ζηζξ πθαβζέξ ηδξ Οίηδξ ηαζ πενζαάθθμκηαζ απυ δαζζηή αθάζηδζδ ηαζ 
μζ μζηζζιμί πμο ανίζημκηαζ ζηζξ πανοθέξ ημο αμοκμφ (Ανβονμπχνζ, οηάξ, Αιαθχηα, 
Τπάηδ) ηαζ έπμοκ αμνεζκυ πνμζακαημθζζιυ, πακμναιζηή εέα πνμξ ημκ ηάιπμ ηδξ 
Λαιίαξ ηαζ πενζαάθθμκηαζ κυηζα απυ ποηκή αθάζηδζδ.  

Δλάθθμο θυβς ηδξ εέζδξ ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ ζε ζπέζδ ιε ημ υνμξ Οίηδ οπάνπεζ 

πθμφζζμ δίηηομ νειάηςκ ημ μπμίμ δζαζπίγεζ ηδκ πθεζμρδθία ηςκ μζηζζιχκ ηαζ ιε 
ηαηεφεοκζδ απυ κυημ πνμξ αμννά εηαάθθμκηαξ υθα πνμξ ημ πενπεζυ πμηαιυ.  

Γημοηική Δνόηηηα Γοπγοποηάμος  

Ζ έηηαζδ ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ θηάκεζ ηα 157.330 ζηνέιιαηα εκχ μ πθδεοζιυξ 
ημο ακένπεηαζ ζε 3.374 άημια. Ζ μκμιαζία ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ απμδυεδηε 
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πνμηεζιέκμο κα οπάνπεζ ζοζπέηζζδ ηαζ ακαθμνά ιε ημ ζζημνζηυ βεβμκυξ ηδξ 
ακαηίκαλδξ ηδξ μιχκοιδξ ζζημνζηήξ ζζδδνμδνμιζηήξ βέθοναξ πμο δζαζπίγεζ ημκ 
πμηαιυ Γμνβμπυηαιμ. 

Ζ Γδιμηζηή Δκυηδηα Γμνβμπμηάιμο ηαηαηάζζεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ΔΤΔ (ηεθεοηαία 
απμβναθή πνήζεςκ βδξ 1991), ςξ πνμξ ηδκ ιμνθμθμβία ημο εδάθμοξ ςξ πεδζκυξ 
ηαζ διζμνεζκυξ πχνμξ. 

Ίπςξ πνμακαθένεδηε ημ ιμνθμθμβζηυ ακάβθοθμ ζημ μπμίμ μνζμεεηείηαζ δ Γδιμηζηή 
Δκυηδηα  Γμνβμπμηάιμο πανμοζζάγεζ πμζηζθμιμνθία, ειθακίγμκηαξ μνεζκμφξ υβημοξ, 
θυθμοξ ηαζ πεδζκέξ εηηάζεζξ, ιε πμθθά νέιαηα.  

Απυ ιμνθμθμβζηή άπμρδ δζαηνίκμοιε ζηδκ πενζμπή ένεοκαξ δφμ ιεβάθεξ 
ιμνθμθμβζηέξ εκυηδηεξ: ημοξ πνυαμοκμοξ κυηζα ηδξ Οίηδξ, μζ μπμίμζ ακαπηφζζμκηαζ 
ζηζξ πανοθέξ ηςκ δοηζηχκ ηαζ αμνείςκ μνίςκ ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ ηαζ ηζξ 
ηονίανπεξ πεδζκέξ εηηάζεζξ μζ μπμίεξ απμηεθμφκ ηζξ πνμζπχζεζξ ημο πενπεζμφ 
πμηαιμφ, ηαεχξ ηαζ ηςκ ηφνζςκ ζοιααθθυκηςκ παναπμηάιςκ ημο Αζςπμφ ηαζ 
Γμνβμπυηαιμο.  

Οζ ηονζυηενεξ ημνοθέξ ιε ηα ακηίζημζπα ορυιεηνά ημοξ πμο παναηηδνίγμοκ ηδκ 
πνχηδ ιμνθμθμβζηή εκυηδηα είκαζ:  Σζμφηα, Ξενμαμφκζ, Αβμναζζά, Κεδνυνμπμ, ηθπ,  

Οζ ιμνθμθμβζηέξ αζοκέπεζεξ πμο παναηδνμφκηαζ ιέζα ζηζξ μνμζεζνέξ μζ μπμίεξ 
ζοιπθδνχκμκηαζ απυ ηδκ δνάζδ ηςκ νευκηςκ οδάηςκ, δδιζμονβμφκ απυημια 
πνακή ηαεχξ ηαζ θανάββζα ιε απυημια πνακή. Σα ζδζαίηενα έκημκα αοηά θαζκυιεκα 
έπμοκ δζαιμνθχζεζ πενζμπέξ ορδθμφ ηαζ πθμφζζμο ακάβθοθμο ζηα δοηζηά  ηαζ 
αμνεζμδοηζηά υνζα ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ ηαζ ηάπμζεξ πενζμπέξ παιδθμφ ακάβθοθμο 

ζηα ηεκηνζηά ηαζ ακαημθζηά. Ίθμ ημ ορδθυ ακάβθοθμ δζαζπίγεηαζ απυ νέιαηα ηαζ 
πεζιάννμοξ ηάπμζα απυ ηα μπμία έπμοκ δζαιμνθχζεζ αλζυθμβεξ ημίηεξ. 

ηα ηεκηνζηά ηαζ ακαημθζηά ηονζανπεί μ Αζςπυξ πμηαιυξ εκχ απυ δοηζηά πνμξ ηα 
ακαημθζηά εκημπίγμκηαζ μζ πείιαννμζ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα μ 
Γμνβμπυηαιμξ ηαεχξ επίζδξ μ πείιαννμξ Βαθυνεια. Σμ ηφνζμ οδαηυνεοια ηδξ 
εονφηενδξ πενζμπήξ ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ εηηυξ απυ ημκ πενπεζυ είκαζ μ Αζςπυξ 
πμηαιυξ μ μπμίμξ αθμφ δζαννέεζ ημ ζηεκυ μιχκοιμ θανάββζ δζαιμνθχκεζ εονεία 
ημίηδ ζηδκ ακαημθζηή κμηζμακαημθζηή πεδζκή πενζμπή ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ.   

Ζ πενζμπή ημο ορδθμφ ακάβθοθμο παναηηδνίγεηαζ απυ ιεζαίεξ έςξ  ιεβάθεξ ηθίζεζξ 
ηςκ πνακχκ. Οζ ηθίζεζξ ηςκ πενζζζμηένςκ πνακχκ ηοιαίκμκηαζ απυ 10% έςξ 50%.  

Οζ πεδζκέξ εηηάζεζξ πμο έπμοκ δδιζμονβδεεί ζηδκ ηεκηνζηή ηαζ ακαημθζηή πενζμπή ηδξ 
Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ, αθμνμφκ ηδκ εονφηενδ πενζμπή ηςκ πνμζπχζεςκ ημο 

πενπεζμφ, ιεηαλφ ηςκ ημπζηχκ ημζκμηήηςκ Γμνβμπμηάιμο – Γαιάζηαξ. Οζ 
παναπάκς πεδζκέξ εηηάζεζξ ηαθφπημκηαζ ηαζ απυ έκα δίηηομ ανδεοηζηχκ ηακαθζχκ 
βζα ηζξ ακάβηεξ ηςκ ηαθθζενβμφιεκςκ εηηάζεςκ, ιε εηιεηάθθεοζδ ημο οδαηζημφ 
δοκαιζημφ ημο πενπεζμφ ηαζ ημο Αζςπμφ  

Ακ ηαζ δ ιμνθμθμβζηή δμιή ημο ακάβθοθμο ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ θαίκεηαζ κα 
εθέβπεηαζ απυ ηδκ αθπζηή ηεηημκζηή ηςκ πηοπχζεςκ - δζαννήλεςκ, δεκ θείπμοκ ηαζ μζ 
νδλζβεκείξ παναηηήνεξ ημο ηεθζημφ ζπδιαηζζιμφ. Ίθμ αοηυ ημ ζφζηδια έπεζ ζοιαάθεζ 
ζηδκ δζαιυνθςζδ ηςκ ηθάδςκ ημο οδνμβναθζημφ δζηηφμο ηαζ ζηδκ βεκζηή 
ιμνθμθμβζηή εζηυκα ημο πχνμο. 
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ρήκα 13: Υάξηεο πςνκεηξηθψλ δσλψλ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Γνξγνπνηάκνπ 

 
Πδβή:Φδθζαηυ ιμκηέθμ εδάθμοξ ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ εκδζαθένμκημξ,ηαηαζηεοαζιέκμ 
απυ ζζμτρείξ 20 m (απυ ημπμβναθζημφξ πάνηεξ 1:50.000 ηδξ Γ.Τ..) 

Γημοηική Δνόηηηα Λειανοκλαδίος  

Ζ Γδιμηζηή Δκυηδηα Λεζακμηθαδίμο, πενζθαιαάκεζ ηδκ Γ. Κ. Λεζακμηθαδίμο, ημ Γ. Κ. 
Αιμονίμο, ημ Γ. Κ. Εδθεοημφ, ημ Γ. Κ. Μμζπμηανοάξ ηαζ ημ Γ. Κ. ηφνθαηαξ ιε ημοξ 

μιχκοιμοξ μζηζζιμφξ. Ζ έηηαζδ ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ, είκαζ πενίπμο 78.400 
ζηνέιιαηα, ηαηαθαιαάκμκηαξ ημ 8% ημο Γήιμο Λαιζέςκ ηαζ ανίζηεηαζ ζε ιζηνυ 
οπενεαθάζζζμ φρμξ (ιέζμ ορυιεηνμ 40 ιέηνα).Ο πθδεοζιυξ ημο ζφιθςκα ιε ηδκ 
ηεθεοηαία απμβναθή ημο 2011 ακένπεηαζ ζε 2.186 ηαημίημοξ. 

Γεςβναθζηά, δ Γδιμηζηή εκυηδηα Λεζακμηθαδίμο ανίζηεηαζ ζημ αμνεζμδοηζηυ ηιήια 
ημο Γήιμο Λαιίαξ ηαζ εζδζηυηενα ζοκμνεφεζ: 

 Ακαημθζηά ιε ηδκ Γδιμηζηή εκυηδηα Λαιίαξ .  

 Βυνεζα ιε ημκ Γήιμ Γμιμημφ ημο Νμιμφ Φεζχηζδαξ.  

 Γοηζηά ιε ημκ Γήιμ Μαηναηχιδξ ημο Νμιμφ Φεζχηζδαξ 

 Νμηζμδοηζηά ιε ηδκ Γδιμηζηή Δκυηδηα Τπάηδξ  

Ζ Γδιμηζηή εκυηδηα Λεζακμηθαδίμο ηαηαηάζζεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ΔΤΔ (ηεθεοηαία 
απμβναθή πνήζεςκ βδξ 1991), ςξ πνμξ ηδκ ιμνθμθμβία ημο εδάθμοξ ςξ πεδζκυξ 
ηαζ διζμνεζκυξ πχνμξ.  

Ζ ημζθάδα ημο πενπεζμφ ανπζηά απμηεθμφζε έκα εζδζηυ εαθάζζζμ μζημζφζηδια. Με 
ηδκ πάνμδμ υιςξ ημο πνυκμο βεςθμβζηά θαζκυιεκα ηαζ πνμζπχζεζξ απ‘ ημοξ 
πενζαάθθμκηεξ αοηήκ μνεζκμφξ υβημοξ ηδκ ιεηέααθακ ζ‘ έκα πενζαίμ μζημζφζηδια. 
Σδκ ίδζα πενίπμο πμνεία αημθμφεδζε ηαζ δ πεδζάδα ημο Λεζακμηθαδίμο, αθμφ 
απμηεθεί ακαπυζπαζημ ηιήια ηδξ εονφηενδξ ημζθάδαξ, δ μπμία πεδζάδα μνίγεηαζ 
πνμξ Βμννά απυ ημ υνμξ Ίενοξ ηαζ πνμξ Νυημ απυ ηδκ ημίηδ ημο πενπεζμφ 
πμηαιμφ ηαζ πενζθαιαάκεζ ηζξ πενζμπέξ Λζακμηθαδίμο, Αιμονίμο, ηαονμφ, Λοβανζάξ, 
ηφνθαηαξ ηαζ Εδθεοημφ. Δδχ πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μζ ηνεζξ ηεθεοηαίεξ ανίζημκηαζ 
ζημοξ πνυπμδεξ ημο υνμοξ ηδξ Ίενδξ.  
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Ζ εκ θυβς πεδζάδα έπεζ έηηαζδ πεκήκηα πενίπμο πζθζάδεξ ζηνέιιαηα ηαζ ημ 
οπενεαθάζζζμ αοηήξ ορυιεηνμ ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ ηςκ 40 ηαζ 200 ιέηνςκ.  

Γημοηική Δνόηηηα Παύλιανηρ 

Ζ Γδιμηζηή Δκυηδηα Παφθζακδξ ακαπηφζζεηαζ ζε δφμ μζηζζηζημφξ πονήκεξ, ηδκ 

Παφθζακδ ηαζ Νέα Παφθζακδ. Δίκαζ μνεζκή πενζμπή, ιε ορυιεηνμ απυ 200 έςξ 1.750 
ι. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ μζηζζιυξ ηδξ Νέαξ Παφθζακδξ έπεζ ορυιεηνμ απυ 920 έςξ 960 
ι. ηαζ μ μζηζζιυξ ηδξ Παφθζακδξ απυ 960 έςξ 1.070 ι. Ζ ζοκμθζηή έηηαζδ ηδξ είκαζ 
3.850 εηηάνζα, εκχ μ ζοκμθζηυξ ηδξ πθδεοζιυξ, ζφιθςκα ιε ηα ζημζπεία ηδξ 
απμβναθήξ ημο 2011, είκαζ 498 ηάημζημζ. 

Βνίζηεηαζ ζηζξ κμηζμακαημθζηέξ οπχνεζεξ ημο υνμοξ Οίηδ ζηα υνζα ημο κμιμφ 
Φεζχηζδαξ - ζημκ μπμίμ οπάβεηαζ δζμζηδηζηά - ηαζ ζοκμνεφεζ ιε ηδκ Γδιμηζηή Δκυηδηα 

Γμνβμπμηάιμο πνμξ ηζξ δομ ηαηεοεφκζεζξ (αυνεζα ηαζ ακαημθζηά) ηαζ κυηζα ηαζ δοηζηά 
ιε ημ κμιυ Φςηίδαξ. Ζ Παφθζακδ απμηεθεί ηδ κυηζα ηαζ ιία εη ηςκ δφμ ααζζηχκ 
εζζυδςκ ζημκ Δεκζηυ Γνοιυ ηδξ Οίηδξ. Γζαηνέπεηαζ απυ ημ μιχκοιμ νέια, ημ μπμίμ 
ζοιαάθθεζ ζημκ Αζςπυ πμηαιυ. 

2.1.3.1 Κλιματολογικές υνθήκες 

Γημοηική ενόηηηα Λαμίαρ 

Σμ ηθίια ζηδκ πενζμπή ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ Λαιίαξ είκαζ ιεζμβεζαηυ ιε ζπεηζηά 
πμθθέξ ηαζ ναβδαίεξ ανμπμπηχζεζξ απυ ημκ Οηηχανζμ έςξ ημκ Μάνηζμ. Οζ ιέζεξ 
εενιμηναζίεξ ηοιαίκμκηαζ απυ 7,3μC (Ηακμοάνζμξ) έςξ 27,8μC (Ημφκζμξ). Οζ άκειμζ 
πμο επζηναημφκ είκαζ μζ αυνεζμζ ηαζ αμνεζμ-δοηζημί. ε υ,ηζ αθμνά ζηζξ ημπζηέξ 
ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ (ιζηνμηθίια), οπάνπμοκ ζμαανέξ απμηθίζεζξ ιε πανάιεηνμ 
ημ ορυιεηνμ, ημκ πνμζακαημθζζιυ ηαζ ηδκ εββφηδηα ζημ πενπεζυ Πμηαιυ ηςκ οπμ-
πενζμπχκ. Σμ ηαθφηενμ ιζηνμηθίια ζηζξ αζηζηέξ πενζμπέξ παναηδνείηαζ ζηα θμθχδδ 
διζ-μνεζκά ιε παιδθυ ορυιεηνμ πμο πςνμεεημφκηαζ ζηζξ αυνεζεξ πανοθέξ ηδξ 
Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ Λαιίαξ ηαζ ζηζξ ημπζηέξ ηαζ Γδιμηζηέξ ημζκυηδηεξ Φνακηγή, 

Κςζηαθέλδ, Αβνζθζά, Λοβανζά, ηαονυξ ηαζ Σανάηζα – Αθνάηδ.  

Γημοηική ενόηηηα  Τπάηηρ  

Σα ηθζιαημθμβζηά ζημζπεία ιζαξ πενζμπήξ απμηεθμφκ μοζζαζηζημφξ πανάβμκηεξ 
δζαιυνθςζδξ ημο οδνμθμβζημφ ηδξ ηφηθμο ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ημο οδνμθμβζημφ 
ζζμγοβίμο ηδξ. Ζ βκχζδ δε ηςκ παναιέηνςκ ημο οδνμθμβζημφ ζζμγοβίμο ζοιαάθθεζ 
ζηδ αεθηζζημπμίδζδ ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ οδαηζηχκ πυνςκ ηδξ πενζμπήξ.  

Ζ πενζμπή ιεθέηδξ παναηηδνίγεηαζ απυ ζπεηζηά παιδθυ φρμξ ανμπμπηχζεςκ, εενιυ 
πεζιχκα ηαζ λδνή πενίμδμ ιεβάθδξ δζάνηεζαξ. Σμ εένμξ είκαζ ζπεηζηά δνμζενυ ηαζ 
δζανηεί απυ ημκ Ημφκζμ ιέπνζ ημ επηέιανζμ. Θενιυηενμζ ιήκεξ είκαζ μ Ημφθζμξ ηαζ μ 
Αφβμοζημξ. ηδκ πενζμπή παναηδνείηαζ ζπάκζα παβεηυξ εκχ δ εενιμηναζία δεκ 
πέθηεζ ηάης απυ 0μ C. Οζ εενιμηναζζαηέξ απμηθίζεζξ είκαζ ήπζεξ.  

Ζ ιέζδ κέθςζδ ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ πενίπμο 4,9 υβδμα ημ Φεανμοάνζμ ηαζ 2 υβδμα 
ημκ Αφβμοζημ. Ο ιέζμξ ανζειυξ αίενζςκ διενχκ (κέθςζδ ιεηαλφ 0 ηαζ 1,5 υβδμα) 

ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 17,9 πενίπμο ημκ Αφβμοζημ ηαζ 4,9 διενχκ ημ Φεανμοάνζμ ζηζξ 
πεδζκέξ πενζμπέξ. 

Γημοηική ενόηηηα Γοπγοποηάμος  

Ζ εέζδ ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ Γμνβμπμηάιμο  απυ άπμρδ βεςβναθζημφ πθάημοξ, 
δ δζαηφιακζδ ημο ακάβθοθμο ζε έκα ιεβάθμ ορμιεηνζηυ εφνμξ (έςξ 849 ι.) ηαζ δ 
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δζαανμπή ηδξ ακαημθζηήξ πθεονάξ ηδξ απυ εάθαζζα δζαιμνθχκμοκ ζημ πχνμ ιζα 
πμζηζθία ηθζιαηζηχκ παναθθαβχκ. Σμ ηθίια δζαθμνμπμζείηαζ ακάθμβα ιε ηδκ πενζμπή. 
Οζ δζαθμνμπμζήζεζξ απμδίδμκηαζ ζηζξ εκαθθαβέξ ορμιέηνμο. ηα πανάθζα ηαζ ηα 
πεδζκά είκαζ ήπζμ, εκχ πνμπςνχκηαξ πνμξ ηζξ μνεζκά ημπζηά δζαιενίζιαηα ημο 
εζςηενζημφ βίκεηαζ δνζιφ. Σμ ηθίια ημο Γμνβμπμηάιμο ειθακίγεζ ηα παναηηδνζζηζηά 
ιεζμβεζαημφ ηφπμο: ανμπέξ ηαηά ημ πεζιχκα, ηδκ άκμζλδ ηαζ ημ θεζκυπςνμ, λδναζία 
ιε ορδθέξ εενιμηναζίεξ ηαζ ζδιακηζηή δθζμθάκεζα ηαηά ημ εένμξ. Ζ ηαηακμιή ηδξ 
ανμπήξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ είκαζ άκζζδ (ανμπενυξ πεζιχκαξ, λδνυ εένμξ). Σμ 
ορδθυηενμ πμζμζηυ ανμπυπηςζδξ παναηδνείηαζ ημοξ ιήκεξ Ηακμοάνζμ (12 mm), 

Φεανμοάνζμ (12,3 mm), ηαζ ημ Μάνηζμ (11,6 mm), λδνυηενμξ ιήκαξ είκαζ μ Ημφθζμξ 
(3,1 mm). Δπί δφμ ημοθάπζζημκ ιήκεξ ημ πνυκμ μζ ημνοθέξ ηδξ Οίηδξ (ημνοθή 
Πφνβμξ 2.152 ι.) ηαθφπημκηαζ απυ πζμκμζηνχιαηα, ηςκ μπμίςκ δ ηήλδ δζανηεί έςξ 
ημ Ημφκζμ. Ακένπεηαζ ζε 550/650 πζθζμζηά ζηα παιδθά ηαζ αολάκεηαζ ιε ημ 
οπενεαθάζζζμ φρμξ. Οζ πζμκμπηχζεζξ είκαζ εκημκυηενεξ ημοξ δφμ πνχημοξ ιήκεξ 
ημο πνυκμο. ηδ Γδιμηζηή εκυηδηα παναηδνείηαζ ηαζ ανηεηά ζοπκά μιζπθχδδξ 
αηιυζθαζνα, πνυαθδια πμο εκηείκεηαζ ημ ιήκα Μάνηζμ. Γοκαημί άκειμζ δεκ 
ηαηαβνάθμκηαζ ζηδκ πενζμπή, αθμφ ςξ επί ης πθείζημκ ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 1 ηαζ 4 
ιπμθυν ηαε‘ υθδ ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ. Τπάνπεζ επίζδξ ορδθή ζοπκυηδηα 
ηαηαζβίδςκ εκίμηε ηαζ ιε παθαγυπηςζδ. Ζ εηήζζα δζαθμνά ιεηαλφ ηδξ ιέβζζηδξ ηαζ ηδξ 
εθάπζζηδξ εενιμηναζίαξ ημο έημοξ ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 12 μC ηαζ 13 μC ηαζ ζφιθςκα 
ιε ζημζπεία ηδξ Δεκζηήξ Μεηεςνμθμβζηήξ Τπδνεζίαξ δ ιέβζζηδ δζαθμνά βζα ηδκ 
πενίμδμ 1970-1997 ζδιεζχκεηαζ ημ ιήκα Αφβμοζημ, εκχ ημ ιζηνυηενμ πμζμζηυ 

δθζμθάκεζαξ ζε χνεξ παναηδνείηαζ βζα ηδκ πενίμδμ 1977-1998 ημ ιήκα Φεανμοάνζμ. 
Ζ ιέζδ εηήζζα οβναζία ημο αένα ηοιαίκεηαζ πενί ημοξ 62/65 ααειμφξ.  

Γημοηική ενόηηηα Λειανοκλαδίος  

Ζ εέζδ ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ Λζακμηθαδίμο δεκ παναημθμοεείηαζ ιεηεςνμθμβζηά 
αθθά εα ιπμνμφζαιε κα ακαθένμοιε υηζ παναηδνμφκηαζ ηα ίδζα πενίπμο 
ηθζιαημθμβζηά παναηηδνζζηζηά πμο ζοκακηάιε ηαζ ζηδκ Γδιμηζηή Δκυηδηα Λαιίαξ. 

Γημοηική ενόηηηα Παύλιανηρ  

Ζ εέζδ ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ Παφθζακδξ δεκ παναημθμοεείηαζ ιεηεςνμθμβζηά 
αθθά εα ιπμνμφζαιε κα ακαθένμοιε υηζ παναηηδνίγεηαζ απυ ζπεηζηά ιέηνζμ φρμξ 
ανμπμπηχζεςκ, εενιυ πεζιχκα ηαζ λδνή πενίμδμ ιεβάθδξ δζάνηεζαξ. Σμ εένμξ είκαζ 
ζπεηζηά δνμζενυ ηαζ δζανηεί απυ ημκ Ημφκζμ ιέπνζ ημ επηέιανζμ. Θενιυηενμζ ιήκεξ 
είκαζ μ Ημφθζμξ ηαζ μ Αφβμοζημξ. ηδκ πενζμπή παναηδνείηαζ ζπάκζα παβεηυξ εκχ δ 

εενιμηναζία δεκ πέθηεζ ηάης απυ 0μ C. Τπάνπεζ αναζή πζμκυπηςζδ ζοκήεςξ ημ 
δζάζηδια ιεηαλφ Ηακμοανίμο ηαζ Μανηίμο. Οζ εενιμηναζζαηέξ απμηθίζεζξ είκαζ ήπζεξ.  

Ζ ιέζδ κέθςζδ ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ πενίπμο 4,9 υβδμα ημ Φεανμοάνζμ ηαζ 2 υβδμα 
ημκ Αφβμοζημ. Ο ιέζμξ ανζειυξ αίενζςκ διενχκ (κέθςζδ ιεηαλφ 0 ηαζ 1,5 υβδμα) 
ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 17,9 πενίπμο ημκ Αφβμοζημ ηαζ 4,9 διενχκ ημ Φεανμοάνζμ ζηζξ 
πεδζκέξ πενζμπέξ. 

2.1.3.2 Λατομεία – Ορυχεία – Κοιτάσματα  

Απυ άπμρδ μνοηημφ πθμφημο ζηδκ πενζμπή ημο Γήιμο πανμοζζάγμκηαζ ηονίςξ 

θαημιεία αδνακχκ οθζηχκ βφνς απυ ηδκ πυθδ ηδξ Λαιίαξ ηαζ ζδζαίηενα ζηδκ 
ακαημθζηή πενίιεηνμ ηδξ πυθδξ, ζηδ βεζημκζά ηςκ ζοκμζηζχκ ηαζ μζηζζιχκ Νέαξ 
Μαβκδζίαξ, Ρμδίηζαξ, Μεβάθδξ Βνφζδξ ηαζ Αβίαξ Παναζηεοήξ. ηδκ ίδζα ςξ άκς 
πενζμπή αθθά εηηυξ ηδξ πενζιέηνμο ηαζ εηηυξ εέαξ ηςκ ςξ άκς αζηζηχκ πενζμπχκ 
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μνίζηδηε, ιε απυθαζδ ημο Νμιάνπδ Φεζχηζδαξ, «Λαημιζηή Πενζμπή Λαιίαξ». Απυ 
ημοξ επηά (7) θαημιζημφξ πχνμοξ ηδξ πενζμπήξ θεζημονβμφκ μζ δφμ (2).  

Δηηυξ θαημιζηήξ πενζμπήξ θεζημονβμφκ αηυιδ ηέζζενα (4) ιεβάθα θαημιεία ελυνολδξ 
αζαεζηυθζεμο ηαζ παναβςβήξ αδνακχκ οθζηχκ ιε πνμαθδιαηζηέξ ζοκεήηεξ 
θεζημονβίαξ ςξ πνμξ ημ εεζιζηυ ημοξ ηαεεζηχξ ηαζ μπςζδήπμηε «εηηυξ 
πενζααθθμκηζημφ εθέβπμο» ζε ζπέζδ ιε ηδκ οβζεζκή δζααίςζδ ηςκ ηαημίηςκ ηςκ 
βεζημκζχκ ηδξ πυθδξ ηδξ Λαιίαξ ηαζ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πμζυηδηα ηδξ εέαξ ηδξ πυθδξ 
απυ ηα ζδιακηζηυηαηα βζα ηδκ αλία ηδξ ζδιεία ημο Γζεεκμφξ ηαζ Βαζζημφ Οδζημφ 
Γζηηφμο ηδξ πχναξ (ΠΑΘΔ). 

ηδκ πενζμπή ηδξ Οίηδξ οπάνπμοκ δφμ ιεηαθθεία αςλίηδ, έκα ζηδκ πενζμπή Γφμ 
Βμοκχκ ηαζ έκα δεφηενμ ζηδκ διζμνεζκή πενζμπή ημο Γ.Γ. Μελζαηχκ. Σδκ πενζμπή 
ηέικεζ ιεηαθθεοηζηή γχκδ ζοκμθζηήξ έηηαζδξ 14.000 ζηνειιάηςκ απυ ηα μπμία ηα 
11.000 είκαζ εκηυξ ηδξ Γδιμηζηήξ εκυηδηαξ Τπάηδξ ηαζ ηαηακέιμκηαζ ζηα Γ.Γ. 
Μελζαηχκ (6.000 ζην.) ηαζ Κμιπμηάδςκ (5.000 ζην.). διεζχκεηαζ υηζ αοηή δ 
ιεηαθθεοηζηή γχκδ ανίζηεηαζ μθυηθδνδ εκηυξ ηδξ πενζθενεζαηήξ γχκδξ ημο Δεκζημφ 
Γνοιμφ Οίηδξ εκχ ηαθφπηεζ 8.000 ζην. απυ ημκ πονήκα ημο, δδθαδή ζημ 1/4 
πενίπμο ηδξ έηηαζδξ ημο. Σα πνμαθήιαηα ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ ιεηαθθείςκ 
ζπεηίγμκηαζ ηφνζα ιε ηδκ απυεεζδ ηςκ αδνακχκ οθζηχκ. Οζ απμεέζεζξ αοηέξ 
δδιζμονβμφκ, πένα απυ ηζξ αζζεδηζηέξ αθθμζχζεζξ, ηαζ γδηήιαηα επίπςζδξ 
ζδιακηζηχκ εηηάζεςκ. Ζ οπμπνέςζδ απμηαηάζηαζδξ ηςκ ιεηαθθεοηζηχκ πχνςκ 
ιεηά απυ εζδζηή ιεθέηδ απμηαηάζηαζδξ, δεκ έπεζ ηδνδεεί ιέπνζ ζήιενα. ηδκ πενζμπή 
ηςκ Γφμ Βμοκχκ δ εηιεηάθθεοζδ δεκ είκαζ μναηή χζηε κα δδιζμονβεί μπθήζεζξ. 

Ακηίεεηα ζηδκ πενζμπή Μελζαηχκ μζ απμεέζεζξ, θυβς ηςκ ιεβάθςκ ηθίζεςκ, έπμοκ 
δδιζμονβήζεζ ιεβάθεξ ηαηαζηνμθέξ ζηδ εαικχδδ αθάζηδζδ ζηα ηαηάκηδ ηαζ μπηζηέξ 
μλφηαηεξ ακηζεέζεζξ, μναηέξ απυ πμθφ ιαηνζά, θυβς ηδξ θφζδξ ηςκ αζαεζημθζεζηχκ 
αδνακχκ. 

2.1.3.3 εισμικότητα 

Ζ βέκεζδ ζεζζιχκ ζηδκ πενζμπή παναηηδνίγεηαζ απυ επζθακεζαημφξ ζεζζιμφξ, ιέζμο 
εζηζαημφ αάεμοξ έςξ 10 Km, μζ μπμίμζ, ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ηεηημκζηή ηδξ Ακαημθζηήξ 
Μεζμβείμο ηαζ εζδζηυηενα, ιε ημ ζδζαίηενμ βεςηεηημκζηυ ηαεεζηχξ ελέθζλδξ ηαζ ηίκδζδξ 
ηςκ Λζεμζθαζνζηχκ πθαηχκ ημο «Δθθδκζημφ Συλμο». ηδκ εονφηενδ πενζμπή, έπμοκ 
δζαπζζηςεεί ηνεζξ ζεζζιζηέξ γχκεξ: 

 1δ : Καηά ιήημξ ημο Βυνεζμο εοαμσημφ ηυθπμο  

 2δ : Σμ ακαημθζηυ ηιήια ημο ημνζκεζαημφ ηυθπμο  

 3δ : Σμ Βυνεζμ ηιήια ημο κυηζμο εοαμσημφ ηυθπμο έςξ ημ ηυθπμ ηςκ αθηομκίδςκ, 
ηαζ δζεφεοκζδ Ακαημθζηή – Γοηζηή. 

φιθςκα ιε ημκ Ακηζζεζζιζηυ Κακμκζζιυ, (ΔΑΚ 2000) ηαζ ηζξ ηνμπμπμζήζεζξ ημο 
2003, δ εονφηενδ πενζμπή ηδξ Φεζχηζδαξ, εκηάζζεηαζ, ζηδκ ηαηδβμνία ΗΗ, ζημ Υάνηδ 
εζζιζηήξ Δπζηζκδοκυηδηαξ, ζηδκ μπμία ακηζζημζπεί ζεζζιζηή επζηάποκζδ εδάθμοξ, 
[Α= α x g], ιε α=0,24. 

Ζ ζζημνία ηαηαζηνμθχκ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή δζενεφκδζδξ πανμοζζάγεζ παιδθή 
ζοπκυηδηα, ιε ιεβάθδ ζπεηζηά πενίμδμ επακάθδρδξ, ιε ηδκ δζαθμνά υηζ ηα 
θαζκυιεκα ηαζ μζ γδιζέξ απυ ζεζζιμφξ πμο έπμοκ ηαηαβναθεί είκαζ ιεβάθδξ έκηαζδξ 
ηαζ υπμο πζεακά μθείθμκηαζ ζε ηζκήζεζξ πμο ζοζπεηίγμκηαζ ιε ηδ 3δ ηαζ ηδκ 1δ 
εζζιζηή Εχκδ. 

οιπεναζιαηζηά, ακαιέκεηαζ ζπεηζηά ιζηνυξ ανζειυξ ζζπονχκ ζεζζιχκ ιε ιέβεευξ 
πμο ιπμνεί κα θεάζεζ ηαζ ημοξ επηά ααειμφξ. Σμ βες-ηεηημκζηυ ηαεεζηχξ 
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ζπδιαηζζιχκ ηαζ δ αθθδθμοπία αοηχκ, είκαζ ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ 
επζζθαθέξ βζα ηδκ αζθάθεζα ηςκ ηαηαζηεοχκ ηαζ ηονίςξ βζα εηείκεξ βζα ηζξ μπμίεξ 
δεκ έπμοκ θδθεεί οπυρδ ακηζζεζζιζηέξ πανάιεηνμζ ζπεδζαζιμφ.  

Γεκζηυηενα υιςξ, ημ βεβμκυξ υηζ ζηδκ πενζμπή μζ ζεζζιμί ειθακίγμοκ ιεβάθδ πενίμδμ 
επακάθδρδξ, είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ, θυβς ηδξ έιιεζδξ επζηζκδοκυηδηαξ ζηδκ 
αζθάθεζα ηςκ ηαηαζηεοχκ δ μπμία ιπμνεί κα πνμηφρεζ απυ ηδκ επακάπαοζδ ςξ 
πνμξ ημ ηίκδοκμ ηαζ κα μδδβήζεζ ζηδ παθάνςζδ ημο ακηζζεζζιζημφ ζπεδζαζιμφ ηςκ 
κέςκ ηαζ ηδξ ακηζζεζζιζηήξ εςνάηζζδξ ηςκ οθζζηάιεκςκ ηαηαζηεοχκ.  

2.1.3.4 Επιφανειακά και Τπόγεια Νερά – Τδάτινοι Πόροι 

Ο Γήιμξ Λαιζέςκ ανέπεηαζ ζηα κμηζμ-ακαημθζηά απυ ημ Μαθζαηυ Κυθπμ, ιζηνυ 
ηθεζζηυ ηυθπμ πμο ζοκδέεηαζ ιε ημ Αζβαίμ Πέθαβμξ ηαζ ημ αυνεζμ Δοαμσηυ Κυθπμ. 
Ίθμξ μ πανάηηζμξ πχνμξ ζηδκ πενζμπή ημο Γήιμο Λαιζέςκ, πμο απμηεθεί ημ 

εζςηενζηυ ηιήια ημο Μαθζαημφ Κυθπμο, ηαηαθαιαάκεηαζ απυ ηζξ εηαμθέξ ημο 
πενπεζμφ Πμηαιμφ. 

Γεκ ηαηαβνάθμκηαζ αηηέξ πνμζθενυιεκεξ βζα ημθφιαδζδ ζηδκ πενζμπή ημο Γήιμο 
Λαιζέςκ. Ζ αθζεία ζημκ Μαθζαηυ Κυθπμ επζηνέπεηαζ ιυκμ ςξ πανάηηζα εκχ ζε 
μνζαηά ηιήιαηα ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο ακαπηφζζμκηαζ εαθάζζζεξ 
οδαημηαθθζένβεζεξ. 

Σμ οδνμβναθζηυ δίηηομ ημο πενπεζμφ είκαζ ημ ηονίανπμ ηδξ πενζμπήξ ηαζ ακήηεζ 
ζημκ δεκδνζηζηυ ηφπμ αθθά ακαπηφζζεηαζ ηονίςξ ηαηά ημκ επζιήηδ άλμκά ημο. 
Κφνζμξ παναπυηαιμξ ημο πενπεζμφ πμο ακαπηφζζεηαζ ζηα ακαημθζηά μνεζκά ημο 
Γήιμο Λαιζέςκ είκαζ μ Ξδνζάξ Λαιίαξ. διακηζηυ είκαζ ηαζ ημ Μπεηζυνεια ζηδκ ίδζα 
ακαημθζηή μνεζκή πενζμπή. Σμ παναπάκς οδαηζηυ ζφζηδια εκηάζζεηαζ ζημ οδαηζηυ 
δζαιένζζια ηδξ Ακαημθζηήξ ηενεάξ Δθθάδαξ. ημ κμηζμ-δοηζηυ υνζμ ημο Γήιμο 

ηοθάεζ μ Γμνβμπυηαιμξ, απυ ηζξ πδβέξ ημο μπμίμο οδνεφεηαζ μ Γήιμξ Λαιζέςκ. ηδκ 
ίδζα πενζμπή, ζοκακηάηαζ ηαζ μ Αζςπυξ Πμηαιυξ πμο ζοιαάθθεζ ζημ πενπεζυ 
Πμηαιυ.  

► χζηεκα πεξρεηνχ πνηακνχ 

Σδκ πενζμπή ημο Γήιμο Λαιζέςκ, δζαννέεζ μ πμηαιυξ πενπεζυξ, μ μπμίμξ πδβάγεζ 
απυ ημκ Σοιθνδζηυ ζε ορυιεηνμ 2.327 ι. ηζ έπεζ ζοκμθζηυ ιήημξ 85 πθι. Σμ 
ζφζηδια ημο πενπεζμφ πμηαιμφ είκαζ απυ ηα ζδιακηζηυηενα ζηδκ Δθθάδα. Ζ θεηάκδ 
ημο έπεζ ζοκμθζηυ ιήημξ πενίπμο 85 πθι. ηαζ πθάημξ 25 πθι. Ο Γήιμξ Λαιζέςκ 
ζοιιεηέπεζ ζημ ηνίζζιμ ηιήια ηςκ εηαμθχκ ημο Πμηαιμφ, υπμο ηαηάκηδ ηδξ Παθαζάξ 
Δεκζηήξ Οδμφ Αεδκχκ – Λαιίαξ δζπάγεηαζ ζε δφμ ημίηεξ ιέζς Σεπκζημφ ·νβμο 
(Μενζζηή), ζηδ θοζζηή ημίηδ ηδξ «Αθαιάκαξ» ηαζ ηδκ ηεπκδηή ημίηδ «Νέαξ Κμίηδξ 
πενπεζμφ». Σμ ιέζμ ορυιεηνμ ηδξ θεηάκδξ είκαζ 810 ι. Ζ ζοκμθζηή έηηαζή ηδξ είκαζ 
2.100 Km2, εκχ μ οδνμηνίηδξ ηδξ μνίγεηαζ δοηζηά απυ ημ υνμξ Σοιθνδζηυξ, αυνεζα 

απυ ημ υνμξ Ίενοξ ηαζ κυηζα απυ ημοξ μνεζκμφξ υβημοξ ηςκ Βανδμοζίςκ, ηδξ Οίηδξ 
ηαζ ημο Καθθζδνυιμο. 

Ζ πενζμπή ημο πενπεζμφ πμηαιμφ έπεζ παναηηδνζζηεί  ςξ  εοπνυζαθδηδ 
ζφιθςκα  ιε  ηδκ  ΚΤΑ  147070/21‐1‐2014 
(ΦΔΚ  3224Β/2014). Γζα ηδκ πενζμπή αοηή δεκ έπεζ εεζιμεεηδεεί Πνυβναιια Γνάζδξ. 

Ζ  Λεηάκδ  Απμννμήξ  πενπεζμφ,  ζοκμθζηήξ  έηηαζδξ  πενίπμο  2317 
km2 ,  είκαζ  ζε  ιεβάθμ  πμζμζηυ  δαζχδδξ  (59,6%  ηδξ  ζοκμθζηήξ  έηηαζδξ),  εκχ 

 
ζδιακηζηυ  είκαζ  ημ  πμζμζηυ  ηδξ  θεηάκδξ  πμο  ηαθφπηεηαζ απυ ηαθθζένβεζεξ (26,5
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% ηδξ ζοκμθζηήξ έηηαζδξ). Απυ αμζηυημπμοξ ηαθφπηεηαζ ιυθζξ ημ  8,7% ηδξ ζοκμθζη
ήξ έηηαζδξ. 

Δζδζηυηενα μ πενπεζυξ εηαάθθεζ ζηδ εάθαζζα ζημ ΝΓ ηιήια ημο Μαθζαημφ ηυθπμο 
ηαζ ζπδιαηίγεζ έκακ ζδζαίηενα αλζυθμβμ οβνμαζυημπμ, ημ Λζαάνζ ιε έηηαζδ πενίπμο 
500 εηηανίςκ. Σμ ζφκμθμ ηδξ έηηαζδξ ηςκ εηαμθχκ ημο είκαζ 10.000 εηηάνζα. Σμκ 
πενπεζυ ηνμθμδμημφκ 63 πείιαννμζ, ιυκζιδξ ή πανμδζηήξ νμήξ, ηαζ έκα πθήεμξ 
νειάηςκ ιε ηονζυηενμ ημ νέια, ημ μπμίμ πενκάεζ ιέζα απυ ηδκ πυθδ ηδξ Λαιίαξ 
(Ξδνζάξ). Ο πείιαννμξ Ξδνζάξ ζοιαάθθεζ ζημ πενπεζυ εκηυξ ηδξ ηηδιαηζηήξ έηηαζδξ 
ημο Γήιμο Λαιζέςκ ιε θεηάκδ 82 η.πθι. ηαζ ιέζμ ορυιεηνμ 617 ι. Ο Ξδνζάξ 

εηαάθθεζ ζηδκ Σάθνμ Λαιίαξ, δ μπμία απμηεθεί ηεπκδηυ απμδέηηδ βζα ηδκ 
απμπέηεοζδ ηςκ παιδθχκ εηηάζεςκ πμο ηείκηαζ ηαηάκηδ ηδξ παθαζάξ 
ζδδνμδνμιζηήξ Γναιιήξ. 

Ζ ημζθάδα ημο πενπεζμφ είκαζ πμθφ πθμφζζα ζε πδβαία ροπνά φδαηα, ηονίςξ ζηδκ 
πενζμπή επαθήξ ηςκ δζανδβιέκςκ αζαεζημθίεςκ ηδξ πενζμπήξ Οίηδξ – Καθθζδνυιμο,  
υπμο ειθακίγμκηαζ πδβέξ οπενπεζθίζεςξ ζημοξ Μελζάηεξ, Κμιπμηάδεξ, Γμνβμπυηαιμ 
ηαζ Μαονμκένζ. Απυ ηδκ αυνεζα πθεονά ειθακίγμκηαζ πήβεξ ζηδ Μεβάθδ Βνφζδ ηαζ 
ζηδ Μαονμιακδήθα. Ζ πενζμπή είκαζ επίζδξ πθμφζζα ζε πδβαία εενιά φδαηα πμο 
δίδμοκ ηζξ βκςζηέξ ζαιαηζηέξ εενιέξ πδβέξ (Τπάηδ, Θενιμπφθεξ, Καιέκα Βμφνθα, 
ηθπ.). 

Οζ δζαεέζζιμζ οδαηζημί πυνμζ, ιε πανάθθδθδ εηιεηάθθεοζδ ηςκ οπμβείςκ ηανζηζηχκ 
δελαιεκχκ Οίηδξ ηαζ Καθθζδνυιμο, εηηζιάηαζ υηζ είκαζ δοκαηυκ κα ηαθφρμοκ ηζξ 
ακάβηεξ ηδξ πενζμπήξ ζε ανδεοηζηυ κενυ βζα ηαεανή ανδεφζζιδ έηηαζδ 220.000 ζην. 

πενίπμο, ηδξ μπμίαξ ανδεφεηαζ ήδδ πενίπμο ημ 50%.  

Σμ οδαηζηυ ζημζπείμ ημο πενπεζμφ πνμηαθεί ζοπκά πθδιιφνεξ ζηδκ πενζμπή ηδξ 
Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ Λαιίαξ, πμο μθείθμκηαζ ζηδκ ακεπάνηεζα ηςκ οθζζηαιέκςκ 
ημζηχκ, δδθαδή ηδξ παθαζάξ ηαζ ηδξ κέαξ ημίηδξ ημο πενπεζμφ, ηδξ Σάθνμο ηδξ 
Λαιίαξ, ηαζ ηςκ πεζιάννςκ ηαζ ηςκ νεοιάηςκ ηδξ πενζμπήξ.  

Ο πμηαιυξ πενπεζυξ ηαζ μζ παναπυηαιμζ ημο (Αζςπυξ, Γμνβμπυηαιμξ, Ξενζάξ)  

·καξ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ πμο ζοιαάθθεζ ζηδ δδιζμονβία πθδιιονχκ ηδξ 
ηεκηνζηήξ ημίηδξ ημο πενπεζμφ πμηαιμφ είκαζ ημ ιζηνυ ζπεηζηά ιήημξ ηςκ 
παναπμηάιςκ ημο κμηίμο μνεζκμφ ηιήιαημξ πμο δεκ είκαζ ζηακυ κα πανμπεηεφζεζ ηζξ  
ζδιακηζηέξ πμζυηδηεξ φδαημξ πμο δέπεηαζ ιε ηδκ ακαβηαία ηαπφηδηα απυ ηδκ 
ηεκηνζηή ημίηδ. Απμηέθεζια είκαζ δ ηαπεία ζοζζχνεοζδ ηςκ ηαηαηνδικζζιάηςκ ηδξ 
ηαηαζβίδαξ ζημκ ηάης νμο ημο πμηαιμφ πμο δεκ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα, απυ άπμρδ 

πχνμο ηαζ πνυκμο, κα δζμπεηεφζεζ ημκ οδάηζκμ υβημ ζημ Μαθζαηυ ηυθπμ.  

Σμ δέθηα ημο πενπεζμφ ανίζηεηαζ ζημ ακαημθζηυ ηιήια ημο Νμιμφ. Ακήηεζ ζημ 
θμαμεζδή ηφπμ ηςκ δέθηα ηαζ εηαάθθεζ ζημκ αααεή ηαζ παιδθήξ εκένβεζαξ Μαθζαηυ 
ηυθπμ. Ο νμοξ ημο πμηαιμφ έπεζ αθθάλεζ πμθθέξ θμνέξ, παναιέκεζ ςζηυζμ ζημ κυηζμ 
ηιήια ηδξ ηάθνμο πνμζπχκμκηαξ ηδκ πενζμπή ιπνμζηά απυ ηζξ Θενιμπφθεξ. Ζ 
ηεθεοηαία θμνά πμο είπε εηηναπεί δ ημίηδ ημο πενπεζμφ ήηακ ημ 1889 υηακ επήθεε 
νήλδ ημο θοζζημφ ηδξ ακαπχιαημξ. Ζ αφθαηα οπενπείθζζδξ πμο δζακμίπεδηε ημ 
1957-58 αυνεζα ηδξ ζδιενζκήξ ημίηδξ, έπεζ πνμζπχζεζ ιζα εηηεηαιέκδ αααεή πενζμπή 
ημο δοηζημφ Μαθζαημφ ηυθπμο. 

Ζ δεθηασηή πεδζάδα ημο πενπεζμφ απμηεθείηαζ απυ ηα ακαπχιαηα ηςκ 
δζαηθαδζγυιεκςκ ημζηχκ, ηςκ ιεηαλφ αοηχκ δεθηασηχκ εθχκ ηαζ αάθηςκ, ηςκ 
παθζννμσηχκ επζθακεζχκ, ημ ιέηςπμ ημο δέθηα ηαζ ημ πνμδέθηα. Σμ παθαζυ κυηζμ 

ηιήια ημο δέθηα έπεζ ζηαεενμπμζδεεί ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, εκχ ζοκεπίγεηαζ δ 
πνυζπςζδ ημο αυνεζμο ηιήιαημξ. 
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Αημθμοεχκηαξ ηδ νμή ημο πμηαιμφ πενπεζμφ απυ δοηζηά πνμξ ακαημθζηά μζ 
επζιένμοξ θεηάκεξ απμννμήξ είκαζ μζ ελήξ:  

 Λεηάκδ απμννμήξ ημο πεζιάννμο Ρμοζηζακίηδ, έηηαζδξ 258 Km2 

 Λεηάκδ απμννμήξ ηςκ οδαημνεοιάηςκ Βζημθζχηδ ηαζ Κάαμονμνέιαημξ, έηηαζδξ 

226.25Km2 

 Λεηάκδ απμννμήξ ημο Ανπαβζμνέιαημξ, έηηαζδξ 70.90 Km2, αυνεζα ημο πμηαιμφ 
πενπεζμφ 

 Λεηάκδ απμννμήξ ημο πεζιάννμο Βίζηνζγαξ, έηηαζδξ 342.82 Km2, κυηζα ημο 
πμηαιμφ πενπεζμφ ηαζ ηδξ θεηάκδξ απμννμήξ ημο Ανπαβζμνέιαημξ. 

 Λεηάκδ απμννμήξ ημο πεζιάννμο Τπάηδξ, έηηαζδξ 46.50 Km2, κυηζα ημο 

πμηαιμφ πενπεζμφ. 

 Λεηάκδ απμννμήξ ημο Βμσδμνέιαημξ,, έηηαζδξ 63.60 Km2, αυνεζα ημο πμηαιμφ 
πενπεζμφ ηαζ ΒΑ ηδξ θεηάκδξ απμννμήξ ημο πεζιάννμο Τπάηδξ. 

 Λεηάκδ απμννμήξ ημο Γνζιανζμνέιαημξ, έηηαζδξ 63.60 Km2, αυνεζα ημο 

πμηαιμφ πενπεζμφ 

 Λεηάκδ απμννμήξ ημο πεζιάννμο Καιανζςηήξ, έηηαζδξ 43.0 Km2, κυηζαημο 
πμηαιμφ πενπεζμφ ηαζ ηδξ θεηάκδξ απμννμήξ ημο Γνζιανζμνέιαημξ.  

 Λεηάκδ απμννμήξ ημο οδαημνεφιαημξ Γεναηάνδ, έηηαζδξ 39,1 Km2, ΝΓ ηςκ 
Κμιπμηάδςκ. 

 Λεηάκδ απμννμήξ ημο πεζιάννμο Γμνβμπμηάιμο, έηηαζδξ 57.50 Km2, κυηζα ηαζ 

ΝΓ ηδξ θεηάκδξ απμννμήξ ημο νέιαημξ Γεναηάνδ.  

 Λεηάκδ απμννμήξηδξ ηάθνμο ηδξ Λαιίαξ ηαζ ηςκ πεζιάννςκ Ξενζά ηαζ 
Παπαηονηζυπμοθμο (ή Μπεηζμνέιαημξ), έηηαζδξ 177.04 Km2, αυνεζα ημο 
πμηαιμφ πενπεζμφ ηαζ ηδξ εηηνμπήξ ημο. 

 Λεηάκδ απμννμήξ ημο πεζιάννμο Βανδαηχκ ηαζ ημο πμηαιμφ Αζςπμφ, έηηαζδξ 

140.25 Km2, δοηζηά ηδξ Αθαιάκαξ. 

 Λεηάκδ απμννμήξ Γαιάζηαξ, έηηαζδξ 6.00 Km2, πμο έπεζ ςξ ΒΓ υνζμ ηιήια ηδξ 
Αθαιάκαξ. 

Λυβς ηςκ παιδθχκ ορμιέηνςκ ημο εδάθμοξ ηαζ ηδξ ιεβάθδξ δζάεεζδξ 
επζθακεζαηχκ κενχκ δ ζηάειδ ημο οπυβεζμο θνεάηζμο μνίγμκηα ζημ πεδζκυ ηιήια 
ανίζηεηαζ πμθφ ρδθά ηαζ ηαηά ηδ πεζιενζκή πενίμδμ θεάκεζ ιέπνζ ηδκ επζθάκεζα ημο 
εδάθμοξ ηαζ ημπζηά ηαζ πάκς απ' αοηήκ. 

ηδκ ορδθή ζηάειδ ημο θνεάηζμο μνίγμκηα, εηηυξ απυ ηα παναπάκς, ζε ιεβάθμ 

ααειυ ζοιαάθθεζ ηαζ ημ ποηκυ απμζηναββζζηζηυ ηαζ ανδεοηζηυ δίηηομ, ημ μπμίμ ζημ 
ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο είκαζ ακεπέκδοημ, επζηνέπμκηαξ ηδ δζήεδζδ ζημ οπέδαθμξ, 
αθθά ηαζ ζοιαάθθμκηαξ ζηδ ιείςζδ ηςκ ιδπακζηχκ ζδζμηήηςκ ηςκ εδαθχκ.  

διακηζηυ είκαζ κα ακαθενεεί υηζ ζηδκ πενζμπή ημο πενπεζμφ αζηείηαζ ηαζ δ 
δναζηδνζυηδηα ηδξ μνεζκήξ αθζείαξ πάνζξ ζηα πμηάιζα ηαζ ηα οδάηζκα νέιαηα πμο 
δζαννέμοκ ηδκ πενζμπή αοηή. 

Ζ αθζεία αζηείηαζ ηονίςξ ζηζξ πενζμπέξ: Ρμδςκζάξ, οηά, Βαζζθζηχκ, Λαδζημφξ, 
Μελζαηχκ, Κμιπμηάδςκ, Μεζμπςνίμο, Τπάηδξ, Πενζζηενίμο ηαζ Πφνβμο. 

Σα είδδ ρανζχκ πμο αθζεφμκηαζ είκαζ ιπνζάκεξ, ηοπνίκμζ (ιμοζηαηάδεξ), πέζηνμθεξ, 
αζπνάδεξ, ηανααίδεξ ηαζ πέθζα. 
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Πνμηεζιέκμο κα δζενεοκδεεί δ πμζυηδηα αθθά ηαζ δ πμζυηδηα ηςκ οδνεοηζηχκ πυνςκ 
ηδξ Γδιμηζηήξ εκυηδηαξ Τπάηδξ γδηήεδηε απυ ημ Η.Γ.Μ.Δ δ εηπυκδζδ 
οδνμβεςθμβζηήξ ιεθέηδξ ιε ζημπυ ηδκ ηαηαβναθή ηςκ οδνεοηζηχκ πυνςκ ηαζ ηδ 
ζςζηή δζαπείνζζή ημοξ ζηα υνζα ηδξ Γδιμηζηήξ εκυηδηαξ  υπςξ επίζδξ ηαζ ηδκ 
οπμαμθή πνμηάζεςκ επίθοζδξ οδνεοηζηχκ ακαβηχκ πμο οπάνπμοκ. ηα πθαίζζα ηδξ 
ακςηένς ιεθέηδξ, πμο εηπμκήεδηε ημκ Αφβμοζημ ημο 2002, ελήπεδζακ ηα αηυθμοεα 
ζοιπενάζιαηα: 

 Οζ ακάβηεξ ζε κενυ ηςκ ηαημίηςκ ηςκ Σμπζηχκ ημζκμηήηςκ  ηδξ Γδιμηζηήξ 

Δκυηδηαξ Τπάηδξ, ζε βεκζηέξ βναιιέξ, ηαθφπημκηαζ απυ ημκ ζφκδεζιμ 
«πενπεζάδμξ» αθθά ηαζ απυ ηδκ πθδεχνα πδβχκ ηαζ βεςηνήζεςκ πμο 
οπάνπμοκ ζηδ Γδιμηζηή Δκυηδηα Τπάηδξ. ·κημκα πνμαθήιαηα επάνηεζαξ 
παναηδνμφκηαζ ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ, θυβς αολδιέκςκ ακαβηχκ, ζηζξ Σ.Κ. 
Ανβονμπςνίμο, Γάθκδξ, Πφνβμο, Μεζμπςνίμο, Πενζζηενίμο, Καζηακζάξ, Λφπκμο, 
Κμιπμηάδςκ, οηά, Βαζζθζηχκ ηαζ Κανοάξ. 

 Ζ βεκζηή εζηυκα ηςκ οδνεοηζηχκ οπμδμιχκ είκαζ πμθφ ηαθή ηαζ είκαζ ζδιακηζηυ 
υηζ δ Γδιμηζηή Δκυηδηα ακηζιεηςπίγεζ ιε επζηοπία ημ εέια. Αηυια κα ημκζζηεί υηζ 

ιε ηδ δδιζμονβία κέμο ζοκδέζιμο φδνεοζδξ (Κακάθζα), απυ ηζξ πδβέξ 
Αζπνυανοζδ ηαζ Κοδςκζά ηςκ μπμίςκ ημ κενυ νέεζ ακεηιεηάθθεοημ, δεκ 
πνυηεζηαζ κα οπάνλμοκ ζημ άιεζμ ιέθθμκ οδνεοηζηά πνμαθήιαηα. Με ηδκ 
ηαηαζηεοή ηςκ πνμαθεπυιεκςκ δελαιεκχκ ηέθμξ εα μθμηθδνςεμφκ μζ 
οδνεοηζηέξ οπμδμιέξ. 

Απυννμζα ηδξ φπανλδξ πδβχκ ιε ηαθήξ πμζυηδηαξ κενυ είκαζ δ εβηαηάζηαζδ ημπζημφ 
ενβμζηαζίμο ειθζάθςζδξ θοζζημφ ιεηαθθζημφ κενμφ.  

► Μαιηαθφο Κφιπνο 

Ο Μαθζαηυξ είκαζ έκαξ ηθεζζηυξ ηαζ πμθφ αααεήξ ζε ανηεηά ζδιεία ηυθπμξ, πμο 
δέπεηαζ ηα κενά ημο πενπεζμφ. Υαναηηδνζζηζηή είκαζ δ πανμοζία πμθθχκ μνβακζηχκ 
μοζζχκ εζδζηά ημκηά ζηζξ εηαμθέξ ημο πμηαιμφ, ηαεχξ ηαζ μζ δζαθμνέξ ζηδκ 
αθαηυηδηα ημο κενμφ απυ ηζξ εηαμθέξ πνμξ ηα ακμζπηά. Ο πενπεζυξ ιεηαθένεζ ζημ 

Μαθζαηυ ηυθπμ πμθθέξ θενηέξ φθεξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηα αζηζηά θφιαηα ηδξ 
πενπεζάδαξ ηαζ ηδξ Μαηναηχιδξ, ηα απυαθδηα δζαθυνςκ αζμιδπακζηχκ ιμκάδςκ 
πμο ανίζημκηαζ ηαηά ιήημξ ηδξ ημζθάδαξ ημο ηαζ ηονίςξ ηα θοημθάνιαηα ηαζ ηα 
θζπάζιαηα απυ ηζξ βφνς ηαθθζενβμφιεκεξ εηηάζεζξ. Δδχ εηνέμοκ αηυιδ ηα θφιαηα 
ανηεηχκ μζηζζηζηχκ πενζμπχκ, ιεβάθςκ ιμκάδςκ αζμιδπακίαξ, ζθαβείςκ, 
εθαζμονβείςκ η.ά., ανηεηά απυ ηα μπμία δεκ οθίζηακηαζ αζμθμβζηυ ή πδιζηυ 
ηαεανζζιυ. Απμηέθεζια υθςκ αοηχκ είκαζ δ ηαηάζηαζδ εοηνμθζζιμφ ζηδκ μπμία 
ανίζηεηαζ μ ηυθπμξ. 

Ζ αθζεία απαβμνεφεηαζ ζηδκ αααεή εαθάζζζα πενζμπή ημο Λζαανίμο δ μπμία απμηεθεί 
θοζζηυ ζπεομπαναβςβζηυ πάνημ (Π.Γ. 144/86), πμο ειπθμοηίγεζ ιε ράνζα ημκ 
Μαθζαηυ ηυθπμ. ηδκ πενζμπή ημο Μαθζαημφ ηυθπμο ακαπηφζζεηαζ ζδιακηζηυξ 
ανζειυξ μζηναημηαθθζενβεζχκ. Οζ οθζζηάιεκεξ ιμκάδεξ ηαθφπημοκ 208 ζηνέιιαηα 

εαθάζζζμο πχνμο, εκχ έπεζ ιεθεηδεεί δ αλζμπμίδζδ επί πθέμκ έηηαζδξ ηδξ ηάλδξ ηςκ 
758 ζηνειιάηςκ. 

Γεκζηά, δ πμζυηδηα ημο οδάηζκμο πενζαάθθμκημξ παναηηδνίγεηαζ ηαθή, εκχ μ 
εοηνμθζζιυξ θαίκεηαζ κα είκαζ δ ηφνζα εκδεπυιεκδ απεζθή βζα ημ εαθάζζζμ 
μζημζφζηδια. ίβμονα απαζηείηαζ μνεμθμβζηυξ ζπεδζαζιυξ ηςκ δζαθυνςκ 
δναζηδνζμηήηςκ ζηδκ πενζμπή (ημονζζιυξ, οδαημηαθθζένβεζεξ, βεςνβία) ηαζ έθεβπμξ 
ηδξ θεζημονβίαξ ημο αζμθμβζημφ ηαεανζζιμφ. Δπίζδξ, μ Μαθζαηυξ Κυθπμξ εα πνέπεζ 
κα εκηαπεεί ζημ δίηηομ ηςκ πενζμπχκ παναημθμφεδζδξ εαθάζζζμο πενζαάθθμκημξ 
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ημο Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. αθμφ ιαγί ιε ημκ Παβαζδηζηυ (πμο έπεζ ήδδ εκηαπεεί) ηαζ ημκ 
Δοαμσηυ, απμηεθμφκ έκα εκζαίμ ζφζηδια ηυθπςκ ηδξ ακαημθζηήξ ηεκηνζηήξ Δθθάδαξ.  

► Υείκαξξνο Ξεξηάο 

Ο πείιαννμξ Ξενζάξ, πμο δζαννέεζ ημ ακαημθζηυ άηνμ ηδξ πυθδξ ηδξ Λαιίαξ ηαζ 
ζοιαάθθεζ ζηδκ Σάθνμ ηδξ, απμηεθεί ζδιακηζηή εζηία νφπακζδξ, ηαεχξ 
πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ αοεαίνεηδ δζάεεζδ ηυζμ οβνχκ υζμ ηαζ ζηενεχκ απμαθήηςκ. 
Ζ δζεοεέηδζδ ημο έπεζ εβηνζεεί ιε πενζααθθμκηζημφξ υνμοξ (ΚΤΑ 74322/15.9.1977).  

Γημοηική Δνόηηηα ΤΠΑΣΗ  

Ζ ιμνθή ημο οδνμβναθζημφ δζηηφμο ζηδκ Γδιμηζηή Δκυηδηα Τπάηδξ έπεζ άιεζδ 
ζπέζδ ιε ηδκ θζεμθμβζηή δμιή, ηδκ ηεηημκζηή, ηα θοζζημπδιζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ 
ζηνςιάηςκ, ηδκ επμπζηή ηαηακμιή ηςκ ανμπμπηχζεςκ, ημ ααειυ δαζμηάθορδξ 
ηθπ.. 

Μζα απυ ηζξ ααζζηέξ αζηίεξ βζα ηζξ ιμνθμθμβζηέξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ ζηδκ 
εονφηενδ πενζμπή, είκαζ δ δζαανςηζηή ζηακυηδηα ηςκ κενχκ ηαζ δ ζοιαμθή ημοξ ζηδ 
δζαανςηζηή δζενβαζία. 

Σα ζδιακηζηυηενα νέιαηα ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ Τπάηδξ είκαζ ηα αηυθμοεα :  

 Σμ Γαθκυνεια : ανίζηεηαζ ζημ κυηζμ ηιήια ημο δδιμηζημφ δζαιενίζιαημξ ηαζ 
δζένπεηαζ αυνεζα ημο ημπζηήξ ημζκυηδηαξ Γάθκδ .  

 Σμ Λμββυνεια : ανίζηεηαζ ζημ κυηζμ ηιήια ημο δήιμο ηαζ δζένπεηαζ κυηζα ημο 
μζηζζιμφ Νεμπχνζ 

 Σμ Σνζακηαθοθθζάξ : ανίζηεηαζ ζημ κυηζμ ηιήια ημο δήιμο ηαζ δζένπεηαζ δοηζηά 

ηςκ μζηζζιχκ Πφνβμξ ηαζ Νεμπχνζ 

 Σμ  Μέβα νέια : ανίζηεηαζ ζημ κυηζμ ηιήια ημο δήιμο ηαζ δζένπεηαζ κυηζα ημο 
μζηζζιμφ Πφνβμξ  

 Ζ Κνφα Βνφζδ : ανίζηεηαζ ζημ κυηζμ ηιήια ημο δήιμο ηαζ δζένπεηαζ δοηζηά ημο 
μζηζζιμφ Νεμπχνζ 

 Σμ Κμοηζμθέηηα : ανίζηεηαζ ζημ ακαημθζηυ ηιήια ημο δήιμο ημκηά ζηα υνζα ηςκ 

κμιχκ Φεζχηζδαξ - Φςηίδαξ 

 Σμ Γεναηάνδ : ανίζηεηαζ ζημ αμνεζμακαημθζηυ ηιήια ημο δήιμο ηαζ δζένπεηαζ 
ημκηά ζημκ μζηζζιυ Κμιπμηάδεξ  

 Σμ Καηααυννεια: ανίζηεηαζ ζημ αμνεζμακαημθζηυ ηιήια ημο δήιμο ημκηά ζημκ 

μζηζζιυ Μελζάηεξ 

 Σμ Καιανζχηδ : ανίζηεηαζ ζημ αμνεζμακαημθζηυ ηιήια ημο δήιμο ηαζ δζένπεηαζ 
ακαημθζηά ημο μζηζζιμφ Μελζάηεξ  

 Ο Ξενζάξ: ανίζηεηαζ ζημ αυνεζμ ηιήια ημο δήιμο ηαζ πενκάεζ ημκηά ζηδκ Τπάηδ. 

 Σμ  Μανμφθδ : ανίζηεηαζ ζημ αυνεζμ ηιήια ημο δήιμο ηαζ δζένπεηαζ ακαημθζηά ημο 

μζηζζιμφ Ρμδςκζά 

 Σμ  ζδενά: ανίζηεηαζ ζημ αυνεζμ ηιήια ημο δήιμο ηαζ δζένπεηαζ δοηζηά ημο 
μζηζζιμφ Λαδζημφ 

 Ο  Ξενζάξ : ανίζηεηαζ ζημ δοηζηυ ηιήια ημο δήιμο ηαζ δζένπεηαζ ημκηά ζημκ 

μζηζζιυ Μεζμπχνζ. 
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► Φξάγκαηα 

ημκ Ήκαπμ πμηαιυ ή Βίζηνζγαξ, ημκηά ζημ δνυιμ οηά - Αβ. χζηδξ οπάνπεζ ημ 
«θνάβια ηδξ Βίζηνζγαξ» πμο ζφιθςκα ιε ζημζπεία ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ, έπεζ 
πανμπή 421 m3/sec. Σμ κενυ ιμζνάγεηαζ ζηδ Γδιμηζηή Δκυηδηα Τπάηδξ ηαζ ζηδ 
Γδιμηζηή Δκυηδηα πενπεζάδαξ. 

► Ηακαηηθέο πεγέο 

 Ζ ζαιαηζηή πδβή ηδξ Τπάηδξ είκαζ οδνμεεζμ-πθςνζμφπμξ ηαζ αθηαθζηχκ βαζχκ 

μλοπδβή εενιμηναζίαξ 33,5 0C, ναδζεκένβεζαξ 0,11 Mach. Ακααθφγεζ απυ αάεμξ 
18 ι. ιέζα ζε ιζα ηαηάθοηδ πενζμπή ηδξ πεδζάδαξ ημο πενπεζμφ ζημοξ 
πνυπμδεξ ηδξ Οίηδ.  ·πεζ εενιμηναζία παναπθήζζα ημο ζχιαημξ.  
Φοζζημπδιζηά ιμζάγεζ ιε ηζξ πδβέξ ROUAT ηδξ Γαθθίαξ. Σα κενά ηδξ εκδείηκοκηαζ 
βζα δενιαηζηά, νεοιαηζηά, αζεέκεζεξ ηοηθμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ ηαζ 
κεονμθοηζημφ ζοζηήιαημξ, θθεαίηζδεξ, παεήζεζξ ααθαίδςκ ηανδζάξ 
Υαναηηδνζζηζηυ ηδξ πδβήξ είκαζ υηζ έπεζ ιεβάθδ πμζυηδηα ακεναηζηχκ αθάηςκ ηαζ 
επμιέκςξ CO2, ημ μπ μίμ ηαηυπζκ παναηδνήζεςκ ηαζ ιεθεηχκ ημο Καεδβδηή 
Καναβημφκδ ημο Δεκζημφ Μεηζυαζμο Πμθοηεπκείμο, πνμηαθεί δζεφνοκζδ ηςκ 
πυνςκ ημο δένιαημξ ιε απμηέθεζια ηδκ ηαθφηενδ ακαπκμή αθθά ηαζ ηδ 
δζείζδοζδ μοζζχκ αζεένζςκ εθαίςκ δζαιέζμο ημο δένιαημξ ιεηά ηδκ 
Λμοηνμεεναπεία( HCO3 924 GR/LIT). 

 Οζ πδβέξ ημο Γμνβμπμηάιμο απμηεθμφκ οδνμαζυημπμ, πενζμπή ακεηηίιδηδξ αλίαξ, 
πμο εα ακαδεζηκφμκηαζ δζανηχξ θυβς ηαζ ηδξ ιεθθμκηζηήξ αλίαξ ημο κενμφ. Ζ 
πενζμπή είκαζ παναηηδνζζιέκδ ςξ πενζμπή ζδιακηζημφ θοζζημφ ηάθθμοξ, ιε ηζξ 
πδβέξ, ηζξ ιζηνέξ θίικεξ, ημοξ ηαηαννάηηεξ, ηδ πθςνίδα ηαζ ηδκ πακίδα. 
Γοζηοπχξ δεκ έπεζ βίκεζ ςξ ηχνα ηάπμζα ιεθέηδ βζα ηδκ μίημ-ημονζζηζηή ηδξ 
ακάδεζλδ. Οζ Πδβέξ ημο Γμνβμπμηάιμο εκηάζζμκηαζ ζημ πνυβναιια NATURA 
2000, υπςξ ηαζ υθδ δ ημζθάδα ημο πενπεζμφ 

► Φαξάγγηα, θαηαξξάθηεο 

Φανάββζ είκαζ έκα ηιήια κενμφ ιε ιία ιζηνή θεηάκδ ηνμθμδμζίαξ, ηθίζδ ζοκήεςξ 

ιεβαθφηενδ ημο 5% ηαζ ανίζηεηαζ ζε θάζδ δζάανςζδξ. Δίκαζ ζοκήεςξ δ αμοκίζζα 
δζαδνμιή εκυξ πμηαιμφ πμο οπυηεζηαζ ζε αζηαεείξ απμδυζεζξ, ημο μπμίμο δ 
ιεηαθμνζηή ζηακυηδηα είκαζ ζοκδεδειέκδ ιε ηζξ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ (ή) ημ 
θζχζζιμ ηςκ πζμκζχκ. 

Δκηυξ ηςκ μνίςκ ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ Γμνβμπμηάιμο, έπμοκ αζθαθζζηεί δφμ 
θανάββζα, πμο είκαζ ηα ελήξ: 

 Φαξάγγη Γνξγνπνηάκνπ  

6 πθι. ιεηά ηδ Μμκή Ακαθήρεςξ έλς απυ ημκ μζηζζιυ Γομ Βμοκά, ιεηά απυ έκα 
πςιαηυδνμιμ ζοκακηάιε έκα πθάηςια πμο ακ αημθμοεήζμοιε ηδκ πμνεία πνμξ 
Κμοιανίηζζ ακαγδηχκηαξ ημ εηηθδζάηζ Άβ. Πκεφια, ιε ηαηεφεοκζδ πνμξ ηα 
ακαημθζηά ιεηά απυ 25 πθι. δφζααημο πςιαηυδνμιμο ζοκακηάιε ηδκ είζμδμ ημο 
θαναββζμφ ζε ορυιεηνμ 1150 ι. Σμ θανάββζ πμο έπεζ ιήημξ 4100 ι., Απεζθή 
απμηεθεί ζημ θανάββζ αοηυ ημ έκημκμ οδαηζηυ απυεεια, ηαευθδ ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ, 
ιε ελαίνεζδ ηδκ πενίμδμ Ημφθζμξ-Οηηχανζμξ πμο δ ζηάειδ ημο κενμφ πέθηεζ εθαθνά, 
αθθά ηαζ δ δζέθεοζδ άβνζςκ γχςκ πμο ζε μνζζιέκα ζδιεία πνμηαθμφκ ηαημθζζεήζεζξ, 
αθθά ηαηά βεκζηή μιμθμβία δ μιμνθζά ημο ημπίμο απμγδιζχκεζ υζμοξ επζπεζνμφκ ηδκ 
ηαηάααζή ημο. Θεςνείηαζ ίζςξ ημ ημνοθαίμ θανάββζ ζηδκ Δθθάδα. Απυ ηδκ ανπαία 

εθθδκζηή ζζημνία, έπμοκ βναθηεί πμθθέξ ζζημνίεξ ηαζ ιφεμζ βζα ημ θανάββζ αοηυ. Δκηυξ 
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ημο θαναββζμφ ζοκακηάιε ηαηαννάηηδ φρμοξ 85 ι., ηαζ ιεηά έκα πμθφ ζημηεζκυ 
ζδιείμ πμο θυβς ημο κενμφ, απαζηεί ημθφιπζ. 

 Φαξάγγη Γχν Βνπλά 

Μεηά ημκ μζηζζιυ Γφμ Βμοκά ηαζ δίπθα ζηα μνοπεία, έπεζηα απυ 9 πθι. 
πςιαηυδνμιμο, ζε ορυιεηνμ 1180 ι. ζοκακηάιε ημ δεφηενμ αθθά ηαζ πζμ ιζηνυ 
θανάββζ εκηυξ ηςκ μνίςκ ηδξ Γδιμηζηήξ εκυηδηαξ, θανάββζ ιήημοξ 1900 ι. Σμ 
θανάββζ αοηυ είκαζ πςνμεεηδιέκμ ζε ορδθυ ορυιεηνμ, εθυζμκ δ ορμιεηνζηή 
δζαθμνά ιεηαλφ ημο παιδθυηενμο ηαζ ημο ορδθυηενμο ζδιείμο ημο είκαζ 580 ι. Σμ 
θανάββζ έπεζ κενυ βζα ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια ηδκ εανζκή πενίμδμ ηαζ εθυζμκ έπεζ 
πζυκζ δ Οίηδ. ηδκ έλμδμ ημο θαναββζμφ ςζηυζμ ηαζ ιεηά ηα μνοπεία ημ πενζαάθθμκ 
πανμοζζάγεζ ιία δοζάνεζηδ εζηυκα, βζαηί θυβς ηδξ μζηζζηζηήξ ακάπηολδξ, μ 
ζοβηεηνζιέκμξ πχνμξ ηαηέθδλε ςξ πχνμξ απυεεζδξ απμννζιιάηςκ.  

 Φαξάγγη Καθαβφο 

Σμ ζοκακηάιε ζημ δνυιμ πμο μδδβεί απυ Λαιία πνμξ Κανπεκήζζ ηαζ ιέζα απυ ημκ 
μζηζζιυ ηαονυξ ηαζ ημ ζδδνμδνμιζηυ ηαειυ Λζακμηθαδίμο, αημθμοεχκηαξ ημ 
δνυιμ πμο ηέικεζ ημ πενπεζυ ηαζ μδδβεί ζημ Γμνβμπυηαιμ. ε απυζηαζδ 1,4 πθι 
απυ ημ πςνζυ Κμιπμηάδεξ ηαζ ημκηά ζημ εηηθδζάηζ ημο Άβ. Ηςάκκδ είκαζ δ είζμδμξ 
ημο θαναββζμφ, ζε ορυιεηνμ 520 ι., ιήημοξ 3,2 πθι. Ζ ζηάειδ κενμφ ζημ θανάββζ 
είκαζ ακεααζιέκδ ηαηά ημοξ πνχημοξ ιήκεξ ημο πνυκμο ηαζ ζδζαίηενα ημ  ιήκα Μάνηζμ.  

 Φαξάγγη Γεξαθάξε 

Σμ ζοκακηάιε ζημ δνυιμ πμο μδδβεί απυ Λαιία πνμξ Κανπεκήζζ ηαζ ιέζα απυ ημκ 
μζηζζιυ ηαονυξ ηαζ ημ ζδδνμδνμιζηυ ηαειυ Λζακμηθαδίμο, αημθμοεχκηαξ ημ 
δνυιμ πμο ηέικεζ ημ πενπεζυ ηαζ μδδβεί ζημ Γμνβμπυηαιμ. ε απυζηαζδ 1,4 πθι 

απυ ημ πςνζυ Κμιπμηάδεξ ιε ηαηεφεοκζδ πνμξ ημ εηηθδζάηζ ηςκ Άβ. Σαλζανπχκ, 
δζακφμκηαξ απυζηαζδ 16 πθι, αθθά εκδείηκοηαζ βζα ακενχπμοξ ιε ειπεζνία, εα 
ανμφιε ζε ορυιεηνμ 1150 ι. ηδκ είζμδμ εκυξ θαναββζμφ πμο έπεζ πμθθά κα 
πνμζθένεζ ηαζ απυ εέια μιμνθζάξ ημπίμο ηαζ απυ εέια ειπεζνζχκ ηαηά ηδ δζάνηεζα 
ηδξ ηαηάααζδξ. Σμ ιήημξ ημο θαναββζμφ είκαζ 3400 ι. ηαζ ημ παιδθυηενμ ζδιείμ ημο 
ανίζηεηαζ ζε ορυιεηνμ 230 ι. Ζ ζηάειδ ημο κενμφ είκαζ ζηακμπμζδηζηή ημ Μάνηζμ, ημκ 
Απνίθζμ ηαζ ζε θζβυηενμ ααειυ ημ Μάζμ. 

 Φαξάγγη ηελνβνχλη 

Αημθμοεχκηαξ ηδκ πμνεία βζα ημ πνμδβμφιεκμ θανάββζ, αθθά ζε απυζηαζδ 5 πθι 
απυ ημ εηηθδζάηζ ηςκ Άβ. Σαλζανπχκ ηαζ ζε ορυιεηνμ 900ι. ζοκακηάιε έκα 
ιμκμπάηζ πμο ζε 20΄ ιαξ μδδβεί ζηδκ είζμδμ ημο θαναββζμφ, 150 ι. ρδθυηενα. Σμ 
θανάββζ είκαζ ιζηνυηενμ απυ ηα δφμ πνμδβμφιεκα, αθμφ έπεζ ιήημξ 1200 ι. αθθά δ 
ηαηάααζή ημο, υπςξ ηαζ αοηή ημο Καηααμφ δεκ πανμοζζάγεζ ζδζαίηενμ ααειυ 
δοζημθίαξ. Σμ θανάββζ έπεζ κενυ πμθφ ζπάκζα ηαζ ηονίςξ ημοξ ιήκεξ πμο πζμκίγεζ 
ζηδκ Οίηδ – Απνίθζμ ηαζ θζβυηενμ κενυ Μάνηζμ ηαζ Μάζμ.  

 Φαξάγγη Κσζηαιέμε 

Απυ ηδκ πθαηεία ημο πςνζμφ Κςζηαθέλδ ακεααίκμοιε ημ πςιαηυδνμιμ βζα ηδκ 
«Κμίιδζδ ηδξ Θεμηυημο» ηαζ αημθμοεμφιε ηδκ ίδζα δζαδνμιή, υπςξ πενζβνάθδηε βζα 
ημ θανάββζ ημο Γεναηάνδ. Απυ ηδ εέζδ Λμφηα αημθμοεμφιε ημ νέια, πανάθθδθα 
πνμξ ημ δνυιμ ηαζ ιε ηαηεφεοκζδ κυηζμ-ακαημθζηή. Σμ θανάββζ έπεζ κενυ ιυκμ υηακ 
πζμκίζεζ πμθφ ζηδκ πενζμπή Λμφηα ηαζ ζηδκ πενζμπή Εοβμονυθαηα. Σμ πάκς ιένμξ 
ημο έπεζ έκα ιεβάθμ ηαζ εκηοπςζζαηυ ηαηαννάηηδ 55 ι.  
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Σα θανάββζα Καηααυξ, Γεναηάνδ, ηεκμαμφκζ, Κςζηαθέλδ, είκαζ εηηυξ μνίςκ ηδξ 
δδιμηζηήξ εκυηδηαξ Γμνβμπυηαιμο αθθά εκηυξ μνίςκ ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ 
Τπάηδξ. 

 Φαξάγγη Νηνχλνπ & θαξάγγη Αζσπνχ 

Πενκχκηαξ ημ πςνζυ Γμνβμπυηαιμξ ηαζ ζοκεπίγμκηαξ πνμξ ηα Γφμ Βμοκά, ηαζ 
αιέζςξ ιεηά ημ Κμοιανίηζζ παίνκμοιε ημ δνυιμ βζα Κμφαεθμ. Αημθμοεχκηαξ 2,6 
πθι. Υςιαηυδνμιμο, πμο υιςξ είκαζ ζε ηαθή ηαηάζηαζδ, ηαζ ιε ηαηεφεοκζδ πνμξ ηα 
κυηζμ-δοηζηά εα ανμφιε ηδκ είζμδμ ημο θαναββζμφ. Πανυθμ ημ ιζηνυ ορυιεηνμ 
πςνμεέηδζδξ ημο –430 ι. ημ ορδθυηενμ ηαζ 280 ι. ημ παιδθυηενμ ζδιείμ- ημ 
θανάββζ έπεζ κενυ υθμοξ ημοξ ιήκεξ ημο πνυκμο. Σμ θανάββζ ζπεδυκ ζε υθμ ημο ημ 
ιήημξ πμο είκαζ 1500 ι. είκαζ ζηεκυ, αθθά ζδζαίηενα εκηοπςζζαηυ ηαζ πςνίξ πμθθέξ 
δοζημθίεξ. Λίβμ πνζκ ημ ηέθμξ πάκς απυ ημ θανάββζ πενκά δ ζζδδνμδνμιζηή βναιιή 
ηαζ δ εζηυκα είκαζ ζδζαίηενα εκηοπςζζαηή. Μεηά ημ θανάββζ ημο Νημφκμο, ακ εέθμοιε 
ζοκεπίγμοιε ηδκ πμνεία ιαξ πνμξ ημ θανάββζ ημο Αζςπμφ. Σμ θανάββζ έπεζ ιήημξ 4 

πθι. Καζ δ δζάζπζζή ημο βίκεηαζ ζε 1 χνα ηαζ 30΄. Δίκαζ πμθφ ζηεκυ, ζημηεζκυ ηαζ 
βκςζηυ βζα ηδκ μιμνθζά ημο ζε υθδ ηδκ Δθθάδα. Ζ έλμδμξ ημο θαναββζμφ είκαζ ζε 
απυζηαζδ 2,6 πθι. απυ ηδκ Ζνάηθεζα. Ακ εέθμοιε κα επζζηνέρμοιε ζημκ Κμφαεθμ 
ιε ηα πυδζα, απυ ηδκ έλμδμ, ιεηά απυ 150 ι. αζθαθημζηνςιέκμο δνυιμο, ζηνίαμοιε 
ανζζηενά ζε ακδθμνζηυ πςιαηυδνμιμ, πμο ιεηά απυ 1,2 πθι. Μαξ μδδβεί ζημ 
Γεθθίκμ. Απυ ηεζ ηαζ ζηα ανζζηενά ιαξ οπάνπεζ ιμκμπάηζ ιε ηαηεφεοκζδ πνμξ ηζξ 
ζζδδνμδνμιζηέξ βναιιέξ ηαζ πανάθθδθα πνμξ αοηέξ. Ζ δζαδνμιή δζανηεί 1 χνα ηαζ 
20΄. 

ηδ Γ.Κ Γαιάζηαξ ημκηά ζηδκ Δεκζηή Οδυ Λαιίαξ - Αεήκαξ ανίζημκηαζ μζ Ηαιαηζηέξ 
πδβέξ ημο Καθθζδνυιμο (Φςνμκένζα). ηδκ ακμζηηή πζζίκα ηςκ ζαιαηζηχκ πδβχκ 
πμο ζπδιαηίγεηαζ, ιπμνεί ηακείξ κα απμθαφζεζ ημ ιπάκζμ ημο ζημοξ 33 ΟC κενυ, 
αηυια ηαζ ακ δεκ οπμθένεζ απυ νεοιαηζζιμφξ ή δενιαηζηέξ παεήζεζξ.  

Ζ εονφηενδ πενζμπή είκαζ βκςζηή βζα ηζξ πδβέξ ηδξ ηαζ ηδκ ηαθή πμζυηδηα ημο 
κενμφ.οκέπεζα αοημφ είκαζ δ ίδνοζδ ημ 1993 απυ ηδκ Αεδκασηή Εοεμπμζία, ημο 
ενβμζηαζίμο παναβςβήξ ημο Φοζζημφ Μεηαθθζημφ Νενμφ Ηυθδ ζημ Γδιμηζηυ 
Γζαιένζζια Μμζπμπςνίμο ζηδ Λαιία . 

Οζ ακάβηεξ ηδξ Κμζκυηδηαξ Παφθζακδξ ζε κενυ βζα μπμζαδήπμηε πνήζδ, ηαθφπημκηαζ 
απμηθεζζηζηά απυ ηα επζθακεζαηά κενά (ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηαζ ηςκ πδβχκ).  

Γζα ηδκ αζηζηή-μζηζαηή πνήζδ κενμφ ζηδκ Κμζκυηδηα Παφθζακδξ αλζμπμζμφκηαζ μζ 
πδβέξ πμο ανίζημκηαζ ζηα ακάκηδ ηδξ. Χξ εη ημφημο πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ πδβέξ 
Πμηάιζα, Λζακυανοζδ, Κμφημο Λζαάδζ ηαζ Κανδάνα, απυ ηζξ μπμίεξ δ πδβή 
Λζακυανοζδ πνδζζιμπμζείηαζ επζημονζηά. Σμ δίηηομ φδνεοζδξ πενζθαιαάκεζ 
δελαιεκέξ πςνδηζηυηδηαξ 250 m3. 

Ίζμκ αθμνά ζηδ πνήζδ ημο κενμφ ζημκ ημιέα ηδξ βεςνβίαξ, δ άνδεοζδ υθδξ ηδξ 

ηαθθζενβήζζιδξ βδξ πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδ πνήζδ ηςκ επζθακεζαηχκ οδάηςκ 
(ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ πδβχκ). Σμ κενυ δζμπεηεφεηαζ ζημ ανδεοηζηυ 
ζφζηδια ηδξ Κμζκυηδηαξ, ιήημοξ δομ πζθζμιέηνςκ, ημ μπμίμ ανπίγεζ απυ ηδ εέζδ 
Πνμθήηδξ Ζθίαξ. Ζ πδβή Κμφημο Λζαάδζ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ααζζηά βζα ηδκ 
φδνεοζδ ηδξ Κμζκυηδηαξ, πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ βζα ηδκ άνδεοζδ ιένμοξ ηδξ 
ηαθθζενβήζζιδξ βδξ. 

Βζμιδπακζηέξ ιμκάδεξ δεκ οθίζηακηαζ ζηδκ οπυ ιεθέηδ πενζμπή. Χξ εη ημφημο δεκ 
ηαηακαθχκμκηαζ πμζυηδηεξ οδάηςκ βζα αζμιδπακζηή πνήζδ. Ίιμζα, δεκ οθίζηαηαζ 
πνήζδ οδάηςκ ζημκ ημιέα ηδξ εκένβεζαξ. 
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Πνμαθήιαηα επάνηεζαξ οδαηζηχκ πυνςκ δεκ εκημπίγμκηαζ ζηδκ εκ θυβς πενζμπή. Οζ 
υπμζεξ ιεηααμθέξ ηδξ ηαηάζηαζδξ αοηήξ μθείθμκηαζ ζε επμπζαηέξ δζαηοιάκζεζξ (π.π. 
ιείςζδ ηδξ δζαεεζζιυηδηαξ ζε κενυ ζε πενζπηχζεζξ αφλδζδξ ηδξ επζζηερζιυηδηαξ 
ηδξ Κμζκυηδηαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ εενζκχκ ιδκχκ).  

2.1.3.5 Φλωρίδα – Πανίδα – Οικοσυστήματα / Κατάσταση και 

Προστασία 

► Οηθνζπζηήκαηα Γηθηχνπ Φχζε 2000 (NATURA 2000)  

Ζ πενζμπή «Κμζθάδα ηαζ εηαμθέξ πενπεζμφ – Μαθζαηυξ ηυθπμξ» ζοκμθζημφ ειααδμφ 
47.547,07 ζην. ακήηεζ ζημ Δονςπασηυ δίηηομ ηςκ πενζμπχκ πνμζηαζίαξ ηδξ Φφζδξ 
(Natura 2000) ιε ημκ ηςδζηυ GR 2440002. Γζα ηδκ πενζμπή αοηή έπεζ εηπμκδεεί 
εζδζηή ιεθέηδ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηδξ πνμζηαζίαξ ηδξ, εκχ έπεζ ζοκηαπεεί ζπεηζηυ 
ζπέδζμ Πνμεδνζημφ Γζαηάβιαημξ. 

Σμ «Ίνμξ Καθθζδνυιμο» ζοκμθζημφ ειααδμφ 6.684,85 ζην. ακήηεζ ζημ Δονςπασηυ 
δίηηομ ηςκ πενζμπχκ πνμζηαζίαξ ηδξ Φφζδξ (Natura 2000) ιε ημκ ηςδζηυ GR 
2440006. 

Πίλαθαο 2: Πιεζπζκφο αλά Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα & Οηθηζκφ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ 
(2011) 

Κσδηθφο 

πεξηνρήο  

Ολνκαζία πεξηνρήο πλνιηθή 

έθηαζε 

πεξηνρήο 

(Km2) 

Έθηαζε 

πεξηνρήο εληφο 

ησλ νξίσλ ηεο 

Γεκνηηθήο 

Δλφηεηαο  
(Km2) 

Πνζνζηφ ηεο 

έθηαζεο ηνπ site 

εληφο ησλ νξίσλ 

ηεο Γεκνηηθήο 

Δλφηεηαο  

GR 2440002 ΚΟΗΛΑΓΑ &ΔΚΒΟΛΔ 

ΠΔΡΥΔΗΟΤ - ΜΑΛΗΑΚΟ 

ΚΟΛΠΟ 

475,47 69,82 14,68% 

GR 2440004 ΔΘΝΗΚΟ ΓΡΤΜΟ ΟΗΣΖ 75,51 51,19 67,79% 

GR 2450001 ΒΑΡΓΟΤΗΑΟΡΖ 193,73 11,98 6,18% 

Πδβή : Ήδζα Δπελενβαζία  

ημκ πίκαηα πανμοζζάγμκηαζ ζοκμπηζηά ζημζπεία ζπεηζηά ιε ηδκ έηηαζδ ηςκ 
πενζμπχκ Natura 2000 ηαζ ηδκ έηηαζδ ηςκ ηιδιάηςκ ημοξ πμο ανίζημκηαζ εκηυξ ηςκ 
μνίςκ ηδξ δδιμηζηήξ εκυηδηαξ. 

διεζχκεηαζ υηζ βζα ζημκ οπμθμβζζιυ ηδξ έηηαζδξ ηδξ δδιμηζηήξ εκυηδηαξ πμο 
ανίζηεηαζ εκηυξ ηςκ πενζμπχκ Natura, δεκ ζοιπενζθήθεδηε δ πενζμπή GR2440007, 
αθμφ ημ ηιήια ηδξ πμο ανίζηεηαζ εκηυξ ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ, ηαοηίγεηαζ ιε ημ 

ηιήια ηδξ πενζμπήξ GR2440004. 

► Λνηπά Οηθνζπζηήκαηα – Βηνπνηθηιφηεηα 

Ζ πενζμπή πενζθαιαάκεζ ηδκ παναηάης πμζηζθία θοζζηχκ ηαζ διζ-θοζζηχκ 
μζημζοζηδιάηςκ ηαλζκμιδιέκςκ ζε ηαηδβμνίεξ:  

Ονεζκά ηαζ θμθχδδ μζημζοζηήιαηα ιε δάζδ, εαικχκεξ ηαζ θζαάδζα πμο εκημπίγμκηαζ 
ζημοξ μνεζκμφξ υβημοξ βφνς απυ ηδκ ημζθάδα ημο πενπεζμφ.  
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Πεδζκέξ εηηάζεζξ ιε εκηαηζηέξ ηαθθζένβεζεξ πμο εκημπίγμκηαζ ηονίςξ ζηζξ πμηάιζεξ ηαζ 
παναπμηάιζεξ πενζμπέξ. 

Εχκεξ δζααάειζζδξ ηαθθζενβμφιεκςκ εηηάζεςκ ηαζ θοζζηήξ αθάζηδζδξ πμο 
εκημπίγμκηαζ ιεηαλφ ηςκ δφμ πνμδβμοιέκςκ ηαηδβμνζχκ (ηονίςξ διζμνεζκέξ ιέπνζ 
700-800 ιέηνα). 

Πεδζκέξ πμηάιζεξ ηαζ παναπμηάιζεξ (πενπεζυξ ηαζ παναπυηαιμζ).  

Τβνυημπμζ: 

 Δηαμθέξ / Γέθηα πενπεζυ. 

 Μαθζαηυξ Κυθπμξ. 

 Οζημπονήκεξ (Λζαάνζ – Αβία Παναζηεοή – Πδβέξ Θενιμποθχκ). 

 

 Σχπνη Οηθνηφπσλ 

ημοξ μνεζκμφξ υβημοξ ηδξ Οίηδξ ηαζ ηςκ Βανδμοζίςκ, αθθά ηαζ ζημ οβνμημηηζηυ 

ζφζηδια ημο πμηαιμφ πενπεζμφ, έπμοκ ηαηαβναθεί ζδιακηζημί ηφπμζ μζημηυπςκ ηδξ 
μδδβίαξ 92/43/ΔΔ. 

Με ημκ υνμ ημο «μζημηυπμο» (ζφκημιμ ζοκχκοιμ ημο υνμο «θοζζημί μζηυημπμζ» ηδξ 
Οδδβίαξ 92/43/ΔΔ), μνίγμκηαζ μζ πενζαίεξ πενζμπέξ ή οβνυημπμζ πμο δζαηνίκμκηαζ 
πάνζκ ζηα αζμθμβζηά ηαζ ιδ αζμθμβζηά βεςβναθζηά παναηηδνζζηζηά ημοξ, είηε είκαζ ελ 
μθμηθήνμο θοζζηέξ είηε διζθοζζηέξ. ημ Πανάνηδια I ηδξ Οδδβίαξ 92/43/ΔΔ 
πενζθαιαάκμκηαζ μζ μζηυημπμζ ημζκμηζημφ εκδζαθένμκημξ, μζ μπμίμζ  : 

 δζαηνέπμοκ ηίκδοκμ κα ελαθακζζεμφκ απυ ηδκ πενζμπή ηδξ θοζζηήξ ημοξ 
ηαηακμιήξ  ή 

 έπμοκ πενζμνζζιέκδ πενζμπή θοζζηήξ ηαηακμιήξ θυβς ηδξ ιείςζδξ ημοξ ή θυβς 
ημο υηζ δ πενζμπή ημοξ, έηηδξ θφζεχξ ηδξ, είκαζ πενζμνζζιέκδ   ή  

 απμηεθμφκ ζδιακηζηά δείβιαηα ηοπζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ιζαξ ή ηαζ 
πενζζζμηένςκ αζμβεςβναθζηχκ πενζμπχκ. 

Με ημκ υνμ ηςκ «ηφπςκ θοζζηχκ μζημηυπςκ πνμηεναζυηδηαξ» μνίγμκηαζ μζ μζηυημπμζ 
πμο δζαηνέπμοκ ημκ ηίκδοκμ κα ελαθακζζημφκ απυ ημ εονςπασηυ έδαθμξ ηαζ βζα ηδ 
δζαηήνδζδ ηςκ μπμίςκ δ Δονςπασηή ·κςζδ θένεζ ζδζαίηενδ εοεφκδ θυβς ημο 

ιεβέεμοξ ημο ηιήιαημξ ηδξ θοζζηήξ ηαηακμιήξ ημοξ πμο πενζθαιαάκεηαζ ζημ έδαθμξ 
ηδξ. Αοημί μζ ηφπμζ θοζζηχκ μζημηυπςκ, ζημοξ μπμίμοξ απμδίδεηαζ πνμηεναζυηδηα, 
ζδιεζχκμκηαζ ιε αζηενίζημ (*) ζημ Πανάνηδια I ηδξ Οδδβίαξ 92/43/ΔΔ.  

Ζ πνμζηαζία ηςκ ηφπςκ μζημηυπςκ απμηεθεί ααζζηή πνμηεναζυηδηα ηδξ 
Δονςπασηήξ Πμθζηζηήξ βζα ηδκ Πνμζηαζία ηδξ Φφζδξ.  

Μέζς ηδξ ηαηαβναθήξ, ηδξ πανημβνάθδζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηςκ μζημηυπςκ 
επζδζχηεηαζ δ πνμζηαζία ηδξ αθάζηδζδξ, ηςκ αζμηυπςκ, ηδξ πακίδαξ αθθά ηαζ 
ζδιακηζηχκ ζπάκζςκ εκδδιζηχκ ηαζπνμζηαηεουιεκςκ εζδχκ πθςνίδαξ.  

Παναηάης πενζβνάθμκηαζ ζοκμπηζηά μζ ηφπμζ μζημηυπςκ πμο έπμοκ πανημβναθδεεί 
ζηζξ πενζμπέξ ημο δζηηφμο Natura 2000, εκηυξ ηςκ μνίςκ ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ 
Τπάηδξ. 

διεζχκεηαζ υηζ ζηδκ εονφηενδ πεδζκή πενζμπή ηδξ ημζθάδαξ ημο πενπεζμφ, πμο 

πενζθαιαάκεζ ημ αυνεζμ ηιήια ηδξ  δδιμηζηήξ εκυηδηαξ Τπάηδξ, δεκ εκημπίγεηαζ ηυζμ 
ιεβάθδ πμζηζθία ηφπςκ θοζζηχκ μζημηυπςκ, ζε ζφβηνζζδ ιε αοηήκ πμο παναηδνείηαζ 
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ζημοξ μνεζκμφξ υβημοξ ηδξ Οίηδξ ηαζ ηςκ Βανδμοζίςκ, ελ' αζηίαξ ημο βεβμκυημξ υηζ ημ 
ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ ημζθάδαξ ηαθθζενβείηαζ. Παν' υθα αοηά, μζ παναηδνμφιεκμ ζ 
ηφπμζ θοζζηχκ μζημηυπςκ ημο εονφηενμο οβνμημπζημφ ζοζηήιαημξ ημο πενπεζμφ 
είκαζ ζδιακηζημί ηαζ πενζθαιαάκμοκ ηονίςξ γχκεξ πανανειάηζαξ ηαζ παναπμηάιζαξ 
αθάζηδζδξ. 

ημ πάνηδ Φοζζημφ Πενζαάθθμκημξ ηθίιαηαξ 1:25.000, πανμοζζάγμκηαζ μζ ηφπμζ ηςκ 
μζημηυπςκ πμο οπάνπμοκ εκηυξ ηςκ πενζμπχκ Natura 2000 ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ, 
ζφιθςκα ιε ηδκ πανημβνάθδζδ πμο έβζκε ζημ πθαίζζμ ημο πνμβνάιιαημξ 
«Ακαβκχνζζδ ηαζ πενζβναθή ηςκ Σφπςκ Οζημηυπςκ ζε Πενζμπέξ Δκδζαθένμκημξ βζα 

ηδ Γζαηήνδζδ ηδξ θφζδξ» (ΤΠΔΥΧΓΔ - ΔΠΠΔΡ, 2001). 

ημκ αηυθμοεμ πίκαηα, πανμοζζάγμκηαζ μζ ηφπμζ μζημηυπςκ πμο πενζθαιαάκμκηαζ 
ζηζξ πενζμπέξ ημο δζηηφμο Natura 2000 (ΣΚ - Οδδβία 92/43/ΔΔ) ηδξ πενζμπήξ 
ιεθέηδξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηα ηιήιαηα ημοξ εκηυξ ηςκ μνίςκ ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ 
Τπάηδξ. 

 

 Βηφηνπνη CORINE 

Πνυηεζηαζ βζα πενζμπέξ πμο ακήημοκ ζηδκ Δονςπασηή θίζηα πενζμπχκ ζδζαίηενδξ 
μζημθμβζηήξ αλίαξ πμο ηαηανηίζεδηε ζηα πθαίζζα ημο πνδιαημδμημφιεκμο απυ ηδκ 
Δονςπασηή ·κςζδ πνμβνάιιαημξ Corine απυ ηα ιεζάηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980 ιέπνζ 
ηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1990. Απμηέθεζε ηδ αάζδ βζα ηδκ εηηίκδζδ ημο 
πνμβνάιιαημξ Natura 2000 ηαζ απμηέθεζε ηδκ πζμ ειπενζζηαηςιέκδ βζα ηδκ επμπή 
εηείκδ πνμζπάεεζα ηαηαβναθήξ ζδιακηζηχκ μζημθμβζηά πενζμπχκ ζε πακεονςπασηή 

ηθίιαηα. Γεκ ζοκδέεδηε ιε ζοβηεηνζιέκμ εεζιζηυ πθαίζζμ πνμζηαζίαξ ηαζ ημ ηεκυ 
αοηυ ζοιπθδνχεδηε απυ ηδκ Οδδβία 92/43/ΔΟΚ.  

ημκ παναηάης πίκαηα, πανμοζζάγμκηαζ μζ αζυημπμζ CORINE ημο κμιμφ Φεζχηζδαξ.  

Πίλαθαο 3: Βηφηνπνη θαηαγεγξακκέλνη ζπφ ην πξφγξακκα CORINEζην Ννκφ 
Φζηψηηδαο 

Ολνκαζία ηφπνπ Κσδηθφο 

Άκς πενπεζυξ AG0020014 

Γάζμξ Σζεμνέαξ AG0030005 

Γέθηα πενπεζμφ AG0010047 

Δεκζηυξ Γνοιυξ Ίνμοξ Οίηδ AG0020015 

Ίνδ Γηζχκα, Οίηδ ηαζ Βανδμοζία  AG0200048 

Φανάββζ Γμνβμπμηάιμο AG0060063 

Πδβή: ΦΗΛΟΣΗ - Βάζδ Γεδμιέκςκ βζα ηδκ Δθθδκζηή Φφζδ 

 

 Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο 

φιθςκα ιε ημ κυιμ 2637/27-08-1998 ηα ηαηαθφβζα εδναιάηςκ ιεημκμιάζηδηακ ζε 
«Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο». Απμηεθμφκ πενζμπέξ εκηυξ ηςκ μπμίςκ, εηηυξ απυ ηδκ 
πνμζηαζία ηςκ εζδχκ άβνζαξ πακίδαξ, πνμζηαηεφμκηαζ ηαζ ηα είδδ ηδξ αοημθομφξ  
άβνζαξ πθςνίδαξ. 

Χξ ηαηαθφβζμ εδναιάηςκ μνίγεηαζ ιζα ζοβηεηνζιέκδ ηαζ απαβμνεοιέκδ βζα ημ ηοκήβζ 
πενζμπή ζηδκ μπμία επζηναημφκ εοκμσηέξ μζημθμβζηέξ ζοκεήηεξ βζα ηδ δζααίςζδ ηαζ 
ακαπαναβςβή εκυξ ή πενζζζυηενςκ εδναιαηζηχκ εζδχκ. ημπυξ ηδξ ίδνοζδξ ηςκ 
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ηαηαθοβίςκ είκαζ δ δδιζμονβία ζε αοηά πθεμκάγμκημξ ανζειμφ εδναιάηςκ, ηα μπμία 
ζηδ ζοκέπεζα ειπθμοηίγμοκ ημοξ βεζημκζημφξ αζυημπμοξ. ε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ηα 
ηαηαθφβζα πνδζζιεφμοκ ηαζ ςξ εέζεζξ ακάπαοζδξ ηςκ ιεηακαζηεοηζηχκ πμοθζχκ.  

Δκηυξ ηςκ μνίςκ ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ Τπάηδξ, ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηδ πενζμπή 
αμνείςξ ηςκ μζηζζιχκ Λμοηνά Τπάηδξ ηαζ Λαδζημφ, ανίζηεηαζ ηιήια ημο Καηαθοβίμο 
άβνζαξ γςήξ, ιε ηςδζηυ Κ317 ηαζ μκμιαζία «Γέθπξα πεξρεηνχ (Ληαλνθιαδίνπ - 
Λαδηθνχ - Εειεπηνχ - Ρνδσληάο)». Ζ ζοκμθζηή έηηαζδ ημο ηαηαθοβίμο ακένπεηαζ 
ζηα 600ha. Ζ ηήνολδ ηδξ εκ θυβς πενζμπήξ ζε Καηαθφβζμ άβνζαξ γςήξ έβζκε 
ζφιθςκα ιε ημ ΦΔΚ 856/Β/76 ηαζ οπυηεζηαζ ζηδκ ανιμδζυηδηα ημο Γαζανπείμο 

Λαιίαξ, ηδξ Γ/κζδξ Γαζχκ Φεζχηζδαξ. 

Άθθα ηαηαθφβζα άβνζαξ γςήξ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ημο Γήιμο, πανμοζζάγμκηαζ 
ζημκ παναηάης Πίλαθα. 

Πίλαθαο 4: ΚαηαθχγηαΆγξηαο Εσήο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο 

Ονομαςία Κωδικόσ Ζκταςθ (ha) ΦΕΚ κιρυξθσ 
ηαζιέκδ Φνακηγή - Γφμ Βμοκχκ Κ 325 960 357/Β/87 

Πνμθ. Ζθίαξ - Αθνάηδ (Λαιίαξ) Κ 308 3.550 834/Β/76 

Γέθονα πενπεζμφ (Λζακμηθαδίμο - 
Λαδζημφ - Εδθεοημφ - Ρμδςκζάξ) 

Κ 317 600 856/Β/76 

Γμοθζκά (Παθαζμανάπαξ - Καθθζεέαξ -
πενπεζάδαξ) 

Κ 314 1.350 747/12-12-85 

Αβ. Θευδςνμξ - Γαφνμξ (Γανδζηίμο - 
Λεοηάδμξ - Κάιπζςκ) 

Κ 319 1.255 256/02-05-88 

ηφνθαηαξ (Μμζπμηανοάξ) Κ 311 1.033 698/Β/82 

Οίηδ - Παφθζακδ Κ 625 2.950 644/Β/07-08-91 

Πδβή: Δθθδκζηυ Κέκηνμ Βζμηυπςκ - Τβνμηυπςκ, ΔΚΒΤ 

2.1.3.6 Φλωρίδα 

Γεκνηηθή ελφηεηα Λακίαο  

Οζ ηφπμζ αθάζηδζδξ πμο ζοκακηχκηαζ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ηδξ Γδιμηζηήξ 

Δκυηδηαξ Λαιίαξ είκαζ: 

 Κονίςξ πνζκχκεξ, ζηζξ εενιυηενεξ εέζεζξ (ηάης απυ ηζξ κυηζεξ πθαβζέξ πνμξ ηδκ 
ημζθάδα ημο πενπεζμφ). 

 Ονεζκά ηαζ θμθχδδ μζημζοζηήιαηα ιε δάζδ, εαικχκεξ ηαζ θζαάδζα πμο 
εκημπίγμκηαζ ζημοξ μνεζκμφξ υβημοξ βφνς απυ ηδκ ημζθάδα ημο πενπεζμφ. 

 Πεδζκέξ εηηάζεζξ ιε εκηαηζηέξ ηαθθζένβεζεξ πμο εκημπίγμκηαζ ηονίςξ ζηζξ πμηάιζεξ 

ηαζ παναπμηάιζεξ πενζμπέξ. 

 Εχκεξ δζααάειζζδξ ηαθθζενβμφιεκςκ εηηάζεςκ ηαζ θοζζηήξ αθάζηδζδξ πμο 
εκημπίγμκηαζ ιεηαλφ ηςκ δφμ πνμδβμοιέκςκ ηαηδβμνζχκ (ηονίςξ διζμνεζκέξ 
ιέπνζ 700-800 ιέηνα). 

 Ο πενπεζυξ ηαζ μζ παναπυηαιμί ημο (πανυπεζα αθάζηδζδ). 

 Οζ εηαμθέξ / Γέθηα πενπεζμφ ηαζ μ Μαθζαηυξ Κυθπμξ (πανάηηζα αθάζηδζδ). 

 Οζ μζημπονήκεξ (Λζαάνζ – Αβία Παναζηεοή – Πδβέξ Θενιμποθχκ). 

Γεκνηηθή ελφηεηα Τπάηεο 
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Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ πθςνίδα ηδξ παναπμηάιζαξ γχκδξ ημο 
πενπεζμφ ηαζ αοηή ηςκ μνεζκχκ υβηςκ ηδξ Οίηδξ ζηα ακαημθζηά ηαζ ηςκ 
Βανδμοζίςκ ζηα κυηζα ηδξ δδιμηζηήξ εκυηδηαξ Τπάηδξ. Συζμ ζηδκ παναπμηάιζα 
γχκδ ημο πενπεζμφ υζμ ηαζ ζημοξ μνεζκμφξ υβημοξ ηδξ Οίηδξ ηαζ ηςκ Βανδμοζίςκ 
ζοβηεκηνχκμκηαζ πμθθά εκδδιζηά είδδ πθςνίδαξ απυ ηα μπμία ηάπμζα 
πανμοζζάγμοκ ημπζηυ εκδδιζζιυ. Αλζυθμβδ είκαζ επίζδξ δ πμζηζθία ηςκ πθςνίδαξ 
αθθά ηαζ δ θοημημζκςκίεξ πμο απακηχκηαζ εηεί. Ακαθοηζηά δ πθςνίδα ηςκ 
πνμακαθενεέκηςκ πενζμπχκ πενζβνάθεηαζ παναηάης. 

Κνηιάδα θαη παξαπνηάκηα δψλε πεξρεηνχ 

Φοζζηά υνζα ημο πενπεζμφ είκαζ μζ πνυπμδεξ ηςκ μνέςκ Καθθίδνμιμ, Σοιθνδζηυξ 
Βανδμοζία ηαζ Ίενοξ, δ πενζθενεζαηή γχκδ ημο Δεκζημφ Γνοιμφ ηδξ Οίηδξ, ηαζ ηα 
υνζα ηδξ εάθαζζαξ ημο Μαθζαημφ Κυθπμο. Ο πενπεζυξ πδβάγεζ απυ ημκ Σοιθνδζηυ 
ζηα 2.327m ηαζ δζαζπίγεζ ηδκ μιχκοιδ ημζθάδα, ιε ζοκμθζηή έηηαζδ 15.000 ha ηαζ 
ιέζμ ορυιεηνμ βφνς ζηα 700 m. ε υθμ ημ ιήημξ ηδξ δζαδνμιήξ ημο (πενί ηα 85Km) 
μ πενπεζυξ ηνμθμδμηείηαζ απυ 63 παναπυηαιμοξ ηαζ πμηαιμπεζιάννμοξ.  

Καηά ιήημξ ηδξ ημίηδξ ημο πμηαιμφ, αθθά ηαζ μνζζιέκςκ παναπμηάιςκ ημο (Ξενζάξ 
ηαζ Ξενμπυηαιμξ), ζπδιαηίγεηαζ αλζυθμβδ παναπμηάιζα αθάζηδζδ απμηεθμφιεκδ 
απυ εηηεηαιέκα ηαηά εέζεζξ πθαηακμδάζδ ηαζ άθθα παναηηδνζζηζηά είδδ πανυπεζαξ 
αθάζηδζδξ. 

ηδκ πενζμπή ιεθέηδξ, εκηυξ ηςκ μνίςκ ημο Γήιμο, δ αθάζηδζδ πμο απακηάηαζ ζηδκ 
παναπμηάιζα γχκδ, απμηεθείηαζ απυ θοημημζκςκζηέξ δζαπθάζεζξ πμο ζοβηνμημφκηαζ 

απυ ηα δαζμπμκζηά είδδ πθαηάκμο, ζηζάξ, θεφηδξ, ζηθήενμο η.ά.  

Δζδζηυηενα, ηα παναηηδνζζηζηά είδδ πμο ζοβηνμημφκ ηδκ παναπμηάιζα αθάζηδζδ ημο 
πενπεζμφ είκαζ: 

 Ακαημθζηυξ πθάηακμξ (Platanus orien talis) 

 Λεφηδ δ θεοηή (Populus alba) 

 Ηηζά δ θεοηή (Salix alba) 

 ηθήενμ (Alnusglutinosa) 

Μέζα ζηδκ ακςηένς δζάπθαζδ, εηηυξ απυ ηα δαζζηά είδδ πμο ακαθέναιε ηαζ ηα 
μπμία ηδκ παναηηδνίγμοκ, θφμκηαζ ζε πενζμνζζιέκμ ανζειυ ηαζ ηα αηυθμοεα : 

 Γημνηζζά (Pyrus amygdaliformis) 

 Λοβανζά (Vitex agnus-cactus) 

 Αηαηία (Robinia pseydoacacia) 

 Ανιονίηζ (Tamarix cretica) 

 Πζηνμδάθκδ (Nerium oleander) 

Όξνο Οίηε 

Σμ υνμξ Οίηδ, πμο απμηεθεί Δεκζηυ Γνοιυ ζημ ιεβαθφηενμ ημο ιένμξ, ηαθφπηεηαζ 
απυ εθαημδάζδ ηεθαθθδκζαηήξ εθάηδξ (Abies cephalonica) πμο δζαηυπημκηαζ απυ 

ιζηνά ή ιεβάθα δζάηεκα ιε θζααδζηή αθάζηδζδ. 

Ζ πθςνίδα ηδξ Οίηδξ πενζθαιαάκεζ πθήεμξ ζπάκζςκ θοηχκ, πμο θφμκηαζ ακάιεζα 
ζηα εηηεηαιέκα εθαημδάζδ, ιε είδδ υπςξ: μ ηυηηζκμξ ηνίκμξ (Lilium chalcedonicum), 
Viola Poetica, Gentiana Lutea, Viola Aetolica, Asperula Oetaea, Narcissus Poeticus 
ηαζ ανηεηά ημπζηά εκδδιζηά είδδ, υπςξ: Thlaspi Kotshyanum, Allium Phthioticum, 

Veronica Oetaea. 
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Δπίζδξ απακηάηαζ ηαζ ιζα ιεβάθδ πμζηζθία απυ πθαηφθοθθα δέκηνα ηαζ εάικμοξ 
υπςξ θνάλμξ (Fraxinus ornus), βαφνμξ (Carpinus sp.), ζθεκδάιζα (Acer sp.), 
ηνάηαζβμοξ (Crataegus sp.), πνμφκμοξ (Prunus sp.), πθαηάκζα (Platanus sp.), ζηζέξ 
(Salix sp.), η.ά., ζε ιζηνέξ ζοζηάδεξ ή ιειμκςιέκαάημια.  

Ηδζαίηενμ θοημημζκςκζηυ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ ιζα πενζμνζζιέκδξ έηηαζδξ 
ζοζηάδα ιαφνδξ πεφηδξ (Pinus nigra), πμο ανίζηεηαζ ζε ιζα ζηεκή νάπδ, ζημ 
αμνεζμακαημθζηυ ηιήια ημο δνοιμφ ηαζ ζε ορυιεηνμ 1.300 ι. Ζ ζδιαζία ηδξ έβηεζηαζ 
ζημ ιεβάθμ ααειυ απμιυκςζδξ ηδξ απυ ηα εηηεηαιέκα δάζδ ιαφνδξ πεφηδξ ηδξ 
αυνεζαξ (Πίκδμξ, Ίθοιπμξ) ηαζ ηδξ κυηζαξ (Σαΰβεημξ, Υεθιυξ) Δθθάδαξ.  

Υαιδθυηενα ζηα 800 ι. εηηείκμκηαζ ζοζηάδεξ θοθθμαυθςκ δνοχκ (Quercus 
sessiliflora, Q conferta) ηαζ ζηα αυνεζα υνζα ημο Γνοιμφ, ποηκμί εαικχκεξ απυ 
ζηθδνυθοθθα είδδ, υπςξ πμονκάνζ (Quercus coccifera), ανζά (Quercus llex), 
ημοιανζέξ (Arbutus unedo), νμφδζα (Phus coriaria), άνηεοεμζ (Junipers sp.) 
ηαζπζηνμδάθκδ (Nerium oleander), ηφνζα ιέζα ζηα νέιαηα.  

 
Βαξδνχζηα φξε 

Ζ αθάζηδζδ ηδξ μνμζεζνάξ ηςκ Βανδμοζίςκ παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ ηονζανπία ηδξ 
ηεθαθθδκζαηήξ εθάηδξ (Abies cephalonica) εκχ ημπζηά απακηά ηαζ δ οανζδμβεκήξ 
εθάηδ (Abies borissii-regis) πμο ακένπεηαζ ιέπνζ ηα 1.500-1.600 m. 

ηζξ παιδθυηενεξ εέζεζξ οπάνπμοκ ζπδιαηζζιμί αείθοθθςκ πθαηφθοθθςκ ιε ηφνζμοξ 

εηπνμζχπμοξ ηα είδδ: Quercus coccifera, Q.ilex, Arbutus unedo, Juniperus 
oxycedrus ηαζ Erica arborea. Ζ Quercus ilex οπάνπεζ ηονίςξ ζηδκ πενζμπή ημο 
πμηαιμφ Κυηηζκμο, ζοβηνμηχκηαξ ποηκέξ ζοζηάδεξ ιε ηα είδδ Erica arborea ηαζ 
Arbutus unedo. Ακάιεζα ζημοξ ζπδιαηζζιμφξ ηςκ αείθοθθςκ - πθαηφθοθθςκ 
οπάνπμοκ δζάζπανηα άημια Quercus frainetto ηαζ Q. pubescens.  

Σέθμξ, ζηα πμθοάνζεια νέιαηα ηονζανπεί δ πανμοζία ημο Platanus orientalis ιαγί ιε 
Salix alba ηαζ Populus alba. 

Πάκς απυ ημ δάζμξ ηδξ ηεθαθθδκζαηήξ εθάηδξ οπάνπμοκ εηηεηαιέκμζ αμζηυημπμζ 
(ζηεπυιμνθα θζαάδζα) πμο ημπζηά παναηηδνίγμκηαζ απυ ηδκ φπανλδ οβνυθζθςκ 
ιμκάδςκ αθάζηδζδξ θυβς ηδξ πανμοζίαξ πδβχκ ηαζ ιζηνχκ νειάηςκ. Δπίζδξ, 
ζοκακηχκηαζ ηαζ αναζέξ ζοζηάδεξ ανηεφεςκ, ιε ηφνζμ εηπνυζςπμ ημ είδμξ 
Juniperus foetidissima. Σέθμξ, ζημοξ αναπχδεζξ ζπδιαηζζιμφξ ηαζ ηζξ ζάννεξ 

οπάνπμοκ αναπυθζθεξ θοημημζκςκίεξ. 

Γεκνηηθή ελφηεηα Παχιηαλεο 

Ζ πακίδα ηαζ πθςνίδα ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ πενζθαιαάκεζ ηονίςξ είδδ πμο 
ζοκδέμκηαζ ιε ηα εηηεηαιέκα δάζδ ημο υνμοξ Οίηδ. Γζα ηδκ ηαηαβναθή ημοξ 
πνδζζιμπμζήεδηακ ζημζπεία απυ ημ «πέδζμ Γζαπείνζζδξ Δεκζημφ Γνοιμφ Οίηδξ» 
(Φμνέαξ οθμπμίδζδξ: Τπμονβείμ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ & Σνμθίιςκ - Γεκζηή 
Γναιιαηεία Γαζχκ & Φοζζημφ Πενζαάθθμκημξ) ηαζ απυ άθθεξ αζαθζμβναθζηέξ 
ακαθμνέξ.  

Ίζμκ αθμνά ζηα είδδ πθςνίδαξ ακαθένεηαζ υηζ ηα ζοβηεηνζιέκα ζοκδέμκηαζ ιε ηζξ 
ηνεζξ ηαηδβμνίεξ θοημημζκςκζχκ πμο παναηδνήεδηακ ζηδκ πενζμπή: θοημημζκςκία 
Querco cocciferae - Phillyreetum, θοημημζκςκία Quercetum frainetto-brachyphyllae, 

δάζδ ηεθαθθδκζαηήξ εθάηδξ. Ακηζπνμζςπεοηζηά είδδ πμο ζοιιεηέπμοκ ζηδ 
πθςνζδζηή ζφκεεζδ ηςκ εκ θυβς θοημημζκςκζχκ ακαθένεδζακ ζηδκ πανάβναθμ 
Β5.2.3. Απυ θοημημζκςκζηή άπμρδ λεπςνζζηυ εκδζαθένμκ πανμοζζάγμοκ ηα είδδ 
Quercus coccifera, Phillyrea latifolia, Juniperus oxycedrus, Pistacia terebinthus, 
Fraxinus ornus, Asparagus acutifolius, Rubia peregrina, Ostrya carpinifolia, Quercus 
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frainetto, Deronicum orientale, Clinopodium vulgare, Hedera helix, Luzula forsteri, 
Acer campestre 

Ζ Κμζκυηδηα Παφθζακδξ παναηηδνίγεηαζ απυ έκα αλζυθμβμ πθμφημ εζδχκ πθςνίδαξ ηαζ 
πακίδαξ. Πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ έπμοκ ζοιαάθθεζ ηυζμ δ αθεμκία ηςκ δαζζηχκ 
εηηάζεςκ ηδξ πενζμπήξ, υζμ ηαζ ημ αλζυθμβμ θοζζηυ πενζαάθθμκ ηδξ εονφηενδξ 
πενζμπήξ. Σμ ζοβηνζηζηυ αοηυ πθεμκέηηδια ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ δφκαηαζ κα 
ζοιαάθθεζ ζηδκ πνμχεδζδ ηδξ αζχζζιδξ ακάπηολδξ, ιέζς ηδξ δζαηήνδζδξ ημο 
θοζζημφ πενζαάθθμκημξ, ηδξ εκενβμπμίδζδξ ημο ακενχπζκμο ηαζ ημζκςκζημφ 
δοκαιζημφ ηαζ ηδξ αλζμπμίδζδξ / ακάδεζλδξ ηςκ ζδζαίηενςκ θοζζηχκ παναηηδνζζηζηχκ.  

2.1.3.7 Πανίδα 

Γεκνηηθή ελφηεηα Λακίαο 

Ζ εονφηενδ πενζμπή έπεζ ιζα ιεβάθδ πμζηζθία εδθαζηζηχκ, (ζοκμθζηά έπμοκ 
ηαηαβναθεί πάκς απυ 35 είδδ), ιε πζμ ζδιακηζηή ηδκ πανμοζία ηδξ Βίδναξ, πμο 
βίκεηαζ υθμ ηαζ πζμ ζπάκζα ζηδκ Δθθάδα αθθά ηαζ ζηδκ Δονχπδ. Δπίζδξ, οπάνπμοκ 
πμθθά είδδ κοπηενίδςκ, θαβμί, αβνζυβαημζ, ζηίμονμζ, αζαμί, θφημζ ηαζ πμθθά άθθα 
είδδ πμο ανίζημοκ ηαηαθφβζμ ζηα παναπμηάιζα δάζδ, ζηζξ νειαηζέξ, ζημοξ 
εαικυημπμοξ, ζηζξ ηαθθζένβεζεξ ηαζ αθθμφ. 

Μεβάθδ πμζηζθία ειθακίγμοκ εδχ ηα ενπεηά ηαζ ηα αιθίαζα (ζοκμθζηά πάκς απυ 35 
είδδ) πμο γμοκ ζε υθμοξ ημοξ ηφπμοξ εκδζαζηδιάηςκ ηδξ πενζμπήξ, υπςξ εαικχκεξ, 
ηαθθζένβεζεξ, παναπμηάιζα δάζδ, ηθπ. 

Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ ζπεομπακίδα ημο πενπεζμφ, ιε ηονζυηενα ηα 
ηοπνζκμεζδή (έκα εκδδιζηυ οπμείδμξ) ηαζ έκα ανπέβμκμ είδμξ πμο γεζ ζηζξ ηανζηζηέξ 
πδβέξ ημο μζηζζιμφ ηδξ Αβ. Παναζηεοήξ, ημ ζπάκζμ εκδδιζηυ είδμξ 

Δθθδκμποβυζηεμξ (Pungitius Hellenicus). Σμ είδμξ αοηυ γεζ ζηδκ βδ εδχ ηαζ 30 εη. 
πνυκζα (ζοκακηάηαζ ηαζ ζε φδαηα ηςκ Άθπεςκ) ηαζ ίζςξ είκαζ μ ιμκαδζηυξ ιάνηοναξ 
ηδξ θοθθμβεκεηζηήξ ζζημνίαξ υθςκ αοηχκ ηςκ εηχκ. ηα κενά ηςκ εενιχκ πδβχκ 
ηςκ Θενιμποθχκ γεζ επίζδξ ημ Tilapia Nilotika, έκα ζπάκζμ είδμξ πμο ζοκακηάηαζ 
ζημκ Νείθμ πμηαιυ. 

ημ Μαθζαηυ γμοκ ανηεηά είδδ ρανζχκ, υπςξ βθχζζεξ, ηέθαθμζ, ηζζπμφνεξ, 
θαανάηζα, ηθπ. Ζ θαεναθζεία υιςξ, ηαζ δ ηαηαζηνμθή εκδζαζηδιάηςκ απεζθμφκ 
μνζζιέκα απυ αοηά. 

Ζ μνκζεμπακίδα ηδξ πενζμπήξ είκαζ ημ εκηοπςζζαηυηενμ ηιήια ηδξ πακίδαξ ηδξ, 
θυβς ημο δέθηα ημο πενπεζμφ, πμο απμηεθεί, ιεηά ηδκ απμλήνακζδ Κάνθαξ ηαζ 
Κςπαίδαξ, ημκ ζδιακηζηυηενμ οβνυημπμ κυηζα ηδξ Μαηεδμκίαξ ηαζ απαναίηδηδ ζηάζδ 
βζα ηα ιεηακαζηεοηζηά πμοθζά. Ο οβνμαζυημπμξ είκαζ δζεεκμφξ ζδιαζίαξ, ηαεχξ 
ζοβηεκηνχκμκηαζ ζ‘ αοηυκ ζδιακηζημί πθδεοζιμί πηδκχκ. ημ Γέθηα ημο πενπεζμφ 

ιέπνζ ζήιενα έπμοκ ηαηαβναθεί ζοκμθζηά 146 είδδ μνκζεμπακίδαξ.  

2.1.3.8 Πιέσεις – Ρύπανση – Κορεσμός – Καταστροφές – Πυρκαγιές 

Ζ Οδδβία 2008/98 βζα ηα απυαθδηα ηαζ μ Νυιμξ 4042/12«Πμζκζηή πνμζηαζία ημο πε-
νζαάθθμκημξ ‐  Δκανιυκζζδ  ιε  ηδκ  Οδδβία  2008/99/ΔΚ  ‐  Πθαίζζμ  παναβςβήξ  ηαζ
δζαπείνζζδξ  απμαθήηςκ  ‐  Δκανιυκζζδ  ιε  ηδκ Οδδβία 2008/98/ΔΚ  ‐  Ρφειζζδ  εει

άηςκ Τπμονβείμο Πενζαάθθμκημξ, Δκένβεζαξ  ηαζ  Κθζιαηζηήξ  Αθθαβήξ»  απμηεθμφκ  
ημ  ααζζηυ  πθέμκ  εεζιζηυ  πθαίζζμ  βζα  ηδ  δζαπείνζζδ  ηςκ  απμαθήηςκ ζηδ πχνα ι
αξ. Ζ ακαεεχνδζή ημο  ΠΔΓΑ ηδξ Πενζθένεζαξ η. Δθθάδαξ εβηνίεδηε ιε ηδκ οπ. 
ανζει.  63891/5427 (ΦΔΚ 31/Β/16-01-2017) ΚΤΑ Τπμονβείμο Δζςηενζηχκ – 
Πενζαάθθμκημξ ηαζ Δκένβεζαξ. 
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Αζηηθά ιχκαηα 

Σα αζηζηά θφιαηα ηδξ πενζμπήξ δζαηίεεκηαζ ζήιενα ςξ επί ημ πθείζημκ ζε αυενμοξ, 
ηαηά ηακυκα απμννμθδηζημφξ, ιε απμηέθεζια κα δδιζμονβμφκηαζ πνμαθήιαηα, 
ζδζαίηενα ηαηά ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ, θυβς ηδξ ιζηνήξ απμννμθδηζηήξ 
ζηακυηδηαξ ηςκ αυενςκ ηαζ κα οθίζηαηαζ δζανηχξ ηίκδοκμξ ιυθοκζδξ ημο οπυβεζμο 
μνίγμκηα. ε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ δε, μζ αυενμζ εηηεκχκμκηαζ ζε βεζημκζηά νέιαηα.Σα 

υιανζα απμπεηεφμκηαζ ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ επζθακεζαηά, ιέπνζ ημ 
πθδζζέζηενμ θοζζηυ ή ηεπκδηυ απμδέηηδ. 

Σα οθζζηάιεκα ένβα απμπέηεοζδξ μιανίςκ ηςκ μζηζζιχκ είκαζ εθθζπή ιε απμηέθεζια 
κα πνμηαθμφκηαζ ημπζηέξ πθδιιφνεξ ζηζξ πενζυδμοξ εκηυκςκ ανμπμπηχζεςκ, 
ζδζαίηενα ζημοξ πεδζκμφξ μζηζζιμφξ. 

Γζα ηδκ απμθοβή ηαζ ηδκ επίθοζδ ημο πνμαθήιαημξ πνεζάγεηαζ εηζοβπνμκζζιυξ ηαζ 
ακηζηαηάζηαζδ ηςκ οθζζηαιέκςκ πεπαθαζςιέκςκ δζηηφςκ απμπέηεοζδξ μιανίςκ.  

Μνλάδεο Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ 
 

Ζ εβηαηάζηαζδ ηδξ επελενβαζίαξ ηςκ Λοιιάηςκ ηδξ Λαιίαξ εονίζηεηαζ ζηδ εέζδ 

υπμο ηαηαθήβεζ μ Κεκηνζηυξ Απμπεηεοηζηυξ Αβςβυξ ηςκ αηαεάνηςκ θοιιάηςκ ηδξ 
πυθδξ Λαιίαξ ηαζ ηςκ Κμζκμηήηςκ ηαονμφ, Ρμδίηζαξ, ηαζ Μ. Βνφζδξ, ζε πεδζκή 
αβνμηζηή πενζμπή 1,5 πθι. Νυηζα ηδξ Κμζκυηδηαξ Ρμδίηζαξ ζε ζδζυηηδημ πχνμ ηδξ 
Γ.Δ.Τ.Α.Λ. έηηαζδξ 54 ζηνειιάηςκ. 

Με πνμτπμθμβζζιυ 570,000,000 δνπ. (ηζιέξ 1988) δαπακήεδηακ 708,068,943 δνπ. 
(πθέμκ Φ.Π.Α.), πμο πενζθαιαάκμοκ ηζξ κυιζιεξ ακαεεςνήζεζξ ηαζ επζπθέμκ ηςκ 
ζοιααηζηχκ ενβαζζχκ αεθηίςζδξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ. Σμ ένβμ πνδιαημδμηήεδηε απυ 

ημ Κμζκμηζηυ Πνυβναιια ENVIREG βζα ημ πενζαάθθμκ ζε πμζμζηυ 80 %, υπμο ήηακ 
εκηαβιέκμ ιε πίζηςζδ 800 εηαη. δνπ. 

Ζ ηαηαζηεοή ημο ένβμο δζήνηεζε απυ ημκ Ηακμοάνζμ ημο 1991 έςξ ημ Γεηέιανζμ ημο 
1994, μπυηε ηαζ άνπζζε δ είζμδμξ ηςκ πνχηςκ θοιιάηςκ ζηδκ εβηαηάζηαζδ. Απυ 
ημκ Μάζμ ημο 1997 δ θεζημονβία ηδξ εβηαηάζηαζδξ βίκεηαζ απμηθεζζηζηά ιε εοεφκδ ηαζ 
δαπάκεξ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.Λ. 

Σμ ζφζηδια επελενβαζίαξ πμο επζθέπεδηε είκαζ ζφζηδια εκενβμφ ζθφμξ ιε 
παναηεηαιέκμ αενζζιυ ζε δφμ μλεμδςηζηέξ ηάθνμοξ (δελαιεκέξ αενζζιμφ). Ζ 
δζάεεζδ ηςκ επελενβαζιέκςκ θοιιάηςκ βίκεηαζ ζηδ Γενιακζηή Σάθνμ (Λαιίαξ), εκχ 
ζημ ιέθθμκ πνμαθέπεηαζ δ επακαπνδζζιμπμίδζή ημοξ (ηάης απυ μνζζιέκεξ 
πνμτπμεέζεζξ) βζα άνδεοζδ. Ζ δζάεεζδ ηδξ παναβυιεκδξ ζθφμξ (θάζπδξ) βίκεηαζ ζημ 
κέμ Υχνμ Τβεζμκμιζηήξ Σαθήξ Απμννζιιάηςκ (ΥΤΣΑ) ημο Γήιμο Λαιίαξ πνμξ ημ 

πανυκ, αθθά δ Γ.Δ.Τ.Α.Λ. πνμπςνεί ηζξ δζαδζηαζίεξ βζα αβνμηζηή πνήζδ ηδξ ζθφμξ βζα 
θίπαζια, ιε ηδκ ζοιιεημπή ηδξ (ιαγί ιε ηδ Γ.Δ.Τ.Α.Λ. Ρεεφικμο) ζημ ένβμ 
΅Τβεζμκμιζηή Γζαπείνζζδ ηδξ Ηθφμξ βζα Αβνμηζηή ΥνήζδΆ δζάνηεζαξ 1997-1999 
ζοκμθζημφ ηυζημοξ 2,690,000 ECU ιε Κμζκμηζηή ζοιιεημπή 860,000 ECU απυ ηδ 
13δ Γεκζηή Γζεφεοκζδ ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ. 

Σμ 2016 εβηαζκζάζηδηε μ κέμξ αζμθμβζηυξ ηαεανζζιυξ Λεζακμηθαδίμο-Τπάηδξ. Σμ 

ένβμ αοηυ απμηεθείηαζ απυ ηδ ιμκάδα ημο Βζμθμβζημφ Καεανζζιμφ, απυ ηα δίηηοα 
απμπέηεοζδξ ηαζ ημκ αβςβυ ιεηαθμνάξ ημο Λζακμηθαδίμο ηαζ απυ ηα δίηηοα 
απμπέηεοζδξ ηςκ Λμοηνχκ Τπάηδξ ηαζ ημκ αβςβυ ιεηαθμνάξ θοιάηςκ ηδξ Τπάηδξ 
ηαζ ηςκ Λμοηνχκ Τπάηδξ. οκμθζηά ηαηαζηεοάζεδηακ δίηηοα απμπέηεοζδξ ιήημοξ 
23.300 ιέηνςκ ηαζ ηνία ακηθζμζηάζζα, ιέζς ηςκ μπμίςκ ηα θφιαηα ηςκ ηαημίηςκ ηςκ 
ηνζχκ μζηζζιχκ ιεηαθένμκηαζ ζημ κέμ Βζμθμβζηυ ηαεανζζιυ ηαζ απμδίδμκηαζ ζημ 
πενζαάθθμκ. 
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Ο πνμτπμθμβζζιυξ ηςκ ένβςκ πμο ηαηαζηεοάζεδηακ ήηακ 8.935.000 €. Σμ ένβμ 
πνδιαημδμηήεδηε ελ μθμηθήνμο απυ ημ ΔΠΑ ηαζ εζδζηυηενα απυ ημ Δπζπεζνδζζαηυ 
Πνυβναιια «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ – ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ημο Τπμονβείμο 
Πενζαάθθμκημξ.  

Τδαηηθφ ηζνδχγην 
 

ηδ  θεηάκδ  απμννμήξ  ημο  πενπεζμφ  μζ  ζδιακηζηυηενεξ  πζέζεζξ  ειθακίγμκηαζ  ζη

δκ  πενζμπή  ηδξ  Λαιίαξ  ηαζ  ζηα  ηαηάκηδ  ημο  πμηαιμφ  πενπεζμφ,  ηονίςξ  θυβς 
 ηδξ  αζμιδπακζηήξ  δναζηδνζυηδηαξ,ηδξ  ηηδκμηνμθίαξ  ηαζ  ηδξ  βεςνβίαξ. Απυ ηα 
κενά ημο πμηαιμφ πενπεζμφ ανδεφμκηαζ μζ μνογχκεξ ηδξ Ακεήθδξ. οκεπχξ δ 
υπμζα νφπακζδ ζημ πμηάιζ ιεηαθένεηαζ ζηα πςνάθζα, ιε δοζιεκέζηαηεξ ζοκέπεζεξ 
βζα ηδκ οβεία ηςκ ηαθθζενβδηχκ αθθά ηαζ ηςκ ηαηακαθςηχκ ηαζ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ 
πενζμπήξ. Ζ νφπακζδ αοηή ιεηαθένεηαζ ζηζξ εηαμθέξ ημο πμηαιμφ ηαζ ζημκ Μαθζαηυ 
Κυθπμ, πενζμπή πνμζηαηεοιέκδ ηαζ ζδζαίηενδξ μζημθμβζηήξ αθθά ηαζ μζημκμιζηήξ 
αλίαξ βζα ηδκ εονφηενδ πενζμπή ηδξ Λαιίαξ. 
 
Ππξθαγηέο 

Σμ ηφνζμ πνυαθδια απυ θοζζηά αίηζα βζα ηα δαζζηά μζημζοζηήιαηα είκαζ μζ πονηαβζέξ. 
Λυβς ηδξ πανμοζίαξ ζδιακηζηχκ αιζβχξ δαζζηχκ εηηάζεςκ, μ ηίκδοκμξ  είκαζ 
ελαζνεηζηάορδθυξ. 

2.1.3.9 Πολεοδομική Οργάνωση της Περιοχής του Δήμου Λαμιέων 

Γεκνηηθή ελφηεηα Λακίαο 

Ζ ακαθμνά ζηδκ πυθδ ηδξ Λαιίαξ οπενααίκεζ ημ Γεκζηυ Πμθεμδμιζηυ πέδζμ ημο 
Ν.1337/83 (ηδξ πενζυδμο ηδξ ΔΠΑ 83-87), ηαζ εκηάζζεζ ημοξ μζηζζιμφξ ημο ηαονμφ, 
Σανάηζαξ (Αθνάηδξ), Αβνζθζάξ, Ρμδίηζαξ ηαζ ηδξ Μεβάθδξ Βνφζδξ πμο απμηεθμφκ 
έκα «μζηζζηζηυ ζοκεπέξ». 

Ζ παθζά πυθδ ηδξ Λαιίαξ μνζμεεηείηαζ κυηζα απυ ηδ ζζδδνμδνμιζηή βναιιή, 
ακαημθζηά απυ ημ ζηναηυπεδμ Σζαθηάηδ, αυνεζα απυ ημοξ θυθμοξ Μζπαήθ ηαζ 
Γαανζήθ (Πδβαδμφθζα) ηαζ δοηζηά απυ ημκ Άβ. Λμοηά ηαζ ημ ηναηυπεδμ Σζάηαθμξ - 
ΜΔΡΤΠ. ·πεζ πηζζηεί ζε ηαίνζα εέζδ ζηα ορδθά ηςκ θυθςκ ημο Κάζηνμο ηαζ ημο 
Πνμθήηδ Ζθία – Ηζζαδάηδ ςξ πνμξ ηζξ εηαμθέξ ημο πενπεζμφ ηαζ ημ Πέναζια ηςκ 
Θενιμποθχκ, ακάιεζα ζηδ Βυνεζα ηαζ Νυηζα Δθθδκζηή Υενζυκδζμ. Ακαπηφζζεηαζ 

ηονίςξ ηαηά ημκ άλμκα Βμνάξ – Νυημξ ακάιεζα ζημοξ δφμ πνμακαθενεέκηεξ 
θυθμοξ ηαζ ανίζηεηαζ ζηδ βναιιή επζημζκςκίαξ ιε ημ Γμιμηυ, ηδ Γοηζηή Θεζζαθία 
ηαζ ηα ιεβάθα ηέκηνα ηδξ επμπήξ, ηδκ Κανδίηζα ηα Σνίηαθα ηαζ ηα Γζάκκεκα.  

Ο ζζηυξ ηδξ πυθδξ θαίκεηαζ «αοευνιδημξ», είκαζ ςζηυζμ ακεπηοβιέκμξ ιε ημ 
δζμζηδηζηυ ηαζ ειπμνζηυ ημο ηέκηνμ εζηζαζιέκμ ζηζξ ζζημνζηέξ «πθαηείεξ» Λαμφ, 
Δθεοεενίαξ ηαζ Γζάημο. Με ημ Πμθεμδμιζηυ πέδζμ πμο εηπμκεί μ ιδπακζηυξ Γδι. 
Μακζαηάηδξ ημ 1836 δδιζμονβείηαζ ηαζ δ ηέηανηδ ηαζ ιεβαθφηενδ, δ ζδιενζκή Πθαηεία 
Γδιμηναηίαξ / Πάνημο. 

Ζ πυθδ ακαπηφζζεηαζ «πςνίξ ζπέδζμ» αθθά ιε ηαηεοεοκηήνζμοξ άλμκεξ ηάπμζμοξ 
ααζζημφξ δνυιμοξ (Κμοκμφπδ – ηθδαακζχηδ, πμο ζοκδέμοκ ηζξ πθαηείεξ Λαμφ ηαζ 
Δθεοεενίαξ ηαζ ημ Λυθμ ημο Αβ. Λμοηά, Δηηθδζζχκ, Απζθθέςξ / Μαηνμπμφθμο, 
Καπμδζζηνίμο, Γζάημο, Γομαμοκζχημο, Καναβζακκμπμφθμο, Τρδθάκημο 

(Πδβαδμφθζα), Κανασζηάηδ (Πδβαδμφθζα), Ρήβα Φεναίμο, Υαηγμπμφθμο ηαζ 
Παηνυηθμο). 

Με ηδκ απμηέκηνςζδ ηδξ αζμιδπακίαξ ηδξ πενζυδμο 1960-1970 ηαζ ηδ δζμζηδηζηή 
απμηέκηνςζδ ηαζ δδιζμονβία ηςκ Πενζθενεζχκ ηδξ πενζυδμο 1980–1990, δ Λαιία 
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απμηηά κέμ νυθμ ζημκ εονφηενμ εθθδκζηυ πενζθενεζαηυ πχνμ, βίκεηαζ έδνα 
Πενζθένεζαξ, δζαεέηεζ μνβακςιέκδ αζμιδπακζηή πενζμπή (ΒΗΠΔΛ) ηαζ αλζμπμζχκηαξ ηδ 
κέα πενίμδμ ζπεδζαζιμφ ηςκ Δθθδκζηχκ πυθεςκ ηδξ ΔΠΑ 1983–1985, ακαιμνθχκεζ 
ημκ πμθεμδμιζηυ ηδξ ζπεδζαζιυ ηαζ επεηηείκεηαζ ζδιακηζηά, πάκηα ιε ηνυπμ 
«ζοιπαβή», ιε αάζδ ημκ πνμτπάνπμκηα ζζηυ ηδξ ηονίςξ ζηα κυηζα πεδζκά ηιήιαηα 
ηδξ πυθδξ. 

Ζ πυθδ ζήιενα εκζςιαηχκεζ ημοξ μζηζζιμφξ ηαονυ, Σανάηζα (Αθνάηδ), Μεβάθδ 
Βνφζδ ηαζ Ρμδίηζα, πμο ακαπηφπεδηακ ζηδκ πενίιεηνμ ημο ζπεδζαζιμφ ημο 1986- 
1989 (ΓΠ Ν.1337/83) βειίγμκηαξ ζηαδζαηά ιε μζημδμιέξ ηαημζηίαξ ή άθθςκ 

πνήζεςκ ηα «ηεκά» ηδξ βεςνβζηήξ βδξ ή πνακή ηςκ θυθςκ πμο ηδκ πενζαάθθμοκ.  

Οζηζζηζηή εκυηδηα μζηζζιχκ Φνακηγή – Κςζηαθέλδ – Εαηάσηα – Τδνυιοθμξ – Κυιια 

Πνυηεζηαζ βζα εκυηδηα πενζαζηζηχκ παναπμηάιζςκ μζηζζιχκ πμο θεζημονβμφκ 
ζηαδζαηά ςξ πνμάζηζα ημο πμθεμδμιζημφ ζοβηνμηήιαημξ ηδξ Λαιίαξ.  

Οζ μζηζζιμί Κςζηαθέλδ – Φνακηγή – Εαηαίσηα ηαζ Τδνυιοθμξ είκαζ βεζημκζημί ηαζ 
πςνμεεημφκηαζ κυηζα ημο πενπεζμφ Πμηαιμφ ζηζξ οπχνεζεξ ημο Δεκζημφ Γνοιμφ ηδξ 
Οίηδξ, εκχ μ μζηζζιυξ Κυιια είκαζ βεζημκζηυξ αθθά πςνμεεηείηαζ ζηδκ πεδζκή αυνεζα 
υπεδ ημο πενπεζμφ Πμηαιμφ. Οζ μζηζζιμί εκηάζζμκηαζ ζηδκ ίδζα μζηζζηζηή εκυηδηα 
θυβς ηδξ ακαδζάηαλδξ ημο πχνμο απυ ημ θνάβια επζημζκςκίαξ πμο δδιζμονβμφκ ηα 
ιεβάθα ένβα ημο Οδζημφ Άλμκα Δ65 ηαζ ηδξ ζζδδνμδνμιζηήξ βναιιήξ.  

Οζηζζηζηή εκυηδηα Αβ. Παναζηεοή – Παθαζμπχνζ – Λζιμβάνδζ – Αβναδμφθα 

Αθμνά ζε εκυηδηα μζηζζιχκ αθθδθμηνμθμδμημφιεκςκ, αθμφ μ πεδζκυξ πνμαζηζαηυξ 
μζηζζιυξ ηδξ Αβ. Παναζηεοήξ απμηεθεί ημ ιυκζιμ πζα ηυπμ ηαημζηίαξ πνχδκ 

ηαημίηςκ ηςκ θμζπχκ μνεζκχκ μζηζζιχκ ηδξ εκυηδηαξ. Ο μζηζζιυξ ηδξ Αβίαξ 
Παναζηεοήξ, πμο ζοκμνεφεζ άιεζα ιε ηδκ ΒΗΠΔΛ, είκαζ ελαζνεηζηά ποηκμδμιδιέκμξ 
ηαζ ζηαδζαηά ιεηαηνέπεηαζ ζε ζοκμζηία ηδξ πυθδξ ηδξ Λαιίαξ. ·πεζ δδιμηζηυ ζπμθείμ 
ηαζ κδπζαβςβείμ. 

Οζηζζιυξ Θενιμποθχκ 

Οζηζζιυξ ημο πεδζκμφ πχνμο ιε ζδζαίηενα ζμαανή πμθζηζζηζηή ακαθμνά αθμφ έπεζ ημ 
υκμια ηαζ ζοκμνεφεζ ιε ηζξ ανπαίεξ Θενιμπφθεξ, ηυπμ δζεεκμφξ ζζημνζηήξ ακαθμνάξ. 
Ο μζηζζιυξ ιε εβηεηνζιέκδ νοιμημιία δεκ έπεζ ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ζημ μζηζζηζηυ 
ημο πενζαάθθμκ εκχ ελαίνεηα παναηηδνζζηζηά πανμοζζάγεζ ημ θοζζηυ μνεζκυ ημπίμ 
ζημοξ πνυπμδεξ ημο μπμίμο ακαπηφζζεηαζ. ·πεζ ημπζηή οπμδμιή επζπέδμο βεζημκζάξ 
ιε ελοπδνεηήζεζξ ημπζημφ ηέκηνμο Γδιμηζημφ πμθείμο ηαζ βναθείμ ημπζηήξ 
δζμίηδζδξ ηαζ οβείαξ / πνυκμζαξ. ηδκ άιεζδ πενίιεηνυ ημο ηαηαβνάθμκηαζ 

ανπαζμθμβζημί δζεεκμφξ ακαθμνάξ πχνμζ, ηαζ ζζημνζημί ηυπμζ (Αθαιάκα – Μκδιείμ 
Λεςκίδα ηθπ.) ηαεχξ ηαζ μζ ημονζζηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ βφνς απυ ηα «Λμοηνά 
Θενιμποθχκ» ζε ηαεεζηχξ διζ- εβηαηάθεζρδξ (Τδνμεεναπεοηήνζμ ηαζ Ξεκμδμπεζαηυ 
ηηζνζαηυ ζοβηνυηδια εκηυξ Πάνημο Πναζίκμο).  

Οζηζζιυξ Ακεήθδξ  

Μεβάθμξ πεδζκυξ πνμαζηζαηυξ μζηζζιυξ ζηδκ άιεζδ βεζημκία ηςκ ηυιαςκ ηςκ 
μδζηχκ αλυκςκ ΠΑΘΔ ηαζ Δ65 ηαζ ηδξ κέαξ ζζδδνμδνμιζηήξ βναιιήξ. ήιενα είκαζ  
ηαη‘ ελμπή βεςνβζηήξ δναζηδνζυηδηαξ μζηζζιυξ ζηζξ εηαμθέξ ημο πενπεζμφ. 
Ακαπηφζζεηαζ ιε αάζδ εβηεηνζιέκδ νοιμημιία ηαζ υνμοξ δυιδζδξ ζε ηνεζξ γχκεξ 
πμο επζηνέπμοκ ηδκ ηαηαζηεοή ιεβάθςκ ηαζ πμθοχνμθςκ μζημδμιχκ. Σιήια ημο 
μζηζζιμφ έπεζ δμιδεεί ιε πνυβναιια μνβακςιέκδξ δυιδζδξ βζα ημζκςκζηή ζηέβδ 
(Α.Ο.Δ.Κ.). Γζαεέηεζ ελοπδνεηήζεζξ ζοκμζηίαξ (Γδιμηζηυ πμθείμ ηαζ Νδπζαβςβείμ, 

Αεθδηζζιυξ, Γζμίηδζδ ηαζ Τβεία / Πνυκμζα). ηδκ πενίιεηνμ ηαζ εκηυξ ημο ζζημφ ημο 
μζηζζιμφ πςνμεεημφκηαζ αβνμημ-αζμιδπακζηέξ εβηαηαζηάζεζξ. 
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Οζηζζηζηή εκυηδηα μνεζκχκ μζηζζιχκ Καθαιαηίμο – Γίανδξ 

ηδκ εκυηδηα αοηή εκηάζζμκηαζ μζ αυνεζμζ μνεζκμί μζηζζιμί ημο Γήιμο έκεεκ ηαζ 
εηείεεκ ημο μδζημφ άλμκα Λαιία – Γμιμηυξ ηαζ μ μζηζζιυξ Ηενά Μμκή Ακηζκίηζδξ. Ζ 
εκυηδηα αοηή έπεζ ζηυπμ κα πνμςεήζεζ ηδκ μνζγυκηζα επζημζκςκία ηςκ μζηζζιχκ 
αοηχκ ιεηαλφ ημοξ χζηε κα ειπθμοηζζημφκ ζε αβνμημ-ημονζζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ 
ηαζ οπμδμιέξ (ιμκμπάηζα – λεκχκεξ – παναεενζζηζηή ηαημζηία) πμο εα δζαηδνήζμοκ 
ηαζ εα ακααζχζμοκ ημοξ παναδμζζαημφξ αοημφξ πυθμοξ ηαημζηίαξ. Οζ μζηζζιμί έπμοκ 
αλζυθμβα δείβιαηα παναδμζζαηχκ ηηζζιάηςκ ηαζ μζηζζηζημφ ζζημφ (πθαηεία, παθαζά 
δδιυζζα ηηίνζα, εηηθδζίεξ) ηαζ ηαθή μδζηή οπμδμιή. ημκ μζηζζιυ ηδξ Γίανδξ 

εκημπίγμκηαζ ηδνοβιέκα ικδιεία ανπαζμθμβζημφ εκδζαθένμκημξ ηαζ πονήκαξ ημπζημφ 
Μμοζείμο, εκχ ζημ Καθαιάηζ έπμοκ ακαπηοπεεί εκδζαθένμοζεξ οπμδμιέξ 
μνβακςιέκμο πναζίκμο / πθαηείαξ ηαζ αεθδηζζιμφ.  

Οζηζζιυξ Λοβανζάξ 

Ο μζηζζιυξ ακαπηφζζεηαζ ζηα αυνεζα θμθχδδ ηδξ πεδζκήξ πενζμπήξ ζηδκ άιεζδ 
πενίιεηνμ ημο πμθεμδμιζημφ ζοβηνμηήιαημξ ηδξ Λαιίαξ αθθά αηυια δεκ έπεζ 
εκζςιαηςεεί ζημ ζοκεπή μζηζζηζηυ ζζηυ ημο. Ο μζηζζιυξ έπεζ ζοβηνμηδιέκμ ημπζηυ 
ηέκηνμ ηαζ οπμδμιέξ ημζκςκζηχκ ηαζ δζμζηδηζηχκ ελοπδνεηήζεςκ επζπέδμο βεζημκζάξ.  

Γεκνηηθή Δλφηεηα Τπάηεο 

Ζ Γδιμηζηή Δκυηδηα Τπάηδξ έπεζ  πθδεοζιυ 4.541 ηαημίηςκ ηαζ έηηαζδ(258 Km2) 
απυ ηδκ μπμία υιςξ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ (~60%) είκαζ μνεζκυ ιε δάζδ ηαζ δαζζηέξ 
εηηάζεζξ.  Ο πθδεοζιυξ ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ Τπάηδξ ακηζπνμζςπεφεζ ημ (3,8% 

ημο ζοκμθζημφ πθδεοζιμφ ημο Νμιμφ  

Σα ηέζζενα ααζζηά μζηζζηζηά ηέκηνα ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ ( Μελζάηεξ, Τπάηδ, 
Κμιπμηάδεξ ηαζ Λμοηνά έπμοκ ζήιενα παναπθήζζα πθδεοζιζαηά ιεβέεδ 700 - 800 
ηαημίηςκ. Άθθμζ 11 μζηζζιμί έπμοκ 200 - 400 ηαημίημοξ ηαζ 3 ηάης απυ 200 ηαημίημοξ.  

Σζξ ηνεζξ ηεθεοηαίεξ απμβναθζηέξ δεηαεηίεξ δ Γδιμηζηή Δκυηδηα Τπάηδξ ειθακίγεζ 
πθδεοζιζαηή ζηαζζιυηδηα ιε ημ ζοκμθζηυ πθδεοζιυ ημο βφνς ζηζξ 6.850.     ηδκ 
πναβιαηζηυηδηα έπμοιε ιζηνή ζηαδζαηή ακάηαιρδ απυ ημ 1961 ςξ ημ 1991   ηαζ 
ζηαζζιυηδηα έηημηε θυβς ηδξ δζαπζζηςιέκδξ απυηθζζδξ απυ ηδκ πναβιαηζηυηδηα 
ηςκ ζημζπείςκ ημο 1981. 

Ζ Γδιμηζηή Δκυηδηα παναηηδνίγεηαζ αβνμηζηή.  Ζ ιέζδ ποηκυηδηα ηαημίηδζδξ είκαζ 
27 ηαη./ΚΓΓη* ζημ ζφκμθμ ηδξ εδαθζηήξ έηηαζδξ ημο δήιμο ηαζ 46 ηαη./ΚΓΓη* ακ 
αθαζνεεμφκ απυ ηδκ επζθάκεζα ημο ηα δάζδ ηαζ μζ δαζζηέξ εηηάζεζξ ηδξ Οίηδξ 

Γεκνηηθή ελφηεηα Γνξγνπνηάκνπ 

Κάεε έκαξ απυ ημοξ μζηζζιμφξ ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ Γμνβμπμηάιμο εεςνείηαζ ςξ 
εκζαία πμθεμδμιζηή εκυηδηα. Γζα ηδκ δζαπίζηςζδ αοηή θαιαάκεηαζ οπυρδ δ 
πθδεοζιζαηή δοκαιζηή ηαζ έηηαζδ ηςκ μζηζζιχκ, δ ίδζα ζπεδυκ ποηκυηδηα ζημ 
ιεβαθφηενμ ιένμξ ημοξ αθθά ηαζ δ υιμζα ανπζηεηημκζηή ιμνθμθμβία ηςκ ηαημζηζχκ 
πμο δδιζμονβεί ηδκ εκζαία αίζεδζδ ημο πχνμο. Χξ ηέκηνμ ηάεε μζηζζιμφ εεςνείηαζ δ 
ηεκηνζηή πθαηεία ημο μζηζζιμφ. 

Γεκνηηθή ελφηεηαΛεηαλνθιαδίνπ 

Ζ Γδιμηζηή Δκυηδηα Λεζακμηθαδίμο οπμδζαζνείηαζ δζμζηδηζηά ζε 5 Σμπζηέξ Κμζκυηδηεξ 
ηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ απμβναθή ημο 2011 ηδξ ΔΤΔ  ζοιπενζθαιαάκεζ 5 μζηζζιμφξ. 

Οζ πέκηε Σμπζηέξ Κμζκυηδηεξ πενζθαιαάκμοκ ημοξ παναηάης μζηζζιμφξ: 
Λεζακμηθαδίμο, Αιμονίμο Εδθεοημφ Μμζπμηανοάξ ηίνθαηαξ. Καηά ηδκ απμβναθή 
ημο 2011 (ΔΤΔ), ζηδκ Γδιμηζηή Δκυηδηα  Λεζακμηθαδίμο,παναηδνείηαζ πςξ ημ 
ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ημο ηηζνζαημφ απμεέιαημξ ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ είκαζ δθζηίαξ 
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1946 έςξ 1985. Ο  μζηζζιυξ  ιε ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηηζνζαημφ απμεέιαημξ απυ 
ημ 1946 έςξ ημ 1960 είκαζ αοηυξ ημο Αιμονίμο ηαζ μ μζηζζιυξ ιε ημ ιεβαθφηενμ 
μζηζζηζηυ απυεεια απυ ημ 1996 ηαζ έπεζηα είκαζ ημ Εδθεοηυ. Σα ζημζπεία ηδξ δθζηίαξ 
ημο ηηζνζαημφ απμεέιαημξ είκαζ ζφιθςκα ιε αοηά ηςκ πθδεοζιχκ ηαζ 
ηαηαδεζηκφμοκ ηζξ ημζκςκζημμζημκμιζηέξ ηάζεζξ πμο δζαιμνθχκμκηαζ ζηδκ Γδιμηζηή 
Δκυηδηα  Λεζακμηθαδίμο. 

Γεκνηηθή ελφηεηα Παχιηαλεο 

Οζ μζηζζιμί ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ παναηηδνίγμκηαζ μνεζκμί, ηαεχξ ανίζημκηαζ ζε 

ορυιεηνμ 1000 ι. πενίπμο. Ζ Παφθζακδ, πμο απμηεθεί ηδκ έδνα ηδξ Γδιμηζηήξ 
Δκυηδηαξ, έπεζ έηηαζδ 40,57 Ha, εκχ δ Νέα Παφθζακδ έπεζ έηηαζδ 21 Ha (μζ εηηάζεζξ 
ηςκ δφμ μζηζζιχκ πνμηφπημοκ απυ ειααδμιέηνδζδ ηςκ μνίςκ ηςκ μζηζζιχκ). ·ηζζ 
ημ ζφκμθμ ηςκ εκηυξ ζπεδίμο εηηάζεςκ ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ ακένπεηαζ ζε 61,57 
Ha, ήημζ ημ 1,6% ηδξ ζοκμθζηήξ έηηαζδξ ηδξ Κμζκυηδηαξ. 

Οζ μζημδμιήζζιμζ πχνμζ αθμνμφκ ημ ζφκμθμ ηςκ εηηάζεςκ ηςκ μζημδμιζηχκ 
ηεηναβχκςκ (ακελάνηδηα ακ είκαζ δμιδιέκα ή αδυιδηα) ηαζ ακηζζημζπμφκ πενίπμο 
ζημ 90% ηςκ εκηυξ ζπεδίμο εηηάζεςκ. Οζ ημζκυπνδζημζ πχνμζ πενζθαιαάκμοκ ημοξ 
πχνμοξ ηοηθμθμνίαξ, ημοξ μνβακςιέκμοξ ημζκυπνδζημοξ πχνμοξ ηαζ ημοξ πχνμοξ 
αζηζημφ πναζίκμο. ηδκ Γδιμηζηή Δκυηδηα μζ ημζκυπνδζηεξ θεζημονβίεξ ηαζ πνήζεζξ 
ηαηαθαιαάκμοκ έκα πμζμζηυ ηδξ ηάλδξ ημο 10,3%, εη ηςκ μπμίςκ ημ 3,6% ακήηεζ 
ζημοξ πχνμοξ ηοηθμθμνίαξ (πμο έπμοκ πμθθαπθαζζαζηεί ιε έκα ιέζμ πθάημξ 4), ημ 
5,7% ζημοξ πχνμοξ αζηζημφ πναζίκμο ηαζ ηέθμξ, έκα εθάπζζημ πμζμζηυ ηδξ ηάλδξ 

ημο 1% ηαηαθαιαάκμοκ μζ δζαιμνθςιέκμζ ημζκυπνδζημζ πχνμζ.  

Ακαθμνζηά ιε ηζξ ηεκηνζηέξ θεζημονβίεξ ηαζ ηζξ ααζζηέξ ελοπδνεηήζεζξ, ημζκςκζηέξ ηαζ 
μζημκμιζηέξ, δ Γδιμηζηή Δκυηδηα δζαεέηεζ έκα Γδιμηζηυ ζπμθείμ ζηδκ Παφθζακδ, ημ 
μπμίμ ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία παναιέκεζ ηθεζζηυ, αθθά ακαηαζκίγεηαζ βζα κα 
πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ ίδνοζδ θαμβναθζημφ ιμοζείμο ηαζ ςξ αίεμοζα ζοκεδνζάζεςκ 
ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ. ημκ ίδζμ μζηζζιυ οπάνπεζ δ ηεκηνζηή εηηθδζία ημο Αβίμο 
Αεακαζίμο, ηαεχξ ηαζ ηνία ιζηνά εηηθδζάηζα (Πν. Ζθίαξ, Πακαβζά Κμφαεθμο, Αβ. 
Παναζηεοή) πμο θεζημονβμφκ ηονίςξ ηαηά ηδκ διένα εμνηαζιμφ ημοξ. 

ηα ηέκηνα ηςκ μζηζζιχκ έπμοκ δζαιμνθςεεί δφμ πθαηείεξ (Παφθζακδξ ηαζ Νέαξ 
Παφθζακδξ), εκχ ηαεέκαξ μζηζζιυξ δζαεέηεζ απυ έκα βήπεδμ ιπάζηεη. ·πμοκ 
ηαηαζηεοαζηεί επίζδξ ηαζ θεζημονβμφκ δφμ παζδζηέξ πανέξ (απυ ιία ζε ηάεε μζηζζιυ), 
Κμζκμηζηυ Καηάζηδια ηαζ αβνμηζηυ ζαηνείμ ζηδκ Παφθζακδ ηαζ κεηνμηαθείμ. 

Οζ ηαεδιενζκέξ ακάβηεξ ηςκ ηαημίηςκ ζε είδδ δζαηνμθήξ ηαζ ακαροπή 
ζηακμπμζμφκηαζ απυ ηα ηαηαζηήιαηα πμο θεζημονβμφκ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζηδκ 
Παφθζακδ ζημ ηέκηνμ ημο μζηζζιμφ (πακημπςθείμ, ηνεμπςθείμ, ηαθεκείμ). ηδ Νέα 
Παφθζακδ θεζημονβεί επζπθέμκ έκα πναηήνζμ ηαοζίιςκ, ζηδκ είζμδμ ημο μζηζζιμφ 
απυ ηα κυηζα, ηαεχξ ηαζ ιζα ιμκάδα επελενβαζίαξ λφθμο.  

Κηίπια και Καηοικίερ  

Γεκνηηθή ελφηεηα Λακίαο 

Οζ νοειμί ελέθζλδξ ηδξ ηαημζηίαξ είκαζ εκημκυηενμζ απυ ημοξ νοειμφξ ελέθζλδξ ζημ 
Νμιυ Φεζχηζδαξ, ζηδκ Πενζθένεζα ηενεάξ Δθθάδαξ ηαζ ζηδ πχνα. Δκηυξ ημο Γήιμο 
Λαιζέςκ, ημοξ εκημκυηενμοξ νοειμφξ ειθακίγμοκ ημ Γ.Γ. Λαιίαξ ηαζ ηα πενζιεηνζηά 
ημο πεδζκά Γδιμηζηά Γζαιενίζιαηα. Ζ ελέθζλδ ηηζνίςκ ηαζ ηαημζηζχκ ζημ Γ.Γ. Λαιίαξ 

οπμδεζηκφμοκ αφλδζδ ηςκ πμθοηαημζηζχκ εκχ ηα μνεζκά ηαζ δοηζηά δδιμηζηά 
δζαιενίζιαηα δζαηδνμφκ ηζξ ιμκμηαημζηίεξ ηαζ ηα ακαημθζηά δζαιενίζιαηα 
ζοβηεκηνχκμοκ ζε ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηηίνζα «άθθςκ πνήζεςκ» πθδκ ηαημζηίαξ.  
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Οζ ιεβάθεξ ηαημζηίεξ πηίγμκηαζ ηονίςξ ζηα πεδζκά πνμάζηζα, εκχ ημ ιέζμ ιέβεεμξ 
ηαημζηίαξ έπεζ αολδεεί ζε 3,93 δςιάηζα ακά ηάημζημ ημ 2001, ιεβαθφηενμ απυ ημ 
ιέζμ ιέβεεμξ ηδξ πχναξ. 

Ο ιέζμξ εηήζζμξ νοειυξ ιεηααμθήξ ηςκ ηαημζηζχκ ζημ Γήιμ ηαζ Γ.Γ. ηδξ Λαιίαξ 
είκαζ 5 θμνέξ ιεβαθφηενμξ (2,74) απυ υηζ μ ακηίζημζπμξ νοειυξ ιεηααμθήξ ημο 
πθδεοζιμφ (0,56). 

Ίζμκ αθμνά ηζξ ηάζεζξ ελέθζλδξ ηδξ ηαημζηίαξ ιεηά ημ 2001, πνμηφπηεζ δ ηάεεηδ 
άκμδμξ ηςκ κέςκ αδεζχκ μζημδμιχκ ιεηά ημ 2004 ζημ Γ.Γ. Λαιίαξ πμο απμννμθά 
ημ 95% ηςκ κέςκ μζημδμιχκ ηαζ κέςκ ηαημζηζχκ. Οζ κέεξ άδεζεξ πμο εηδίδμκηαζ 

δείπκμοκ ηδκ παφζδ ηονζμθεηηζηά ηδξ δυιδζδξ κέςκ ηαημζηζχκ ζε υθα ηα άθθα Γ.Γ. 
πθδκ ημο Γ.Γ. Λαιίαξ ιε ιζηνή ελαίνεζδ ηδ Ρμδίηζα, ημ ηαονυ, ηδ Μεβάθδ Βνφζδ 
ηαζ ημ Φνακηγή ηαζ θζβυηενμ ηδκ Ακεήθδ. 

Γεκνηηθή ελφηεηα Τπάηεο 

Δηείκμ πμο εκηοπςζζάγεζ ζηδ Γδιμηζηή Δκυηδηα Τπάηδξ είκαζ δ μιμζυιμνθδ 
ηαηακμιή ζημ πχνμ ημο μζηζζηζημφ δζηηφμο.  ε ακηίεεζδ ιε πμθθέξ άθθεξ κέεξ 
Γδιμηζηέξ Δκυηδηεξ εδχ έπμοιε ανηεημφξ ιεβάθμοξ μζηζζιμφξ, ιε ζπεηζηή αοημηέθεζα 
ηαζ εζδίηεοζδ. Σμ δίηηομ ηςκ μζηζζιχκ πςνίγεηαζ ζε ηνείξ οπμεκυηδηεξ: αοηήκ ημο 
δίπμθμο Τπάηδ - Λμοηνά, ημοξ πεδζκμφξ μζηζζιμφξ ημκηά ζημ πενπεζυ ηαζ ημοξ 
μζηζζιμφξ ημο μνεζκμφ ηοηθχιαημξ. 

ηζξ εηηυξ μζηζζιχκ, πενζμπέξ ηδξ Γδιμηζηήξ εκυηδηαξ ηαζ ζε εθάπζζηα ζδιεία, 
ζοκακηάιε δζάζπανηδ δυιδζδ. Ζ φπανλδ μζημδμιχκ ζε δάζδ ηαζ πναβιαηζηέξ 

δαζζηέξ εηηάζεζξ είκαζ, ηαηά ηδκ εηηίιδζδ ιαξ, ζπεδυκ ακφπανηηδ ηαζ κμιίγμοιε υηζ 
δεκ ζοκζζηά πνυαθδια. 

Ίπςξ εα δζαπζζηχζμοιε δεκ εκημπίζηδηακ ηάπμζμζ ζδζαίηενα αλζυθμβμζ 
παναδμζζαημί μζηζζιμί είηε ανπζηεηημκζηά ζφκμθα πμο πνήγμοκ πνμζηαζίαξ. Καηά 
ζοκέπεζα δεκ οπάνπμοκ ζηδκ πενζμπή ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ ηδνοβιέκμζ 
παναδμζζαημί μζηζζιμί, ηιήιαηα μζηζζιχκ, είηε ζφκμθα.  

Δπζηναημφζα πνήζδ ζε υθμ ημκ μζηζζιυ είκαζ αοηή ηδξ Α‘ Καημζηίαξ (ζφιθςκα ιε ηδκ 
ηαηδβμνζμπμίδζδ ημο απυ (23-2-87 Π.Γ. (ΦΔΚ 166 Γ'/6-3-1987). ε μζηζζιμφξ ηέημζαξ 
ηθίιαηαξ, ζημ ηέκηνμ έπμιε ηδ πνήζδ ηδξ Γεκζηήξ Καημζηίαξ, δδθαδή ηαηαζηήιαηα ηαζ 
οπδνεζίεξ ζοκήεςξ ζημ ζζυβεζμ ηαζ ηαημζηία ζημκ υνμθμ.  

Σα ηηίζιαηα Β' ηαημζηίαξ πμο οπάνπμοκ δεκ ζοβηεκηνχκμκηαζ ζε εκζαίεξ γχκεξ αθθά 
εκζςιαηχκμκηαζ ζηζξ δζάθμνεξ πενζμπέξ ηαζ ακήημοκ ηονίςξ ζε ζδζμηηήηεξ πμο 

ηαηάβμκηαζ απυ ηδκ πενζμπή αθθά δεκ ηαημζημφκ ιυκζια εηεί, δζαηδνμφκ ςζηυζμ ηαζ 
εηζοβπνμκίγμοκ ηα παθζά ημοξ ζπίηζα. 

Δηηζιάηαζ υηζ ηαηά ηδκ εενζκή πενίμδμ μ πθδεοζιυξ ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ 
αολάκεηαζ ςξ απμηέθεζια ηονίςξ, ηδξ επμπζηήξ δζαιμκήξ ιέζδξ ή ιεβάθδξ δζάνηεζαξ 
παναεενζζηχκ πμο δζαεέημοκ ζδζυηηδηδ ηαημζηία ζηα υνζα ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ, 
ηαζ ζε ιζηνυηενμ ααειυ ηδξ ηαεανήξ παναεενζζηζηήξ ηίκδζδξ ιζηνυηενδξ δζάνηεζαξ 
ζηα ζπεηζηά πενζμνζζιέκμο ανζειμφ βζα ημ ζφκμθμ ηδξ Γδιμηζηήξ εκυηδηαξ, πάζδξ  
θφζεςξ ηαηαθφιαηα. ημκ πθδεοζιυ αοηυ πνέπεζ εκδεπμιέκςξ κα πνμζηεεεί ηαζ 
έκα ιζηνυ πμζμζηυ επμπζηά απαζπμθμφιεκςκ ζε επζπεζνήζεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε 
ηδκ ημονζζηζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ πμο δεκ ηαημζημφκ ιυκζια ζηδ Γδιμηζηή Δκυηδηα. 
φιθςκα ιε εηηζιήζεζξ ημπζηχκ παναβυκηςκ μ εηήζζμξ ανζειυξ επζζηεπηχκ 
λεπενκάεζ ηα 10.000 (!) άημια. Καηά ηδκ εηηίιδζδ ηδξ μιάδαξ ιεθέηδξ ΥΟΟΑΠ ημ 

ιέβεεμξ αοηυ αθμνά ηονίςξ διενήζζεξ ιεηαηζκήζεζξ (πςνίξ δζακοηηένεοζδ) 
επζζηεπηχκ ή δζενπυιεκςκ. Δίκαζ πάκηςξ αδφκαημκ κα πνμζδζμνζζηεί μ ανζειυξ 
ημοξ έζης ηαζ ηαηά πνμζέββζζδ. 
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Ζ εηηίιδζδ ημο παναεενζζηζημφ πθδεοζιμφ ζοκζζηά πμθφ  δφζημθμ εβπείνδια 
δεδμιέκμο υηζ ααζίγεηαζ ζε οπμεέζεζξ ηαζ παναδμπέξ πμο ειπενζέπμοκ ιεβάθμ 
ααειυ ααεααζυηδηαξ. 

Γεκνηηθή ελφηεηα Γνξγνπνηάκνπ 

Ζ Γδιμηζηή Δκυηδηα Γμνβμπμηάιμο δεκ πενζθαιαάκεζ  πμθοχνμθα ηηίνζα ηαζ υηζ δ 
πθεζμρδθία ιε πμζμζηυ 75,32% ηςκ ηηζνίςκ είκαζ ιμκχνμθα, ή ημ πμθφ δζχνμθα ζε 
πμζμζηυ 23,82%. Σα πενζζζυηενα, ακαθμβζηά δζχνμθα ηηίνζα εκημπίγμκηαζ ζημ 
Μμζπμπχνζ ιε πμζμζηυ 24,82%, ζηδ Μμκή Γεκεζίμο Θεμηυημο Γαιάζηαξ ιε 

πμζμζηυ 28,57%, ηα Υαθαακηγαίζηα ιε πμζμζηυ 26,92%, ημ Δθεοεενμπχνζ ιε 
πμζμζηυ 33,33%, μ ηαικυξ ιε πμζμζηυ 34,57%, αθθά ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ, 
46,63%, ζοβηεκηνχκεηαζ ζηδκ Οίηδ. 

Απυ ηα ζημζπεία ζπεηζηχκ πζκάηςκ (αθέπε ΥΟΟΑΠ) ιπμνμφιε κα ζοιπενάκμοιε 
υηζ πνμκμθμβζηά ζε ζπέζδ ιε ηδκ πενίμδμ ηαηαζηεοήξ ημοξ, δ πθεζμρδθία ηςκ 
ηηζνίςκ ημο Γήιμο Γμνβμπμηάιμο ηαηαηάζζεηαζ ζηδκ ηνζαημκηαεηία 1960-90 πμο ιαξ 
επζηνέπεζ κα παναηηδνίζμοιε ηδκ ηαηάζηαζδ ημο ηηζνζαημφ απμεέιαημξ απυ πμθφ 
ηαθή έςξ ηαθή.  

Μυκμ ζημκ μζηζζιυ Οίηδ ηαηαβνάθεηαζ ακαθμβζηά ορδθυ πμζμζηυ ηηζνίςκ, ηδξ πνμ 
ημο 1919 πενζυδμο ηαζ ιέπνζ ηαζ ηδκ επμπή ημο πμθέιμο, 1945.  

Αοηυ ημ μζηζζηζηυ απυεεια είκαζ ζηακυ κα πνμζδζμνίζεζ ηδκ ιαηνμπνυεεζιδ μζηζζηζηή 
ακάπηολδ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ιε αηηίκα πνμζδζμνζζηζηήξ παναηηδνζζηζηήξ 
βεςβναθζηήξ ειαέθεζαξ ιεβαθφηενδξ ηδξ Πενζθένεζαξ ηδξ ηενεάξ Δθθάδαξ. Ζ 

Γδιμηζηή Δκυηδηα Γμνβμπμηάιμο παίγεζ νυθμ πνχημο οπμρήθζμο μζηζζηζημφ 
οπμδμπέα ιε ηάζεζξ ακάπηολδξ ηαζ κέςκ άθθδξ δναζηδνζυηδηαξ, οπμδμπέςκ ιε 
παναηηδνζζηζηά ημονζζηζηήξ ηαζ παναεενζζηζηήξ ηαημζηίαξ βζα ημκ Γήιμ Λαιζέςκ.  

Ζ πθεζμρδθία ςκ ηηζνίςκ ζηδ Γδιμηζηή Δκυηδηα Γμνβμπμηάιμο έπμοκ ηεναιμζηεπή 
ηαζ αημθμοεεί δ πμζμζηζαία οπενμπή ηδξ ηανάηζαξ ςξ ηνυπμξ επζηάθορδξ ηδξ 
ζηέβδξ ηςκ ηηζνίςκ. Χξ ηφνζα οθζηά ηαηαζηεοήξ ηςκ ηηζνίςκ ειθακίγμκηαζ ηα ημφαθα 
ηαζ μζ ηζζιεκηυθζεμζ, ιε ιζηνή δζαθμνά απυ ημ ιπεηυ, εκχ αημθμοεεί δ πέηνα.  

Γεκνηηθή Δλφηεηα Λεηαλνθιαδίνπ  

φιθςκα ιε ηδκ απμβναθή ηδξ ΔΤΔ βζα ημ έημξ 2001 ηα πενζζζυηενα ηηίνζα  ζηδκ 
Γδιμηζηή Δκυηδηα  Λεζακμηθαδίμο είκαζ ζζυβεζα, πμζμζηυ 72,87%, ημ πμζμζηυ ηςκ 
ιμκχνμθςκ ακένπεηαζ ζε  18,52%, ημ πμζμζηυ ηςκ δζχνμθςκ ζε 8,37% ηαζ ημ 

πμζμζηυ ηςκ ηηζνίςκ 3 έςξ πέκηε μνυθςκ ζε 0,24%. Σμ πμζμζηυ ηςκ ηηζνίςκ πμο 
εθάπημκηαζ ιε βεζημκζηά είκαζ ιυθζξ 0,41%.  

Ίζμκ αθμνά ηζξ ηακμκζηέξ ηαημζηίεξ ζηδκ Γδιμηζηή Δκυηδηα  οπάνπμοκ 1.311 
ηαημζηίεξ απυ ηζξ μπμίεξ μζ ηακμκζηέξ είκαζ 1.250. Απυ ημ ζφκμθμ ηςκ ηαημζηζχκ μζ 
ηφνζεξ ηαημζημφιεκεξ είκαζ ημ 64,91%, ζε έκα πμζμζηυ 15,87% ηςκ ηαημζηζχκ ημ 
κμζημηονζυ απμοζζάγεζ πνμζςνζκά, ημ 9,92% είκαζ ελμπζηέξ ή δεοηενεφμοζεξ ηαζ ημ 
4,65% βζα εκμζηίαζδ ή βζα πχθδζδ. 

φιθςκα ιε ηα ζημζπεία ηδξ απμβναθήξ ζπεηζηά ιε ηζξ ηακμκζηέξ ηαημζηίεξ ακά θμνέα 
ζδζμηηδζίαξ ζημ ζφκμθμ ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ απμβνάθμκηαζ έλζ εηηθδζίεξ/ 
ιμκαζηήνζα, έλζ ζπμθζηά ηηίνζα, δχδεηα ηαηαζηήιαηα/βναθεία ηαζ ιδδεκζηυξ ανζειυξ 
λεκμδμπείςκ. 

πεηζηά ιε ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ ηςκ ηηζνίςκ, ζημκ Γήιμ ημ 64,01% ηςκ ηηζνίςκ είκαζ  

ηαηαζηεοαζιέκα απυ ιπεηυκ, ημ 25,51% απυ ημφαθα – ηζζιεκηυθζεμοξ ημ 10,24% 
ηαζ ημ απυ πέηνα. ·κα πμθφ ιεβάθμ πμζμζηυ ημο ηηζνζαημφ απμεέιαημξ ζε ζπέζδ 
ιε ημκ παναηηήνα ηςκ μζηζζιχκ ημο Γήιμο είκαζ πςνίξ ζηέβδ (ημ 49,15% ηςκ ηηζνίςκ 
είκαζ ιε ηανάηζα), ηαζ ημ οπυθμζπμ πμζμζηυ ηςκ ηηζνίςκ δζαεέημοκ ζηέβδ.  
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Σέθμξ, ακαθμνζηά ιε ηζξ ακέζεζξ ηςκ ηαημζηζχκ, επζζδιαίκεηαζ υηζ ημ 98,72% έπμοκ 
ημογίκα, ημ 98,56% έπμοκ δθεηηνζηυ θςξ, ημ 98,40% έπμοκ θμοηνυ ή κημοξ, ημ 100% 
είκαζ ζοκδεδειέκα ιε ημ δίηηομ φδνεοζδξ ηαζ ιυθζξ ημ 52,28% ηςκ ηακμκζηχκ 
ηαημζηζχκ έπμοκ ηεκηνζηή εένιακζδ. 

Οζηζζηζηυ Απυεεια  Σμπζηήξ Κμζκυηδηαξ Λεζακμηθαδίμο:  

 Σμ Λεζακμηθάδζ έπεζ 492 ηηίνζα απυ ηα μπμία ημ 89,23% είκαζ απμηθεζζηζηήξ 

πνήζδξ ηαζ  ημ 71,00% απμβνάθμκηαζ ςξ ηαημζηίεξ.  

 Σμ 41,06% ηςκ ηηζνίςκ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα ηδκ πνμκζηή πενίμδμ 1971 έςξ 
1980, ημ  27,24% ηδκ πνμκζηή πενίμδμ 1981 έςξ 1985, ημ 18,70% απυ ημ 1961 
έςξ ημ 1970 ηαζ ημ 8,33% απυ ημ 1986 ηαζ έπεζηα.  

 Σμ 86,59% ηςκ ηηζνίςκ είκαζ πηζζιέκα απυ ιπεηυκ, ημ 8,54% απυ ημφαθα ηαζ 
ηζζιεκηυθζεμοξ ηαζ ημ 4,67% απυ πέηνα.  

 Σμ 70,93% ηςκ ηηζνίςκ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα ιε ηανάηζα, ημ 27,24% ιε 

ηεναιίδζα ηαζ ημ 1,83% ιε θφθθα επζηάθορδξ.  

 Μυθζξ ημ 65,20% ηςκ μζηζχκ έπμοκ ηεκηνζηή εένιακζδ, ημ 98,64% θμοηνυ ή 
κημοξ, ημ 98,98% ηαζ ημ 99,32% ηςκ ηηζνίςκ έπμοκ δθεηηνζηυ θςξ.   

 Σμ 1,02% εθάπημκηαζ ιε βεζημκζηά ηηίνζα 

 Σμ 72,87% είκαζ ζζυβεζα (πςνίξ οπυβεζα) ηαζ ημ 18,52% ιμκχνμθα 

Απυ ηα παναπάκς ζημζπεία ηδξ ΔΤΔ, αθθά ηαζ απυ ηδκ επζηυπζα ένεοκα, 
δζαπζζηχκεηαζ υηζ ημ μζηζζηζηυ απυεεια ημο Λεζακμηθαδίμο είκαζ κέμ ηαζ ζπεηζηά ηαθήξ 
πμζυηδηαξ. Μεβάθμ ηνίκεηαζ ημ πμζμζηυ ηηζνίςκ πμο δ ιμνθή επζηάθορδξ ημοξ είκαζ 
ιε ηανάηζα – δχια (70,93%), βεβμκυξ πμο επζδνά ανκδηζηά ζηδκ ιμνθμθμβία ηαζ 
ηδκ εζηυκα ημο μζηζζιμφ ηαζ δεκ ζοκάδεζ ιε ημκ αβνμηζηυ ημο παναηηήνα.  

Γεκνηηθή Δλφηεηα Παχιηαλεο 

Καηά ηδκ απμβναθή ημο 1990 ζηδκ Κμζκυηδηα Παφθζακδξ ηαηαβνάθηδηακ 268 ηηίνζα 

υθςκ ηςκ πνήζεςκ, εκχ παναηηδνζζηζηή είκαζ δ ακαθμβία ηηζνίςκ ηαημζηίαξ (254 
ηηίνζα) αθμφ ζοβηεκηνχκμοκ ημ 94,4% ζημ ζφκμθμ ηςκ ηηζνίςκ υθςκ ηςκ πνήζεςκ. 
Ζ πνμκμθμβία ηαηαζηεοήξ ημοξ δζαιμνθχκεηαζ ςξ ελήξ:  

 ·ημξ ηαηαζηεοήξ έςξ ημ 1960: 200 ηαημζηίεξ (πμζμζηυ 74,6%)  

 ·ημξ ηαηαζηεοήξ 1961 - 1980: 56 ηαημζηίεξ (πμζμζηυ 20,9%) 

 ·ημξ ηαηαζηεοήξ 1981 - 1990: 8 ηαημζηίεξ (πμζμζηυ 3%) 

 Τπυ ηαηαζηεοή: 4 ηηίνζα (πμζμζηυ 1,5%) 

Παναηδνμφιε υηζ εκχ ιέπνζ ημ 1960 είπε ηηζζεεί ημ 75% πενίπμο ηςκ ηαημζηζχκ ηδξ 
Κμζκυηδηαξ, ζηδ ζοκέπεζα ηαζ ιεηά ημ 1960, οπάνπεζ ιία ιείςζδ ζηδ δοκαιζηή, 
βεβμκυξ πμο μδδβεί ζηδ ιδ ακακέςζδ ηαζ ημκ εηζοβπνμκζζιυ ημο μζηζζηζημφ 
απμεέιαημξ ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ. 

Ζ δεηαεηία 1990-2000 πενζθαιαάκεζ πθέμκ έκημκδ δναζηδνζυηδηα, ιε απμηέθεζια κα 
δζαπζζηχκεηαζ ιζα ζδιακηζηή ιέζδ «δθζηζαηή» ακακέςζδ ημο ηηζνζαημφ απμεέιαημξ. 

Σα πνμ ημο 1960 πενζμνίγμκηαζ ζημ 61,1% ημ 2000 απυ 74,6% ημ 1990.  

Ακ ζοζπεηίζμοιε ηδκ αφλδζδ ημο ηηζνζαημφ απμεέιαημξ ηαηά 20% ηδ δεηαεηία 1990-
2000 (πμο πενζθαιαάκεζ ηονίςξ ηαημζηίεξ) ιε ηδ ιείςζδ ηαηά 24% ημο πναβιαηζημφ 
πθδεοζιμφ ηαηά ηδκ ίδζα πενίμδμ, ζοκάβεηαζ αζθαθχξ ημ ζοιπέναζια (ζε 
ζοκδοαζιυ ηαζ ιε ηα θμζπά δεδμιέκα), υηζ πνυηεζηαζ βζα κέεξ δεοηενεφμοζεξ 
(ελμπζηέξ) ηαημζηίεξ. 
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ε ζπέζδ ιε ημ φρμξ ηςκ ηηζνίςκ παναηδνείηαζ υηζ ημ ζφκμθμ αθμνά ζε ηηίνζα ιέπνζ 
δφμ μνυθμοξ. Ο ηνυπμξ ηαηαζηεοήξ ημοξ, αάζεζ ηςκ ζημζπείςκ ηςκ ελςηενζηχκ 
ημίπςκ ηαζ ημο ζηεθεημφ, δζαιμνθχκεηαζ ςξ ελήξ: 

 Καηαζηεοή ιπεηυκ - ημφαθα: 51 ηαημζηίεξ (πμζμζηυ 19%) 

 Καηαζηεοή πέηνα: 202 ηαημζηίεξ (πμζμζηυ 75,4%)  

 Καηαζηεοή πθίκεμζ - ηζζιεκηυθζεμζ (ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ηα ηηίνζα πμο είκαζ 
ηαηαζηεοαζιέκα απυ λφθμ ηαζ άθθα οθζηά): 15 ηαημζηίεξ (πμζμζηυ 5,6%).  

Καηά ηδκ επυιεκδ απμβναθή (2000) ζδιεζχκεηαζ αφλδζδ ηαηά 20% ημο ανζειμφ ηςκ 
ηηζνίςκ υθςκ ηςκ πνήζεςκ (321 ηηίνζα έκακηζ 268), ημ φρμξ ηςκ ηηζνίςκ παναιέκεζ 
ιέπνζ δφμ μνυθμοξ, εκχ ιεζχκεηαζ δ ακαθμβία ηηζνίςκ ηαημζηίαξ ηαηά πέκηε πενίπμο 
πμζμζηζαίεξ ιμκάδεξ. 

Ζ ιεηααμθή αοηή ζοκμδεφεηαζ ηαζ απυ ακηίζημζπδ ζηζξ ηεπκζηέξ μζημδυιδζδξ ιε ηδκ 
εονεία πνήζδ θένμκημξ μνβακζζιμφ απυ μπθζζιέκμ ζηονυδεια. Αοηυ έπεζ ςξ 

απμηέθεζια ηαζ ηδ δζαθμνμπμίδζδ ημο απμεέιαημξ ςξ πνμξ ημκ ηνυπμ ηαηαζηεοήξ. 
Σα ηηίνζα απυ ιπεηυκ ηαζ ημφαθα ζοιιεηέπμοκ ζημ 35% πενίπμο ηςκ ηηζνίςκ απυ19% 
πμο ήηακ ημ 1990, ιε ακηίζημζπδ ιείςζδ ηςκ ηηζνίςκ απυ πέηνα. Δπίζδξ ηαηά ημ 
2000, αθθά ηαζ ηα επυιεκα παναηδνείηαζ δ ζηαδζαηή ειθάκζζδ πνμηαηαζηεοαζιέκςκ 
ηηζνίςκ απυ λφθμ. 

Μζηνέξ δζαθμνμπμζήζεζξ παναηδνμφκηαζ υζμκ αθμνά ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ ηαζ πζμ 
ζοβηεηνζιέκα, αολάκεηαζ μ ανζειυξ ηςκ ηηζνίςκ πμο ηαηαζηεοάγεηαζ απυ ιπεηυκ, 
ημφαθα ηαζ ηζζιεκηυθζεμοξ ηαηά 10% πενίπμο, εκχ ιεζχκμκηαζ ηα ηηίνζα πμο 
ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ πέηνα ηαηά 10% πενίπμο. Σέθμξ, ηαηαζηεοάγμκηαζ ηηίνζα ιε 
ηφνζμ οθζηυ ηαηαζηεοήξ ημ ιέηαθθμ ηαζ ημ λφθμ.  

Ζ πνήζδ ηςκ ηαημζηζχκ (ηα ζημζπεία είκαζ ηδξ Απμβναθήξ Κηζνίςκ-Οζημδμιχκ 2000, 
δεκ οπάνπμοκ ακηίζημζπα ζημζπεία απυ ηδκ απμβναθή ημο 1990) ζε ζοκηνζπηζηά 

ιεβάθμ πμζμζηυ πενζθαιαάκεζ δεοηενεφμοζεξ (ελμπζηέξ) ηαημζηίεξ (60,8%), μζ μπμίεξ 
είηε είκαζ ηαημζηίεξ μζ μπμίεξ ηαηά ημ πανεθευκ ήηακ ηφνζεξ ηαζ ιεηαηνάπδηακ ζε 
δεοηενεφμοζεξ ιε ηδ ζηαδζαηή ιεηεβηαηάζηαζδ ηςκ ηαημίηςκ πνμξ ηα αζηζηά ηέκηνα 
(Λαιία, Αεήκα ηθπ), είηε πνυηεζηαζ βζα κευδιδηεξ πνμμνζζιέκεξ ελ ανπήξ βζα πνήζδ 
ελμπζηήξ ηαημζηίαξ. Αοηή δ ηαηδβμνία ειθακίγεηαζ έκημκα απυ ηδ δεηαεηία ημο 1990 
ηαζ επυιεκα. 

Ζ πνήζδ ηαημζηίαξ ςξ πνςηεφμοζαξ έπεζ πενζμνζζεεί πθέμκ ζημ 38,3%.  

ε υθδ ηδκ πενζμπή ηδξ Κμζκυηδηαξ, αθθά ηαζ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ηυζμ ζηδ 
Φεζχηζδα, υζμ ηαζ ζηδ βεζημκζηή Φςηίδα, δε ζοκακηχκηαζ μζηζζιμί ιε εκυηδηα 
ανπζηεηημκζημφ φθμοξ. 

ηδκ Παφθζακδ ζοκακηάηαζ δ ηοπζηή δζχνμθδ ηαημζηία ζε ζπήια μνεμβχκζαξ 
ηάημρδξ, ιε ειθακή θένμοζα θζεμδμιή ηαζ ηεηνάνζπηδ ζηέβδ, πμο υιςξ δεκ απμηεθεί 

ημκ ηακυκα. Οζ κευηενεξ ηαημζηίεξ δεκ αημθμοεμφκ ηάπμζα ηοπμθμβία πμο κα 
ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ παθαζυηενδ ανπζηεηημκζηή. Απμηεθμφκ ιεβάθεξ ιμκμηαημζηίεξ 
πνμαζηζαημφ παναηηήνα. Οζ λφθζκεξ ηαημζηίεξ πμο ειθακίγμκηαζ ηαηά ηα ηεθεοηαία έηδ, 
ηονίςξ ζηδκ «εηηυξ μνίςκ μζηζζιμφ» πενζμπή, έπμοκ ρεοδμ-ηεκηνμεονςπασηά 
παναηηδνζζηζηά ηαζ ιάθθμκ λεκίγμοκ, πανά εκηάζζμκηαζ ζημ πενζαάθθμκ.  

2.1.3.10  Μεταφορικές Τποδομές  

► Οδηθέο κεηαθνξέο 



ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑ ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΛΑΜΙΕΩΝ  

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΟ  

68/280 

 

Ζ Δθθάδα είκαζ ιζα ηαη‘ ελμπήκ πχνα μδζηχκ ιεηαθμνχκ. Οζ ζοβημζκςκίεξ ζημ Γήιμ 
Λαιίαξ ααζίγμκηαζ ζοκηνζπηζηά ζημ μδζηυ δίηηομ, παν‘ υθδ ηδκ δζαιήηδ δζέθεοζδ ημο 
εεκζημφ ηαζ δζεεκμφξ ζζδδνμδνμιζημφ δζηηφμο (Ο..Δ.) απυ ηδκ πενζμπή ημο ηαζ 
εονφηενα ηδκ Πενζθένεζα ηενεάξ Δθθάδαξ. Σμ μδζηυ δίηηομ έπεζ ημνιυ ημκ ηφνζμ 
δζεεκή μδζηυ άλμκα ημο εθθδκζημφ πχνμο Πάηνα - Αεήκα - Θεζζαθμκίηδ - Δφγςκμζ 
(ΠΑΘΔ). Ο άλμκαξ αοηυξ απμηεθεί ιένμξ ηςκ Γζεονςπασηχκ Οδζηχκ Γζηηφςκ, ιεηά 
ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ιεηαηνμπήξ ημο ζε ηθεζζηυ αοημηζκδηυδνμιμ. Σμκ παναπάκς 
άλμκα ζοιπθδνχκεζ ζηζξ δζεεκείξ ιεηαθμνέξ δ εεκζηή μδυξ Λαιίαξ - Άιθζζζαξ - 
Ναοπάηημο - Πμνειείμ Ακηζννίμο – Πάηναξ, εκχ πμθφ ζφκημια ακαιέκεηαζ κα 

εκηαπεεί ζημ μζημζφζηδια ηυιαςκ ιεηαθμνάξ ηαζ δζέθεοζδξ μ Δ65 – μδζηυξ άλμκαξ 
δζαζφκδεζδξ ιε ηδκ Δβκαηία μδυ δζαιέζς ηςκ πυθεςκ Κανδίηζαξ ηαζ Σνζηάθςκ. Οζ 
εκδμπενζθενεζαηέξ ηαζ δζαπενζθενεζαηέξ ιεηαηζκήζεζξ οθμπμζμφκηαζ ιέζς ημο 
δεοηενεφμκημξ μδζημφ δζηηφμο πμο ανίζηεηαζ βεκζηά ζε ηαθή ηαηάζηαζδ ηαζ ζοκεπχξ 
αεθηζχκεηαζ. 

► Βαζηθφ νδηθφ δίθηπν / Γηεζλέο δίθηπν 

Ο Γζεεκήξ ηαζ Γζεονςπασηυξ Οδζηυξ Άλμκαξ Π.Α.Θ.Δ., πμο απμηεθεί ημκ ημνιυ ημο 
ααζζημφ μδζημφ δζηηφμο ηδξ πχναξ, δζαζπίγεζ, ζημ ηιήια ημο ―Πέηαθμ Μαθζαημφ 
Κυθπμο‖ ηδκ πενζμπή ημο Γήιμο. 

Ζ πυθδ ηδξ Λαιίαξ ηαζ μ Γήιμξ, πμο ζήιενα απμηεθμφκ δεοηενεφμκηα ηυιαμ ζημ 
ααζζηυ μδζηυ δίηηομ ηαζ πενζμπή απθήξ δζέθεοζδξ, ιε ηα οπυ εηηέθεζδ ένβα εα 
ανεεμφκ ζημ ηέκηνμ ημο Δθθδκζημφ Βαζζημφ Οδζημφ Γζηηφμο ηαζ ζηδ δζαζηαφνςζδ 
ηςκ ηφνζςκ αλυκςκ ηδξ πχναξ ημο άλμκα «Πάηνα – Λαιία – Θεζζαθμκίηδ» (ΠΑΘΔ) 

ηαζ ημο άλμκα «Αεήκα – Λαιία – Ηςάκκζκα» (Δ65). 

Ίηακ εα έπμοκ μθμηθδνςεεί πθήνςξ υθμζ μζ παναπάκς άλμκεξ εα ακαδζανενςεεί 
πθήνςξ, ηαζ ιε αλζμπμίδζδ ηςκ άθθςκ οπυ μθμηθήνςζδ ηνζχκ αλυκςκ (Δβκαηία 
Οδυξ, Ηυκζα Οδυξ ηαζ «Κυνζκεμξ – Καθαιάηα») δ μδζηή επζημζκςκία ιεηαλφ αυνεζαξ 
ηαζ κυηζαξ Δθθάδαξ. 

Ο Γήιμξ Λαιζέςκ ελοπδνεηείηαζ ζηζξ ηέζζενζξ ηαηεοεφκζεζξ απυ ημ Δεκζηυ Οδζηυ 
Γίηηομ: 

 Βυνεζα απυ ημκ Άλμκα πνμξ Γμιμηυ, Κανδίηζα, Σνίηαθα, Πακαβζά, Δβκαηία Οδυξ 
αθθά ηαζ πνμξ Φάνζαθα ηαζ Λάνζζα. Ο Δ65 εα ακηζηαηαζηήζεζ ημ ηιήια πνμξ ηδκ 

Δβκαηία Οδυ ηαζ έηζζ μ άλμκαξ αοηυξ εα δδιζμονβήζεζ κέεξ πνμμπηζηέξ. 

 Ακαημθζηά απυ ηδκ Παθαζά Δεκζηή Οδυ (ΠΔΟ) ζοκδέεζ ηδ Λαιία ιε ηδ ηοθίδα ηαζ 
ηδκ Αβία Μανίκα. ·πεζ ιυκμ ημπζηυ νυθμ ζακ αζηζηή ανηδνία «Λαιία Αβ. 
Παναζηεοή – ΒΗΠΔ – Αοθάηζ – Αβ. Μανίκα – ηοθίδα». Μεηά ηδκ οθμπμίδζδ ημο 
ΠΑΘΔ, πνδζζιμπμζείηαζ απμηθεζζηζηά βζα αοηέξ ηζξ ζοκδέζεζξ ιε απμηέθεζια κα 
έπεζ αολδεεί μ θυνημξ ηςκ μπδιάηςκ. 

 Νυηζα είκαζ δ ΠΔΟ «Αεήκα – Θήαα – Λζααδεζά – Μπνάθμξ» πμο ζοκακηάεζ 

ημκΠΑΘΔζημκΑ.Κ.Θενιμποθχκ.ΑπυημΜπνάθμδζαηθαδχκεηαζ πνμξ «Άιθζζζα – 
Πάηνα». Σμ ηιήια αοηυ εα ακηζηαηαζηαεεί ιε ημ Β.Ο.Γ. «Πάηνα – Λαιία» ημ 
μπμίμ είκαζ οπυ ιεθέηδ. Μυκμ ιεηά απυ ηδκ ηαηαζηεοή ημο Β.Ο.Γ. μ άλμκαξ 
αοηυξ εα είκαζ ζηακμπμζδηζηυξ άλμκαξ βζα ηδ ζφκδεζδ ιε Σζεμνέα, Αιθίηθεζα ηαζ 
Υζμκμδνμιζηυ ηέκηνμ Πανκαζζμφ. Σμ παθαζυ ηιήια ηδξ ΠΔΟ εκηυξ ημο Γήιμο 
έπεζ πζα ιυκμ ημπζηυ νυθμ ςξ αζηζηή ανηδνία έςξ ημ Σ.Γ. ημο Κυιιαημξ. 

 Γοηζηά απυ ηδκ Δεκζηή Οδυ «Λαιία – Κανπεκήζζ – Αβνίκζμ» πμο εα έπεζ αζηζηυ 
παναηηήναέςξηδζφκδεζδιεημκΔ65.Μεηάημηαονυπνεζάγεηαζ ζδιακηζηήαεθηίςζδ 
βζα κα ζοκδέεζ ζηακμπμζδηζηά ημκ ΠΑΘΔ ιε ηδκ «Ηυκζα Οδυ» ηαζ πνςηανπζηά ηδκ 

Δονοηακία ηαζ ημ Κανπεκήζζ ιε ηδΛαιία. 
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 Σέθμξ, ζημ Γ.Γ. Θενιμποθχκ ακάιεζα ζημοξ δφμ Α.Κ. Θενιμποθχκ έπεζ 
απμδμεεί έκα ηιήια 4 πθι. ηδξ Ν.Δ.Ο., ηυζμ βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ημο μζηζζιμφ, 
ηδκ επίζηερδ ζημοξ ανπαζμθμβζημφξ πχνμοξ,ζηζξ πδβέξηαζβζαηδκπνυζααζδ πνμξ 
Μεκδεκίηζα,υζμηαζβζαηδκεκμπμίδζδημο ηέκηνμο ημο μζηζζιμφ ηαζ ηςκ πχνςκ πμο 
ιέπνζ ζήιενα δζαπχνζγε. (Πδβή: Γεκζηυ Πμθεμδμιζηυ πέδζμ Γήιμο Λαιζέςκ – 
Α‘θάζδ) 

► Δπαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν (θαη δεκνηηθφ)  

Βυνεζμ ηφηθςια Γίανδ – Λζιμβάνδζμ: Ακήηεζ ζημ πνςηεφμκ επανπζαηυ δίηηομ ηαζ 
αθμνά ηζξ ζοκδέζεζξ απυ ΔΟ «Λαιία – Γμιμηυξ» πνμξ Γίανδ ηαζ απυ ΠΔΟ «Λαιία – 
ηοθίδα» πνμξ Παθαζμπχνζ (δζά Αβναδμφθαξ ηαζ Λζιμβανδίμο). Δίκαζ ζηακμπμζδηζημί 
ημπζημί άλμκεξ πνμξ ημοξ μζηζζιμφξ αοημφξ, πνεζάγμκηαζ ζοκηήνδζδ, ζήιακζδ ηαζ 
ηαθφηενδ πνυζααζδ ζημ Δεκζηυ Γίηηομ. Υνεζάγεηαζ ιεθέηδ βζα κέα πάναλδ ηαζ 
αζθαθηυζηνςζδ ηιδιάηςκ βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ημο ηοηθχιαημξ ακάιεζα  ζηδ Γίανδ 
ηαζ ημ Παθαζμπχνζ. Ο δνυιμξ αοηυξ ακήηεζ ζημ Γεοηενεφμκ Οδζηυ Γίηηομ, αθμφ 
ελοπδνεηεί μνεζκά μνμπέδζα ιε κέεξ δοκαιζηέξ ηαθθζένβεζεξ ηαζ επζηνέπεζ ηδ ζφκδεζδ 
ιε ημοξ μζηζζιμφξ ημο Γ.Γ. Γμιμημφ (Μεθζηαία, Φοθζαδχκ).  

Νυηζμ ηφηθςια: Πνςηεφμκ Δπανπζαηυ Γίηηομ απμηεθμφκ μζ άλμκεξ «ηαονυξ – 
Κςζηαθέλδξ» (πνμξ Κμιπμηάδεξ, Τπάηδ) ηαζ «Εαηαίσηα – Τδνυιοθμξ – Λαιία» (απυ 
Κνίηεθμ – Γμνβμπυηαιμξ). Σμ μδζηυ ηφηθςια ηθείκεζ ιε ηδ Γδιμηζηή Οδυ 

«Κςζηαθέλδ – Φνακηγή». Σμ ηφηθςια αοηυ πνεζάγεηαζ ζοκηήνδζδ. Θα βίκεζ αέααζα 
ηιδιαηζηά ακακέςζδ ιε ηα Άκς Πενάζιαηα πμο ηαηαζηεοάγεζ μ ΟΔ ηαζ μ Δ65 αθθά 
πνεζάγεηαζ κα μθμηθδνςεεί. οκδέεζ ημοξ ηέζζενζξ κμηζμ-δοηζημφξ μζηζζιμφξ ημο 
Γήιμο ιε ηδ Λαιία. Βεθηίςζδ πνεζάγεηαζ ηαζ ζημ ηιήια πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζακ 
Νυηζμξ άλμκα ημο πενπεζμφ (πενπεζάδα – Λ.Τπάηδξ – Γμνβμπυηαιμξ – Ζνάηθεζα – 
ΠΑΘΔ) δδθαδή ημ ηιήια «Κμιπμηάδεξ – Κςζηαθέλδξ – Φνακηγήξ – Τδνυιοθμξ – 
Εαηαίσηα - Γμνβμπυηαιμξ». 

Σέθμξ, ζημ Γ.Γ. Θενιμποθχκ πνςηεφμκ επανπζαηυξ άλμκαξ είκαζ μ άλμκαξ πνμξ 
Μεκδεκίηζα, πμο πανάθθδθα ζοκδέεζ ηαζ ηδ Μμκή Αβ. Νζημθάμο ιε ηζξ Θενιμπφθεξ.  

► ηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο 

Ο ζζδδνυδνμιμξ απμηεθεί ημ δεφηενμ πζμ δζαδεδμιέκμ ιέζμ βζα επζααηζηέξ 
ιεηαθμνέξ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή. Σμ ζζδδνμδνμιζηυ δίηηομ ακαπηφζζεηαζ ηαηά ηδκ 

Β.Γ.-Ν.Α. ηαηά ιήημξ ημο ααζζημφ άλμκα Πεζναζχξ - Αεδκχκ - Θεζζαθμκίηδξ - 
Δζδμιέκδξ μ μπμίμξ δζαηζκεί ηαζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο ζοκμθζημφ ιεηαθμνζημφ 
ένβμο (βφνς ζημ 50%) ημο ΟΔ. 

Ζ ζζδδνμδνμιζηή οπμδμιή πενζθαιαάκεζ έκα ηιήια ηδξ ηφνζαξ δζεεκμφξ βναιιήξ 
Πεζναζχξ - Αεδκχκ - Θεζζαθμκίηδξ - Δζδμιέκδξ, ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημ ηιήια 
Ακεήθδξ- Λαιίαξ - Γμιμηυξ. 

Νέα βναιιή Αεήκα – Θεζζαθμκίηδ: Πνυηεζηαζ βζα κέα δζπθή βναιιή ορδθχκ 
ηαποηήηςκ. Σμ πνχημ ηιήια «Σζεμνέα – Λζακμηθάδζ» αθμνά ηδκ ηαζκμφνζα πάναλδ 
πμο πενκά ημ Καθθίδνμιμ ιε ζήναββα ηαζ ιεηά, έςξ ημκ Αβ. εναθείι αημθμοεεί 
πενίπμο ημκ ΠΑΘΔ έςξ ημ Α.Κ. ιε ημκ Δ65, απυ υπμο μδεφεζ πανάθθδθα ιε ημκ Δ65 
έςξ ημ .. Λζακμηθαδίμο. Σμ ζδιακηζηυ ένβμ θένκεζ ηδ Λαιία πζμ ημκηά ζηδκ Αεήκα 
ηαζ ηδ Θεζζαθμκίηδ. 

Δίκαζ ζδιακηζηυ κα ακαθενεεί υηζ ελαημθμοεμφκ ηαζ θεζημονβμφκ δνμιμθυβζα απυ 
Λζακμηθάδζ πνμξ Αεήκα ιέζς ηδξ παθαζάξ ζζδδνμδνμιζηήξ βναιιήξ πμο δζαζπίγεζ 
ηδκ ζζημνζηή βέθονα Γμνβμπμηάιμο.  
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► Θαιάζζηεο κεηαθνξέο 

Οζ ιεηαθμνέξ δζα ιέζμο ηδξ εάθαζζαξ είκαζ εκαθθαηηζηή θφζδ ζηζξ πενζαίεξ 
ιεηαθμνέξ ηαζ ζοκεπζημονμφκ ημ μδζηυ δίηηομ ιε ηδ θεζημονβία ειπμνζηχκ θζιακζχκ 
ηαζ πενζθενεζαηχκ επζααηζηχκ ηαζ ειπμνζηχκ θζιακζχκ δδιυζζμο ηαζ ζδζςηζημφ 
παναηηήνα. 

διακηζηυ νυθμ ζηζξ ιεηαθμνέξ παίγμοκ ζηδκ Πενζθένεζα ηα δίηηοα ηςκ Πμνειείςκ 
ζημκ Δοαμσηυ ηονίςξ ηυθπμ βζα εκδμ-ιεηαηζκήζεζξ. Μεβάθδ νμή ειθακίγεηαζ ζηδ 
ζφκδεζδ Βυνεζαξ Δφαμζαξ-Δονφηενδξ πενζμπήξ Λαιίαξ ζε δφμ βναιιέξ, ηδκ βναιιή 
Λμοηνά Αζδδρμφ - Ανηίηζα πμο ηαθφπηεζ ημ 20% ηαζ ηδ βναιιή Γθφθα-Αβζυηαιπμξ 

πμο ακαθαιαάκεζ ημ 12% ηδξ επζααηζηήξ ηίκδζδξ.  

Ίζμκ αθμνά ζηδκ ειπμνεοιαηζηή ηίκδζδ, ημ θζιάκζ ηδξ ηοθίδαξ, ηαζ ημ εζδζηυ θζιάκζ 
ηδξ Αgroinvest δζαηζκμφκ ζδιακηζηυ ιένμξ ηςκ ειπμνεοιάηςκ πμο έπμοκ πνμέθεοζδ 
ή πνμμνζζιυ ηδκ Λαιία ηαζ θεζημονβμφκ ζακ δζαιεηαημιζζηζηά ηέκηνα βζα πμθθέξ 
πνχηεξ φθεξ. Ζ ειπμνεοιαηζηή ηίκδζδ ηςκ θζιακζχκ ελοπδνεηεί ηονίςξ ηζξ 
ιεηαθμνέξ ηαζ ηδκ πνμιήεεζα ηδξ ειπμνζηήξ ηαζ αζμιδπακζηήξ πενζμπήξ ηδξ Λαιίαξ.  

Ζ θζιεκζηή οπμδμιή ηδξ πενζθένεζαξ απμηεθείηαζ απυ:  

 Δπζααηζηά - ειπμνζηά θζιάκζα: 

- Λζιάκζ ηοθίδαξ  

- Λζιάκζ Αβ. Κςκ/κμο ηαζ βναιιή Αβ. Κςκ/κμξ πμνάδεξ  

- Λζιάκζ Ανηίηζαξ ηαζ πμνειεζαηή βναιιή Ανηίηζα - Λ. Αζδδρμφ 

- Λζιάκζ Γθφθαξ ηαζ πμνειεζαηή βναιιή Γθφθαξ – Αβζυηαιπμο 

 Αθζεοηζηά θζιάκζα: 

- Αθζεοηζηυ ηαηαθφβζμ Κανααυιοθμο  

 Ηδζςηζηά ιεηαθμνζηά θζιάκζα: 

- Απθάδζ AGROINVEST (Λζπάζιαηα ηθπ.) 

► Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο 

Ζ Λαιία ελοπδνεηείηαζ βζα ηζξ εζςηενζηέξ ηαζ ελςηενζηέξ βναιιέξ απυ ημ Αενμδνυιζμ 
Δθ. Βεκζγέθμξ. Με ηδκ Νέα Γναιιή ΟΔ δζά ημο ΚΑ ή ιε ημκ ΠΑΘΔ δζά ηδξ Αηηζηήξ 
Οδμφ, μ πνυκμξ πνυζααζδξ ζημ Αενμδνυιζμ είκαζ θζβυηενμ απυ 2 χνεξ. Νυηζα ηδξ 
Λαιίαξ θεζημονβεί έκα ιζηνυ αμδεδηζηυ αενμδνυιζμ. Σα ηεθεοηαία πνυκζα 
παναηδνείηαζ ζδιακηζηή άκμδμξ ηδξ επζααηζηήξ ηίκδζδξ ηαζ δζαιέζμο ημο 
αενμδνμιίμο ηδξ Ν.Αβπζάθμο ημο Ν.Μαβκδζίαξ.  

► πλδπαζκέλεο κεηαθνξέο 

Ζ ιεηαθμνζηή οπμδμιή ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο, υπςξ αοηή πνμδζαβνάθεηαζ ιε ηα 
οπυ ηαηαζηεοή ιεβάθα ένβα ιεηαθμνχκ, δδιζμονβεί ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ 
φπανλδ ηυιαμο ζοκδοαζιέκςκ ιεηαθμνχκ, θυβς ηδξ ζοκφπανλδξ μδζηχκ, 
ζζδδνμδνμιζηχκ ηαζ εαθάζζζςκ ιεηαθμνζηχκ οπμδμιχκ. Λεζημονβμφκηα ημιαζηά 

ζδιεία δζαπενζθενεζαηχκ ―ζοκδοαζιέκςκ ιεηαθμνχκ‖ είκαζ ηα αηυθμοεα (α = Οδζηέξ 
ιεηαθμνέξ, α = Λζιεκζηέξ ιεηαθμνέξ, β = ζδδνμδνμιζηέξ ιεηαθμνέξ).  

 Λζιάκζ ηοθίδαξ (α + α + β) 

 Λζιάκζ Αβ. Κςκ/κμο (α + α) 
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 Πμνειείμ Ανηίηζαξ (α + α) 

Σμ θζιάκζ ηδξ ηοθίδαξ ελοπδνεηεί ζοκδοαζιέκεξ ειπμνζηέξ ιεηαθμνέξ, εκχ ημ 
θζιάκζ ημο Αβ. Κςκζηακηίκμο ηαζ ημ πμνειείμ Ανηίηζαξ ελοπδνεημφκ ηονίςξ 
επζααηζηέξ ζοκδοαζιέκεξ ιεηαθμνέξ.   

2.1.3.11  Διαχείριση Τδάτινων Πόρων 

Με ηδκ απυθαζδ 706/16-7-2010 (ΦΔΚ Β‘ 1383/02.09.2010 & ΦΔΚ Β‘ 
1572/28.09.2010), ηδξ Δεκζηήξ Δπζηνμπήξ Τδάηςκ «πενί ηαεμνζζιμφ ηςκ Λεηακχκ 
Απμννμήξ Πμηαιχκ ηδξ πχναξ ηαζ μνζζιμφ ηςκ ανιυδζςκ Πενζθενεζχκ βζα ηδ 
δζαπείνζζδ ηαζ πνμζηαζία ημοξ» ηαζ ηζξ απμθάζεζξ έβηνζζδξ ηδξ Δεκζηήξ Δπζηνμπήξ 

Τδάηςκ ηςκ 1ςκ ΓΛΑΠ ηαεμνίζηζηακ μζ ζανάκηα-έλζ (46) Λεηάκεξ Απμννμήξ 
Πμηαιχκ, μζ μπμίεξ οπάβμκηαζ ζε δεηαηέζζενζξ (14) Πενζμπέξ Λεηακχκ Απμννμήξ 
Πμηαιχκ (πμο ακηζζημζπμφκ ζημκ υνμ Τδαηζηά Γζαιενίζιαηα ημο Άνενμο 3 ημο ΠΓ 
51/2007). 

Χξ «Λεηάκδ απμννμήξ πμηαιμφ» μνίγεηαζ δ εδαθζηή έηηαζδ απυ ηδκ μπμία 
απμζηναββίγεηαζ ημ ζφκμθμ ηδξ απμννμήξ (ανμπυπηςζδ ή/ ηαζ πζμκυπηςζδ) ιζαξ 
πενζμπήξ, ιέζς ημο οδνμβναθζημφ δζηηφμο ηδξ (δζαδμπζηχκ νεοιάηςκ, πεζιάννςκ, 
πμηαιχκ, ηαζ πζεακχξ θζικχκ) ηαζ πανμπεηεφεηαζ ζηδ εάθαζζα ιέζς ηδξ εηαμθήξ (ή 
δέθηα) πμηαιμφ.  

Σμ Τδαηζηυ Γζαιένζζια Ακαημθζηήξ ηενεάξ Δθθάδαξ, πενζθαιαάκεζ ηδ Λεηάκδ 
Απμννμήξ ημο πενπεζμφ (EL0718), ηδξ Δφαμζαξ (EL0719), ΒΑ Παναθίαξ 
Καθθζδνυιμο (EL0722), Βμζςηζημφ Κδθζζμφ (EL0723), Άιθζζζαξ (EL0724), Αζςπμφ 

(EL0725) ηαζ ηςκ πμνάδςκ (EL0735).  

► Άξδεπζε  

Ζ ιεβαθφηενδ ηαηακάθςζδ ανδεοηζημφ φδαημξ βίκεηαζ απυ ηζξ ηαθθζένβεζεξ 
ααιααηζμφ, ιδδζηήξ, ανααμζίημο ηαζ ηδπεοηζηχκ, εκχ ιεβάθδ ζοιιεημπή οπάνπεζ ηαζ 
απυ ηζξ δεκδνχδεζξ ηαθθζένβεζεξ. ημ Γήιμ Λαιζέςκ έπεζ ηδκ 3δ ιεβαθφηενδ 
ανδεοηζηή ηαηακάθςζδ βζα ημ ΤΓ07 (56.703.351m3 - Βαιαάηζ, Δθαζυδεκδνα, νφγζ).  

► Έγγεηεο Βειηηψζεηο 

Σα πνχηα ακηζπθδιιονζηά ένβα ημο πενπεζμφ άνπζζακ κα εηηεθμφκηαζ θίβα πνυκζα 
πνζκ απυ ημ 2μ Παβηυζιζμ Πυθειμ (1940) απυ ηδκ Σεπκζηή Δηαζνεία Γ.Δ.Σ.Δ Αδεθθμί 
Ανβονυπμοθμζ. Σα ένβα αοηά πενζεθάιαακακ ηονίςξ ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ ηάθνμο 
Λαιίαξ ηαζ ηδ δζάκμζλδ ηδξ κέαξ ηεπκδηήξ ημίηδξ ημο πενπεζμφ. Ακαθοηζηυηενα, ηα 
εηηεθεζεέκηα ακηζπθδιιονζηά ένβα, υπςξ ζοιπθδνχεδηακ ιέπνζ ζήιενα, είκαζ ηα 
ελήξ: 

 Ζ δζάκμζλδ ηδξ κέαξ ηεπκδηήξ ημίηδξ πενπεζμφ (Δηηνμπή πενπεζμφ) βζα πανμπή 
300m3/sec, ιήημοξ 9 km, απυ ηδ βέθονα ηδξ Παθαζάξ Δεκζηήξ Οδμφ ημκηά ζημκ 
μζηζζιυ Κυιια ιέπνζ ηδ εάθαζζα, πςνίξ κα αημθμοεείηαζ δ παθαζά θοζζηή ημίηδ 
ηδξ Αθαιάκαξ.  

 Ζ δζάκμζλδ ηδξ Σάθνμο Λαιίαξ (βκςζηή ςξ Γενιακζηή ηάθνμξ), αημθμοεεί ηδ 
βναιιή ηςκ παιδθχκ ορμιέηνςκ εδάθμοξ ακάιεζα ζημ Λζακμηθάδζ ηαζ ζηδ Νέα 

Δεκζηή Οδυ, δζαζπίγεζ ηδκ πενζμπή ημο δζηηφμο Ακεήθδξ – Μεβάθδξ Βνφζδξ ηαζ 
αημθμοεχκηαξ πμνεία πανάθθδθδ ιε ηδ Νέα Δηηνμπή ημο πενπεζμφ, εηαάθθεζ 
ζημ Μαθζαηυ ηυθπμ αμνείςξ ημο ζδιείμο εηαμθήξ ηδξ Νέαξ Δηηνμπήξ πενπεζμφ.  
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 Ο εβηζαςηζζιυξ ημο πενπεζμφ πμηαιμφ ιεηαλφ ηδξ ζδδνμδνμιζηήξ Γέθοναξ ηαζ 
ηδξ Γέθοναξ ημκηά ζημκ μζηζζιυ Κυιια, πμο απμηεθείηαζ απυ έκα ζοκεπέξ 
ανζζηενυ ακάπςια ζε ιήημξ 5 km πενίπμο, ηαεχξ ηαζ ζε έκα δελζυ ακάπςια, ημ 
μπμίμ υιςξ δζαηυπηεηαζ ζηδ ζοιαμθή ημο Γμνβμπμηάιμο.  

 πμναδζηά πνμζηαηεοηζηά ακαπχιαηα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα πνμξ ηα ακάκηδ ηδξ 

ζδδνμδνμιζηήξ Γέθοναξ ηαζ ζηδκ ημίηδ ηδξ Αθαιάκαξ, ιε ζημπυ ηδκ ελαζθάθζζδ 
ηδξ ημπζηήξ πνμζηαζίαξ πεδζκχκ εηηάζεςκ ηδξ ημζθάδαξ.  

 Ανδεοηζηή δζχνοβα, δ μπμία οδνμδμημφιεκδ απυ ηδ κέα ημίηδ ημο πενπεζμφ, 
ααίκεζ ιε ηαηεφεοκζδ αμνεζμακαημθζηή ηαζ δζένπεηαζ ιε ζίθςκα ηάης απυ ηδκ 
οθζζηάιεκδ ημίηδ ηδξ Σάθνμο Λαιίαξ ημκηά ζηδ εέζδ ημο αζμθμβζημφ ηαεανζζιμφ 
ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.Λ 

 ημζπεζχδεξ δίηηομ ηάθνςκ, ζηα πθαίζζα εκυξ ανδεοηζημφ – ζηναββζζηζημφ 

δζηηφμο ηονίςξ ζηα αμνεζμακαημθζηά ηδξ Σάθνμο Λαιίαξ, ηαηάκηδ ηδξ Νέαξ 
Δεκζηήξ Οδμφ. 

 Σάθνμξ κυηζα ηδξ Σάθνμο Λαιίαξ, δ μπμία ιε ηαηεφεοκζδ αμνεζμακαημθζηή, 
εηαάθθεζ ζηδκ Σάθνμ Λαιίαξ. 

 πμναδζηέξ ζηναββζζηζηέξ ηάθνμζ ηαζ ιενζηά, πενζμνζζιέκδξ εηηάζεςξ, 

ζηναββζζηζηά δίηηοα, ηονίςξ ζηζξ πενζμπέξ ηαονμφ, Καθοαίςκ ηαζ Νέαξ 
Άιπθζακδξ, ηα ακάκηδ ηδξ Νέαξ Δεκζηήξ Οδμφ.  

 ·νβα ζοκηήνδζδξ, δδθαδή ηαεανζζιμφ, εηααεφκζεςκ ηαζ δζαπθαηφκζεςκ ηδξ 
παθαζάξ ηαζ ηδξ κέαξ ημίηδξ ημο πενπεζμφ, ηαεχξ ηαζ ηαεανζζιμφ ηςκ 
ιπαβηζκχκ απυ ηδκ οδνμπανή αθάζηδζδ.  

 Σμ ανδεοηζηυ δίηηομ Βίζηνζγαξ ιέζς ημο μπμίμο ζηακμπμζμφκηαζ μζ ανδεοηζηέξ 

ακάβηεξ ηδξ πενζμπήξ πμο εηηείκεηαζ δοηζηά ηδξ ημίηδξ ημο πεζιάννμο Βίζηνζγα 
ιέπνζ ηδξ ζοιαμθήξ ημο ιε ημ πενπεζυ πμηαιυ, πενζθαιαάκεζ ιεηαλφ άθθςκ 
ένβα δζεοεέηδζδξ πεζιάννςκ ηαζ ακηζπθδιιονζηήξ πνμζηαζίαξ, απμπεοηεοηζηά 
ηαζ ζηναββζζηζηά δίηηοα, ηαηαζηεοή οπυβεζμο ανδεοηζημφ δζηηφμο ηαζ ηαηαζηεοή 
αβνμηζημφ μδζημφ δζηηφμο. 

Ζ ηάθνμξ Λαιίαξ πνμαθέπεηαζ κα ακαδζεοεεηδεεί απυ ηδκ εηαμθή ηδξ ζηδ Νέα Κμίηδ 
πενπεζμφ έςξ ηδ ζδιενζκή ζοιαμθή ηδξ ιε ημ πείιαννμ Ξενζά (ζοκμθζηυ ιήημξ 
5.065 m).Ζ δζαημιή ηδξ Σάθνμο Λαιίαξ εα είκαζ ακεπέκδοηδ ιε πθάημξ ποειέκα 
50,00m ηαζ ηθίζδ πνακχκ 1:2 (ο:π).  

Δπζπνυζεεηα, πνμαθέπμκηαζ ένβα ζημ πείιαννμ Ξενζά πμο αθμνμφκ ζηδ δζεοεέηδζδ 
ημο πεζιάννμο (ζε ιήημξ 550 m πενίπμο), ακάκηδ ηδξ οθζζηάιεκδξ ζοιαμθήξ ιε ηδκ 
Σάθνμ Λαιίαξ, ζηδκ ηαηαζηεοή θεηάκδξ ηαηαηνάηδζδξ θενηχκ, ακάκηδ ηδ ζοιαμθήξ 

ημο πεζιάννμο Ξενζά ιε ηδκ ηάθνμ Λαιίαξ.  

Σα ζπεηζηά ένβα «Σνμπμπμίδζδξ ακηζπθδιιονζηχκ ένβςκ πενπεζμφ» έπμοκ εβηνζεεί 
πενζααθθμκηζηά ιε ηδκ οπ. ανζει. 172721/31-12-2013 (ΑΓΑ:ΒΗΦΒ0-ΓΣΟ) Απυθαζδ 
ημο Τπμονβμφ Πενζαάθθμκημξ Δκένβεζαξ ηαζ Κθζιαηζηήξ Αθθαβήξ. 

► Τπνδνκέο Ύδξεπζεο 

Ζ  πνυζααζδ  ηαζ  δ  ηαηακάθςζδ  αζθαθμφξ  πυζζιμο  κενμφ  απμηεθεί  ααζζηυ  ακ
ενχπζκμ  δζηαίςια  ηαζ  ακαβκςνίγεηαζ  ςξ  ακαβηαίμξ  ζηυπμξ  βζα  ηδκ  πνμζηαζία  
ηδξ  δδιυζζαξ  οβείαξ  ιε  ημκ  απμηεθεζιαηζηυηενμ  ηαζ  μζημκμιζηυηενμ  ηνυπμ.  Γζα 
 
ηδκ  οθμπμίδζδ  αοημφ  ημο  ζηυπμο  έπμοκ  εεζπζζεεί  ηνζηήνζα  ηαηαθθδθυηδηαξ  ημο
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πυζζιμο  κενμφ  ηαζ  ζε  εονςπασηυ  επίπεδμ  ιέζς  ηδξ  Οδδβίαξ 98/83/ΔΚ, δ μπμία
 εκηάπεδηε ζημ εεκζηυ δίηαζμ ιέζς ηδξ ΚΤΑ Τ2/2600/2001(ΦΔΚ 892/2001), δ μπμία η
νμπμπμζήεδηε ιε ηδκ ΓΤΓ2/Γ.Π. μζη 38295/ΦΔΚ 630/26‐4‐07.  

Σα  επζθακεζαηά  οδάηζκα  ζχιαηα  πμο  πνδζζιμπμζμφκηαζ  βζα  ηδκ φδνεοζδ  ημο 

Γήιμο Λαιζέςκ ηαζ επμιέκςξ απμηεθμφκ πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ πυζζιμο κενμφ,  
είκαζ μ πμηαιυξ Γμνβμπυηαιμξ ηαζ μζ πδβέξ ημο Γμνβμπμηάιμο. Ζ πυθδ ηδξ Λαιίαξ 
δζαεέηεζ δίηηομ φδνεοζδξ οδνμδμημφιεκμ απυ ηζξ πδβέξ ημο Γμνβμπμηάιμο 
(οδναβςβείμ Γμνβμπμηάιμο) ηαζ ηδξ Σανάηζαξ (οδναβςβείμ Σανάηζαξ). Σα δφμ αοηά 
οδναβςβεία είκαζ δζαζοκδεδειέκα ιεηαλφ ημοξ. Γζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ιεζςιέκςκ 
πανμπχκ ηςκ πδβχκ ηαηά ηα ηεθεοηαία έηδ ηαζ ηδξ αφλδζδξ ηδξ ηαηακάθςζδξ, ηα 
οδναβςβεία εκζζπφμκηαζ απυ εβηαηαζηάζεζξ οδνμθδρίαξ ηαζ άκηθδζδξ απυ 
βεχηνδζδ ιε πανμπή 4.800 m3/διένα ηαζ απυ δφμ βεςηνήζεζξ ζηδκ πενζμπή 
ακαημνίμο ιε πανμπή 6.000 m3/διένα ακηίζημζπα. Ζ ακυνολδ ηνίηδξ βεχηνδζδξ ιε 
δοκαηυηδηα πανμπήξ 6.000 m3/διένα, δ είκαζ εθεδνζηή βζα ιεθθμκηζηή πνήζδ.  

Σδκ εοεφκδ βζα ηδκ ηαηαζηεοή, θεζημονβία ηαζ ζοκηήνδζδ ηςκ οδναβςβείςκ ηαζ ημο 
δζηηφμο ηαεχξ ηαζ ηδκ οδνμδυηδζδ ηςκ μζηζζιχκ έπεζ δ Γδιμηζηή Δπζπείνδζδ 
δνεοζδξ ηαζ Απμπέηεοζδξ (Γ.Δ.Τ.Α.) Λαιίαξ δ μπμία δζαεέηεζ έκα ανηεηά ιεβάθμ 

δίηηομ δζακμιήξ κενμφ. Σμ ζοκμθζηυ ιήημξ δζηηφμο φδνεοζδξ πυθδξ Λαιίαξ (πςνίξ 
ηζξ δζαηθαδχζεζξ πανμπχκ) έπεζ ιήημξ 245.000 ιέηνα ημ μπμίμ απμηεθείηαζ ηονίςξ 
απυ πθαζηζημφξ ζςθήκεξ PCV. Σμ δίηηομ αοηυ ζοκηδνείηαζ ζοκεπχξ χζηε κα ιδκ 
οπάνπμοκ απχθεζεξ ηαζ ηαοηυπνμκα εηζοβπνμκίγεηαζ χζηε κα δζαζθαθίγεηαζ δ οβεία 
ηςκ ηαηακαθςηχκ. 

Ζ πμζυηδηα ημο κενμφ εεςνείηαζ απυ ηζξ ηαθφηενεξ ζηδκ Δθθάδα, δεδμιέκμο υηζ 
πνμένπεηαζ απυ πδβέξ ηαζ βεςηνήζεζξ. Σμ κενυ ηδξ ζοιπθδνςιαηζηήξ οδνμθδρίαξ 
Γμνβμπμηάιμο οθίζηαηαζ δζφθζζδ, βζα πνμθδπηζημφξ ηονίςξ θυβμοξ ηαζ βζα 
απμιάηνοκζδ ηδξ ηοπυκ εμθενυηδηαξ. Καζ ζηα δφμ ακςηένς οδναβςβεία οπάνπμοκ 
αοηυιαημζ πθςνζςηέξ. ·θεβπμξ οπμθεζιιαηζημφ πθςνίμο βίκεηαζ ηαεδιενζκά ζε 
δζάθμνα ζδιεία (άκς ηςκ 10) ζηα άηνα ημο δζηηφμο. Ζ ΓΔΤΑΛ είκαζ ιία απυ ηζξ 
ηαθφηενα μνβακςιέκεξ ηαζ θεζημονβμφζεξ οπδνεζίεξ φδνεοζδξ ηαζ απμπέηεοζδξ ζηδ 

πχνα ηαζ δ πνχηδ πμο δζαεέηεζ εζδζηά ενβαθεία πθδνμθμνζηήξ βζα ημκ αοηυιαημ 
έθεβπμ ηδξ δοκαιζηήξ ηδξ θεζημονβίαξ ημο ζοζηήιαημξ φδνεοζδξ ιε δοκαηυηδηα 
αεθηζζημπμίδζδξ ηδξ θεζημονβίαξ αθθά ηαζ μζημκμιμηεπκζηήξ αεθηζζημπμίδζδξ ηςκ 
ακαβηαίςκ επεηηάζεςκ ηςκ ζπεηζηχκ ένβςκ. 

2.1.3.12  Διαχείριση Απορριμμάτων 

Ο Γήιμξ Λαιζέςκ ειθακίγεηαζ κα πνδζζιμπμζεί ημοξ παναηάης πχνμοξ απυεεζδξ 
ηαζ δζάεεζδξ απμννζιιάηςκ:  
- ΥΤΣΑ Λαιίαξ ζηδ εέζδ Νεονυπμθδ, Γήιμξ Λαιζέςκ, 7 πθι μδζηχξ απυ ημ ηέκηνμ 
ημο Γήιμο (οκηεηαβιέκεξ ΥΤΣΑ ζε ΔΓΑ ‘87, Υ: 377802 Y: 4308634)  
- Γφμ container ζοθθμβήξ ΑΖΖΔ  
- Σνία container βζα ημιπμζημπμίδζδ  

Δίκαζ ηαηακμδηυ απυ ηα πνμακαθενεέκηα υηζ υθμξ μ υβημξ ηςκ απμννζιιάηςκ ημο 
Γήιμο ηαηαθήβμοκ ζημκ ΥΤΣΑ Λαιίαξ, ηαεχξ απμοζζάγμοκ ένβα επελενβαζίαξ 
απμννζιιάηςκ (Δνβμζηάζζα Μδπακζηήξ Ακαηφηθςζδξ Κμιπμζημπμίδζδξ (ΔΜΑΚ), 
ένβα ηεθζηήξ δζάεεζδξ (ΥΤΣΑ, ΥΤΣΤ), ιμκάδεξ δζαπείνζζδξ ΑΔΚΚ.  

φιθςκα ιε ηα ηεθεοηαία δζαεέζζια ζημζπεία ημο ΦΟΓΑ δ παναβςβή ηςκ ζηενεχκ 
απμαθήηςκ ημο 1μο ηνζιήκμο ημο 2020 είκαζ 6.224.790 Kgr πμο ακαθμβεί ζε 82,65 
kgr ακά ηάημζημ ημο Γήιμο Λαιζέςκ. 
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2.1.3.13  Τποδομές Ενέργειας 

Οζ ηφνζεξ εκενβεζαηέξ ιμνθέξ ζημ Γήιμ είκαζ δ δθεηηνζηή εκένβεζα, ημ πεηνέθαζμ ηαζ 
ζηαδζαηά εζζάβεηαζ ημ θοζζηυ αένζμ. Πνμιδεεοηήξ ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ είκαζ δ 
ΓΔΖ ηαζ ιεθθμκηζηά ιειμκςιέκμζ ζδζχηεξ ζηα πθαίζζα ηδξ παναβςβήξ αζμθζηήξ ηαζ 
οδνμδθεηηνζηήξ εκένβεζαξ. Ζ δζακμιή ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ βίκεηαζ απμηθεζζηζηά 
απυ ηδ ΓΔΖ.  

► Τπνδνκή παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Ζ γήηδζδ ηαθφπηεηαζ απυ ημ Δεκζηυ φζηδια Παναβςβήξ-Μεηαθμνάξ Ζθεηηνζηήξ 
Δκένβεζαξ. Λυβς ηδξ εέζδξ ηδξ Πενζθένεζαξ ζημκ εεκζηυ βεςβναθζηυ ηαζ βεςπμθζηζηυ 
πχνμ ηαζ ηςκ αζμιδπακζχκ ηδξ, ημ δίηηομ ιεηαθμνάξ / δζακμιήξ είκαζ ποηκυ ηαζ 
οπάνπεζ πθήεμξ Τπμζηαειχκ Y.T./M.T. (150 /20 KV), βζα ηνμθμδυηδζδ ηςκ αζηζηχκ,  

αβνμηζηχκ ηαζ αζμιδπακζηχκ ηαηακαθςηχκ. 

διακηζηυ ηέκηνμ ορδθήξ ηάζδξ  πςνμεεηείηαζ ζηδ αυνεζα αζηζηή πενζμπή ηδξ Λαιίαξ. 
Ζ πνήζδ αοηή ςζηυζμ είκαζ αζφιααηδ ιε ηδκ μζηζζηζηή πνήζδ ηαζ ημ Νμζμημιείμ πμο 
ακαπηφζζμκηαζ εηεί. 

► Toπηθή Ζιεθηξνπαξαγσγή 

φιθςκα ιε ηα ηνζηήνζα ημο οιθχκμο ηςκ Γδιάνπςκ ηα ηνζηήνζα χζηε κα 
ζοιπενζθδθεεί δ παναβυιεκδ δθεηηνζηή εκένβεζα απυ ΑΠΔ ηαζ ΖΘ ζημοξ 
οπμθμβζζιμφξ είκαζ κα απμηεθεί είηε εβηαηάζηαζδ  / ιμκάδα πμο δεκ πενζθαιαάκεηαζ 
ζημ εονςπασηυ ζφζηδια ειπμνίαξ δζηαζςιάηςκ εηπμιπήξ αενίςκ ημο Θενιμηδπίμο, 
είηε εβηαηάζηαζδ  / ιμκάδα ιε εενιζηή ζζπο έςξ 20MWζηδκ πενίπηςζδ ζηαειχκ 
αζμιάγαξ ή έςξ ηαζ 20 MWeμκμιαζηζηήξ ζζπφμξ ζηδκ πενίπηςζδ θμζπχκ ιμκάδςκ 
ΑΠΔ. (θςημαμθηασηυξ ζηαειυξ, αζμθζηυ πάνημ, η.α.).  

φιθςκα ιε ηα ακςηένς ηνζηήνζα, ζηα υνζα ημο Γήιμο Λαιζέςκ θεζημονβμφζακ ιε 
έημξ ακαθμνάξ ημ 2016 ημπζηέξ ιμκάδεξ δθεηνμπαναβςβήξ απυ θςημαμθηασηά 
ζοζηήιαηα ηφνίςξ ζε ζηέβεξ ζπμθζηχκ ηηζνίςκ. Ζ παναβςβδ εκένβεζαξ απυ ΑΠΔ 
ακηζζηαειίγεζ ιένμξ ηςκ παναβυιεκςκ εηπμιπχκ CO2 ηαζ αθαζνείηαζ απυ ηδκ ηεθζηή 
ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ημο Γήιμο. 

Ζ ζοκμθζηή παναβυιεκδ δθεηηνζηή εκένβεζα ζημ Γήιμ Λαιζέςκ εηηζιήεδηε ζηζξ 2,462 
MWhηαζ πνμένπεηαζ ελ μθμηθήνμο απυ Ακακεχζζιεξ Πδβέξ Δκένβεζαξ.  

► Φπζηθφ Αέξην 

Με ηδκ οθμπμίδζδ - ηαηαζηεοή ημο ένβμο «Ακάπηολδξ Γζηηφςκ Γζακμιήξ Φοζζημφ 
Αενίμο Μέζδξ ηαζ Υαιδθήξ Πίεζδξ» ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ «ηενεά 
Δθθάδα 2014-2020»  ημ μπμίμ ζοβπνδιαημδμηείηαζ απυ εεκζημφξ πυνμοξ 
(Πνυβναιια Γδιμζίςκ Δπεκδφζεςκ), απυ πυνμοξ ημο Δονςπασημφ Σαιείμο 
Πενζθενεζαηήξ Ακάπηολδξ  αθθά ηαζ απυ ίδζα ηεθάθαζα ηδξ ΓΔΓΑ ΑΔ, πνμπςνήζακε  

μζ πνχηεξ ζοκδέζεζξ αηζκήηςκ ιε ημ οθζζηάιεκμ δίηηομ θοζζημφ αενίμο ηδξ 
πυθδξ. Πνμιδεεοηήξ ηαζ δζακμιέαξ ημο θοζζημφ αενίμο είκαζ δ ΓΔΦΑ.  Ακαιέκεηαζ δ 
επέηηαζδ ημο δζηηφμο ζηδ πυθδ ηδξ Λαιίαξ ιε ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ δζαβςκζζηζηχκ 
δζαδζηαζζχκ βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ δζηηφςκ θοζζημφ αενίμο. Δπίζδξ ακαιέκεηαζ δ 
ίδνοζδ πενζθενεζαηχκ βναθείςκ ηδξ ΓΔΓΑ ζηδ πυθδ ηδξ Λαιίαξ.  

► Καηαλάισζε ελέξγεηαο 
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Ζ Πενζθένεζα ηενεάξ Δθθάδαξ είκαζ δ ηνίηδ ζε ηαηακάθςζδ Πενζθένεζα θυβς ηδξ 
αζμιδπακζηήξ ηδξ παναβςβήξ, ζδζαίηενα ζηδκ ορδθή ηάζδ. ηδ ιέζδ ηάζδ δ 
ηαηακάθςζδ είκαζ ιεβάθδ ζηα αζηζηά ηέκηνα ιε πνχηδ ηδ πυθδ ηδξ Υαθηίδαξ ηαζ 
δεφηενδ ηδ Λαιία. Οζ ιεβαθφηενεξ εβηαηαζηάζεζξ ηδξ ΓΔΖ (έηηαζδ ηαζ πνμζςπζηυ) 
ανίζημκηαζ ζηδ Λαιία.  

Ζ ζοκμθζηή ηαηακάθςζδ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ζημ Ν. Φεζχηζδαξ αημθμοεεί 
δζαπνμκζηά αολδηζηή πμνεία βζα ηδκ πενίμδμ 1993 (454.373 πζθ. kwh) έςξ 2006 
(1.874.260 πζθ. kwh), πανά ηζξ ιζηνέξ ζδιεζαηέξ ιεζχζεζξ ηα έηδ 1995, 2003 ηαζ 2006. 
Ζ ηαηακάθςζδ ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ζημ Νμιυ ηαηά ημ εκ θυβς πνμκζηυ δζάζηδια 

αολήεδηε ηαηά 312,5% πενίπμο, αφλδζδ δ μπμία είκαζ πμθφ ιεβαθφηενδ απυ ηδκ 
ακηίζημζπδ ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ (38,9%) ηαζ ηδξ Υχναξ (66,67%).  

2.1.3.14  Σηλεπικοινωνιακές Τποδομές  

Οζ ηδθεπζημζκςκίεξ ζηδκ Πενζθένεζα απμηεθμφκηαζ απυ ηα δίηηοα ημο ΟΣΔ ιε 
ελαίνεζδ ηδκ ηζκδηή ηδθεθςκία πμο ηαθφπηεηαζ απυ ζδζχηεξ επεκδοηέξ ιε δζηέξ ημοξ 
οπμδμιέξ.  

Οζ οπμδμιέξ ημο ΟΣΔ έπμοκ ακαδζμνβακςεεί ζηακμπμζδηζηά, ζημ πθαίζζμ ημο 
Πνμβνάιιαημξ ημο ΟΣΔ βζα εηζοβπνμκζζιμφ ηδξ οπάνπμοζαξ ζοιααηζηήξ οπμδμιήξ, 
ηαζ ηαθφπημοκ ζηακμπμζδηζηά υθδ ηδκ πενζμπή ημο Γήιμο. ηδκ ηάνθεζα ανίζηεηαζ 
εβηαηεζηδιέκμξ απυ ημ 1970 μ πνχημξ επίβεζμξ δμνοθμνζηυξ ζηαειυξ ημο ΟΣΔ 
ζηδκ Δθθάδα ιε πνςηανπζηυ ζηυπμ ηδ αεθηίςζδ ηςκ δζεεκχκ ηδθεπζημζκςκζχκ.  

διεζχκεηαζ υηζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα έπεζ ακαπηοπεεί κέμ δίηηομ μπηζηχκ ζκχκ ζηδκ 
πυθδ ηδξ Λαιίαξ. Απμηέθεζια ηςκ ακαααειζζιέκςκ εονογςκζηχκ οπδνεζζχκ είκαζ δ 
πνυζααζδ ζε πμθφ ορδθέξ ηαπφηδηεξ ιε κέεξ δοκαηυηδηεξ ηαζ μθέθδ βζα ηαημίημοξ 
ηαζ επζπεζνήζεζξ ημο Γήιμο. Αλζμζδιείςηδ πανέιααζδ ζε επίπεδμ οπμδμιχκ 

εεςνείηαζ ηαζ δ ηαηαζηεοή – ηαηά ηδ ζοββναθή ημο πανυκημξ – δζηηφμο μπηζηχκ 
ζκχκ ζημ ζπίηζ, FiberToTheHome (FTTH). 

2.1.4 Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός 

2.1.4.1 Δημογραφικά Φαρακτηριστικά 

Γημογπαθική Δξέλιξη 

Ζ Πενζθένεζα ηενεάξ Δθθάδαξ, ανίζηεηαζ ζημ ηεκηνζηυ ηιήια ηδξ πχναξ ηαζ 
πενζθαιαάκεζ πέκηε (5) Πενζθενεζαηέξ Δκυηδηεξ (Βμζςηίαξ, Δφαμζαξ, Δονοηακίαξ, 
Φεζχηζδαξ, Φςηίδαξ) ηαζ εζημζζπέκηε (25) Γήιμοξ. ·πεζ ζοκμθζηή έηηαζδ 15.549 η. 

πθι, μπυηε ηαζ ηαθφπηεζ ημ 11,8% ηδξ ζοκμθζηήξ έηηαζδξ ηδξ πχναξ 
ζοβηεκηνχκμκηαξ ημ 5,1% ημο ζοκμθζημφ πθδεοζιμφ. ·πεζ έδνα ηδ Λαιία. φιθςκα 
ιε ηδκ ηεθεοηαία επίζδιδ απμβναθή πθδεοζιμφ (ΔΛΣΑΣ, 2011), μ ιυκζιμξ 
πθδεοζιυξ ακένπεηαζ ζε 547.390 άημια.  

Πίλαθαο 5: Μφληκνο πιεζπζκφο αλά νηθηζκφ θαη Γ.Δ. ηνπ Γ. Λακηέσλ 

Α/Α Γεκνηηθέο Δλφηεηεο  2011 

1 Γδιμηζηή εκυηδηα Λαιζέςκ 64.716 

2 Γδιμηζηή εκυηδηα Γμνβμπμηάιμο 3.374 
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3 Γδιμηζηή εκυηδηα Λεζακμηθαδίμο 2.186 

4 Γδιμηζηή εκυηδηα Τπάηδξ 4.541 

5 Γδιμηζηή εκυηδηα Παφθζακδξ 498 

χλνιν Γήκνπ Λακηέσλ 75.315 

Π. Δ.Φζηψηηδαο 158.231 

Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο  547.390 

χλνιν Υψξαο  10.816.286 

Πδβή: Απμβναθή ΔΤΔ, 2011 

 

Πίλαθαο 6: Αξηζκφο νκνδεκνηψλ θαη αιινδαπψλ 

Γεωγπαθική Πεπιοσή 

2011 

Πληθςζμόρ Αλλοδαποί 

Γήμορ Λαμιέων 75.315 4.902 

Π.Δ. Φθιώηιδαρ 158.231 13.721 

Πεπιθέπεια Σηεπεάρ Δλλάδαρ 547.390 51.538 

Σύνολο Φώπαρ 10.816.286 912.000 

Πδβή: Απμβναθή ΔΤΔ, 2011 

Καηά ηδκ πενίμδμ 2001-2011 δ Πενζθένεζα πανμοζίαζε ιείςζδ ημο ιυκζιμο 
πθδεοζιμφ ηαηά 2%, εκχ δ ακηίζημζπδ ιείςζδ ζε επίπεδμ πχναξ ακήθεε ζε 
πενίπμο 1,6%. Κφνζα δδιμβναθζηή ηάζδ ηδξ Πενζθένεζαξ απμηεθεί δ πθδεοζιζαηή 
ζοννίηκςζδ ηαζ βήνακζδ ημο πθδεοζιμφ. Πανάθθδθα, υιςξ, ηαηά ηδκ ηεθεοηαία 
απμβναθή (ΔΛΣΑΣ, 2011), παναηδνμφιε αφλδζδ ημο πθδεοζιμφ ζημκ Γήιμ 
Λαιζέςκ , πενίπμο, ηαηά 2,36%. 

Πίλαθαο 7: Πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ζην Γήκν Λακηέσλ ζηε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 

Φζηψηηδαο, ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο θαη ζηε Υψξα 

Γεωγπαθική Πεπιοσή 

  

Έκηαζη 
(η.σμ.) 

Πληθςζμόρ 
2011 

 Πςκνόηηηα 
2011 

Γεκνηηθή ελφηεηα Λακηέσλ 
413.930 64.716 6,39 

Γεκνηηθή ελφηεηα Γνξγνπνηάκνπ  
157.330 3.374 46,63 

Γεκνηηθή ελφηεηα Λεηαλνθιαδίνπ 
78.400 2.186 35,86 

Γεκνηηθή ελφηεηα Τπάηεο   
263.000 4.541 57,91 

Γεκνηηθή ελφηεηα Παχιηαλεο 
38.468 498 77,24 

χλνιν Γήκνπ Λακηέσλ 942,86 75.315 79,87 

Π.Δ. ΦΘιώηιδαρ 4.440,77 158.231 35,63 

Πεπιθέπεια Σηεπεάρ Δλλάδαρ 21.423,68 547.390 25,55 

Σςν. Φώπαρ 131.957,41 10.816.286 81,96 
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Πδβή: Απμβναθή ΔΤΔ 2011 

ε υ,ηζ αθμνά ζηδκ δθζηζαηή δζάνενςζδ ημο πθδεοζιμφ ημο Γήιμο Λαιζέςκ, 
παναηδνείηαζ πςξ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο πθδεοζιμφ ημ 2011 ζοβηεκηνςκυηακ 
ζηδκ μιάδα δθζηζχκ 40-49 εηχκ ιε ακηίζημζπμ πμζμζηυ 14,32%. 

ρήκα 14: Ζιηθηαθή θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ 

 

 

Πδβή: Απμβναθή ΔΤΔ 2011 

 

Ο δείηηδξ βήνακζδξ ημο πθδεοζιμφ είκαζ: 

Ηβδν= Ρ65+/Ρ0-15 x 100 = 2.907/ 2.123 = 1,37 

Ο δείηηδξ ελάνηδζδξ είκαζ: 

(Ρ0-14 + Ρ65+) / Ρ15-64 x 100 = (2.123 + 2.907) / 10.112 x 100 = 49,74 

Οζ παναπάκς δείηηεξ μδδβμφκ ζημ ζοιπέναζια υηζ μ Γήιμξ Λαιζέςκ ανίζηεηαζ ζε 
μνζαηά εεηζηή ηαηάζηαζδ ςξ πνμξ ηδ εεηζηή πθδεοζιζαηή ελέθζλδ ηςκ δδιμηζηχκ 
εκμηήηςκ ημο Γήιμο. 
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ρήκα 15: Δμέιημε πιεζπζκνχ Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο αλά νκάδα ειηθηψλ 
θαη θχιν (ζε %) 

 

Πδβή: ΔΤΔ 2011, Ηδία Δπελενβαζία 

Απυ ηα ζημζπεία πμο πανμοζζάγμκηαζ ζημ ζπήια πμο αημθμοεεί ιπμνμφκ κα 
ελαπεμφκ ζοιπενάζιαηα ακαθμνζηά ιε ημ επίπεδμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηςκ ηαημίηςκ 
ημο Γήιμο. 

φιθςκα ιε ηδκ απμβναθή ημο 2011, παναηδνείηαζ υηζ ζημ Γήιμ Λαιζέςκ, ημ 
πμζμζηυ ιε δζδαηημνζηυ, ιεηαπηοπζαηυ, πηοπίμ Πακεπζζηδιίμο, ΑΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, 
ακχηενςκ επαββεθιαηζηχκ ηαζ ζζυηζιςκ ζπμθχκ, ακηζπνμζςπεφεζ ημ 8,97% ηςκ 
αηυιςκ ημο πθδεοζιμφ ηδξ πενζμπήξ.  

10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10

0-4 εηών

10-14 εηών

20-24 εηών

30-34 εηών

40-44 εηών

50-54 εηών

60-64 εηών

70-74 εηών

80-84 εηών

Άν δρες 1991 Γσν αίκες 1991 Άν δρες 1991 Γσν αίκες 1991



ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑ ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΛΑΜΙΕΩΝ  

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΟ  

79/280 

 

Πίλαθαο 8: Δπίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ 

Γεςβναθζηά 

δζαιενίζιαηα, 
κμιμί, δήιμζ / 

ημζκυηδηεξ, 

δδιμηζηά / 
ημζκμηζηά 

δζαιενίζιαηα, 

θφθμ ηαζ μιάδεξ 
δθζηζχκ 

Δ π ί π ε δ μ   ε η π α ί δ ε ο ζ δ ξ 

φκμθμ 

Κάημπμζ 
δζδαηημνζημφ ή 
ιεηαπηοπζαημφ 

ηίηθμο / Πηοπζμφπμζ 
Πακ/ιίμο - 

Πμθοηεπκείμο, ΑΣΔΗ, 
ΑΠΑΗΣΔ, 
ακχηενςκ 

επαββεθιαηζηχκ  ηαζ 
ζζυηζιςκ ζπμθχκ 

Πηοπζμφπμζ 
ιεηαδεοηενμαάειζαξ 
εηπαίδεοζδξ (ΗΔΚ, 

Κμθθέβζα ηθπ.) 

Απυθμζημζ 
Λοηείμο (Γεκζημφ, 
Δηηθδζζαζηζημφ, 
Δπαββεθιαηζημφ 

ηθπ.) 

Απυθμζημζ 
ηνζηάλζμο 

Γοικαζίμο ηαζ 
πηοπζμφπμζ 

Δπαββεθιαηζηχκ 
πμθχκ 

Απυθμζημζ 
Γδιμηζημφ 

Δβηαηέθεζρακ ημ Γδιμηζηυ, 
αθθά βκςνίγμοκ βναθή ηαζ 
ακάβκςζδ / Οθμηθήνςζακ 

ηδκ πνμζπμθζηή αβςβή / 
Γε βκςνίγμοκ βναθή ηαζ 

ακάβκςζδ  

Μδ 
ηαηαηαζζυιεκμζ 

(άημια 
βεκκδεέκηα ιεηά 

ηδκ 1/1/2005) 

ΠΟΟΣΑ  100% 8,97% 2,96% 20,50% 14,77% 31,85% 15,40% 5,54% 

Πεγή: Απνγξαθή ΔΤΔ 2011 
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Οζ Πηοπζμφπμζ ιεηαδεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ (ΗΔΚ, Κμθθέβζα, ηθπ), ανίζημκηαζ 
ζημ φρμξ ημο 2,96%. Σμ πμζμζηυ ηςκ απμθμίηςκ Λοηείμο, (Γεκζημφ, Δηηθδζζαζηζημφ, 
Δπαββεθιαηζημφ, ηθπ), ακένπεηαζ ζημ 20,50% εκχ ηςκ απμθμίηςκ Γοικαζίμο ηαζ 
πηοπζμφπςκ Δπαββεθιαηζηχκ ζπμθχκ, ζημ 14,77%. Οζ απυθμζημζ Γδιμηζημφ 
παναηδνμφιε υηζ αββίγεζ ημ πμζμζηυ ημο 31,85% εκχ άημια πμο εβηαηέθθεζρακ ημ 
Γδιμηζηυ, είκαζ ζημ πμζμζηυ ημο 15,40%. 

ρήκα 16: Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν πιεζπζκνχ 

 

Πδβή: Απμβναθή ΔΤΔ 2011, Ηδία Δπελενβαζία 

Οζ ηάημζημζ ημο Γήιμο Λαιζέςκ δζαεέημοκ ορδθυ επίπεδμ ιυνθςζδξ. Αοηυ έπεζ 
εεηζηέξ επζδνάζεζξ ζηδκ ακάπηολδ επζπεζνδιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζηδκ πενζμπή, 
πμθφ δε πενζζζυηενμ ζε εηείκεξ, πμο αθμνμφκ ζηδκ ορδθή ηεπκμθμβία. οκήεςξ, μ 
ανζειυξ ηςκ επζπεζνήζεςκ, πμο ζηδνίγμκηαζ ζηδκ ηεπκμθμβία ζε ιία πενζμπή, 
ζοκδέεηαζ ιε ημ ιμνθςηζηυ επίπεδμ ημο πθδεοζιμφ, ςξ αζηία αθθά ηαζ ςξ 

απμηέθεζια. Οζ ιμνθςιέκμζ επζπεζνδιαηίεξ λεηζκμφκ επζπεζνήζεζξ ηονίςξ ζε 
πενζμπέξ, υπμο ιπμνμφκ κα πνμζεθηφζμοκ ηαηάθθδθα εηπαζδεοιέκμ πνμζςπζηυ.  

2.1.5 Κοινωνικές υποδομές 

2.1.5.1 Τγεία – Πρόνοια 

Σμ Γεκζηυ Νμζμημιείμ Λαιίαξ απμηεθεί ζδιακηζηή οπμδμιή βζα ηζξ οβεζμκμιζηέξ ηαζ 
κμζδθεοηζηέξ οπδνεζίεξ ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ ηδξ Πενζθενεζαηήξ Δκυηδηαξ 
Φεζχηζδαξ ιε 318 ηθίκεξ. ηδκ πυθδ θεζημονβμφκ ζδζςηζηέξ ηθζκζηέξ – ιαζεοηήνζα 
ηαεχξ ηαζ ιία ζεζνά πενζθενεζαηχκ ζαηνείςκ ζηζξ ημπζηέξ ημζκυηδηεξ ηα μπμία 

επζζηέπημκηαζ πενζμδζηά ηαεμνζζιέκεξ διένεξ αβνμηζημί βζαηνμί.  

Κάτοχοι διδακτορικοφ ι μεταπτυχιακοφ / Πτυχιοφχοι AEI, ΑΣΕΙ, ΑΠΑΙΣΕ, ανϊτερων επαγγελματικϊν  ςχολϊν

Πτυχιοφχοι μεταδευτεροβάκμιασ  (ΙΕΚ, Κολλζγια κλπ.)

Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικοφ, Εκκλθςιαςτικοφ, Επαγγελματικοφ κλπ.)

Απόφοιτοι τριτάξιου Γυμναςίου και πτυχιοφχοι Επαγγελματικϊν χολϊν

Απόφοιτοι Δθμοτικοφ

Εγκατζλειψαν το Δθμοτικό, αλλά γνωρίηουν γραφι και ανάγνωςθ / Ολοκλιρωςαν τθν προςχολικι αγωγι 
/ Δε γνωρίηουν γραφι και ανάγνωςθ
Μθ καταταςςόμενοι 
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Σα ηεθεοηαία δφμ πνυκζα ζημ πθαίζζμ ηδξ ακαδζάνενςζδξ ηδξ οβείαξ έπμοκ 
δδιζμονβδεεί δφμ Σμπζηέξ Μμκάδεξ Τβείαξ (ΣμΜΤ), δ 1δ ιμκάδα ζηδκ πενζμπή ηδξ 
·ηεεζδξ ηαζ δ 2δ ζημ Παβηνάηζ. Καζ μζ δφμ ΣμΜΤ οπάβμκηαζ ζηδκ 5δ ΤΠΔ.Οζ 
οπδνεζίεξ (π.π ζοκηαβμβναθήζεζξ, ειαυθζα, απθή ελέηαζδ) πανέπμκηαζ απυ ημοξ 
Ηαηνμφξ ηαζ ημ θμζπυ πνμζςπζηυ εκηεθχξ δςνεάκ (δδιυζζμ ζε πνςημαάειζμ 
επίπεδμ).Γζα μπμζαδήπμηε οπδνεζία πνμζθενυιεκδ απυ ηδκ Σ.ΟΜ.Τ απαζηείηαζ μ 
εββναθυιεκμξ κα είκαζ ηάημζημξ Γήιμο Λαιζέςκ. 

ημ ημιέα ηςκ ημζκςκζηχκ οπδνεζζχκ ζημκ Γδιμ Λαιζέςκ, ακαπηφζζμκηαζ ιέζς ηδξ 
Κμζκςκζηήξ Τπδνεζίαξ  ημο Γήιμο Λαιζέςκ,  δνάζεζξ βζα: 

 Βμήεεζα ζημ ζπίηζ (θεζημονβία δμιχκ πμο ελοπδνεημφκ ημ ζφκμθμ ηδξ 
βεςβναθζηήξ πενζθένεζαξ ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ Λαιζέςκ). 

 Κέκηνμ Κμζκυηδηαξ Γήιμο Λαιζέςκ ιε Πανάνηδια Μεηακαζηχκ  

 Γμιέξ Πανμπήξ Βαζζηχκ Αβαεχκ (Κμζκςκζηυ Πακημπςθείμ & Κμζκςκζηυ 

Φανιαηείμ) 

 ΚΖΦΖ – Κέκηνμ Ζιενήζζαξ Φφθαλδξ Ζθζηζςιέκςκ ημ μπμίμ ζηεβάγεηαζ ζημ ηηίνζμ 
ημο Γ‘ ΚΑΠΖ ζηδκ μδυ Σοιθνδζημφ. 

 Κ.Γ.Α.Π. – Κέκηνα Γδιζμονβζηήξ Απαζπυθδζδξ Παζδζχκ (επηά δμιέξ). 

 Κ.Γ.Α.Π. ι Δ.Α – Κέκηνα Γδιζμονβζηήξ Απαζπυθδζδξ Παζδζχκ ιε Δζδζηέξ 

Ακάβηεξ (1 δμιή) 

 Ξεκχκαξ θζθμλεκίαξ ηαημπμζδιέκςκ βοκαζηχκ 

Δπίζδξ, μ Γήιμξ Λαιζέςκ ςξ επζηεθαθήξ εηαίνμξ / δζηαζμφπμξ ηδξ Πνάλδξ 
ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΒΑΗΚΖ ΤΛΗΚΖ 
ΤΝΓΡΟΜΖ, ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΔΣΡΧΝ , 
ιε ηδ πνδιαημδυηδζδ απυ ημΣακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απφξνπο 
(ΣΔΒΑ), δζακέιεζ απυ ημ 2015δςνεάκ ηνυθζια ηαζ ααζζηή οθζηή ζοκδνμιή ζημοξ 
απυνμοξ ημο Γήιμο. 

ηδ Γδιμηζηή Δκυηδηα Λαιίαξ θεζημονβεί Κέκηνμ Πνυθδρδξ ηαζ Δκδιένςζδξ ηαηά 
ηςκ κανηςηζηχκ ζε ζοκενβαζία ιε ημκ ΟΚΑΝΑ, ηαζ Γναθείμ Δκδιένςζδξ βζα ηδκ 
Δονχπδ. Αηυιδ ηαηαβνάθμκηαζ ηνία Κέκηνα Ακμζπηήξ Πνμζηαζίαξ Ζθζηζςιέκςκ 
(ΚΑΠΖ). 

Σα άημια ιε ακαπδνία είκαζ ιία ζδιακηζηή ηαηδβμνία ημο πθδεοζιμφ, πμο 
ακηζιεηςπίγεζ ζοπκά πνμαθήιαηα ημζκςκζημφ απμηθεζζιμφ, ζηζβιαηζζιμφ ηαζ 
αδζαθμνίαξ ή άκζζδξ ιεηαπείνζζδξ απυ ημ ημζκςκζηυ ημοξ πενζαάθθμκ, ελαζηίαξ 
πνμηαηαθήρεςκ ζε αάνμξ ημοξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, ζδνφεδηε μ φθθμβμξ Γμκέςκ ηαζ 

Κδδειυκςκ Αηυιςκ ιε Ακαπδνία. Ο φθθμβoξ Γμκέςκ ηαζ Κδδειυκςκ Αηυιςκ ιε 
Ακαπδνία ζδνφεδηε ημ 1990 ηαζ είκαζ ακαβκςνζζιέκμξ ηαζ πζζημπμζδιέκμξ θμνέαξ 
απυ ημ Τπμονβείμ Τβείαξ βζα ηδκ πανμπή οπδνεζζχκ ζε Άημια ιε Ακαπδνία. Ανζειεί 
170 ιέθδ ηαζ δζμζηείηαζ απυ επηαιεθέξ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ. Δίκαζ ιέθδ ηδξ 
Πακεθθήκζαξ Οιμζπμκδίαξ Γμκέςκ ηαζ Κδδειυκςκ Αηυιςκ ιε Ακαπδνία 
(ΠΟΓΚΑιεΑ) ηαζ ηδξ Δεκζηήξ οκμιμζπμκδίαξ Αηυιςκ ιε Ακαπδνία (ΔΑιεΑ).  

2.1.5.2 Εκπαίδευση  

ηδ πενζμπή ημο Γήιμο Λαιζέςκ θεζημονβμφκ δδιυζζα ηαζ ζδζςηζηά κδπζαβςβεία. 
Γεκζηά, δ οπάνπμοζα οπμδμιή ελοπδνεηεί ζηακμπμζδηζηά ηδκ πυθδ ηονίςξ βζα ηα 
Γδιμηζηά πμθεία, εκχ βζα ηα Νδπζαβςβεία απαζημφκηαζ πνυζεεηεξ οπμδμιέξ 
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(Ακεέςκ – Άιπθζακδ) ζηζξ κέεξ πενζμπέξ ηδξ πυθδξ ηαζ ζημ ηέκηνμ, υπμο ζηεβάγμκηαζ 
ζε εκμζηζαγυιεκμοξ πχνμοξ. Οζ εθθείρεζξ ζηα Γδιμηζηά ζπμθεία ιπμνμφκ κα 
ακηζιεηςπζζημφκ ιε ακαηαηακμιέξ ηςκ ιαεδηχκ ζηα ελαζθαθζζιέκα απυ ημκ 
πμθεμδμιζηυ ζπεδζαζιυ βήπεδα ζηζξ πενζιεηνζηέξ πμθεμδμιζηέξ εκυηδηεξ.Γζα ηα 
Νδπζαβςβεία πμο πνέπεζ κα ελοπδνεημφκ ηδκ πμθεμδμιζηή εκυηδηα ημο ηέκηνμο ηδξ 
πυθδξ δ ελαζθάθζζδ ηαηάθθδθςκ πχνςκ είκαζ ζδζαίηενα δφζημθδ θυβς έθθεζρδξ 
αδυιδημο πχνμο.Ίζμκ αθμνά ζηζξ ακάβηεξ ημο ιέθθμκημξ, ςξ ααζζηή πανάιεηνμξ 
ζπεδζαζιμφ ακαδεζηκφεηαζ δ ζοννίηκςζδ ημο ιαεδηζημφ πθδεοζιμφ θυβς ηδξ 
ελέθζλδξ ηδξ ποναιίδαξ ηςκ δθζηζχκ (πθδεοζιζαηή βήνακζδ).  

ημ Γήιμ Λαιζχκ οπάνπμοκ βοικάζζα ηαζ θφηεζα, εη ηςκ μπμίςκ θοηείςκ, 2 
αθμνμφκ ζε εζπενζκά, 1 ζδζςηζηυ ηαζ 1 ΣΔ & ΔΚ εκχ ηα οπυθμζπα είκαζ δδιυζζα, 
εκχ ηςκ βοικαζίςκ, 1 είκαζ εζπενζκυ, 1, ζδζςηζηυ, 1 ιμοζζηυ ηαζ ηα οπυθμζπα 
δδιυζζα. ηα Γοικάζζα – Λφηεζα δ ζδιενζκή ηαηακμιή ηςκ ιαεδηχκ είκαζ ακεηηή 
(έςξ 30 ιαεδηέξ ακά ηάλδ).  

Οζ οπμδμιέξ ηνζημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ αθμνμφκ ζημ Πακεπζζηήιζμ Θεζζαθίαξ.Ζ 
πςνμεέηδζδ ημο Πακεπζζηδιίμο έπεζ απαζπμθήζεζ ηδκ ημπζηή αοημδζμίηδζδ 1μο ηαζ 
2μο ααειμφ ηαζ ιέζς αοηήξ ηδκ ημπζηή ημζκςκία. Ζ επζθμβή κέαξ πςνμεέηδζδξ 
(ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ πενίπηςζδξ ίδνοζδξ Πακεπζζηδιίμο  ηενεάξ Δθθάδαξ) 
εα έπεζ αανφκμοζα ζπέζδ ζηδκ ιεθθμκηζηή ακάπηολδ ημο πμθεμδμιζημφ ζζημφ ηδξ 
Λαιίαξ ηαζ ακαθυβςξ ηδξ ελέθζλδξ ημο (δζεφνοκζδ – επέηηαζδ) εα απμηεθέζεζ ααζζηυ 
πανάβμκηα ηδξ ημπζηήξ ακάπηολδξ (μζημκμιζηήξ, πκεοιαηζηήξ, ηθπ.). Δπζπθέμκ, εα 
δζαδναιαηίζεζ έκα ηαεμνζζηζηυ πανάβμκηα, βζα ηδκ πμζμηζηή «ιεηελέθζλδ» ημο 

ζζημνζημφ ηέκηνμο ηαζ ζοβπνυκςξ ηδκ εκδοκάιςζδ κέςκ πυθςκ έθλδξ ηαζ ηδκ 
απμηέκηνςζδ ηςκ δζμζηδηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ημο ηέκηνμο ηδξ πυθδξ. Σμ Α.Σ.Δ.Η., 
πμο θεζημονβεί απυ 1994, έπεζ μνζζηζηά πςνμεεηδεεί ηαζ θεζημονβεί ζε κέεξ 
ζφβπνμκεξ εβηαηαζηάζεζξ ζηα κυηζα ηδξ πυθδξ, εηηυξ ημο μνίμο ημο ΓΠ ημο 1986 - 
89. ηζξ εβηαηαζηάζεζξ ημο πενζθαιαάκεζ Σεπκμθμβζηυ Ηκζηζημφημ ηαζ αίεμοζα 
ζοκεδνίςκ. 

2.1.5.3 Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 

Σμ Πάνημ Κοηθμθμνζαηήξ Αβςβήξ ημο Γήιμο Λαιζέςκ, ανίζηεηαζ ζηδκ κυηζα πθεονά 
ηδξ πυθδξ ζηδ δζεφεοκζδ Σένια ακηανυγα ηαζ Υαθημιάηαξ. Ζ θεζημονβία ημο 
Πάνημο λεηίκδζε ημ 2002. Γζαεέηεζ 500 ιέηνα δνυιμ, 150 ιέηνα πμδδθαηυδνμιμ ηαζ 
60 ιέηνα πεγυδνμιμ ιε μνζγυκηζα ηαζ ηάεεηδ ζήιακζδ.  

ημπυξ ημο Πάνημο Κοηθμθμνζαηήξ Αβςβήξ  είκαζ δ εηπαίδεοζδ ηαζ ροπαβςβία ζε 
εέιαηα ηοηθμθμνζαηήξ αβςβήξ ιε ζηυπμ ηδκ εοαζζεδημπμίδζδ ζηδκ μνεή απυηηδζδ 
μδζηήξ ζοιπενζθμνάξ, ηαζ βεκζηά ιε ηδκ πνμχεδζδ ηαζ ηαθθζένβεζα εεηζηχκ 
πνμηφπςκ ηοηθμθμνζαηήξ ημοθημφναξ. Ζ εηπαίδεοζδ ηςκ ιαεδηχκ ζημοξ ηακυκεξ 

μδζηήξ ηοηθμθμνίαξ πναβιαημπμζείηαζ απυ ελεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ ηδξ Γζεφεοκζδξ 
Σεπκζηχκ ·νβςκ Γυιδζδξ Γζηηφςκ ηαζ Δκένβεζαξ Σιήια Κοηθμθμνζαηχκ Ροειίζεςκ 
ηαζ Μεηαθμνχκ  ηαζ πενζθαιαάκεζ ηδκ πανμοζίαζδ ηακυκςκ ηοηθμθμνίαξ ηαζ μδζηήξ 
αζθάθεζαξ ,ηδκ πανμοζίαζδ ημο Πάνημο Κοηθμθμνζαηήξ αβςβήξ ,ηδκ εηπαίδεοζδ 
ζηδκ αζθαθή ηοηθμθμνία πεγχκ ηαζ μπδιάηςκ ηδκ πναηηζηή ελάζηδζδ ζημ Πάνημ 
Κοηθμθμνζαηήξ Αβςβήξ. 

ημ Πάνημ δζμνβακχκμκηαζ εηπαζδεοηζηέξ επζζηέρεζξ απυ ιαεδηέξ Παζδζηχκ 
ηαειχκ, Νδπζαβςβείςκ, Γδιμηζηχκ πμθείςκ, Γοικαζίςκ. Σμ Πάνημ είκαζ επίζδξ 
δζαεέζζιμ βζα υθμοξ ημοξ δδιυηεξ πμο επζεοιμφκ κα επζζηεθημφκ ημ πχνμ βζα 
εηπαζδεοηζηυ ζημπυ ιεηά απυ επζημζκςκία ιε ημο οπεφεοκμοξ δζαπείνζζδξ.  
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2.1.6 Σουριστικό και Πολιτιστικό Απόθεμα 

2.1.6.1 ημεία ενδιαφέροντος  

 Άγαικα Αζαλαζίνπ Γηάθνπ 

ηζξ 23 Απνζθίμο 1821 δ βδ ηδξ Λαιίαξ πμηίζηδηε απυ ημ αίια ημο ήνςα ηδξ 
Δπακάζηαζδξ Αεακαζίμο Γζάημο πμο έπεζε ζηα πένζα ηςκ Σμφνηςκ ιεηά ηδκ ιάπδ 
ηδξ Αθαιάκαξ ημκ μπμίμ ηαζ εηηέθεζακ ιε ιανηονζηυ εάκαημ. Μεβάθδξ ζζημνζηήξ ηαζ 
Δεκζηήξ αλίαξ είκαζ μ ακδνζάκηαξ ημο Αεακαζίμο Γζάημο πμφ ζηήεδηε ζηδκ πθαηεία 

Γζάημο ημ έημξ 1903 ηαζ είκαζ ένβμ ημο ηαθθζηέπκδ Γζάκκδ Καναηαηζάκδ.  

 Άγαικα Άξε Βεινπρηψηε 

ημ ηέκηνμ ηδξ πθαηείαξ Λαμφ ζηήεδηε ημ άβαθια ημο αβςκζζηή ηαηά ηςκ Γενιακχκ, 
Άνδ Βεθμοπζχηδ, ημο ανπζηαπεηάκζμο ημο Γεκζημφ ηναηδβείμο ημο ΔΛΑ απυ ημ 
1943. Δλαζηίαξ ηδξ ζδιαζίαξ ηδξ Δεκζηήξ Ακηίζηαζδξ, αθθά ηαζ ημο βεβμκυημξ ηδξ 
ακαηίκαλδξ ηδξ Γέθοναξ, ιε ημκ ζοιαμθζζιυ ηδξ εεκζηήξ μιμροπίαξ πμο εβηθείεζ, ημ 
Γδιμηζηυ οιαμφθζμ ημο Γήιμο Λαιζέςκ, πήνε ημ 1985, μιυθςκα ηδκ απυθαζδ βζα 
ηδκ ηαηαζηεοή ημο ακδνζάκηα, πμο ανίζηεηαζ ζήιενα ημπμεεηδιέκμξ ζηδκ Πθαηεία 
Λαμφ 

 Άγαικα Λεσλίδα ζηηο Θεξκνπχιεο 

ηζξ Θενιμπφθεξ ημ 480 π.π. μ πανηζάηδξ Βαζζθζάξ Λεςκίδαξ ιε ημοξ 300 
ζηναηζχηεξ, ιαγί ιε 700 Θεζπζείξ ηαζ 80 Μοηδκαίμοξ απέηνμοζε ημκ Πένζδ Βαζζθζά 
Ξένλδ ηαηά ηδκ εηζηναηεία ημο ζηδκ Δθθάδα, πέθημκηαξ δνςζηά ζημκ ηυπμ αοηυ. Ο 
ακδνζάκηαξ ημο Λεςκίδα ηαζ ημ ικδιείμ ηςκ πεζυκηςκ Θεζπζέςκ εοιίγμοκ ηδκ 
Σζηάκζα εηείκδ ιάπδ. Σμ Ζνχμ ηςκ Θενιμποθχκ, πμο ηαηαζηεοάζηδηε ημ 1955, απυ 
ημκ βθφπηδ Βάζμ Φαθδνέα, απμηεθεί βθοπηή ζφκεεζδ, πμο απανηίγεηαζ απυ ημκ 

μνεζπάθηζκμ ακδνζάκηα ημο Λεςκίδα ιε δυνο ηαζ αζπίδα ζημ ηέκηνμ, εκχ δελζά ηαζ 
ανζζηενά ηαζ ζε παιδθυηενμ φρμξ έπμοιε ηζξ ιανιάνζκεξ ιμνθέξ ημο 
πνμζςπμπμζδιέκμο Σατβέημο, ημο πζμ ρδθμφ αμοκμφ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημο 
πνμζςπμπμζδιέκμο πμηαιμφ Δονχηα πμο δζαηνέπεζ μθυηθδνδ ηδ Λαηςκία. Ζ ιμνθή 
ημο Βαζζθζά Λεςκίδα, ααζίζηδηε ζε ανπαίμ πμθειζζηή πμο ακέζηαρε δ Βνεηακζηή 
Ανπαζμθμβζηή πμθή ημ 1920 ηαζ ημκ ηαφηζζε ιε ημκ Βαζζθζά Λεςκίδα. Αλίγεζ κα 
ζδιεζςεεί υηζ ημ Ζνχμ ηςκ Θενιμποθχκ ηαηαζηεοάζηδηε ηαζ ζηήεδηε ιε δαπάκεξ 
Δθθήκςκ ηδξ Αιενζηήξ. 

 Αιακάλα 

ηα υνζα ηδξ Σ.Κ. Γαιάζηαξ ηαζ πάκς ζηδκ εεκζηή Οδυ Αεδκχκ - Λαιίαξ, ανίζηεηαζ 
ημ Μκδιείμ ημο Ένςα ηδξ Δθθδκζηήξ Δπακάζηαζδξ ημο 1821 Αεακαζίμο Γζάημο. 
Πνυηεζηαζ βζα ημκ ηυπμ υπμο μ Αεακάζζμξ Γζάημξ ιε ηα παθζηάνζα ημο έπεζακ 
δνςζηά ζηζξ ημονηζηέξ μνδέξ ημο Οιέν Βνοχκδ, ζηζξ 22 Απνζθίμο 1822 ζηδ βέθονα 
πμο θένεζ ημ υκμιά ημο. 

 Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Λακίαο 

Σμ Ανπαζμθμβζηυ Μμοζείμ Λαιίαξ ζηεβάγεηαζ ζημκ 1μ υνμθμ ημο ηναηχκα πμο 
ανίζηεηαζ ζημκ ανπαζμθμβζηυ πχνμ ημο ηάζηνμο Λαιίαξ. Ο ζηναηχκαξ, εκηυξ ηςκ 

ηεζπχκ ημο ηάζηνμο, πηίζηδηε ζηδκ ημνοθή ημο απυηνοικμο θυθμο, μ μπμίμξ 
θεζημονβμφζε ςξ αηνυπμθδ ηδξ ανπαίαξ πυθδξ. Ο θυθμξ, μ μπμίμξ ηεζπίζηδηε ήδδ 
απυ ημκ 5μ αζ. π.Υ., ζοκέπζζε κα παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ έςξ ηαζ ηδκ επμπή ημο 
Ίεςκα. Σμ ηηίνζμ υπμο ζηεβάγεηαζ ημ ανπαζμθμβζηυ ιμοζείμ είκαζ δζαηδνδηέμ ηαζ δεκ 
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επζδέπεηαζ επεηηάζεζξ, πανά ιυκμ επζζηεοέξ πμο ζημπυ έπμοκ ηδ ζοκηήνδζδ ηαζ ηδκ 
εκίζποζή ημο. Πενζθαιαάκεζ ανπαζμθμβζηά εονήιαηα απυ ημοξ Νμιμφξ Φεζχηζδαξ ηαζ 
Δονοηακίαξ πμο ηθζιαηχκμκηαζ πνμκμθμβζηά απυ ημοξ πνμσζημνζημφξ πνυκμοξ ιέπνζ 
ηδκ φζηενδ ανπαζυηδηα. 

 Βπδαληηλφ Κάζηξν Τπάηεο 

Ζ Τπάηδ μπονχεδηε βζα πνχηδ θμνά ημοξ φζηενμοξ - ηθαζζζημφξ πνχζιμοξ 
εθθδκζζηζημφξ πνυκμοξ. Σιήιαηα αοηήξ ηδξ μπφνςζδξ έπμοκ ακεονεεεί ζε πμθθά 
ζδιεία βφνς απυ ημ Κάζηνμ ηαζ ημκ ζφβπνμκμ μζηζζιυ. Ζ μπφνςζδ ακακεχεδηε ηδκ 
παθαζμπνζζηζακζηή επμπή απυ ημκ αοημηνάημνα Ημοζηζκζακυ (527-565 ι.Υ.). Σμ 869 δ 
Τπάηδ ακαθένεηαζ ζε εηηθδζζαζηζηή ζφκμδμ βζα πνχηδ θμνά ιε ημ υκμια Νέα Πάηνα 
ιαγί ιε ηδ Λαιία, πμο μκμιαγυηακ ηυηε Εδημφκζ. Σμ 1393 ηαηαθήθεδηε απυ ημοξ 

Σμφνημοξ, πμο είπακ επζηεθαθήξ ημ μοθηάκμ Βαβζαγήη. Σδκ πενίμδμ ηδξ 
μεςιακζηήξ ηονζανπίαξ μκμιαγυηακ Παηναηγίηζ (ιζηνή Πάηνα) ηαζ απμηεθμφζε έδνα 
ζδζαίηενδξ επανπίαξ.Ανηεηά ηαηάθμζπα ημο πακίζπονμο αοημφ ηάζηνμο, μπονςιέκμο 
δοκαηά ηαζ απυ ηδ θφζδ, ζχγμκηαζ ζήιενα. Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ ημ ενείπζμ εκυξ 
ζηνμββοθμφ πφνβμο, δ πνμκμθυβδζδ ημο μπμίμο αιθζζαδηείηαζ – είκαζ άβκςζημ 
δδθαδή- εάκ ημ ηαηαζηεφαζακ ·θθδκεξ, Φνάβημζ ή Καηαθακμί.  

 Βπδαληηλφ Μνπζείν 

Tμ Bογακηζκυ Μμοζείμ Φεζχηζδαξ ζηδκ Τπάηδ θεζημονβεί απυ ημκ Ηακμοάνζμ ημο 2007.  
ηεβάγεηαζ ζημ ηηήνζμ ηςκ θεβυιεκςκ «Καπμδζζηνζαηχκ ηναηχκςκ», πμο 
ακεβένεδηε ημ 1836 βζα ηζξ ακάβηεξ ημο εθθδκζημφ ζηναημφ. Σμ 1982 ημ ηηήνζμ, πμο 
ζηδ δζάνηεζα ηδξ ζζημνίαξ ημο βκχνζζε ηαζ άθθεξ πνήζεζξ, παναηηδνίζηδηε ςξ 
ζζημνζηυ ικδιείμ ηαζ ημ 1998 παναπςνήεδηε απυ ημ Γήιμ Τπάηδξ ζημ Τπμονβείμ 
Πμθζηζζιμφ, βζα κα θεζημονβήζεζ ςξ ιμοζείμ. ημ Μμοζείμ, πμο ακαπηφζζεηαζ ζε δφμ 
μνυθμοξ, πανμοζζάγμκηαζ ακηζπνμζςπεοηζηά εονήιαηα, πμο πνμένπμκηαζ απυ 
δζάθμνεξ πενζμπέξ ηδξ Φεζχηζδαξ ηαζ πνμκμθμβμφκηαζ απυ ημοξ παθαζμπνζζηζακζημφξ 

ιέπνζ ημοξ οζηενμαογακηζκμφξ πνυκμοξ. 

 Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε 

Ζ Γδιμηζηή Πζκαημεήηδ Λαιίαξ «Αθέημξ Κμκηυπμοθμξ», ζδνφεδηε ημ 1984 ζημ 
ηηήνζμ ηδξ μδμφ Αζκζάκςκ 6-8, ζημ ηέκηνμ ηδξ Λαιίαξ, υπμο ζηεβάγεηαζ επίζδξ ημ 
Ηζημνζηυ Ανπείμ ηδξ πυθδξ, δ Σνάηεζμξ Βζαθζμεήηδ ηαζ δ Αίεμοζα ημο Γδιμηζημφ 
οιαμοθίμο. Τπάβεηαζ ζημ Γήιμ Λαιζέςκ ηαζ πήνε ημ υκμια ηδξ, ηζιήξ έκεηεκ, απυ 
ημ υκμια ημο Λαιζχηδ γςβνάθμο Αθέημο Κμκηυπμοθμο. Ζ ζοθθμβή ηδξ Γδιμηζηήξ 
Πζκαημεήηδξ ηδξ Λαιίαξ πενζθαιαάκεζ 144 ένβα ηαζ ζπέδζα ημο Αθέημο Κμκηυπμοθμο,  
ηαεχξ ηαζ ιία ζεζνά απυ ιμκαδζηά ηεναιζηά πζάηα, γςβναθζζιέκα ιε αηνοθζηέξ φθεξ.  

 Γεκνηηθφ Θέαηξν 

Ζ δναζηδνζυηδηα ημο ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ. Ρμφιεθδξ ακαπηφζζεηαζ ζε ηνεζξ ζηδκέξ, ηδκ 
Κεκηνζηή ηδκή, ηδκ Πεζναιαηζηή ηδκή ηαζ ηδκ Παζδζηή ηδκή. ηδκ Κεκηνζηή ηδκή 
έπμοκ ακέαεζ ιεηαλφ άθθςκ ένβα ηςκ Αζζπφθμο, Δονζπίδδ, Ανζζημθάκδ, αίλπδν, 
Σγυκζμκ, Μμθζένμο, Γημθκηυκζ, Φετκηχ, Λυνηα, Μίθθεν, Οοίθθζαιξ. ·ιθαζδ δυεδηε 
ηαζ ζημ κεμεθθδκζηυ εέαηνμ ιε ένβα ηςκ Καιπακέθθδ, Κεπαίδδ-Υααζανά, ημφνηδ, 
Κμννέ, Μπμζη η.α. ηδκ Πεζναιαηζηή ηδκή έπμοκ ακέαεζ ιεηαλφ άθθςκ ένβα ηςκ 

Ρίκηθεσ, Λάιπζμοη, Νημφημζθηζ, Σμιά, Σζζηθδνυπμοθμο, Κμαάηζεαζηξ, η.α. Δκχ ζηδκ 
Παζδζηή ηδκή έπμοκ ακέαεζ ένβα ηςκ Ανζζημθάκδ, Ανιέκδ, Σζζάκμο, Σνζαζγά, 
Μπναμοδάηδ, Καθμβενμπμφθμο, Ρμοββένδ, Μπάμοι, Σμοέζκ, Γμοέζ, Γηανεία Λυνηα, 
Κέκζ, η.α.Απυ ημ 1998 ημ ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ. Ρμφιεθδξ δζμνβακχκεζ ηάεε πνυκμ ημ Φεζηζαάθ 
βζα μθίζηεξ ηαζ Πνςηαβςκζζηέξ θζθμλεκχκηαξ ιμκμπνυζςπεξ παναζηάζεζξ.  
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 Δηθαζηηθά Δξγαζηήξηα 

Σα Δζηαζηζηά Δνβαζηήνζα ημο Γήιμο Λαιζέςκ ζδνφεδηακ ημ 1999 ιε ηδ ζοκενβαζία 
ημο οθθυβμο Καθθζηεπκχκ Δζηαζηζηχκ Σεπκχκ Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ (ΚΔΣΚΔ) ηαζ 
ηαηέπμοκ ιζα απυ ηζξ ηαθφηενεξ εέζεζξ πακεθθαδζηά βζα ηδ ιεβάθδ ζοιιεημπή ηςκ 
πμθζηχκ ζηζξ δνάζεζξ ημο. Σμ Μάζμ ημο 2002 εκηάπεδηακ ιε πνμβναιιαηζηή 
ζφιααζδ ζημ Γίηηομ Δζηαζηζηχκ Δνβαζηδνίςκ ημο Τπμονβείμο Πμθζηζζιμφ, υπμο 
ζοιιεηέπμοκ ηαζ ζοκενβάγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ 30 μνβακςιέκα Δζηαζηζηά Δνβαζηήνζα 
ζε υθδ ηδκ Δθθάδα. ηυπμξ ημο Δνβαζηδνίμο είκαζ κα πνμζθένεζ ηδ δοκαηυηδηα ζε 
ιζηνμφξ ηαζ ιεβάθμοξ κα απμηηήζμοκ βκχζεζξ, πμο εα ημοξ αμδεήζμοκ κα 
ηαθθζενβήζμοκ ηζξ ηαθθζηεπκζηέξ ημοξ δελζυηδηεξ ηαζ κα αλζμπμζήζμοκ δδιζμονβζηά ημκ 
εθεφεενμ πνυκμ ημοξ. 

 Ζξψν Πεζφλησλ 

Σμ Ζνχμ, ικδιείμ πμο οπάνπεζ ζημ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ ηαζ ζηδκ μιχκοιδ πθαηεία, 
αθζενςιέκμ ζηα εφιαηα – εηηεθεζεέκηεξ ηαηά ημ Οθμηαφηςια ηδξ 17δξ Ημοκίμο 1944 

ζηδκ Τπάηδ. ηζξ 17 Ημοκίμο 1944, διένα άαααημ, βνάθηδηε ίζςξ δ πζμ ιεθακή 
ζεθίδα ζηδκ κευηενδ ζζημνία ηδξ πυθδξ. Οζ δοκάιεζξ ηαημπήξ ηςκ Γενιακχκ βζα κα 
εηδζηδεμφκ ηδκ Τπάηδ, πμο ήηακ μνιδηήνζμ ηςκ Ακηανηχκ ημο ΔΛΑ, πονπμθμφκ, 
θεδθαημφκ ηαζ εηηεθμφκ αιάπμοξ ηαζ παηνζχηεξ. ηναηζςηζηά ηιήιαηα ηδξ ηεκηνζηήξ 
βενιακζηήξ δζμίηδζδξ Λαιίαξ επζηέεδηακ ηαηά ηδξ Τπάηδξ, εηηεθχκηαξ 28 άημια, 
ηναοιαηίγμκηαξ 30, ηαηαζηνέθμκηαξ 375 απυ ηα 400 ζπίηζα ηδξ πυθδξ, αογακηζκέξ 
εηηθδζίεξ ηαζ ζζημνζηά ανπμκηζηά. Οθμηαφηςια. Γζα ημ θυβμ αοηυ δ Τπάηδ έπεζ 
ακαηδνοπεεί Μανηονζηή Πυθδ. 

 Ηζηνξηθή γέθπξα Γνξγνπνηάκνπ 

Πάκς απυ ημ πςνζυ ανίζηεηαζ δ ζζημνζηή βέθονα ημο Γμνβμπμηάιμο, πμο εκχκεζ ηζξ 
δφμ πθαβζέξ ηδξ Οίηδξ. Πάκς ηδξ πενκά δ ζζδδνμδνμιζηή βναιιή Αεδκχκ - 
Θεζζαθμκίηδξ. ' αοηή ηδκ βέθονα βνάθηδηε ιζα απυ ηζξ εκδμλυηενεξ ζεθίδεξ ηδξ 
κευηενδξ ζζημνίαξ. Σδκ κφπηα ηδξ 25 Νμειανίμο ημο 1942, μζ εκςιέκεξ ακηζζηαζζαηέξ 
μνβακχζεζξ ημο Δ.Α.Μ ηαζ ημο Δ.Γ.Δ. ιαγί ιε Άββθμοξ αιπμηέν, φζηενα απυ 

απυθαζδ ημο ζοιιαπζημφ ζηναηδβείμο ηδξ Μέζδξ Ακαημθήξ, ακαηίκαλακ ηδκ βέθονα 
πνμηαθχκηαξ ιεβάθδ ηαεοζηένδζδ ζηδκ δζέθεοζδ ηςκ Γενιακχκ πμο πίεγακ ημοξ 
ζοιιάπμοξ ζηδκ Αθνζηή. Ζ Δθθδκζηή ηοαένκδζδ ημ 1982 ηαεζένςζε ςξ επίζδιμ 
εμνηαζιυ ηδξ Δθθδκζηήξ Δεκζηήξ Ακηίζηαζδξ ημ Γμνβμπυηαιμ ηαζ διενμιδκία 
εμνηαζιμφ, αοηήκ ηδξ ακαηίκαλδξ ηδξ Γέθοναξ.  

 Κάζηξν Λακίαο  

Σμ ιέζμκ ημο ηεκηνζημφ πθαηχιαηυξ ημο ηαηαθαιαάκεζ μ μεςκζηυξ ζηναηχκαξ, ζημκ 
μπμίμ ζηεβάγεηαζ ημ Ανπαζμθμβζηυ Μμοζείμ Λαιίαξ. Πνυζθαηεξ ακαζηαθζηέξ ένεοκεξ 
εκηυξ ηςκ ηεζπχκ ηδξ αηνυπμθδξ απέδεζλακ υηζ δ εέζδ ηαημζημφκηακ ημοθάπζζημκ 
απυ ηδκ επμπή ημο Υαθημφ (2800-1100 π.Υ.) ηαζ ζδζαίηενα ηαηά ηδκ Μοηδκασηή 
Πενίμδμ. Ζ αηνυπμθδ απμηεθμφζε ημ ηέκηνμ ημο αιοκηζημφ ζοζηήιαημξ ηδξ Λαιίαξ 
ηαηά ηδκ Κθαζζηή/Δθθδκζζηζηή πενίμδμ ηαζ ζοκδευηακ ιε ηα ηείπδ ηδξ ηάης πυθδξ. Σμ 
ανπαίμ ηείπμξ δζαηδνείηαζ ζε υθδ ημο ηδκ έηηαζδ ζε πμθφ ηαθή ηαηάζηαζδ θυβς ηδξ 
ζοκεπμφξ πνήζδξ ηαζ ηςκ δζαδμπζηχκ επζζηεοχκ. Ο ζςγυιεκμξ μπονςιαηζηυξ 

πενίαμθμξ έπεζ ηάημρδ ηνζβςκζηή ηαζ πενίιεηνμ πμο θηάκεζ ηα 600ι. ηαζ ημ φρμξ ημο 
πμζηίθεζ θηάκμκηαξ ζηδ ΒΓ βςκία ηα 13 ιέηνα. Σμ πάπμξ ηδξ ημζπμπμζίαξ είκαζ ηαηά 
ιέζμ υνμ 1,35ι. ηαζ απμθήβεζ ζε μδμκηςηέξ επάθλεζξ. Σμ Κάζηνμ έπεζ δομ πφθεξ, ιζα 
ζηα ΝΑ, ηδ θεβυιεκδ ηαζ "ζζδδνά πφθδ", ιέζς ηδξ μπμίαξ επζημζκςκμφζε ιε ηδκ 
ηάης πυθδ ηαζ ιζα ζηα ΒΑ πμο μδδβμφζε πνμξ ηδκ Ίνενο. Δκζζποηζημί πφνβμζ 
ορχκμκηαζ ημκηά ζηζξ πφθεξ, ζηζξ βςκίεξ ημο ηείπμοξ ηαζ ζε υθα ηα αζεεκή βζα ηδκ 
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άιοκα ζδιεία. Δζςηενζηά μ πχνμξ δζαζνμφκηακ ιε δομ εβηάνζζμοξ ημίπμοξ ζε ηνία 
ιένδ. Σμ αυνεζμ ηιήια (αηνμπφνβζμ) ανίζηεηαζ ρδθυηενα ηαζ πνδζίιεοε ςξ ημ έζπαημ 
ηαηαθφβζμ ηςκ οπεναζπζζηχκ ημο Κάζηνμο. Σμ ανπαζυηενμ ηιήια ημο πενζαυθμο ηδξ 
είκαζ ηηζζιέκμ ηαηά ημ πμθοβςκζηυ ζφζηδια ηαζ πνμκμθμβείηαζ ζηα ηέθδ ημο 5μο αζ. 
π.Υ., υηακ δ Λαιία έβζκε πνςηεφμοζα ημο ηνάημοξ ηςκ Μαθζέςκ ηαζ βκχνζζε 
ζδιακηζηή άκεζζδ απυ ημ 413 π.Υ.. ηδ αάζδ ημο ΒΓ πφνβμο απακηά ζζυδμιμ 
ηναπεγζυζπδιμ ζφζηδια δυιδζδξ πμο ιπμνεί κα πνμκμθμβδεεί απυ ηα ηέθδ ημο 5μο 
ςξ ηζξ ανπέξ ημο 4μο αζ. π.Υ. Ηζυδμιμ μνεμβχκζμ ζφζηδια απακηά ζε ανηεηά άθθα 
ζδιεία ηδξ αάζδξ ημο ηείπμοξ.  

 Κελνηάθην Αζαλαζίνπ Γηάθνπ 

Δπί ηδξ μδμφ Καθφαα Μπαημβζάκκδ ηδξ πυθεςξ ηδξ Λαιίαξ ιεηαλφ ηδξ πθαηείαξ 

Λαμφ ηαζ ηδξ μδμφ Ρμγάηδ Αββεθή ανζζηενά ηαεχξ ηαηεοεφκεηαζ ηακείξ πνμξ ηδκ 
μδυ Ρμγάηδ εονίζηεηαζ εκηυξ ιζηνμφ μζημπεδζημφ πχνμο ημ δνχμ - ηεκμηάθζμ ημο 
ήνςα ηδξ Αθαιάκαξ Αεακαζίμο Γζάημο ζημ ζδιείμ αηνζαχξ υπμο έβζκε ημ ιανηφνζυ 
ημο. Σμ έημξ 1886, ιε πνυηαζδ ημο Σαβιαηάνπδ Ρμφααθδ ηαζ ανβυηενα ημ 1889 ιε 
εκένβεζεξ ημο Γδιάνπμο Λαιζέςκ ηθδαακζχημο, ηαηαζηεοάζηδηε ημ ηεκμηάθζμ αοηυ 
ζε ακάικδζδ ηδξ ηναβζηήξ εοζίαξ ημο Αεακάζζμο Γζάημο, ιζα απυ ηζξ πζμ 
ζοβηθμκζζηζηέξ ιμνθέξ ημο εεκζημαπεθεοεενςηζημφ αβχκα ηςκ Δθθήκςκ. Δίκαζ έκαξ 
Γμθβμεάξ, δδθαδή ζοζζχνεοζδ ιεβάθςκ θίεςκ, πμο έπεζ ζηδκ ημνοθή ημο 
ιανιάνζκμ ηαονυ, ημκ μπμίμ πενζαάθθμοκ θφθθα δάθκδξ. ηδκ πνυζμρδ ημο 
Γμθβμεά οπάνπεζ δ επζβναθή:  
"Οφημξ μ ηυπμξ έκεα ηήκ 23δκ Απνζθίμο 1821 οπυ ηςκ Σμφνηςκ ακαζημθμπζζεείξ 
ειανηφνδζε οπέν Πίζηεςξ ηαί Δθεοεενίαξ μ Αεακάζζμξ Γζάημξ."  
ε άθθδ πθάηα, πμο ημπμεεηήεδηε ημ 1930 ιε ηδ ζοιπθήνςζδ 100 πνυκςκ 

εθεφεενδξ Λαιίαξ, μ πμζδηήξ Κςζηήξ Παθαιάξ έβναρε ημοξ αηυθμοεμοξ ζηίπμοξ:  
"Καί ηςκ δνχςκ ηαφπδια ζηήκ δυλα ημο Κονίμο Θακάζδ Γζάημ ζ΄ εθενεκ μ δανιυξ 
ημο ιανηονίμο, ηαί εκς ζμ`ο ζπάναγε ηαηή θςηζά ηυ ηίιζμ ζςια ηναβμφδζ αββεθζηυ 
θζθί ζμο ιφνςκε ηυ ζηυια". 

 Κέληξν Ηζηνξηθήο Δλεκέξσζεο Θεξκνππιψλ 

Σμ Κέκηνμ Ηζημνζηήξ Δκδιένςζδξ Θενιμποθχκ (Κ.Η.Δ.Θ.) πενζθαιαάκεζ ηνεζξ 
αίεμοζεξ, ηζξ εθανιμβέξ ηςκ μπμίςκ έπεζ επζιεθδεεί ημ Ήδνοια Μείγμκμξ Δθθδκζζιμφ.  
Ζ ζοθθμβή ημο εηπαζδεοηζημφ οθζημφ είκαζ ααζζζιέκδ ζηδκ ζζημνία ημο Ζνμδυημο ηαζ 
ζε ανπαζμθμβζηέξ ένεοκεξ. ηδκ πνχηδ αίεμοζα, πμο μκμιάγεηαζ 'Λεςκίδαξ', μ 
επζζηέπηδξ ιπμνεί κα παναημθμοεήζεζ έκα αίκηεμ, δζάνηεζαξ πενίπμο επηά θεπηχκ, 
ημ μπμίμ ημκ εκδιενχκεζ βζα ηδ θεζημονβία ημο Κέκηνμο, ηαεχξ ηαζ βζα ημ ηζ εα δεζ ζηδ 
ζοκέπεζα, ζηζξ άθθεξ αίεμοζεξ ημο Κέκηνμο Ηζημνζηήξ Δκδιένςζδξ. ηδ δεφηενδ 
αίεμοζα, πμο μκμιάγεηαζ 'Γζδκέηδξ', μ επζζηέπηδξ θμνά ηα εζδζηά βοαθζά, βζα κα 
παναημθμοεήζεζ ηδκ ηαζκία εζημκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ (virtual reality), δζάνηεζαξ 

δεηαπέκηε θεπηχκ, ζηδκ μπμία πνμαάθθμκηαζ ζζημνζηά ζημζπεία βζα ηδ Μάπδ, ημκ 
πμθειζηυ ελμπθζζιυ ηςκ Δθθήκςκ, ηδ δζάααζδ ηδξ Ακμπαίαξ μδμφ, ηδκ έηααζδ ηδξ 
ιάπδξ. ηδ ζοβηεηνζιέκδ ζηδκή μ εεαηήξ, αζζεάκεηαζ ζα κα είκαζ πανχκ ηαζ κα 
παναημθμοεεί ημκ Δθζάθηδ κα μδδβεί ιέζα ζηδ κφπηα, ημοξ Πένζεξ απυ ηδκ Ακμπαία 
Οδυ ζηδ Γοηζηή Πφθδ ηαζ ημ θυθμ ημο Κμθςκμφ. ηδκ ηνίηδ αίεμοζα, πμο μκμιάγεηαζ 
'Θενιμπφθεξ', μ επζζηέπηδξ ιπμνεί κα εκενμπμζήζεζ ιε ηδκ αθή ημο ηζξ μευκεξ ηςκ 
εζδζηχκ δζαδναζηζηχκ ηναπεγζχκ ηαζ κα θάαεζ ιε ηνυπμ εφθδπημ υθεξ ηζξ 
πθδνμθμνίεξ, ζπεηζηά ιε ηδκ ζζημνία ηδξ Μάπδξ, αθθά ηαζ ημ βεκζηυ ζζημνζηυ 
πενίβναιια ηςκ Πενζζηχκ Πμθέιςκ, ηα αίηζα ηςκ Πμθέιςκ, κα δεζ ηδ καοιαπία ημο 
Ανηειζζίμο, κα ιάεεζ βζα ηα πνςηαβςκζζηζηά πνυζςπα, πμζμζ ήηακ μζ 300, πχξ ήηακ 
μ μπθζζιυξ ημοξ, πμζεξ ήηακ μζ ηζκήζεζξ ηςκ δφμ ζηναηχκ ηαζ πχξ παναηάπεδηακ 
ηδκ χνα ηδξ ιάπδξ ηαεχξ ηαζ πμθθά άθθα, ιε έκακ ηνυπμ απνυζιεκα δζαζηεδαζηζηυ. 
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 Κηίξην Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο 

Σμ ηηίνζμ ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ εκημπίγεηαζ ζηδκ Πθαηεία Δθεοεενίαξ, 
ζηδκ μδυ Τρδθάκηδ 1. Απμηεθεί ζδζμηηδζία ημο Γδιμζίμο. Κδνφπεδηε ςξ δζαηδνδηέμ 
ικδιείμ ημ 1991 απυ ημ Τπμονβείμ Πμθζηζζιμφ. ηδ δζάνηεζα ηδξ βενιακζηήξ ηαημπήξ 
ζημ μίηδια αοηυ ανζζηυηακ ημ ανπδβείμ ηςκ ηαηαηηδηχκ, εκχ πνμδβμοιέκςξ 
απμηεθμφζε ηηίνζμ ηδξ Δεκζηήξ Σνάπεγαξ ηδξ Δθθάδαξ. Μεηά ημ 1944, πνμκζά ηαηά 
ηδκ μπμία δ πυθδ απμδεζιεφηδηε απυ ημ γοβυ ηςκ Γενιακχκ, ζηεβάζηδηε μ ΔΛΑ 
ηαζ ημ 1946 θζθμλεκήεδηακ ηα βναθεία ηδξ ηναηζςηζηήξ Γζμίηδζδξ Λαιίαξ. Σμ 1950 δ 
Σνάπεγα ημ πμφθδζε ζημ Γδιυζζμ ηαζ ζήιενα θεζημονβεί δ Πενζθένεζα ηενεάξ 
Δθθάδαξ. 

 Λανγξαθηθφ Μνπζείν Φζηψηηδαο 

Σμ Λαμβναθζηυ Μμοζείμ Φεζχηζδαξ ακήηεζ ζημ βναθείμ Μμοζείςκ ηδξ ανιυδζαξ 
Γζεφεοκζδξ ημο Γήιμο Λαιζέςκ ηαζ ζδνφεδηε ημ 1984. Δηεέηεζ θαμβναθζηυ οθζηυ 
ιεβάθδξ ζπμοδαζυηδηαξ πμο αμδεά ημκ επζζηέπηδ κα ακαπθάζεζ ηδκ εζηυκα ηδξ 

παναβςβήξ ηςκ αβαεχκ ηαζ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ, ζηδκ πνμαζμιδπακζηή ημζκςκία.  
ημκ πνχημ υνμθμ, πανμοζζάγμκηαζ ηα επαββέθιαηα ηδξ ζζημνζηήξ πενζυδμο πνζκ ηδ 
Βζμιδπακζηή Δπακάζηαζδ, υπςξ μ Γεςνβυξ, μ Κηδκμηνυθμξ, μ Γακςιαηήξ, μ 
Σζαβηάνδξ, μ Ανβονμπνοζμπυμξ η. ά. ημ δεφηενμ υνμθμ, πανμοζζάγμκηαζ εηεέιαηα 
πμο θςηίγμοκ ηδκ ηαεδιενζκή γςή, υπςξ μζ εκδοιαζίεξ δζαθυνςκ πενζμπχκ βζα ημκ 
άκδνα ηαζ ηδ βοκαίηα, μ ανβαθεζυξ, δ κοθζηή ηνεαααημηάιανα, δ εζηία ηαζ ηα 
ιαβεζνζηά ζηεφδ ηδξ παναδμζζαηήξ μζηίαξ η. ά.ημ Λαμβναθζηυ Μμοζείμ Φεζχηζδαξ, 
πναβιαημπμζμφκηαζ λεκαβήζεζξ ηαεδιενζκά απυ εζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ, βζα ημοξ 
ιαεδηέξ ηάεε εηπαζδεοηζηήξ ααειίδαξ. 

 Λφθνο Κσινλνχ Θεξκνπχιεο 

Απέκακηζ απυ ημ ζφβπνμκμ ικδιείμ ημο Λεςκίδα, ανίζηεηαζ παιδθυξ θυθμξ, πμο έπεζ 
ηαοηζζηεί ιε ημκ Κμθςκυ, υπμο δζελήπεδ δ ηεθζηή θάζδ ηδξ ιάπδξ ηςκ Θενιμποθχκ. 
Ζ ιμνθή ημο θυθμο ημο Κμθςκμφ, υπμο έθααε πχνα δ ηεθζηή θάζδ ηδξ ιάπδξ ημο 
480 π.Υ. έπεζ αθθάλεζ νζγζηά απυ ηδκ ανπαζυηδηα έςξ ζήιενα, θυβς ηαηαζηεοήξ 

αθθεπάθθδθςκ αιοκηζηχκ ένβςκ ζημ πχνμ, ζε δζάθμνεξ επμπέξ, βεβμκυξ πμο 
αεααζχκεζ ηδ ζπμοδαζυηδηά ημο ςξ ζηναηδβζημφ ζδιείμο άιοκαξ. Ζ ιζηνή 
ακαζηαθζηή ένεοκα ημο 1939 ζημκ παναπάκς θυθμ απέδςζε πθήεμξ ζζδενέκζςκ ηαζ 
πάθηζκςκ θμβπχκ ηαζ αζπιχκ αεθχκ ημο 5μο αζ. π.Υ., πμθθέξ απυ ηζξ μπμίεξ ακήημοκ 
ζε ακαημθζημφξ ηφπμοξ. φιθςκα ιε ηδκ αθήβδζδ ημο Ζνυδμημο εηεί ηάθδηακ μζ 
πεζυκηεξ ηδξ ιάπδξ ηςκ Θενιμποθχκ ηαζ πνμξ ηζιή ημοξ ζηήεδηε θίεζκμξ θέςκ ηαζ 
ηνία εκεπίβναθα ικδιεία. ήιενα ηδκ ημνοθή ημο θυθμο ημζιεί ακαπανάζηαζδ ημο 
επζβνάιιαημξ ημο ζιςκίδδ ημο Κείμο. 

 Μλεκείν Άγλσζηνπ ηξαηηψηε 

Ο Δφγςκαξ πμο ανίζηεηε ζηδ πθαηεία Πάνημο ζημ Κέκηνμ ηδξ πυθδξ ικδιείμ ζημκ 
Άβκςζημ ηναηζχηδ ημο Βαθηακζημφ Πμθέιμο.Ο ηάθμξ ημο αβκχζημο ζηναηζχηδ 
ελςηενζηεφεζ ηδκ έκκμζα ηδξ θζθμπαηνίαξ, ζοβηεκηνχκεζ ηα ζημζπεία ιζαξ ορδθήξ 
παηνζςηζηήξ πνάλεςξ ηαζ απμηεθεί ηδ θακενυηενδ εηδήθςζδ ημο μθεζθυιεκμο 
επαίκμο ηαζ ηδξ δυλαξ πμο πνέπεζ κα αημθμοεεί ηδ ικήιδ ηςκ πεζυκηςκ ηαζ ηδκ 

εεεθμοζία ημοξ οπέν ηδξ παηνίδαξ.  

 Μνπζεην Τδξνθίλεζεο 
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Μεηαλφ ηδξ Άκς ηαζ Κάης Παφθζακδξ, ανίζηεηαζ ημ Μμοζείμ Τδνμηίκδζδξ. ·κα 
ηηζνζαηυ πέηνζκμ ζοβηνυηδια, ημ μπμίμ ζηεβάγεζ ημ Νενμπνίμκμ, ημκ Νενυιοθμ, ημ 
Μακηάκζ ηαζ ηδκ Νενμηνζαή (Σνίζηζθα). 

 Μνπζεην Φπζηθήο Ηζηνξίαο Οίηεο 

Σμ Μμοζείμ Φοζζηήξ Ηζημνίαξ ηδξ Οίηδξ, ειπθμοηζζιέκμ ιε ηδ πθςνίδα ηαζ ηδκ 
πακίδα ηδξ Οίηδξ, πανέπεζ πθδνμθμνίεξ πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ηδ Γεςθμβία, 
Παθαζμκημθμβία, Κθζιαημθμβία, Δδαθμθμβία ηαζ Οζημθμβία ηδξ πενζμπήξ ημο Δεκζημφ 
Γνοιμφ Οίηδξ. 

 Μχινη ηνπ Μνπδέιε 

·κα εκδζαθένμκ δείβια αζμιδπακζηήξ ανπζηεηημκζηήξ, «αοηυπηδξ» ιάνηοναξ ηδξ 
αηιήξ ηδξ Λαιίαξ. Οζ Μφθμζ, ή «Μφθζα», είκαζ ζοκδεδειέκμζ ιε ηδκ ικήιδ ηδξ πυθδξ, 
υηακ ανζζηυηακ ζε μζημκμιζημπμθζηζζηζηή αηιή.  

 Πέηξηλν Γπκλάζην Λακίαο 

Υαναηηδνίζηδηε ςξ ζζημνζηυ δζαηδνδηέμ ικδιείμ, επεζδή ηνίεδηε υηζ επνυηεζημ βζα 
έκα ανηεηά εκδζαθένμκ ηηίνζμ απυ ανπζηεηημκζηήξ απυρεςξ, πάνδ ζηζξ ακαθμβίεξ ημο. 
Θειεθζχεδηε απυ ημκ Ίεςκα ηαζ ηδκ Αιαθία ηαζ οπήνλε ημ πνχημ Γοικάζζμ ηδξ 

Λαιίαξ. 

 ηελ πεξηνρή Βαξθά θαηαγξάθνληαη θεξπγκέλα κλεκεία θαη 

αξραηνινγηθά επξήκαηα φπσο:  

α) Δνείπζα ηνίηθζηδξ παθαζμπνζζηζακζηήξ Βαζζθζηήξ (πνμ ημο 6μο ι.Υ. αζ), ζε επαθή 
ιε ημ κμηζμακαημθζηυ υνζμ ημο μζηζζιμφ.  

α) Σάθμξ ηθαζζζηχκ πνυκςκ, ηζαςηζυζπδιμξ 200ι. ακαημθζηά ημο πνμδβμφιεκμο 
ικδιείμο.  

β) Φδθζδςηυ δάπεδμ πμο ακήηεζ ζε θμοηνχκα ημο 4μο ι.Υ. αζχκα , ζε απυζηαζδ 50 
ι. αυνεζα ηδξ παθαζμπνζζηζακζηήξ Βαζζθζηήξ. 

 Ππξά ηνπ Ζξαθιένπο 

Πνυηεζηαζ βζα ηδνοβιέκμ ανπαζμθμβζηυ πχνμ ιε ηδκ 
ΤΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Α1/Φ14/32886/1319 (ΦΔΚ 576/Β/80). Ακ ηαζ δζμζηδηζηά ακήηεζ ζηα υνζα 
ημο Γήιμο Γμνβμπμηάιμο, δ πνυζααζδ ζε αοηυ ημ ικδιείμ είκαζ δοκαηή ιυκμ ιέζς 
ηδξ Σμπζηήξ Κμζκυηδηαξ Παφθζακδξ, επμιέκςξ δ αλζμπμίδζδ ηαζ ακάδεζλδ ημο 
ικδιείμο αοημφ αθμνά άιεζα ηδκ Κμζκυηδηα . 

Κμκηά ζηα κυηζα άηνα ημο Γνοιμφ ηδξ Οίηδξ, ζηδ αυνεζα απυθδλδ ηδξ Μαηνονάπδξ, 
ανίζημκηαζ ανπζηεηημκζηά ιέθδ δςνζημφ καμφ ημο 3μο αζχκα π.Υ. ηαζ αςιυξ ιε 
ζοκεπή πνήζδ απυ ηδκ ανπασηή επμπή έςξ ηδκ πενίμδμ ηδξ νςιαζμηναηίαξ. Συηε 

έβζκε επέηηαζδ ημο ανπζημφ πενζβνάιιαημξ ηαζ μνζμεέηδζδ ημο ιε θζευπθζκεμοξ. Σα 
ενείπζα αοηά ακήημοκ ζημ καυ ημο διίεεμο Ζναηθή. φιθςκα ιε ηδ ιοεμθμβία, εηεί μ 
Ζναηθήξ θοηνχεδηε απυ ημκ ηονακκζηυ πζηχκα ηδξ Γδζάκεζναξ, υηακ ανέεδηε επάκς 
ζε πονά ηαζ ζχεδηε απυ ημ Γία, βζα κα βίκεζ έηζζ διίεεμξ. Κονζυηενα εονήιαηα είκαζ 
ηα δφμ πάθηζκα εζδχθζα ημο Ζναηθή (10 εη. πενίπμο).  

Ακαζηαθή ημο πχνμο πναβιαημπμζήεδηε ημ 1919, ηαηά ηδκ μπμία δζαπζζηχεδηε δ 
φπανλδ καμφ ηαζ αςιμφ ηαεχξ ηαζ ζημάξ ζημ αυνεζμ ηιήια ημο πχνμο (Παπαδάηδξ 
Ν., Ακαζηαθή ηδξ «Πονυξ» ηδξ Οίηδξ, Πανάνηδια ημο Ανπαζμθμβζημφ Γεθηίμο 1919). 
φιθςκα ιε ηζξ ιανηονίεξ, πνμ ιενζηχκ δεηαεηζχκ ηδξ ακαζηαθήξ ζςγυηακ πχνζκμξ 
πενίαμθμξ ημο ηειέκμοξ, εκχ ζφιθςκα ιε άθθεξ πθδνμθμνίεξ, μζ ηάημζημζ ηδξ 
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Παφθζακδξ απέζπαζακ ημοξ εειέθζμοξ θίεμοξ, βζα ηδκ ηαηαζηεοή ημο πνζζηζακζημφ 
καμφ ημο πςνζμφ (1864). Απυ ημ 1988 επακαθήθεδηε δ ακαζηαθή ζημ πχνμ ηδξ 
Πονάξ ιε πεναζηένς δζενεφκδζδ. ήιενα, δ πενζμπή είκαζ εβηαηαθεθεζιιέκδ, υπςξ 
επίζδξ ηαζ ημ ηηίνζμ οπμδμπήξ πμο οπάνπεζ ζημ πχνμ.  

2.1.6.2 ημεία θρησκευτικού τουρισμού 

 Η. Μ. Αληίληηζαο 

Ζ Ηενά Μμκή Ακηίκζηζαξ είκαζ πηζζιέκδ ζηδ πθαβζά ηδξ Ίενομξ ηαζ ηαηαζηνάθδηε ημ 
1944 απυ ηζξ ηαημπζηέξ δοκάιεζξ βζα κα ακμζημδμιδεεί ανηεηά πνυκζα ανβυηενα. 
Έηακ αεςκζημφ ηφπμο ηεηναηζυκζμξ ζηαονμεζδήξ ιε ηνμφθμ. φιθςκα ιε ημοξ 
ιεθεηδηέξ ημ ηαεμθζηυ ημο ήηακ ζπάκζαξ μιμνθζάξ. Γζαζχεδηε δ εζηυκα ηδξ Πακαβίαξ 
πμο εεςνείηαζ εαοιαημονβή. Καηά ηδκ επακάζηαζδ ημο ‘21 δ ιμκή έθααε εκενβυ 
ιένμξ ηαζ απμηέθεζε ηέκηνμ ακηίζηαζδξ ηαζ μνιδηήνζμ ηςκ αβςκζζηχκ.  

 Η. Ν. Παλαγίαο Γέζπνηλαο 

Ο Ηενυξ Ναυξ Πακαβίαξ Γέζπμζκαξ είκαζ ιεηαβεκέζηενδ Σνίηθζημξ Βαζζθζηή πμο 
πηίζηδηε πάκς ζε ανπαζυηενδ εηηθδζία. Ζ άπμρδ αοηή ζηδνίγεηαζ ζηδκ φπανλδ 
ανπζηεηημκζηχκ θεζράκςκ ημνζκεζαημφ ηοακυηνακμο ηαζ αογακηζκμφ εςναηίμο πμο 

ανίζημκηαζ ζήιενα ζηδ κμηζμακαημθζηή αοθή ηδξ. Με αλζμεαφιαζημ λοθυβθοπημ 
ηέιπθμ. Απυ αογακηζκή επζβναθή πμο ζχγεηαζ πθδνμθμνμφιαζηε υηζ θζθμηεπκήεδηε 
ημ 18μ αζχκα. 

 Ι. Ν. Ευαγγελιςμοφ 

Ο Ηενυξ Ναυξ Δοαββεθζζιμφ απμηεθεί ημκ Μδηνμπμθζηζηυ Ναυξ ηδξ Φεζχηζδαξ πμο 
ανίζηεηαζ ζηδ ηανδζά ηδξ πυθδξ ηδξ Λαιίαξ. Ηζημνζηυ Δηηθδζζαζηζηυ Μκδιείμ υπζ 
ηυζμ απυ πθεονάξ ανπαζυηδηαξ υζμ απυ πθεονάξ ζζημνζηήξ πανμοζίαξ ηαζ 
δζαθοθάλεςξ ηεζιδθίςκ πμφ έπμοκ ζπέζδ ιε μθυηθδνδ ηδ Μδηνυπμθδ Φεζχηζδμξ 
δφκαηαζ κα παναηηδνζζεεί μ Μδηνμπμθζηζηυξ Ναυξ ημο Δοαββεθζζιμφ ηδξ Θεμηυημο 
Λαιίαξ. Ο Ναυξ αοηυξ είκαζ ημ ηέκηνμ ηαζ δ ηανδζά ηδξ Ηενάξ Μδηνμπυθεςξ 
Φεζχηζδμξ ηαζ έγδζε υθα ηα ιεβάθα Δηηθδζζαζηζηά, ημζκςκζηά, πμθζηζηά, πκεοιαηζηά 
ηαζ εεκζηά βεβμκυηα ηδξ πενζμπήξ. Δίκαζ ηνίηθζηδ Βαζζθζηή ιε ηνμφθμ ιε κεμηθαζζηά 
ζημζπεία, ιε ηαθθζιάνιανμ κάνεδηα ηαζ ηςδςκμζηάζζα πμφ εειεθζχεδηε ημ 1861 
απυ ημκ Μδηνμπμθίηδ Φεζχηζδμξ Καθθίκζημ Καζηυνπδ (1852 - 1877) ηαζ 
εβηαζκζάζεδηε ημ 1915 απυ ημκ Μδηνμπμθίηδ Φεζχηζδμξ Ηάηςαμ Παπασςάκκμο (1914 
- 1932). ηδ ζοθθμβή ημο ηαζ ζηα Ανπεία ημο οπάνπμοκ πμθθέξ εζηυκεξ ημο 19μο ι.Υ. 
αζχκα ηαζ εκδζαθένμκηα αζαθία ηα μπμία ακαθένμκηαζ ζηδ γςή ηδξ πυθεςξ ηδξ 

Λαιίαξ ηαζ ζηα ημζκςκζηά ηδξ βεβμκυηα. Σμ έημξ 1985 ιεηά ηδκ ηαηαζηνμθή πμφ 
οπέζηδ απυ ημοξ ζεζζιμφξ ημο 1981 ακαηαζκίζεδηε ηαζ ζήιενα απμηεθεί ημ ηυζιδια 
ηδξ πυθδξ ηδξ Λαιίαξ. Δζςηενζηά ημζιείηαζ απυ ςναία ιςζασηά ημο δαπέδμο ηαζ 
δφμ ηςκ πνμζηοκδηανίςκ Υνζζημφ ηαζ Πακαβίαξ ένβα Θεμδχνμο Μχνδ. Σμ ηέιπθμ, 
μ Ανπζεναηζηυξ ενυκμξ, ημ φκενμκμ, ημ παβηάνζ, ηα πνμζηοκδηάνζα, ηα ακαθυβζα, ηα 
ζηαζίδζα είκαζ υθα λοθυβθοπηα, εηηυξ ημο άιαςκμξ πμφ είκαζ απυ ιάνιανμ ηαζ 
δζαηδνήεδηε βζα θυβμοξ ζζημνζημφξ, αθμφ ζε αοηυκ ηήνολε πθεζζηάηζξ μ ηυηε 
Ηενμηήνοηαξ ηδξ Φεζχηζδμξ Μδηνμπμθίηδξ άβζμξ Νεηηάνζμξ Κεθαθάξ (1893). Οζ ζενέξ 
εζηυκεξ ηδξ Αβίαξ Παναζηεοήξ επί ημο πνμζηοκδηανίμο ηαζ ημο Δοαββεθζζιμφ είκαζ 
πμθφ παθζέξ πνμενπυιεκεξ απυ άθθμ καυ ηδξ πενζμπήξ. Ο καυξ είκαζ ηαηάβναθμξ 
ηαζ ζζημνήεδηε απυ ημκ αβζμβνάθμ Νζηυθαμ Ρίγμ.  

 Η. Ν. Αγ. Λνπθά 
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Ο Ηενυξ Ναυξ Αβ. Λμοηά, πμθζμφπμο ηδξ πυθδξ ηδξ Λαιίαξ ανίζηεηαζ ζημ δαζφθθζμ 
ηδξ πυθδξ. Μζηνυξ καυξ ζηαονμεζδήξ πςνίξ ηνμφθμ πμο πηίζηδηε ςξ λςηθήζζ ημ 
1910. ·πεζ ζζημνζηυ εκδζαθένμκ βζα ηζξ ικήιεξ ηςκ ηαημίηςκ θυβς ηδξ ζφκδεζήξ ημο 
ιε ζδιακηζηά ζζημνζηά βεβμκυηα. ·πεζ παναηηδνζζηεί ζζημνζηυ δζαηδνδηέμ Μκδιείμ 
απυ ημ Τπ. Πμθζηζζιμφ.  

 Ι. Ν. Παναγιάσ Αρχοντικισ 

Ο Ηενυξ Ναυξ ηδξ Πακαβζάξ Ανπμκηζηήξ ανίζηεηαζ ζημ ιέζμκ ηδξ κυηζαξ πθαβζάξ ημο 
θυθμο πμο ανίζηεηαζ ημ Κάζηνμ ηαζ έπεζ ηηζζεεί ηαηά ημ 18μ αζχκα. Απμηεθεί ημ 
δεφηενμ ιεηά ημ Κάζηνμ ζε ανπαζμθμβζηή ζδιαζία ικδιείμ. Οθείθεζ ημ υκμιά ηδξ 
ζημοξ πνμφπμκηεξ ηαζ άνπμκηεξ ηδξ Λαιίαξ πμο εηηθδζζάγμκηακ απμηθεζζηζηά εηεί 
ζημ πανεθευκ. ·πεζ πηζζηεί πάκς ζε παθζυηενδ εηηθδζία πμο ηάδηε. 
Ακμζημδμιήεδηε ημ 1760 ηαζ θζθμηεπκήεδηε ημ 1762. 

 Ιερά Μονι Αγάκωνοσ 

ε απυζηαζδ 300ι. πενίπμο απυ ηα υνζα ημο μζηζζιμφ ημο Λοπκμφ ηαζ 1500ι. 
πενίπμο απυ ηδκ πθαηεία ημο ανίζηεηαζ δ Ηενά Μμκή Αβάεςκμξ. Σμ Μμκαζηήνζ 
ανίζηεηαζ ζε ορυιεηνμ 553 ι., ζηδκ πθαβζά ημο υνμοξ "Οίηδ", ιέζα ζε εαοιάζζμ 
θοζζηυ ημπίμ. Υνμκμθμβείηαζ απυ ημκ 14° αζχκα ηαζ πήνε ημ υκμια ημο απυ ημκ υζζμ 
Αβάεςκα. 

Σμ ηαεμθζηυ ημο ιμκαζηδνζμφ πνμκμθμβείηαζ απυ ημκ 14° αζχκα. ηδ Μμκή 
δζαζχγμκηαζ πμθθά πμθφηζια ηεζιήθζα ηαζ ηίιζα θείρακα ηα μπμία ζοθθέπεδηακ απυ 
ημφξ Ναμφξ ηαζ ηζξ δζαθοιέκεξ Μμκέξ ηδξ πενζμπήξ απυ ημκ Ζβμφιεκμ Γενιακυ 
Γδιάημ. 

Ζ πνμζθμνά ηδξ Μμκήξ ζημοξ πνυκμοξ ηδξ επακαζηάζεςξ ημο 1821 είκαζ πμθφ 
ιεβάθδ. Δηεί βζκυκημοζακ ηαηηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ αβςκζζηχκ ηδξ Δπακάζηαζδξ.  

Ζ Ηενά ιμκή πονπμθήεδηε ηαζ ηάδηε απυ ημοξ Σμφνημοξ. χεδηε ιυκμ ημ ηηίζια 
ημο Καεμθζημφ, πμο απμηεθεί ηαζ έκα απυ ηα εθάπζζηα αογακηζκά ηηίζιαηα πμο 
ζχγμκηαζ ζημ κμιυ. ·ςξ ημ 1937 έςξ ηδκ Μμκαζηδνζαηή απαθθμηνίςζδ δζέεεηε 
ζδζαίηενμ πθμφημ ιε οδνυιοθμοξ, οδνμηνζαείμ, ιεηυπζα, ηηήιαηα , ηαθθζένβεζα 
ιεηαλζμφ ηαζ αζβμπνυααηα. 

ηδ Μμκή θεζημφνβδζακ ηαηά ηαζνμφξ δζάθμνεξ ζπμθέξ, ζεναηζηή, βεςνβζηή ηαζ 

δαζζηή. ήιενα θεζημονβεί «εηηνμθείμ εδναιάηςκ» ηαζ «ιμοζείμ Φοζζηήξ Ηζημνίαξ 
ηδξ Οίηδξ» (1953). 

 Σν Μνλαζηήξη ηεο Παλαγηάο ηεο Πξνπζζηψηηζαο 

Πάκς απυ ημ πςνζυ ανίζηεηαζ ημ εαοιαημονβυ ιμκαζηήνζ ηδξ Πακαβζάξ ηδξ 
Πνμοζζζχηζζαξ πμο πακδβονίγεζ ζηζξ 23 Αοβμφζημο. Σμ υκμια «Πνμοζχηζζζα» ημ 
πήνε βζαηί δ εζηυκα ηδξ Πακαβίαξ έθηαζε ζηδκ εέζδ αοηή, απυ ηδκ πυθδ Πνμφζα ηδξ 
Μ. Αζίαξ. Αηνζαχξ πάκς απυ ημ Μμκαζηήνζ πενκά δ παθαζά ζδδνμδνμιζηή Γναιιή 
Αεδκχκ - Θεζζαθμκίηδξ. Οζ ζζδδνμδνμιζημί οπάθθδθμζ ακέθααακ ηδκ εηηθδζία οπυ 
ηδκ πνμζηαζία ημοξ ιεηά απυ εηηνμπζαζιυ ηνέκμο. ημ ηνέκμ πμο ηνειάζηδηε ζημκ 
βηνειυ πάκς απυ ηδκ «Πακαβία» ζχεδηακ υθμζ μζ επζαάηεξ. 

Ο επζζηέπηδξ πδβαίκμκηαξ ζημ Μμκαζηήνζ έπεζ ηδκ δοκαηυηδηα ιέζα ζε έκα 
ηαηακοηηζηυ πενζαάθθμκ κα απμθαφζεζ ηδκ εέα ιέπνζ ημ Μαθζαηυ ηυθπμ, αθθά ηαζ ηδκ 
ημζθάδα ημο πενπεζμφ Πμηαιμφ, ηαζ κα δεζ απυ ημκηά ημκ ζδδνμδνμιζηυ ηαειυ 
ιζαξ άθθδξ επμπήξ, ημκ ηαειυ Σναπίκεξ. 

 Ηεξά Μνλή Μεηακφξθσζεο ηνπ σηήξνο 
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Πάκς απυ ημ πςνζυ ηαζ ιέζα ζηδκ ζηζά πακφρδθςκ αζςκυαζςκ δέκδνςκ ανίζηεηαζ δ 
Η. Μ. Μεηαιμνθχζεςξ ημο ςηήνμξ, πμο είκαζ πηζζιέκδ πάκς απυ ηα ενείπζα 
αογακηζκμφ Ναμφ ημο 11μο αζχκα. Δπί Σμονημηναηίαξ μ Ζβμφιεκμξ έααθε θςηζά 
ζηδκ πονζηζδαπμεήηδ ηαζ ακαηζκάπεδηακ υθμζ ιαγί, βζα κα ιδκ πέζμοκ ζηα πένζα ηςκ 
Σμφνηςκ. Απυ ημ Βογακηζκυ Μμκαζηήνζ έπμοκ δζαζςεεί ςναζυηαηα ανπζηεηημκζηά 
ιέθδ ημο Βογακηζκμφ Ναμφ, ηα μπμία θοθάζζμκηαζ ζημ Ανπαζμθμβζηυ Μμοζείμ Λαιίαξ.  

 Σν κνλαζηήξη ηεο Γακάζηαο 

Πάκς απ' ημ πςνζυ, ζε έκα ιαβεοηζηυ πενζαάθθμκ, είκαζ πηζζιέκμ ημ θδιζζιέκμ 
Μμκαζηήνζ ηδξ Γαιάζηαξ. Πακδβονίγεζ ζηζξ 8 επηειανίμο. Μζα εηδμπή εέθεζ δ 
μκμιαζία «Γαιάζηα» κα πνμήθεε απυ ηδκ πυθδ Γαιαζηυ, απυ υπμο υπςξ ηάπμζμζ 
πζζηεφμοκ ήνεε δ Ηενά εζηυκα ηδξ Πακαβίαξ. 

2.1.6.3 Μουσική 

ημκ ημιέα ηδξ Μμοζζηήξ δ πυθδ ηδξ Λαιίαξ ηαηέπεζ ζδζαίηενδ εέζδ ζημ πχνμ ηςκ 
πενζθενεζαηχκ αζηζηχκ ηέκηνςκ ηδξ πχναξ. ηδκ πυθδ ζήιενα θεζημονβμφκ ανηεηέξ 
πμνςδίεξ ηαζ μνπήζηνεξ, έκα ιμοζζηυ βοικάζζμ ηαζ Γδιμηζηυ  Χδείμ, πμο ζδνφεδηε ημ 
1938 ηαζ θεζημονβεί ιέπνζ ζήιενα. Τπάνπμοκ επίζδξ ζπμθέξ πζάκμο, ιμκςδίαξ, 
εεςνδηζηχκ η.α. Πανμοζζάγεζ ηάεε πνυκμ πθμφζζμ πμθζηζζηζηυ πνυβναιια 
εηδδθχζεςκ ιε αημιζηέξ ιμοζζηέξ ειθακίζεζξ ή ιε ιμοζζηά ζφκμθα υπςξ:  

οιθςκζηή Ονπήζηνα, Ονπήζηνα εβπυνδςκ, Μαεδηζηή οιθςκζηή 
Ονπήζηνα,Παζδζηή Υμνςδία, Νεακζηή Υμνςδία, Λασηή Ονπήζηνα, φκμθμ Κνμοζηχκ.  

Σμ δδιμηζηυ ςδείμ ηδξ πυθδξ,ιε ηδκ ακαπαθαίςζδ ημο ηηζνίμο Πθαηή, απέηηδζε 
πνυζθαηα έκα ζδζυηηδημ οπενζφβπνμκμ ηηίνζμ, ακηάλζμ ηδξ ζζημνίαξ ηαζ ηδξ 

πνμζθμνάξ ημο ζηα πμθζηζζηζηά δνχιεκα απμηεθχκηαξ ζδιείμ ακαθμνάξ ηαζ 
ηυζιδια βζα ηδκ πυθδ ιαξ ηαζ έπμοκ απμζπάζεζ ηζξ ηαθφηενεξ εκηοπχζεζξ υζςκ ηα 
έπμοκ επζζηεθεεί. 

διακηζηή πνμζθμνά ζηδ ιμοζζηή ζζημνία ηδξ πυθδξ έπεζ ακαιθζζαήηδηα δ Γδιμηζηή 
Φζθανιμκζηή Λαιίαξ. Δίκαζ ιία απυ ηζξ παθαζυηενεξ θζθανιμκζηέξ ζηδκ Δθθάδα 
ηαεχξ πνςημσδνφεηαζ ημ 1834 ςξ θζθανιμκζηή ημο ζηναημφ. Ζ μνπήζηνα αοηή, πμο 
ανζειεί ζήιενα πενζπμο 200 ιέθδ, εεςνείηαζ ιία απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ ηδξ Δθθάδαξ 
ηυζμ απυ απυρεςξ ανζειμφ ιεθχκ, υζμ ηαζ απυ άπμρδ ιμοζζηήξ δοκαιζηήξ, 
πμθζηζζηζηχκ εηδδθχζεςκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ εκηυξ ηαζ εηηυξ ζοκυνςκ.  

2.1.6.4 Πολιτιστικές εκδηλώσεις 

Σμ πνυβναιια εηδδθχζεςκ, δζμνβακχκμκηαζ απυ ημκ ηέςξ Καπμδζζηνζαηυ Γήιμ 
Λαιζέςκ, είκαζ ζδζαίηενα πθμφζζμ. Μενζηέξ απυ αοηέξ πμο θαιαάκμοκ πχνα ιέζα 
ζηδκ πυθδ ηδξ Λαιίαξ είκαζ δ Πακεθθήκζα ·ηεεζδ Λαιίαξ (ΠΔΛ), ημ παγάνζ ημ 
επηέιανζμ, μζ ηανκαααθζηέξ ηαζ πμθζηζζηζηέξ εηδδθχζεζξ πμο δζανημφκ έκα ιήκα, ηα 
«Γηάθεηα» ημκ Απνίθζμ, ιμοζζηέξ, εεαηνζηέξ, αεθδηζηέξ εηδδθχζεζξ.  

Κάεε επηέιανζμ, πναβιαημπμζείηαζ δ ιεβαθφηενδ εηδήχζδ ημο Γήιμο Λαιζέςκ, ηα 
«Θεξκνπχιεηα». Σα Θενιμπφθεζα, ιζα βζμνηή Ηζημνίαξ ηαζ Πμθζηζζιμφ, απμηεθμφκ 
ιζα πνμζπάεεζα βζα μνεμθμβζηή ακάδεζλδ ηαζ πνμαμθή ημο ζζημνζημφ πχνμο ηςκ 
Θενιμποθχκ αθθά ηαζ ηδξ πυθδξ ηδξ Λαιίαξ, ιέζς πμζηίθςκ πμθζηζζηζηχκ δνάζεςκ.  

Ηδζαίηενδ ακαθμνά αλίγεζ κα βίκεζ ηαζ ζημ Λφηεζμ Δθθδκίδςκ πμο απυ ημ 1974 
θεζημονβεί ιε ζημπυ ηδ δζάδμζδ ηαζ ηδ δζάζςζδ ηδξ εεκζηήξ ιαξ ηθδνμκμιζάξ ηαζ 
μνβακχκεζ πμθθέξ εηδδθχζεζξ. ·πεζ 250 εκενβά ιέθδ ηαζ δζδάζηεζ ζε πενζζζυηενμοξ 
απυ 500 ιαεδηέξ. 
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2.1.7 Οικονομία και Απασχόληση 

2.1.7.1 Τποδομές που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της 

περιοχής 

Απυ ημ 1967 ηαζ βζα πενίπμο πεκήκηα (50) έηδ, δ Πακεθθήκζα ·ηεεζδ Λαιίαξ 
απμηεθμφζε ιμπθυ ακάπηολδξ βζα ημ Γήιμ Λαιζέςκ ηαζ ηδκ Πενζθένεζα ηενεάξ 
Δθθάδαξ. Ζ Πακεθθήκζα ·ηεεζδ Λαιίαξ (ΠΔΛ) είπε ζδνοεεί µε ημ κ. 214/1975 (Α΄ 259)  
ςξ Νμιζηυ Πνυζςπμ Γδιμζίμο Γζηαίμο ιε έδνα ηδ Λαιία ηαζ ζημπυ ηδκ δζμνβάκςζδ 

ηδξ εηήζζαξ πακεθθήκζαξ έηεεζδξ βζα ηδκ πνμαμθή ηαζ πνμχεδζδ πάζδξ θφζεςκ 
βεςνβζηχκ ιδπακδιάηςκ, ηδκ πανμοζίαζδ ηδξ πνμυδμο ηδξ εηιδπάκζζδξ ηδξ 
βεςνβίαξ ηαζ ηςκ βεςνβζηχκ αζμιδπακζχκ ηαζ ηδκ δδιζμονβία ηζκήηνςκ παναβςβζηήξ 
δναζηδνζυηδηαξ. 

Δκ ζοκεπεία,  ιε ημ άνενμ 105 ημο κ. 4314/2014 (Α΄ 265) ηνμπμπμζήεδηε μ ςξ άκς 
κυιμξ µε ζηυπμ ημκ εηζοβπνμκζζιυ ημο ζημπμφ θεζημονβίαξ ηδξ. Χζηυζμ, μ ζηυπμξ 
αοηυξ δεκ επεηεφπεδ, ηονίςξ θυβς ηδξ ηαηήξ δζαπείνδζή ηδξ απυ ηζξ δζμζηήζεζξ µε 
ζοκέπεζα ηδ δέζιεοζδ ηςκ ηναπεγζηχκ θμβανζαζιχκ ηδξ ΠΔΛ ηαζ ηδκ  αδοκαιία 
άζηδζδξ  μπμζαδήπμηε δναζηδνζυηδηάξ ηδξ. 

Αημθμφεςξ ηέεδηε ζε ζζπφ μ κ.4605/2019) ηαζ ιε ημ άνενμ 58, ημο κ. 4605/2019 (Α΄ 
52)  ζδνφεηαζ Ακχκοιδ Δηαζνεία µε ηδκ επςκοιία «Φοπέαρ Γιοίκηζηρ, Γιασείπιζηρ 
και Αξιοποίηζηρ Ακινήηων και Δγκαηαζηάζεων Πανελλήνιαρ Έκθεζηρ Λαμίαρ 
Αναπηςξιακή Ανώνςμη Δηαιπεία Ο.Σ.Α.» ηαζ ημ δζαηνζηζηυ ηίηθμ «Φνξέαο Π.Δ.Λ. 

Αλαπηπμηαθή Α.Δ. Ο.Σ.Α.».  

Ζ ακχκοιδ ακαπηολζαηή εηαζνεία ΟΣΑ έπεζ µεηυπμοξ ημ Γήµμ Λαµζέςκ, ηδκ 
Πενζθένεζα ηενεάξ Δθθάδμξ ηαζ ημ Δπζιεθδηήνζμ Φεζχηζδαξ. Σμ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ 
ηδξ εηαζνείαξ μνίγεηαζ ζε εηαηυκ εαδμιήκηα πζθζάδεξ εονχ (170.000) εονχ, 
δζαζνειέκμ ζε πίθζεξ εθηαηυζζεξ (1.700) μκμιαζηζηέξ ιεημπέξ ηςκ εηαηυ (100) εονχ δ 
ηάεε ιία, εη ηςκ μπμίςκ μζ πίθζεξ είημζζ (1.020) ακήημοκ ζηδκ απμηθεζζηζηή 
ηονζυηδηα ημο Γήιμο Λαιζέςκ, μζ ηνζαηυζζεξ ζανάκηα (340) ακήημοκ ζηδκ 
απμηθεζζηζηή ηονζυηδηα ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ ηαζ μζ ηνζαηυζζεξ ζανάκηα 
(340) ακήημοκ ζηδκ απμηθεζζηζηή ηονζυηδηα ημο Διπμνζημφ ηαζ Βζμιδπακζημφ 
Δπζιεθδηδνίμο Λαιίαξ. 

Ο Γήιμξ Λαιζέςκ, ςξ ηφνζμξ ιέημπμξ ηαζ εββφηενμξ θμνέαξ ζηδκ επίθοζδ ηςκ 
ημπζηχκ πνμαθδιάηςκ έπεζ ήδδ εέζεζ ςξ ζηυπμ ημο, δ Πακεθθήκζα ·ηεεζδ κα 

απμηεθέζεζ ημκ ααζζηυ ποθχκα ιυπθεοζδξ πυνςκ ζε ημπζηυ, πενζθενεζαηυ ηαζ 
δζαπενζθενεζαηυ επίπεδμ ηαεχξ ηαζ ιένμξ ηδξ ζηναηδβζηήξ βζα ηδκ ακάδεζλδ ηδξ 
πυθδξ ηδξ Λαιίαξ.   

2.1.7.2 Οικονομικές επιδόσεις της περιοχής 

O ααζζηυξ δείηηδξ εοδιενίαξ είκαζ ημ ηαηά ηεθαθήκ αηαεάνζζημ εβπχνζμ πνμσυκ (ΑΔΠ) 

ζε ιμκάδεξ αβμναζηζηήξ δφκαιδξ (ΑΠΑ) Λαιαάκμκηαξ οπυρδ υηζ ηα πνυζθαηα 

ζημζπεία ζε υνμοξ ηαηά ηεθαθή ΑΔΠ δεκ είκαζ δζαεέζζια ηάης ημο επζπέδμο ηδξ 

Πενζθένεζαξ αθθά ηαζ υηζ μ Γήιμξ  Λαιζέςκ απυ πθεονάξ παναβςβζηχκ 

δναζηδνζμηήηςκ ηαζ απυ πθεονάξ απαζπυθδζδξ ηαζ εζζμδήιαημξ έπεζ ζημζπεία  

ακάθμβα ηςκ ιεβεεχκ ηδξ  Πενζθένεζαξ, ιπμνεί κα οπμζηδνζπεεί υηζ μ ηάημζημξ ημο 

Γήιμο Λαιζέςκ θαιαάκεζ εζζυδδια πενίπμο ζημ ιέζμ υνμ ηδξ πχνα ηαζ παιδθυηενμ 

ημο ιέζμο υνμο ηδξ ΔΔ βζα ηα έηδ απυ 2009 – 2018.  
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ρήκα 17: Δμέιημε ηνπ Δζληθνχ θαηά θεθαιήλ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνοVsEE28 

 

Πδβή: Eurostat 

ρήκα 18: Μεηαβνιή ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΑΓ VsEE28 &EE27 

 

Πδβή: Eurostat 
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ρήκα 19: Δμέιημε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ θαηά θεθαιήλ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο 
2009 - 2018 

 

Πδβή: Eurostat 

ρήκα 20: Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία αλά απαζρνινχκελν άηνκν ζηελ 
Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο 

 

Πδβή: Eurostat 
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ρήκα 21: Γηαζέζηκν εηζφδεκα λνηθνθπξηψλ ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηνπ 
πιεζπζκνχ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο 

 

Πδβή: Eurostat 

ημκ Πίκαηα πμο αημθμοεεί πενζβνάθμκηαζ μζ Κςδζημί Ανζειμί Γναζηδνζυηδηαξ 

(Κ.Α.Γ.) πμο ζοβηεκηνχκμοκ ηδκ πθεζμρδθία ημο οκμθζημφ Κφηθμο Δνβαζζχκ 

(2015) ημο Γήιμο Λαιζέςκ. οβηεηνζιέκα, ζηδ Λαιία, δ μπμία ηαηέπεζ ηδκ πνχηδ 

εέζδ ζηδ Πενζθένεζα ηενεάξ Δθθάδαξ υζμκ αθμνά ημκ Κφηθμ Δνβαζζχκ (2015) 

ηςκ Δπζπεζνήζεςκ, μζ ζδιακηζηυηενεξ επζπεζνδιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ζπεηίγμκηαζ 

ιε ηδκ ηαηαζηεοή ιεηαθμνζηχκ οπμδμιχκ, αεθδηζηχκ εβηαηαζηάζεςκ, ημ 

πμκδνζηυ ειπυνζμ ηαζ δδ ημ πμκδνζηυ ειπυνζμ θανιαηεοηζηχκ πνμσυκηςκ. 

Πίλαθαο 9: πλνιηθφο Κχθινο Δξγαζηψλ 

Πενζβναθή  Κ.Α.Γ. 
Κφηθμξ Δνβαζζχκ € 

(2015) 

Καηαζηεοή αοημηζκδημδνυιςκ, μδχκ, αενμδνμιίςκ ηαζ 
αεθδηζηχκ 

125.602.303,90 € 

Λμζπυ πμκδνζηυ 24.384.774,41 € 

Υμκδνζηυ ειπυνζμ θανιαηεοηζηχκ πνμσυκηςκ 21.167.825,00 € 

Παναβςβή πνμσυκηςκ αθεονμιφθςκ 15.298.346,01 € 

Λεζημονβία βαθαηημημιείςκ ηαζ ηονμημιία  11.176.707,93 € 

Άθθεξ πνμβναιιαηζζιέκεξ πενζαίεξ ιεηαθμνέξ επζααηχκ 7.994.112,64 € 

Υμκδνζηυ ειπυνζμ άθθςκ ηνμθίιςκ ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ 
ρανζχκ ηαζ ηςκ εαθαζζζκχκ 

7.083.258,00 € 

Διπυνζμ αοημηίκδηςκ μπδιάηςκ 6.765.380,03 € 

Καηαζηεοή άθθςκ πθαζηζηχκ πνμσυκηςκ 6.666.007,91 € 

Απμεήηεοζδ 6.516.651,74 € 

Πδβή:InfobankHellastat (Απμβναθή 2015), 

7.048,4

6.646,09

5.853,18

4.781,68

4.392,73

4.798,3
4.577,76

3.937,29

4.610

0,0

1.000,0

2.000,0

3.000,0

4.000,0

5.000,0

6.000,0

7.000,0

8.000,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑ ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΛΑΜΙΕΩΝ  

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΟ  

96/280 

 

2.1.8 Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός – Ανεργία 

Ο μζημκμιζηά εκενβυξ πθδεοζιυξ ζηδκ Πενζθένεζα ηενεάξ Δθθάδαξ ακένπεηαζ ημ 

πνχημ ηνίιδκμ ημο 2013 ζε 234,8 πζθ. άημια εη ηςκ μπμίςκ μζ 169,1 πζθ. είκαζ 

απαζπμθμφιεκμζ (πμζμζηυ 72%) ζφιθςκα ιε πνμζςνζκή εηηίιδζδ ηδξ ΔΛΣΑΣ. 

φιθςκα ιε ηδ Eurostat μ μζημκμιζηά εκενβυξ ημ 2014 είκαζ 232,8 πζθ. άημια. Ζ 

ελέθζλδ ημο εκενβμφ πθδεοζιμφ ηαηά ηδκ πενίμδμ 2000-2013 δεκ πανμοζζάγεηαζ 

αλζμζδιείςηεξ ιεηααμθέξ.  

Ζ ακενβία βζα ηδκ Πενζθένεζα ηενεάξ Δθθάδαξ ακήθεε ζε πμζμζηυ 7,98% ημκ 

Ηακμοάνζμο ημο 2015 εκχ ζε πνμκζηυ δζάζηδια εκυξ έημοξ ,ημκ Ηακμοάνζμ ημο 2016, 

παναηδνμφιε ηδκ ιείςζή ηδξ, ζε ακηίζημζπμ πμζμζηυ ηδξ ηάλεςξ ημο 7,56%. Σμκ 

Ηακμοάνζμ ημο 2017, παναηδνμφιε αφλδζδ ηδξ ακενβίαξ ζημ 7,79% εκχ ημκ 

Ηακμοάνζμ ημο 2018 ιία ιζηνή ιείςζδ ηςκ ακένβςκ ηδξ Πενζθένεζαξ ζε πμζμζημ 

7,72%. Σμ 2019 ημ πμζμζηυ ακένπεηαζ ζημ 8,09%.  

ρήκα 22: Ζ εμέιημε ηεο αλεξγίαο  

 

Πδβή: ΔΛΣΑΣ 

Χξ πνμξ ηδκ εββεβναιιέκδ ακενβία ζηδκ Πενζθένεζα ηενεάξ Δθθάδαξ ημ 2019 
ακένπεηαζ ζε πμζμζηυ 4,65% (40.406) επί ημο ζοκυθμο ηδξ πχναξ (869.330). Σμ 
πμζμζηυ ηςκ εββεβναιιέκςκ ιαηνμπνυκζα ακένβςκ ζηδκ Πενζθένεζα ακένπεηαζ ζε 
πμζμζηυ 53,39%, 8δ εέζδ ζε ζπέζδ ιε ηζξ δεηαηνείξ (13) Πενζθένεζεξ ηδξ πχναξ. 
ηδκ Πενζθενεζαηή Δκυηδηα Φεζχηζδαξ ακένπεηαζ ζε πμζμζηυ 27,58% (11.145) επί 
ημο ζοκυθμο ηδξ Πενζθένεζαξ (40.406) 

ρήκα 23: Πνζνζηφ (%) εγγεγξακκέλεο  αλεξγίαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 2019Vs ρψξα 
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Πδβή: ΔΗΔΑΓ, ΟΑΔΓ 

 

2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΕΨΣΕΡΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ ΛΑΜΙΕΨΝ ΚΑΙ ΣΨΝ ΝΟΜΙΚΨΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΠΨΝ 

2.2.1 Οργάνωση και υνεργασίες 

2.2.1.1 Οργάνωση 

Ο Γήιμξ Λαιζέςκ θεζημονβεί, υπςξ ηάεε Γήιμξ ηδξ Δθθάδαξ, ιε αάζδ ημ Νυιμ βζα 
ηδ Μεηαννφειζζδ ημο εεζιζημφ πθαζζίμο ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ Διαάεοκζδ ηδξ 
Γδιμηναηίαξ Δκίζποζδ ηδξ οιιεημπήξ Βεθηίςζδ ηδξ μζημκμιζηήξ ηαζ ακαπηολζαηήξ 
θεζημονβίαξ ηςκ Ο.Σ.Α., ανζε. 4555/2018, ΦΔΚ 133/Α/19-07-2018.  

Ο Γήιμξ δζμζηείηαζ απυ ημ Γδιμηζηυ οιαμφθζμ, ηα Σμπζηά οιαμφθζα, ηδκ 
Οζημκμιζηή Δπζηνμπή, ηδκ Δπζηνμπή Πμζυηδηαξ Εςήξ, ηδκ Δηηεθεζηζηή Δπζηνμπή , 
ηδκ Δπζηνμπή Γζααμφθεοζδξ, ηδκ Δπζηνμπή Σμονζζηζηήξ Ακάπηολδξ, ηδκ Δπζηνμπή 

Διπμνίμο ηαζ Δπζπεζνδιαηζηυηδηαξ, ηδκ Δπζηνμπή Ηζυηδηαξ ηςκ Φφθςκ ηαζ ημ 
Γήιανπμ. Οζ ανιμδζυηδηεξ ηςκ μνβάκςκ αοηχκ μνίγμκηαζ απυ ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ.  

Ίνβακα δζμίηδζδξ, ζημ πθαίζζμ ηςκ ανιμδζμηήηςκ ημοξ, ηςκ Γδιμηζηχκ Κμζκμηήηςκ 
ηαζ ηςκ Σμπζηχκ Κμζκμηήηςκ ημο Γήιμο είκαζ, ζφιθςκα ιε ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ, ημ 
οιαμφθζμ ηαζ μ Πνυεδνμξ ημο ζοιαμοθίμο ηδξ Γδιμηζηήξ Κμζκυηδηαξ ή ημ 
οιαμφθζμ ηαζ μ Πνυεδνμξ ημο ζοιαμοθίμο ηδξ Σμπζηήξ  Κμζκυηδηαξ (ή μ 
Δηπνυζςπμξ ηδξ Σμπζηήξ Κμζκυηδηαξ) ακηίζημζπα. Οζ ανιμδζυηδηεξ ηςκ μνβάκςκ 
αοηχκ μνίγμκηαζ απυ ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ.  

Σμ Γήιανπμ επζημονμφκ μζ Ακηζδήιανπμζ πμο μνίγεζ μ Γήιανπμξ ηαζ ζημοξ μπμίμοξ 
ιεηααζαάγεζ ηδκ άζηδζδ ανιμδζμηήηςκ ηαε΄ φθδκ (π.π άζηδζδ επμπηείαξ 
ζοβηεηνζιέκςκ δδιμηζηχκ οπδνεζζχκ) ηαζ ηαηά ηυπμ (επμπηεία απμηεκηνςιέκςκ 
οπδνεζζχκ ηαζ γδηδιάηςκ πμο αθμνμφκ ζοβηεηνζιέκεξ Γδιμηζηέξ εκυηδηεξ). 

Οζ απμηεκηνςιέκεξ οπδνεζίεξ ζηζξ έδνεξ ηςκ Γδιμηζηχκ εκμηήηςκ επμπηεφμκηαζ 
ζοκμθζηά απυ ημκ ακηίζημζπμ Ακηζδήιανπμ πμο μνίγεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ ηείιεκεξ 
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δζαηάλεζξ. Κάεε απμηεκηνςιέκδ οπδνεζία οπάβεηαζ δζμζηδηζηά ηαζ αημθμοεεί ηαηά 
ηδκ άζηδζδ ηςκ εειαηζηχκ ανιμδζμηήηςκ ηδξ,  ηζξ μδδβίεξ ηαζ ηαηεοεφκζεζξ ηδξ 
ακηίζημζπδξ οπενηείιεκδξ εειαηζηήξ δζμζηδηζηήξ εκυηδηαξ. 

Ίθεξ μζ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο ζοκενβάγμκηαζ ηαηά ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ 
παναημθμφεδζδ εθανιμβήξ ηςκ Δπζπεζνδζζαηχκ Πνμβναιιάηςκ, ηςκ εηδζίςκ 
πνμβναιιάηςκ ηαζ βεκζηά ηςκ πνμβναιιάηςκ δνάζδξ ημο Γήιμο.  

Ίθεξ μζ ηεκηνζηέξ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο ζοκενβάγμκηαζ ιε ηα απμηεκηνςιέκα 
Γναθεία Γζμζηδηζηχκ εειάηςκ ηαζ Δλοπδνέηδζδξ ημο Πμθίηδ πνμηεζιέκμο αοηά (α) κα 
εκδιενχκμοκ ηαζ κα πθδνμθμνμφκ ημοξ πμθίηεξ βζα ηζξ εκένβεζεξ πμο απαζημφκηαζ βζα 

ηδ δζεηπεναίςζδ δζμζηδηζηχκ οπμεέζεςκ ζπεηζηχκ ιε ηζξ ηεκηνζηέξ δδιμηζηέξ 
οπδνεζίεξ, (α) κα παναθαιαάκμοκ αζηήζεζξ πμθζηχκ βζα ηδ δζεηπεναίςζδ οπμεέζεχκ 
ημοξ απυ ηζξ ηεκηνζηέξ οπδνεζίεξ ηαζ κα δζααζαάγμοκ πθήνεζξ ημοξ θαηέθμοξ ηςκ 
οπμεέζεςκ ηςκ πμθζηχκ ζηδκ ανιυδζα βζα ηδκ δζεηπεναίςζή ημοξ δδιμηζηή 
οπδνεζία ηαζ (β) κα παναθαιαάκμοκ απυ ηζξ ανιυδζεξ ηεκηνζηέξ οπδνεζίεξ ηα ηεθζηά 
έββναθα πμο έπμοκ γδηδεεί απυ ημοξ πμθίηεξ ηαζ κα ιενζικμφκ βζα ηδκ πανάδμζή 
ημοξ ζημοξ πμθίηεξ. 

 
Γεκνηηθέο θνηλφηεηεο - Σνπηθέο θνηλφηεηεο – Όξγαλα 

Οζ Απμηεκηνςιέκεξ Τπδνεζίεξ ημο Γήιμο είκαζ εβηαηεζηδιέκεξ ζηδκ έδνα 
δδιμηζηχκ εκμηήηςκ, ελοπδνεημφκ ηζξ δδιμηζηέξ/ημπζηέξ ημζκυηδηεξ ηδξ εκυηδηαξ ηαζ 
πενζθαιαάκμοκ οπδνεζίεξ, μζ μπμίεξ οπάβμκηαζ δζμζηδηζηά ζηδ Γ/κζδ Δλοπδνέηδζδξ 
Πμθζηχκ ηαζ έπμοκ ηζξ ανιμδζυηδηεξ ηςκ ακηίζημζπςκ ζπεηζηχκ ηιδιάηςκ ηδξ 

Γζεφεοκζδξ. 

 

ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΚΔΝΣΡΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

Οζ Κεκηνζηέξ Τπδνεζίεξ είκαζ εβηαηεζηδιέκεξ ζηδκ έδνα ημο Γήιμο ηαζ 
πενζθαιαάκμοκ ηζξ παναηάης μνβακζηέξ ιμκάδεξ μιαδμπμζδιέκεξ ζε εκυηδηεξ 
ζοκαθμφξ ζημπμφ ηαζ ακηζηεζιέκμο : 

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΑΓΟΜΔΝΔ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΣΟ ΓΗΜΑΡΥΟ  

1) Γεκζηυξ βναιιαηέαξ  

1.1)Γναθείμ Γζμζηδηζηήξ Τπμζηήνζλδξ ηαζ οκημκζζιμφ  

2) Γναθείμ Γδιάνπμο, Γδιμζίςκ ζπέζεςκ ηαζ εεζιμηοπίαξ 

3) Γναθείμ Σφπμο ηαζ Δπζημζκςκίαξ 

4) Γναθείμ Γζμζηδηζηήξ Βμήεεζαξ  

5) Γναθείμ Τπμζηήνζλδξ Πμθζηζηχκ Ονβάκςκ ηαζ Ν.Π.Η.Γ.  

6) Σιήια Γζμζηδηζηήξ Τπδνεζίαξ 

7) Σιήια Γδιμηζημφ Χδείμο 

ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  

1) Σιήια Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ  

2) Σιήια Διπμνζηχκ Γναζηδνζμηήηςκ  

3) Σιήια Σμονζζιμφ ηαζ Απαζπυθδζδξ 

4) Γναθείμ Γδιμηζηχκ θαβείςκ  

ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ: 
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1) Σιήια Γαπακχκ-Πνμοπμθμβζζιμφ 

2) Σιήια Πνμζυδςκ ηαζ Γδιμηζηήξ Πενζμοζίαξ  

3) Σιήια Σαιείμο 

4) Σιήια Πνμιδεεζχκ-Απμεήηδξ 

ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ  

1) Σιήια Ακενχπζκμο Γοκαιζημφ  

2) Σιήια Γζμζηδηζηήξ Τπμζηήνζλδξ  

3) Σιήια Πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ Ονβάκςζδξ  

4) Σιήια Γζαθάκεζαξ ηαζ Ζθεηηνμκζηήξ Γζαηοαένκδζδξ 

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ  

1) Σιήια Κηζνζαηχκ ·νβςκ ηαζ Κμζκμπνήζηςκ Υχνςκ  

2) Σιήια Οδμπμζίαξ ηαζ Κοηθμθμνζαηχκ Ροειίζεςκ  

3) Σιήια Ζ/Μ ·νβςκ, Αδεζχκ Δβηαηαζηάζεςκ ηαζ Δκένβεζαξ  

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ  

1) Σιήια Καεανζυηδηαξ  

2) Σιήια Πενζαάθθμκημξ-Πνάζζκμο 

3) Σιήια Δθέβπμο Κμζκυπνδζηςκ Υχνςκ Καζ Σμιέα Δθεβπυιεκδξ ηάειεοζδξ  

4) Σιήια Κίκδζδξ-οκηήνδζδξ Οπδιάηςκ  

5) Γναθείμ Κμζκςκζημφ Κοκμημιείμο 

6) Γναθείμ Γδιμηζηχκ Κμζιδηδνίςκ 

7) Γναθείμ Πμθζηζηήξ Πνμζηαζίαξ  

ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑΚΑΙ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

1) Σιήια Κμζκςκζηήξ Πμθζηζηήξ  

2) Σιήια Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ  

2.1) Γναθείμ Ηζυηδηαξ Φφθςκ 

2.2) Γναθείμ Κμζκςκζηχκ Γμιχκ- Δεεθμκηζζιμφ 

2.3) Γναθείμ Πνμζηαζίαξ Γδιυζζαξ Τβείαξ ηαζ Γ΄Ζθζηίαξ 

3) Σιήια Παζδζηήξ Μένζικαξ ηαζ Βνεθμκδπζαηχκ ηαειχκ  

ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΠΟΛΙΣΩΝ 

1) Σιήια Α (ΚΔΠ 0613) 

1.1) Γναθείμ Δλοπδνέηδζδξ Πμθζηχκ 

1.2)  Γναθείμ Δζςηενζηήξ Ακηαπυηνζζδξ  

2) Σιήια Β (ΚΔΠ 0133) 

2.1) Γναθείμ Δλοπδνέηδζδξ Πμθζηχκ 

2.2) Γναθείμ Δζςηενζηήξ Ακηαπυηνζζδξ 

2.3) Γναθείμ Δ.Κ.Δ. 

3) Σιήια Γδιμηζηήξ Καηάζηαζδξ  

4) Σιήια Λδλζανπείμο 

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ  

1) Σιήια Παζδείαξ ηαζ Γζα Βίμο Μάεδζδξ  
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2) Σιήια Πμθζηζζιμφ 

3) Σιήια Αεθδηζζιμφ 

4) Γναθείμ Γδιμηζηήξ Πζκαημεήηδξ «ΑΛΔΚΟ ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟ» 

5) Γναθείμ Φζθανιμκζηήξ  

6) Γναθείμ Γδιμηζημφ Θεάηνμο 

ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΟΜΗΗ 

1) Γναθείμ Γναιιαηεζαηήξ Τπμζηήνζλδξ 

2) Γναθείμ ·ηδμζδξ Οζημδμιζηχκ Αδεζχκ 

3) Γναθείμ Πμθεμδμιζηχκ Θειάηςκ  

4) Γναθείμ Δθέβπμο Αοεαίνεηςκ Καηαζηεοχκ  

ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  

Οζ Απμηεκηνςιέκεξ  Τπδνεζίεξ ημο Γήιμο είκαζ εβηαηεζηδιέκεξ ζηδκ έδνα 

δδιμηζηχκ εκμηήηςκ, ελοπδνεημφκ ηζξ δδιμηζηέξ / ημπζηέξ ημζκυηδηεξ ηδξ εκυηδηαξ ηαζ 
πενζθαιαάκμοκ οπδνεζίεξ μζ μπμίεξ οπάβμκηαζ δζμζηδηζηά ζηδ Γζεφεοκζδ 
Δλοπδνέηδζδξ Πμθζηχκ. 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Γ.Δ. ΤΠΑΣΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΗΝ ΤΠΑΣΗ 

 Γναθείμ Γδιαημθμβίμο ηαζ Λδλζανπείμο  

 Γναθείμ ΚΔΠ Γ.Δ. ΤΠΑΣΖ (ΚΔΠ 0661) 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Γ.Δ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΓΙΟΤ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΟ ΛΙΑΝΟΚΛΑΓΙ  

 Γναθείμ Γδιαημθμβίμο ηαζ Λδλζανπείμο  

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Γ.Δ. ΓΟΡΓΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΟ 
ΜΟΥΟΥΩΡΙ 

 Γναθείμ Γδιαημθμβίμο ηαζ Λδλζανπείμο  

 ΓναθείμΚΔΠ Γ.Δ. Γμνβμπμηάιμο (ΚΔΠ 0685) 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗΤΠΗΡΔΙΑ Σ.Κ. ΠΑΤΛΙΑΝΗ  

 Γναθείμ Γδιαημθμβίμο ηαζ Λδλζανπείμο  

Οζ ζοκεπείξ ιεηααμθέξ ζημ ημζκςκζηυ ηαζ μζημκμιζηυ πενζαάθθμκ, πμο επένπμκηαζ 
δζαπνμκζηά, είκαζ πμθθέξ ηαζ πμζηίθμοκ ακά εειαηζηυ ημιέα. Διθακίγμκηαζ κέεξ 
ημζκςκζημμζημκμιζηέξ δμιέξ ηαζ κέεξ ιμνθέξ δζαπείνζζδξ ηςκ οπμεέζεςκ, 
επζθένμκηαξ κέμοξ ηνυπμοξ επζημζκςκίαξ ηαζ δζάδναζδξ ιεηαλφ ηςκ πμθζηχκ, ηςκ 
επζπεζνήζεςκ ηαζ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ. 
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ρήκα 24: Οξγαλφγξακκα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ 

 

Πδβή: Ονβακζζιυξ Δζςηενζηήξ Τπδνεζίαξ Γήιμο, Ηδία Δπελενβαζία  

Νομικά Ππόζωπα ηος Γήμος Λαμιέων 

 Γ.Δ.Τ.Α.Λ. 

Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Λαιίαξ ζδνφεδηε ζηζξ 29 Γεηειανίμο 1980 ιε απυθαζδ ημο Γ.. ημο 
Γήιμο Λαιζέςκ ιε ζημπυ ηδκ απμηεθεζιαηζηή ηαζ ιε ηδκ επζααθθυιεκδ εοεθζλία ηαζ 
ηαπφηδηα ακηζιεηχπζζδ ηάεε πνμαθήιαημξ, πμο ακαηφπηεζ ζημ ηφηθςια φδνεοζδξ 
ηαζ απμπέηεοζδξ ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο Λαιζέςκ.  

Ζ φδνεοζδ βζα ηδ Λαιία οπήνλε ακέηαεεκ έκα ιεβάθμ πνυαθδια, υπζ ιυκμ βζαηί ημ 
κενυ ήηακ θζβμζηυ, αθθά ηονίςξ επεζδή πνμλεκμφζε πμθθέξ αννχζηζεξ. Απυ ημ 1929 
ηαζ ιεηά απυ πμθθά ένβα φδνεοζδξ, δ Λαιία απέηηδζε ανηεηυ ηαζ οβζεζκυ κενυ.  

Απυ ηδ ζφζηαζδ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Λαιίαξ, ηφνζμ ιέθδιά ηδξ ήηακ δ ζοκεπήξ ηαζ 
αδζάθεζπηδ ηνμθμδμζία ηδξ πυθδξ ηδξ Λαιίαξ ηαζ ηςκ Γδιμηζηχκ Γζαιενζζιάηςκ ηδξ 
ιε πυζζιμ κενυ. Απυ ηυηε ζοκεπίγεηαζ αδεζάθθεζπηα δ πνμζπάεεζα βζα αεθηίςζδ ηζ 
εηζοβπνμκζζιυ ηδξ παναβςβήξ ημο κενμφ, ηαεχξ ηαζ επέηηαζδξ ημο δζηηφμο. 

Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Λαιίαξ δζαεέηεζ έκα ανηεηά ιεβάθμ δίηηομ δζακμιήξ ηαζ πανμπήξ κενμφ 
ιε ζοκμθζηυ ιήημξ 245.000 ιέηνα, πςνίξ ηζξ δζαηθαδχζεζξ πανμπχκ. Πθέμκ ημ 
δίηηομ έπεζ εηζοβπνμκζζεεί ηαζ έπεζ βίκεζ ακηζηαηάζηαζδ ημο παθζμφ δζηηφμο ιε κέα 
οθζηά θζθζηά πνμξ ηδκ οβεία ηςκ πμθζηχκ. Δπίζδξ, δ πμζυηδηα ημο κενμφ εθέβπεηαζ 
ζοκεπχξ απυ ημ ελεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Λαιίαξ.  
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Ζ ζςζηή ζοθθμβή ηαζ δζάεεζδ ηςκ αζηζηχκ θοιάηςκ, αθθά ηαζ ηςκ μιανίςκ οδάηςκ 
ιε ζεααζιυ ζημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδ δδιυζζα οβζεζκή είκαζ έκαξ ελίζμο ζδιακηζηυξ 
ζημπυξ ηδξ ΓΔΤΑ Λαιίαξ ιε ηδκ φδνεοζδ. ·πμοκ βίκεζ ζδιακηζηά ένβα βζα ηδκ 
αεθηίςζδ, ηονίςξ, ημο ηνυπμο δζάεεζδξ ηςκ θοιάηςκ, ιε ζδιακηζηυηενμ ημ 
αζμθμβζηυ ηαεανζζιυ, πμο θεζημονβεί ζηδκ πυθδ ηδξ Λαιίαξ απυ ημ 1994. 

διείμ ακαθμνάξ βζα ηδκ Γ.Δ.Τ.Α.Λ. ηαζ βζα ηδκ πυθδ ηδξ Λαιίαξ βεκζηυηενα απμηεθεί 
ημ κέμ ηηίνζμ ηδξ Γδιμηζηήξ Δπζπείνδζδξ, δ ηαηαζηεοή ημο μπμίμο μθμηθδνχεδηε ημ 
2016 ηαζ απμηεθεί έκα απυ ηα εθάπζζηα δδιυζζα αζμηθζιαηζηά ηαζ εκενβεζαηά 
αοηυκμια ηηίνζα ζηδκ Δθθάδα.Με ηδκ εηιεηάθθεοζδ ημο βεςεενιζημφ πεδίμο ημο 

οπεδάθμοξ ημο μζημπέδμο ηαζ ηδκ ημπμεέηδζδ θςημαμθηασηχκ ηορεθχκ ζηζξ ζηέβεξ 
ηαζ ζηα οαθμζηάζζα ηςκ υρεςκ, βζα ιενζηή ηάθορδ ακαβηχκ ζε δθεηηνζηή εκένβεζα, 
ημ κέμ ηηίνζμ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.Λ.ζοιαάθθεζ ζηδ ιείςζδ ημο μζημθμβζημφ απμηοπχιαημξ 
ημο ηηζνίμο ηαζ ζηδ ιείςζδ ηςκ δδιμηζηχκ ηεθχκ.  

Πανάθθδθα, δ ζφβπνμκδ εηδμπή ημο ηηζνίμο απμηεθεί πυθμ έθλδξ, ελοπδνέηδζδξ 
επζζηεπηχκ ηαζ θζθμλεκείαξ ζδιακηζηχκ βεβμκυηςκ, πανέπμκηαξ πνςηυβκςνεξ 
ζοκεήηεξ ενβαζίαξ ιε άκεημοξ πχνμο ηαζ θεζημονβζημφξ πχνμοξ.  

Ζ Γ.Δ.Τ.Α.Λ. απμηεθεί έκακ ζδιακηζηυηαημ ακαπηολζαηυ αναπίμκα βζα ημ Γήιμ 
Λαιζέςκ ηαζ ηδκ εονφηενδ πενζμπή ηδξ Φεζχηζδαξ, ηαεχξ εηπμκεί ζηαεενά έκα 
ιεβάθμ επεκδοηζηυ ένβμ,  ζηακμπμζχκηαξ ςξ δζηαζμφπμξ υθεξ ηζξ απαζηήζεζξ βζα ηδκ 
οθμπμίδζδ ζδιακηζηχκ ένβςκ  φδνεοζδξ ηαζ απμπεφηεζδξ. 

 Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Λακηέσλ  

Με απυθαζδ ημο Γδιμηζημφ οιαμοθίμο ημο Γήιμο Λαιζέςκ ζοζηήεδηε δ Γδιμηζηή 
Κμζκςθεθήξ Δπζπείνδζδ Γήιμο Λαιζέςκ ιε ζοβπχκεοζδ α΄ ηδξ Γδιμηζηήξ 
Κμζκςθεθμφξ Δπζπείνδζδξ Γήιμο Λαιζέςκ, α΄ ηδξ Γδιμηζηήξ Κμζκςθεθμφξ 
Δπζπείνδζδξ  Γήιμο Γμνβμπμηάιμο ηαζ β΄ ηδξ Γδιμηζηήξ Κμζκςθεθμφξ Δπζπείνδζδξ 
Γήιμο Τπάηδξ. 

Γναζηδνζυηδηεξ ηδξ επζπείνδζδξ : 

 Ζ ακάθδρδ δναζηδνζμηήηςκ, πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ πμθζηζζηζηή ακάπηολδ. 

 Ζ μνβάκςζδ ηςκ Τπδνεζζχκ Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Πνυκμζαξ.  

 Ζ δδιζμονβία ηαζ θεζημονβία ηιδιάηςκ Τβείαξ ηαζ Πνμθδπηζηήξ Τβζεζκήξ, 
Φοπμθμβζηήξ Τπμζηήνζλδξ ηαζ Ηαηνζηήξ οιαμοθεοηζηήξ, Αζιμδμζίαξ, 
Δνβαζηδνίςκ ηαζ Τπδνεζζχκ Πνςημαάειζαξ Ηαηνζηήξ Πενίεαθρδξ. 

 Ζ οθμπμίδζδ πνμβναιιάηςκ ζηήνζλδξ ηαζ πανμπήξ οπδνεζζχκ ζε άημια άπμνα, 

ηνίηδξ δθζηίαξ, πμο πνεζάγμκηαζ ζδζαίηενδ θνμκηίδα ηαζ δ θεζημονβία Κέκηνςκ 
Ζιενήζζαξ Φνμκηίδαξ Ζθζηζςιέκςκ (Κ.Ζ.Φ.Ζ.).  

 Ζ οθμπμίδζδ εζδζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ θεζημονβία εζδζηχκ ηιδιάηςκ 
παναβςβήξ πνμσυκηςκ ή πανμπήξ οπδνεζζχκ απυ ηαζ πνμξ άημια ιε εζδζηέξ 
ακάβηεξ. 

 Ζ οθμπμίδζδ πνμβναιιάηςκ «ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟ ΠΗΣΗ».  

 Ζ μνβάκςζδ ηαζ θεζημονβία παζπκζδυημπςκ.  

 Ζ θεζημονβία Κέκηνςκ Γδιζμονβζηήξ Απαζπυθδζδξ Παζδζχκ (ΚΓΑΠ).  

 Ζ δζαιυνθςζδ ηαζ θεζημονβία πχνςκ ιαεδιάηςκ Κοηθμθμνζαηήξ Αβςβήξ.  

 Ζ μνβάκςζδ μιάδςκ ακενςπζζηζηήξ αμήεεζαξ, ζοιιεημπήξ ηαζ πνμζθμνάξ 

οπδνεζζχκ ζε έηηαηηα πενζζηαηζηά (πθδιιφνεξ – θςηζέξ – ζεζζιμί η.θ.π.). 

 Ζ ηαθθζένβεζα ηδξ ημζκςκζηήξ αθθδθεββφδξ ηαζ δ οθμπμίδζδ εζδζηχκ 
πνμβναιιάηςκ εοαζζεδημπμίδζδξ. 

 Ζ έηδμζδ πθδνμθμνζαημφ οθζημφ ηαζ δ ακάπηολδ ζοκενβαζζχκ ιε ημζκμηζημφξ 

Γδιυζζμοξ, Πακεπζζηδιζαημφξ Ονβακζζιμφξ, Ηδζςηζημφξ Φμνείξ, Δπζπεζνήζεζξ ηαζ 
θμνείξ ημζκήξ ςθέθεζαξ. 
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 Ζ δζμνβάκςζδ ηαζ δζελαβςβή Κμζκςκζηχκ, Πμθζηζζηζηχκ, Αεθδηζηχκ ηαζ θμζπχκ 
εηδδθχζεςκ. 

 Ζ ακάπηολδ ημο Αεθδηζζιμφ. 

 Ζ πενζααθθμκηζηή εοαζζεδημπμίδζδ, δ δζαπείνζζδ ημο Πενζαάθθμκημξ ηαζ δ 

Αεζθυνμξ Ακάπηολδ. 

 Ζ Σμπζηή Γδιμζζυηδηα. 

 Ζ Σδθεπθδνμθμνζαηή Δπζημζκςκία. 

 Ζ θεζημονβία Κέκηνμο Άηοπδξ οκεπζγυιεκδξ Δπαββεθιαηζηήξ Καηάνηζζδξ.  

Ζ Γδιμηζηή Κμζκςθεθήξ Δπζπείνδζδ Λαιζέςκ δζμζηείηαζ απυ 7ιεθέξ Γζμζηδηζηυ 
οιαμφθζμ, πμο μνίγεηαζ απυ ημ Γδιμηζηυ οιαμφθζμ (άνενμ 255 παν.1 ημο κ. 
3463/2006) ιαγί ιε ακαπθδνςηέξ. ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ζοιιεηέπμοκ ηέζζενεζξ 
(4) αζνεημί Γδιμηζημί φιαμοθμζ (απυ ημοξ μπμίμοξ μ έκαξ πνμένπεηαζ απυ ηδκ 
ιεζμρδθία), έκαξ εηπνυζςπμξ ημζκςκζημφ θμνέα ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο, έκαξ 
δδιυηδξ ή ηάημζημξ ημο Γήιμο ιε πείνα ή βκχζεζξ ζπεηζηέξ ιε ημ ακηζηείιεκμ ηδξ 
επζπείνδζδξ ηζ έκαξ εηπνυζςπμξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζηδκ επζπείνδζδ.  

H Γδιμηζηή Κμζκςθεθήξ Δπζπείνδζδ Λαιζέςκ έπεζ κα επζδείλεζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα 
έκα ζδζαίηενα ζδιακηζηυ ένβμ, απμηεθχκηαξ μοζζαζηζηά ημ ηφνζμ ιέζμ βζα ηδκ 

αλζμπμίδζδ ημπζηχκ ηαζ ζοβπνδιαημδμημφιεκςκ πυνςκ, βζα ηδκ πανμπή ημζκςκζηχκ,  
εηπαζδεοηζηχκ, αεθδηζηχκ ηαζ πμθζηζζηζηχκ οπδνεζζχκ πνμξ ημοξ ηαημίημοξ ημο 
Γήιμο ηαζ ηδκ αζχζζιδ ακάπηολδ ηδξ πενζμπήξ. 

Ζ αζςζζιυηδηα ηδξ Κμζκςθεθμφξ Δπζπείνδζδξ δεκ αθμνά ιυκμ ηδκ μζημκμιζηή 
ζοκζζηχζα αθθά ηαζ ηδκ ζηακυηδηα ηςκ δμιχκ ηαζ οπδνέζζςκ ηδξ κα 
αθθδθεπζδνάζμοκ ιε ημ ακενςπμβεκέξ πενζαάθθμκ, ηδκ ημπζηή ημζκςκία ζηδκ μπμία 
εκηάζζμκηαζ, υπςξ επίζδξ ηαζ ηδκ εθανιμζιέκδ εεκζηή ημζκςκζηή πμθζηζηή ηαζ είκαζ 
ζοκάνηδζδ ηδξ δζάεεζδξ ηςκ απαναίηδηςκ μζημκμιζηχκ πυνςκ ηαζ ηδξ δζαζθάθζζδξ 
ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ οπδνεζζχκ ημοξ. 

Πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ ηνίκεηαζ απαναίηδηδ δ εκίζποζδ ηδξ επζπείνδζδξ ζε υθα 
ηα επίπεδα ιε ζημπυ ηδκ αεθηίςζδ ηδξ μνβακςηζηήξ ηαζ δζαπεζνζζηζηήξ ηδξ 
ζηακυηδηαξ πμο εα ηδκ ζζπονμπμζήζεζ ζημ ζφβπνμκμ ηαζ ακηαβςκζζηζηυ πενζαάθθμκ 

ζημ μπμίμ δναζηδνζμπμζείηαζ.  

 ρνιηθέο επηηξνπέο 

1. πμθζηή Δπζηνμπή Πνςημαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ Γήιμο Λαιζεχκ. Απμηεθείηαζ απυ 
ηα ζπμθεία Πνςημαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ ημο Γήιμο Λαιζέςκ.  Ακάιεζα ζημοξ 
ζημπμφξ ηδξ είκαζ: 

 Ζ ακάθδρδ δναζηδνζμηήηςκ, πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ηδ δζαπίζηςζδ ή επίθοζδ υθςκ 
ηςκ πνμαθδιάηςκ, πμο δδιζμονβμφκηαζ ζηδ θεζημονβία ηςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ.  

 Ζ δζαπείνζζδ ηςκ πζζηχζεςκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ θεζημονβζηχκ ακαβηχκ 
ηςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ. 

 Ζ δζαπείνζζδ ηςκ πζζηχζεςκ βζα ηζξ επεκδοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ ζπμθζηχκ 
ιμκάδςκ. 

HΓζμίηδζδ ηδξ Δπζηνμπήξ απμηεθείηαζ απυ έκηεηα (11) ιέθδ: 

 Οηηχ Γδιμηζημφξ οιαμφθμοξ (δφμ εη ηςκ μπμίςκ πνμένπμκηαζ απυ ηδ 
ιεζμρδθία). 

 Γφμ δζεοεοκηέξ, εη ηςκ πέκηε ανπαζμηένςκ, ηςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ Α/ειζαξ 
εηπαίδεοζδξ. 
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 ·κακ εηπνυζςπμ ηςκ οθζζηάιεκςκ ζοθθυβςκ βμκέςκ ηαηά πνμηεναζυηδηα 
ιεβέεμοξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ. 

 Καηά ηζξ ζοκεδνζάζεζξ ηδξ πμθζηήξ Δπζηνμπήξ, υηακ ζογδημφκηαζ εέιαηα, ηα 
μπμία αθμνμφκ ζοβηεηνζιέκδ ζπμθζηή ιμκάδα, ηαθείηαζ μ μζηείμξ δζεοεοκηήξ 
ζπμθζηήξ ιμκάδαξ , μ μπμίμξ ζοιιεηέπεζ ιε δζηαίςια ρήθμο.  

2. πμθζηή Δπζηνμπή Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ Γήιμο Λαιζέςκ. Απμηεθείηαζ 

απυ ηα ζπμθεία Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ ημο Γήιμο Λαιζέςκ.Ακάιεζα ζημοξ 
ζημπμφξ ηδξ είκαζ: 

 Ζ ακάθδρδ δναζηδνζμηήηςκ, πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ηδ δζαπίζηςζδ ή επίθοζδ υθςκ 
ηςκ πνμαθδιάηςκ, πμο δδιζμονβμφκηαζ ζηδ θεζημονβία ηςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ.  

 Ζ δζαπείνζζδ ηςκ πζζηχζεςκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ θεζημονβζηχκ ακαβηχκ 
ηςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ. 

 Ζ δζαπείνζζδ ηςκ πζζηχζεςκ βζα ηζξ επεκδοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ ζπμθζηχκ 

ιμκάδςκ. 

HΓζμίηδζδ ηδξ Δπζηνμπήξ απμηεθείηαζ απυ δεηαηνία (13) ιέθδ 

 Δκκέα Γδιμηζημφξ οιαμφθμοξ (δφμ εη ηςκ μπμίςκ πνμένπμκηαζ απυ ηδ 
ιεζμρδθία). 

 Γφμ δζεοεοκηέξ, εη ηςκ πέκηε ανπαζμηένςκ, ηςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ Β/ειζαξ 

εηπαίδεοζδξ. 

 ·κακ εηπνυζςπμ ηςκ οθζζηάιεκςκ ζοθθυβςκ βμκέςκ ηαηά πνμηεναζυηδηα 
ιεβέεμοξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ. 

 ·καξ εηπνυζςπμξ ηςκ ιαεδηζηχκ ημζκμηήηςκ ηαηά πνμηεναζυηδηα ιεβέεμοξ 
ζπμθζηήξ ιμκάδαξ. 

Καηά ηζξ ζοκεδνζάζεζξ ηδξ πμθζηήξ Δπζηνμπήξ, υηακ ζογδημφκηαζ εέιαηα, ηα μπμία 
αθμνμφκ ζοβηεηνζιέκδ ζπμθζηή ιμκάδα, ηαθείηαζ μ μζηείμξ δζεοεοκηήξ ζπμθζηήξ 
ιμκάδαξ , μ μπμίμξ ζοιιεηέπεζ ιε δζηαίςια ρήθμο.  

ημ πθαίζζμ ηδξ βεκζηυηενδξ ακααάειζζδξ ηςκ μνβακςηζηήξ δμιήξ βζα εέιαηα 
Παζδείαξ ζημ Γήιμ Λαιζέςκ εεςνείηαζ απαναίηδηδ δ ακααάειζζδ ηδξ Γδιμηζηήξ 
Δπζηνμπήξ Παζδείαξ αθθά ηαζ ημο ηνυπμο δζμίηδζδξ ηαζ μνβάκςζδξ ηςκ πμθζηχκ 
Δπζηνμπχκ. 

 Υψξνη ηάζκεπζεο Λακίαο - Μνλνκεηνρηθή Γεκνηηθή Α.Δ. 

Σμκ Φεανμοάνζμ ημο 2009 ζδνφεδηε δ Ακχκοιδ Δηαζνεία ιε ηδκ επςκοιία «ΥΧΡΟ Η 
ΣΑΘΜΔΤΖ ΛΑΜΗΑ ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΗΚΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ» . 

ημπυξ ηδξ εηαζνίαξ είκαζ δ αλζμπμίδζδ ηδξ αηίκδηδξ δδιμηζηήξ πενζμοζίαξ, δ ιεθέηδ, 
δ δδιζμονβία, δ θεζημονβία, μ έθεβπμξ ηαζ δ εηιεηάθθεοζδ ηθεζζηχκ ή ακμζπηχκ 
πχνςκ ζηάειεοζδξ ηαζ πχνςκ εθεβπυιεκδξ ζηάειεοζδξ. 

Πανυθδ ηδκ πενζμνζζιέκδ ζπεηζηά δναζηδνζυηδηα ηδξ Δηαζνείαξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα, 
πνμαθέπεηαζ υηζ ημ επυιεκα έηδ δ Γδιμηζηή αοηή Δπζπείνδζδ εα απμηηήζεζ 
ζοβηεηνζιέκμ νυθμ ζημ πθαίζζμ ηςκ νοειζζηζηχκ πανειαάζεςκ βζα ηδκ ηφηθμθμνία 
ηαζ ζηάειεοζδ ηςκ μπδιάηςκ αθθά ηαζ ζημ πθαίζζμ ημο πεδίμο βζα ηδκ  Βζχζζιδ 
Αζηζηή  Κζκδηζηυηδηα (ΒΑΚ) ζηδκ πυθδ ηδξ Λαιίαξ. 

 

 Γεκνηηθφ Πεξηθεξεηαθφ Θέαηξν (ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ.) Ρνχκειεο 
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Σμ Γδιμηζηυ Πενζθενεζαηυ Θέαηνμ Ρμφιεθδξ ιε έδνα ηδ Λαιία, ημ ιμκαδζηυ ζηδκ 
Πενζθενεζαηή Δκυηδηα ηενεάξ Δθθάδαξ, εκηάπεδηε ζημ δίηηομ ηςκ ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ. ημο 
Τπμονβείμο Πμθζηζζιμφ ημ 1985 ηαζ εβηαζκίαζε ηδ δναζηδνζυηδηά ημο ηδκ ίδζα πνμκζά 
ιε ηδκ πανάζηαζδ «Ζ αοθή ηςκ εαοιάηςκ» ημο Ηάηςαμο Καιπακέθθδ. Ζ ίδνοζή ημο 
είπε πνμδβδεεί ήδδ απυ ημ 1983 ιε απυθαζδ ημο Γδιμηζημφ οιαμοθίμο ημο Γήιμο 
Λαιζέςκ. Απυ ηυηε ιέπνζ ημ 1988 απμηεθμφζε αοηυκμιμ Νμιζηυ Πνυζςπμ Γδιμζίμο 
Γζηαίμο ημο Γήιμο.  

Σμ 1988 ημ ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ. Ρμφιεθδξ ιεηαηνέπεηαζ ζε Γδιμηζηή Δπζπείνδζδ ημο Γήιμο 
Λαιζέςκ, κμιζηή ιμνθή ιε ηδκ μπμία θεζημφνβδζε ςξ ημκ Απνίθζμ ημο 2008, μπυηε 

ηαζ ιεηεηνάπδ ζε Γδιμηζηή Κμζκςθεθή Δπζπείνδζδ ημο Γήιμο Λαιζέςκ ηαζ ςξ ηέημζα 
θεζημονβεί ςξ ζήιενα. 

Ζ δναζηδνζυηδηα ημο ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ. Ρμφιεθδξ ακαπηφζζεηαζ ζε ηνεζξ ζηδκέξ, ηδκ 
Κεκηνζηή ηδκή, ηδκ Πεζναιαηζηή ηδκή ηαζ ηδκ Παζδζηή ηδκή. ηδκ Κεκηνζηή ηδκή 
έπμοκ ακέαεζ ιεηαλφ άθθςκ ένβα ηςκ Αζζπφθμο, Δονζπίδδ, Ανζζημθάκδ, αίλπδν, 
Σγυκζμκ, Μμθζένμο, Γημθκηυκζ, Φετκηχ, Λυνηα, Μίθθεν, Οοίθθζαιξ. ·ιθαζδ δυεδηε 
ηαζ ζημ κεμεθθδκζηυ εέαηνμ ιε ένβα ηςκ Καιπακέθθδ, Κεπαίδδ-Υααζανά, ημφνηδ, 
Κμννέ, Μπμζη η.α. ηδκ Πεζναιαηζηή ηδκή έπμοκ ακέαεζ ιεηαλφ άθθςκ ένβα ηςκ 
Ρίκηθεσ, Λάιπζμοη, Νημφημζθηζ, Σμιά, Σζζηθδνυπμοθμο, Κμαάηζεαζηξ, η.α. Δκχ ζηδκ 
Παζδζηή ηδκή έπμοκ ακέαεζ ένβα ηςκ Ανζζημθάκδ, Ανιέκδ, Σζζάκμο, Σνζαζγά, 
Μπναμοδάηδ, Καθμβενμπμφθμο, Ρμοββένδ, Μπάμοι, Σμοέζκ, Γμοέζ, Γηανεία Λυνηα, 
Κέκζ η.α. Δπζπθέμκ, ζημ πθαίζζμ ημο ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ. Ρμφιεθδξ, ηαζ ιε βκχιμκα ηδ 
ζηήνζλδ ηδξ εναζζηεπκζηήξ δδιζμονβίαξ, θεζημονβεί Θεαηνζηυ Δνβαζηήνζ ηαεχξ ηαζ 

Δναζζηεπκζηή ηδκή. 

Σμ ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ. Ρμφιεθδξ έπεζ πενζμδεφζεζ ζε υθδ ηδκ εθθδκζηή επζηνάηεζα, εκχ έπεζ 
πανμοζζαζηεί ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ (ιε ηζξ παναζηάζεζξ «Φζάηαξ» ημο Μζθηζάδδ 
Υμονιμφγδ, 2002, «Λεπνέκηδξ» ημο Μζθηζάδδ Υμονιμφγδ 2005 ζημ Θέαηνμ Φενίηζμσ-
ΔΡΘΟ), ζημ Κάζνμ ηδξ Αζβφπημο (ιε ηδκ πανάζηαζδ «Πνμιδεέαξ Γεζιχηδξ» ημο 
Αζζπφθμο ζηδκ Ίπενα ημο Καΐνμο, 2009) ηαζ ζημ Δδζιαμφνβμ ηδξ Μεβάθδξ 
Βνεηακίαξ (ιε ηδκ πανάζηαζδ «Παναιφεζ βζα δφμ» ημο Φίθζπ Ρίκηθεσ ζημ Edinburgh 
Festival Fringe, ημ 2005. 

 Κέληξν Πξφιεςεο ησλ Δμαξηήζεσλ θαη Πξναγσγήο ηεο  

Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο ΚΔ.Π.Δ.Π.Φ.Τ. – Π.Δ. Φζ/δαο 

Σμ Κέκηνμ Πνυθδρδξ ηαζ Δκδιένςζδξ ηαηά ηςκ Νανηςηζηχκ Π.Δ. Φεζχηζδαξ είκαζ 
ιζα αζηζηή εηαζνία ιδ Κενδμζημπζημφ Υαναηηήνα, δ μπμία ζοζηάεδηε ιε 

πνςημαμοθία ημο Γήιμο Λαιζέςκ ηαζ ζηδκ μπμία ζοιιεηέπμοκ:  

 μ Γήιμξ Λαιζέςκ 

 δ Ηενά Μδηνυπμθδ Φεζχηζδαξ 

 δ Πενζθένεζα ηενεάξ Δθθάδαξ  

 δ ΠΔΓ ηενεάξ Δθθάδαξ  

 μ Ηαηνζηυξ φθθμβμξ Ν. Φεζχηζδαξ  

 μ Φανιαηεοηζηυξ φθθμβμξ Π.Δ. Φεζχηζδαξ 

 μ Οδμκηζαηνζηυξ φθθμβμξ Π.Δ. Φεζχηζδαξ  

 δ Γδιμηζηή Κμζκςθεθήξ Δπζπείνδζδ Γήιμο Λαιζέςκ. 
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Σμ Κέκηνμ Πνυθδρδξ έπεζ ζηεθεπςεεί απυ επζζηδιμκζηυ πνμζςπζηυ ηαηάθθδθα 
εηπαζδεοιέκμ ζε εέιαηα πνυθδρδξ ηαζ πνήζδξ ελανηδζζμβυκςκ μοζζχκ ηαζ 
πνμαβςβήξ ηδξ ροπζηήξ οβείαξ. 

Μέζα απυ ιζα ζεζνά δνάζεςκ ηαζ ιε ηδ ζοκενβαζία ημο ΟΚΑΝΑ ημ Κέκηνμ 
Πνυθδρδξ ηαζ Δκδιένςζδξ ηαηά ηςκ Νανηςηζηχκ πανειααίκεζ ζημ βεκζηυ πθδεοζιυ 
ιε ζημπυ ηδκ εκδιένςζδ - εοαζζεδημπμίδζδ ζε εέιαηα πνυθδρδξ. Ακαπηφζζεζ 
ζοκενβαζίεξ ιε δζάθμνμοξ ζοθθυβμοξ, αεθδηζημφξ, πμθζηζζηζημφξ, θζθακενςπζημφξ 
ζημπεφμκηαξ ζηδκ εοαζζεδημπμίδζδ ηαζ εκενβμπμίδζή ημοξ. 

Σμ Κέκηνμ Πνυθδρδξ, υζμκ αθμνά ημοξ πνήζηεξ ηαζ ηζξ μζημβέκεζέξ ημοξ, θεζημονβεί 

ζοιαμοθεοηζηά, παναπειπηζηά. Πανέπεζ ροπμθμβζηή ζηήνζλδ, ηυζμ ζημοξ ίδζμοξ υζμ 
ηαζ ζηα άημια ημο άιεζμο μζημβεκεζαημφ ημοξ πενζαάθθμκημξ, εκδιένςζδ βζα ηα 
οπάνπμκηα εεναπεοηζηά πνμβνάιιαηα ηαζ παναπμιπή ζε ηάπμζα απυ αοηά.  

Γνάζεζξ ημο Κέκηνμ Πνυθδρδξ ηαζ Δκδιένςζδξ ηαηά ηςκ Νανηςηζηχκ εθανιυγεζ 
πνμθδπηζηά πνμβνάιιαηα πμο έπμοκ ζακ ζηυπμ:  

 Σδκ εκίζποζδ ηςκ πνμζςπζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ δελζμηήηςκ 

 Σδ αεθηίςζδ ηςκ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ ηαζ ημο ηνυπμο επζημζκςκίαξ 

 Σδκ ελεφνεζδ εκαθθαηηζηχκ θφζεςκ ζηα ηαεδιενζκά πνμαθήιαηα 

 Σδκ αφλδζδ ηδξ αημιζηήξ εοεφκδξ ζηδκ επζθμβή ημο ηνυπμο γςήξ  

 Σδκ εηιάεδζδ ηνυπςκ ακηίζηαζδξ ζηδκ πίεζδ ηςκ ζοκμιδθίηςκ    

Σμ Κέκηνμ Πνυθδρδξ ιε ηδκ δνάζδ ημο έπεζ ζακ ζηυπμ κα πανέιαεζ ζ‘ υθμοξ 
εηείκμοξ ημοξ πανάβμκηεξ, πνμζςπζημφξ, ημζκςκζημφξ, μζημβεκεζαημφξ πμο ςεμφκ 
ημοξ κέμοξ ζηα κανηςηζηά ηαζ ζε ηάεε ιμνθή ελάνηδζδξ.  

 Λανγξαθηθφ Μνπζείν Φζηψηηδαο 

Σμ Λαμβναθζηυ Μμοζείμ Φεζχηζδαξ ακήηεζ ζημ βναθείμ Μμοζείςκ ηδξ ανιυδζαξ 
Γζεφεοκζδξ ημο Γήιμο Λαιζέςκ ηαζ ζδνφεδηε ημ 1984. Δηεέηεζ θαμβναθζηυ οθζηυ 
ιεβάθδξ ζπμοδαζυηδηαξ πμο αμδεά ημκ επζζηέπηδ κα ακαπθάζεζ ηδκ εζηυκα ηδξ 
παναβςβήξ ηςκ αβαεχκ ηαζ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ, ζηδκ πνμαζμιδπακζηή ημζκςκία.  

ημκ πνχημ υνμθμ, πανμοζζάγμκηαζ ηα επαββέθιαηα ηδξ ζζημνζηήξ πενζυδμο πνζκ ηδ 
Βζμιδπακζηή Δπακάζηαζδ, υπςξ μ Γεςνβυξ, μ Κηδκμηνυθμξ, μ Γακςιαηήξ, μ 
Σζαβηάνδξ, μ Ανβονμπνοζμπυμξ η. ά. Απυ ηα επαββέθιαηα αοηά, άθθα έπμοκ 

ελαθεζθεεί ζήιενα ηαζ άθθα δζαηδνμφκηαζ αθθά ιε ηεθείςξ δζαθμνεηζηή ιμνθή, ζηα 
ιέζα ηαζ ημοξ ηνυπμοξ παναβςβήξ.  

ημ δεφηενμ υνμθμ, πανμοζζάγμκηαζ εηεέιαηα πμο θςηίγμοκ ηδκ ηαεδιενζκή γςή, 
υπςξ μζ εκδοιαζίεξ δζαθυνςκ πενζμπχκ βζα ημκ άκδνα ηαζ ηδ βοκαίηα, μ ανβαθεζυξ, 
δ κοθζηή ηνεαααημηάιανα, δ εζηία ηαζ ηα ιαβεζνζηά ζηεφδ ηδξ παναδμζζαηήξ μζηίαξ η.  
ά. 

ημ Λαμβναθζηυ Μμοζείμ Φεζχηζδαξ, πναβιαημπμζμφκηαζ λεκαβήζεζξ ηαεδιενζκά 
απυ εζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ, βζα ημοξ ιαεδηέξ ηάεε εηπαζδεοηζηήξ ααειίδαξ.  

 

 Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε 

Ζ Γδιμηζηή Πζκαημεήηδ Λαιίαξ «Αθέημξ Κμκηυπμοθμξ», ζδνφεδηε ημ 1984 ζημ 
ηηήνζμ ηδξ μδμφ Αζκζάκςκ 6-8, ζημ ηέκηνμ ηδξ Λαιίαξ, υπμο ζηεβάγεηαζ επίζδξ ημ 
Ηζημνζηυ Ανπείμ ηδξ πυθδξ, δ Σνάηεζμξ Βζαθζμεήηδ ηαζ δ Αίεμοζα ημο Γδιμηζημφ 
οιαμοθίμο. Τπάβεηαζ ζημ Γήιμ Λαιζέςκ ηαζ πήνε ημ υκμια ηδξ, ηζιήξ έκεηεκ, απυ 
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ημ υκμια ημο Λαιζχηδ γςβνάθμο Αθέημο Κμκηυπμοθμο. Ζ ζοθθμβή ηδξ Γδιμηζηήξ 
Πζκαημεήηδξ ηδξ Λαιίαξ πενζθαιαάκεζ 144 ένβα ηαζ ζπέδζα ημο Αθέημο Κμκηυπμοθμο,  
ηαεχξ ηαζ ιία ζεζνά απυ ιμκαδζηά ηεναιζηά πζάηα, γςβναθζζιέκα ιε αηνοθζηέξ φθεξ.  

 Γεκνηηθφ Χδείν Λακίαο 

Σμ Γδιμηζηυ Χδείμ Λαιίαξ ζδνφεδηε ημ 1938 ςξ πανάνηδια ημο Δεκζημφ Χδείμο 
Αεδκχκ, ιε πνχημ Γζεοεοκηή ημ ιεβάθμ ιμοζμονβυ Μακχθδ Καθμιμίνδ ηαζ είκαζ ημ 
πέιπημ ηαηά ζεζνά ίδνοζδξ ζημκ Δθθαδζηυ πχνμ. Σμ 1959, μ Αθέλακδνμξ Αζκζάκ 
ακέθααε ηδ Γζεφεοκζδ ημο Χδείμο ακαααειίγμκηάξ ημ ζδιακηζηά, ζδζαίηενα ιε ηδκ 
πνμαμθή ηδξ Γδιμηζηήξ Υμνςδίαξ Λαιίαξ, δ μπμία απέζπαζε ανααεία ηαζ δζαηνίζεζξ 
ζημκ Δονςπασηυ πχνμ. 
Σμ 1982, ιεηά απυ ιζα πενίμδμ φθεζδξ, μ Γήιμξ Λαιζέςκ ζηδκ πνμζπάεεζα κα 

πνμςεήζεζ ηα πμθζηζζηζηά δνχιεκα ζηδκ πυθδ, εκζζπφεζ δεζηά ηαζ μζημκμιζηά ημ 
Γ.Χ.Λ. ιε απμηέθεζια ηδ δζεφνοκζδ ηαζ ηδκ πμζμηζηή ημο ακάπηολδ. Ζ ακμδζηή 
πμνεία ημο, δζαθαίκεηαζ ζήιενα απυ ημ ορδθυ επίπεδμ ζπμοδχκ, πμο πνμζθένμοκ 
μζ 46 ηαηαλζςιέκμζ ιμοζζημπαζδαβςβμί ζημκ ιεβάθμ ανζειυ ηςκ ιαεδηχκ ημοξ. 
Σδκ επζηοπή πναβιάηςζδ ηςκ ζηυπςκ ημο, ημ Γ.Χ.Λ. ζηδνίγεζ ζηδκ οπεοεοκυηδηα, 
ζηδκ ζηακυηδηα ηαζ ζηδκ ελεζδίηεοζδ ηςκ ζοκενβαηχκ ημο, μζ μπμίμζ ιεηαδίδμοκ ζημοξ 
ιαεδηέξ ημοξ βκχζδ ηαζ αβάπδ βζα ηδ ιμοζζηή. Απμηέθεζια ηςκ πνμζπαεεζχκ 
αοηχκ είκαζ δ ακάπηολδ πμθθχκ ζπμθχκ – δ απμκμιή δζπθςιάηςκ απυ επζηνμπέξ 
απμηεθμφιεκεξ απυ ορδθμφ ηφνμοξ ηαθθζηεπκζηέξ πνμζςπζηυηδηεξ – δ ζοιιεημπή 
ζπμοδαζηχκ ηαζ απμθμίηςκ ζε Πακεθθήκζμοξ ηαζ Γζεεκείξ δζαβςκζζιμφξ ιε ιεβάθδ 
επζηοπία (ανααεία, ηζιδηζηέξ δζαηνίζεζξ) - δ δδιζμονβία πμθθχκ ιμοζζηχκ ζοκυθςκ: 
οιθςκζηή Ονπήζηνα, Ονπήζηνα Δβπυνδςκ, Μαεδηζηή οιθςκζηή Ονπήζηνα, 
Παζδζηή Υμνςδία, Νεακζηή Υμνςδία, Λασηή Ονπήζηνα, φκμθμ Κνμοζηχκ. 

Σμ Γ.Χ.Λ. είκαζ Νμιζηυ Πνυζςπμ Γδιμζίμο Γζηαίμο. Γζμζηείηαζ απυ 9ιεθέξ  
οιαμφθζμ ιε πνυεδνμ ημκ Γήιανπμ Λαιζέςκ.  

 

 Γίθηπν Θεξκνππιψλ 

Πνυηεζηαζ βζα ιία Αζηζηή Μδ Κενδμζημπζηή Δηαζνεία ιε ημκ πθήνδ ηίηθμ «ΓΗΚΣΤΟ 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΟΡΣΑΜΟ ΣΧΝ 2500 ΥΡΟΝΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΜΑΥΖ ΣΧΝ 
ΘΔΡΜΟΠΤΛΧΝ» βζα ζοκημιία (δζαηνζηζηυξ ηίηθμξ) «Γίηηομ Θενιμποθχκ», πμο εα 
απανηίγμοκ  μ Γήιμξ Λαιζέςκ, μ Γήιμξ Αθζάνημο –Θεζπζέςκ, μ Γήιμξ Ηζηζαίαξ – 
Αζδδρμφ ηαζ δ Πενζθένεζα ηενεάξ Δθθάδαξ.  

Σμ Γζμζηδηζηυ ηδξ ζοιαμφθζμ εα απανηίγεηαζ ιεηαλφ άθθςκ απυ πνυζςπα δζεεκμφξ 

ηφνμοξ, μζ μπμίμζ εα ελαζθαθίγμοκ ηδκ πνμχεδζδ ημο ζημπμφ ημο Γζηηφμο, πμο 
είκαζ δ απυδμζδ ηζιχκ ζημοξ πνμβυκμοξ ιαξ ηαζ δ παβηυζιζα πνμαμθή ηςκ ιεθχκ 
ημο δζηηφμο πμο εα έπεζ έδνα ημ Γήιμ Λαιζέςκ. Ζ δζάνηεζα ημο «Γζηηφμο» εα είκαζ ηα 
10 έηδ ιε δοκαηυηδηα πανάηαζδξ ηαηυπζκ απυθαζδξ ηδξ βεκζηήξ ημο ζοκέθεοζδξ 

Πένακ ημο πνμβναιιαηζζιμφ ηδξ πμθφ ζδιακηζηήξ δζμνβάκςζδξ βζα ημκ εμνηαζιυ 
ηςκ 2500 πνυκςκ απυ ηδ ιάπδ ηςκ Θενιμποθχκ, ζηζξ εκένβεζεξ ημο Γζηηφμο 
ζοβηαηαθέβμκηαζ, δ ακάδεζλδ εονφηενα ημο ανπαζμθμβζημφ πχνμο, μζ ακαζηαθέξ πμο 
πνέπεζ κα βίκμοκ ηαζ ημ εειαηζηυ πάνημ πμο εα πνέπεζ ηάπμηε κα λεηζκήζεζ, δ 
αηνζαήξ ημπμβνάθδζδ ηδξ πενζμπήξ ηαζ ηαηαβναθή ηςκ ενεζπίςκ ανπαίςκ ηαζ 
κεςηένςκ, ηδξ πακίδαξ, ηςκ πδβχκ ηαζ ηδξ βεςθμβζηήξ ζδζμζοβηναζίαξ ηδξ, ηαεχξ 
ηαζ δ επίθοζδ ημο ζδζμηηδζζαημφ ηαεεζηχημξ ημο πχνμο. 

 Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα Λακηέσλ 

·καξ κέμξ εεζιυξ  πμο  έπεζ ςξ ζηυπμ κα αλζμπμζδεμφκ μζ Ακακεχζζιεξ 
Πδβέξ  Δκένβεζαξ ηαζ απυ ημοξ Γήιμοξ  ηαζ απυ θμνείξ ηδξ ημπζηήξ 
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Αοημδζμίηδζδξ(εηηυξ ημοξ ζδζχηεξ),  βζα κα βίκμοκ παναβςβμί εκένβεζαξ  ηδκ μπμία δ 
εα πςθμφκ δ εα ζοιρδθίγμοκ ιε ημ νεφια πμο δαπακμφκ είκαζ μ εεζιυξ  ηςκ 
Δκενβεζαηχκ Κμζκμηήηςκ.  

ηζξ 30/10/2019 ημ Γδιμηζηυ οιαμφθζμ ημο Γήιμο Λαιζέςκ απμθάζζζε ηαηά 
πθεζμρδθία ηδκ ίδνοζδ ηδξ «Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο Λακίαο». Πνυηεζηαζ βζα 
αζηζηυ ζοκεηαζνζζιυ απμηθεζζηζημφ ζημπμφ ιε ιεηυπμοξ ηδ ΓΔΤΑΛ ηαζ ηα οπυθμζπα 
Νμιζηά Πνυζςπα ημο Γήιμο. 

Οζ  Δκενβεζαηέξ  Κμζκυηδηεξ ιπμνμφκ κα πανάβμοκ δθεηηνζηή ηαζ εενιζηή εκένβεζα 
πμο πανάβεηαζ απυ ακακεχζζιεξ  πδβέξ  εκένβεζαξ     υπςξ απυ αζμθζηά ηαζ 

θςημαμθηασηά ένβα, ή ιμκάδεξ αζμαενίμο ηαζ αζμιάγαξ. Δπίζδξ, εα ιπμνμφκ  κα 
δναζηδνζμπμζδεμφκ  ζηδκ πνμιήεεζα νεφιαημξ ηαζ θοζζημφ αενίμο, κα εβηαεζζηά 
ζοζηήιαηα ηδθεεένιακζδξ ηαζ ιμκάδεξ αθαθάηςζδξ, αθθά ηαζ κα εβηαεζζηά ηαζ κα 
δζαπεζνίγεηαζ οπμδμιέξ ηαζ μπήιαηα εκαθθαηηζηχκ ηαοζίιςκ (π.π. δθεηηνζηά).  

ηυπμξ ημο Γήιμο Λαιζέςκ είκαζ δ μνβάκςζδ ηδξ Δκενβεζαηήξ Κμζκυηδηαξ ιέζς εκυξ 
Δπζπεζνδιαηζημφ-Σεπκμθμβζημφ πθάκμο, δ ακάπηολδ ηεπκμθμβζηήξ επάνηεζαξ ηαζ δ 
πνδιαημδυηδζδ ηςκ δνάζεςκ ηδξ είηε ιέζς ημο ΔΠΑ 2014-2020 είηε απυ άθθμοξ 
Δονςπασημφξ ιδπακζζιμφξ βζα ηδκ εκένβεζα.ε αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ, εα 
αλζμπμζδεμφκ άιεζα πυνμζ ημο ΔπΑκΔΚ (Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια βζα ηδκ 
Ακηαβςκζζηζηυηδηα, Δπζπεζνδιαηζηυηδηα ηαζ Καζκμημιία), ημ μπμίμ έπεζ ήδδ 
πνδιαημδμηεί πανειαάζεζξ ηαζ ένβα πμο ειπίπημοκ ζημοξ ζημπμφξ ηςκ 
Δκενβεζαηχκ Κμζκμηήηςκ. 

 Μνπζείν Δζληθήο Αληίζηαζεο Λακίαο 

Με ηδκ μιυθςκδ απυθαζδ οπ. Ανζει. 494/2009 ημο Γδιμηζημφ οιαμοθίμο ημο 
Γήιμο Λαιζέςκ, ζοζηήεδηε ημ Ν.Π.Γ.Γ. «Μνπζείν θαη Πνιηηηζηηθφ Κέληξν γηα ηελ 
Δζληθήο Αληίζηαζε ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ» (1940-1944). Ζ ίδνοζδ ημο Μμοζείμο 
ήηακ απμηέθεζια ηδξ ζοκενβαζίαξ ημο Γήιμο Λαιζέςκ, ηδξ Δηαζνίαξ Γζάζςζδξ 
Ηζημνζηχκ Ανπείςκ ηαζ ημο ςιαηείμο «Μνπζείν - Ηζηνξηθφ Αξρείν Ρνχκειεο». Σα 
εηεέιαηα παναπςνήεδηακ απυ ηδκ ΔΓΗΑ, ημ Πμθειζηυ Μμοζείμ Αεδκχκ ηαζ ζδζχηεξ. 
Απμηεθείηαζ απυ ηέζζενζξ εκυηδηεξ εηεειάηςκ πμο θζθμλεκμφκηαζ ζε ζζάνζειεξ 
αίεμοζεξ ζε πχνμ 170 η.ι.ζημ ζζυβεζμ ημο Γδιμηζημφ Καηαζηήιαημξ ημο Γήιμο.  

Σδ ζοκεπή επζιέθεζα ημο Μμοζείμο, ηδκ ακάπηολδ ημο ζζημνζημφ ανπείμο ηαζ ηςκ 
εηεειάηςκ ηαζ ηζξ εκένβεζεξ πνμαμθήξ ηαζ ακάδεζλήξ ημο, έπμοκ ακαθάαεζ ηα ιέθδ ημο 

ςιαηείμο ―Μμοζείμ Ηζημνζηυ Ανπείμ Ρμφιεθδξ 1940-1950‖ (Μ.Η.Α.Ρ.), υπμο 
πνυζθαηα ιε ηδκ ηεθεοηαία ηνμπμπυίδζδ ημο ηαηαζηαηζημφ ημο ιεημκμιάζηδηε ζε 
«Φίινη  Μνπζείνπ Δζληθήο Αληίζηαζεο θαη χγρξνλεο Ηζηνξίαο Ρνχκειεο». 

Μησανιζμοί εζωηεπικήρ οπγάνωζηρ ηος Γήμος  

► Γηπινγξαθηθφ ζχζηεκα ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο  

Ο Γήιμξ Λαιζέςκ εθανιυγεζ δζπθμβναθζηυ ζφζηδια ημ μπμίμ ακαπηφπεδηε 
ζφιθςκα ιε ημ ζζπφμκ κμιζηυ πθαίζζμ, απυθοηα εκανιμκζζιέκμ ιε ημκ Κ.Β., Π.Γ. 
205/98 ηαζ ημοξ θμβζζηζημφξ μδδβμφξ. Πενζθαιαάκεζ έημζιεξ θυνιεξ βζα εηηφπςζδ 
ηδνμφιεκςκ αζαθίςκ, διενμθμβίςκ ηαεμθζηχκ, εκηφπςκ, ζηαηζζηζηχκ, απμθμβζζιχκ, 
εζδμπμζδηδνίςκ, ζοκμδεοηζηχκ ΥΔΠ, δζηαζμθμβδηζηχκ πνμιήεεζαξ, θμβζζηζηχκ 
ηαηαζηάζεςκ ηθπ. Καθφπηεζ ηαοηυπνμκα ηδκ Γδιυζζα, ηδκ Γεκζηή ηαζ ηδκ Ακαθοηζηή 

Λμβζζηζηή, ιε αοηυιαηδ (on line), παναβςβή θμβζζηζηχκ άνενςκ, απυ ηζξ 
ηαηαπςνήζεζξ ηςκ παναζηαηζηχκ πμο πνμζμιμζχκμοκ ηδκ απθμβναθζηή δζαπείνζζδ.  
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Πνυηεζηαζ βζα έκα φβπνμκμ Γζαπεζνζζηζηυ Οζημκμιζηυ Λμβζζηζηυ φζηδια ζηακυ κα 
ακηαπμηνζεεί ζηζξ ακάβηεξ ηαζ απαζηήζεζξ ηςκ Ο.Σ.Α. έηζζ υπςξ αοηέξ ηαηαβνάθμκηαζ 
ζηδ ζοκέπεζα: 

 Διθακίγμοκ ηδκ μζημκμιζηή ημοξ ηαηάζηαζδ ζε ιζα δεδμιέκδ ζηζβιή.  

 Ο πνμτπμθμβζζιυξ ημοξ ελοπδνεηεί θεζημονβζηέξ ακάβηεξ ημοξ, απμηεθχκηαξ 

έηζζ ενβαθείμ δζμίηδζδξ, ζηα πένζα ηδξ δδιμηζηήξ ανπήξ.  

 Ο ελζζςηζηυξ παναηηήναξ ημο πνμτπμθμβζζιμφ επζηνέπεζ ηδ δζάβκςζδ ηαζ 
αλζμπμίδζδ ηςκ πναβιαηζηχκ δοκαημηήηςκ ηςκ Ο.Σ.Α. ηαζ ηδ ζφκηαλή ημο ζε 
νεαθζζηζηή αάζδ. 

 Τπάνπεζ δοκαηυηδηα παναημθμφεδζδξ ηςκ ιαηνμπνυκζςκ οπμπνεχζεςκ ηαζ 

απαζηήζεςκ ηςκ Ο.Σ.Α. 

 Δίκαζ δοκαηή δ έβηαζνδ παναημθμφεδζδ ηςκ οπμπνεχζεςκ ηςκ δδιμηχκ, ζδίςξ 
ζηδκ πενίπηςζδ πμθθαπθχκ απαζηήζεςκ ημο Γήιμο.  

 Δίκαζ βκςζηυ  ημ ηαιεζαηυ οπυθμζπμ. 

 Τπάνπεζ ζφζηδια παναημθμφεδζδξ ηαζ αλζμπμίδζδξ ηδξ πάβζαξ πενζμοζίαξ ηςκ 

Ο.Σ.Α. 

 Τπάνπεζ δ δοκαηυηδηα ηδξ ζοκέπεζαξ ζηδκ παναημθμφεδζδ ηςκ ένβςκ 
δζαπνμκζηά. 

 Τπάνπεζ μθμηθδνςιέκμ ζφζηδια πνμιδεεζχκ ηαζ παναημθμφεδζδξ ηςκ οθζηχκ 
ηαζ απμεήηδξ. 

 Τπάνπμοκ ζοζηήιαηα ηαιεζαημφ πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ μζημκμιζηήξ 
πθδνμθυνδζδξ, ιε απμηέθεζια ηδ δοκαηυηδηα άζηδζδξ απμηεθεζιαηζηήξ 
δζμίηδζδξ απυ ημοξ Ο.Σ.Α. 

2.3 ΤΠΑΡΦΕΙ ΔΙΑΚΡΙΗ ΣΨΝ ΕΞΟΔΨΝ Ε ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ, ΟΠΨ 

ΔΑΠΑΝΕ ΠΟΤ ΑΥΟΡΟΤΝ ΣΗΝ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΨΝ 

ΠΟΛΙΣΨΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕ ΠΟΤ ΑΥΟΡΟΤΝ ΣΗΝ ΚΑΛΤΧΗ ΣΨΝ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΨΝ ΑΝΑΓΚΨΝ ΣΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ. 

 Τπάνπεζ δζαπςνζζιυξ αναποπνυεεζιςκ ηαζ ιαηνμπνυεεζιςκ οπμπνεχζεςκ, 
ιε απμηέθεζια κα είκαζ εθθζπήξ δ παναημθμφεδζδ ηςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ 
ελυδςκ. 

2.3.1.1 υνεργασίες – Δικτυώσεις 

Αδελθοποιήζειρ  

ημ πθαίζζμ ηδξ εονφηενδξ ζοκενβαζίαξ ημο ιε μνβακζζιμφξ λέκςκ πςνχκ, μ Γήιμξ 
Λαιζέςκ πνμααίκεζ ζε πνάλεζξ αδεθθμπμίδζδξ ιε πυθεζξ ημο ελςηενζημφ, ιε ζηυπμ 
ηδ ιεηαλφ ημοξ πνμαβςβή ηςκ μζημκμιζηχκ, πμθζηζζηζηχκ, ιμνθςηζηχκ ηαζ 
ημζκςκζηχκ ζπέζεςκ. Με ημζκή απυθαζδ ηςκ Τπμονβείςκ Δζςηενζηχκ Γδιυζζαξ 
Γζμίηδζδξ ηαζ Απμηέκηνςζδξ, Οζημκμιίαξ ηαζ Οζημκμιζηχκ ηαζ Δλςηενζηχκ 
ηαεμνίγμκηαζ εζδζηά πνμβνάιιαηα ηαζ πθαίζζα δνάζδξ βζα ηζξ αδεθθμπμζήζεζξ ηςκ 

Ονβακζζιχκ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ ηαζ νοειίγμκηαζ εέιαηα δζαπείνζζδξ ηςκ 
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ζπεηζηχκ δαπακχκ ιεηάααζδξ πνμζχπςκ ζημ ελςηενζηυ, ηαεχξ ηαζ ηάεε ακαβηαία 
θεπημιένεζα βζα ηδκ εθανιμβή ηςκ αδεθθμπμζήζεςκ.  

Δζδζηυηενα, ιε ζημπυ ηδ ζφκαρδ ειπμνζηχκ ζοιθςκζχκ – ζοκενβαζζχκ, ηδκ 
ακάπηολδ ημο ημονζζιμφ ηαζ ηδκ πνμαμθή ηδξ πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ ημο Γήιμο, 
μ Γήιμξ έπεζ αδεθθμπμζδεεί ιε δφμ πυθεζξ ημο ελςηενζημφ: 

 Σμ 2003 ιε ηδκ πυθδ CHIOGGIA ηδξ Ηηαθίαξ.  

 Σμ 2005 ιε ηδκ πυθδ RZESZOW ηδξ Πμθςκίαξ.  

Γικηύωζη με άλλοςρ Γήμοςρ  

Με ηδ ζοιιεημπή ημο ζε δίηηοα ζοκενβαζίαξ μ Γήιμξ ζημπεφεζ ζηδκ ακηαθθαβή 
ηεπκμβκςζίαξ ηαζ απυρεςκ, ηαημίηςκ ηαζ ζδεχκ, ηονίςξ ζημοξ ημιείξ ημο αζηζημφ 
πενζαάθθμκημξ, ηδξ ημζκςκζηήξ ζοκμπήξ ηαζ ημο πμθζηζζιμφ, πνμηεζιέκμο κα 
εκδοκαιςεεί μ νυθμξ ηδξ πυθδξ ηδξ Λαιίαξ ζηδκ Δκςιέκδ Δονχπδ. Δζδζηυηενα, δ 
ακάπηολδ Γζηηφμο οκενβαζίαξ ιε άθθμοξ θμνείξ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηα παναηάης: 

 Δκενβμπμίδζδ ηςκ θμνέςκ ημπζηήξ ακάπηολδξ, ηςκ ημζκςκζηχκ εηαίνςκ ηαζ ηδξ 

ημζκςκίαξ ηςκ πμθζηχκ. 

 Ακάπηολδ ηαζκμηυιςκ ημπζηχκ ζηναηδβζηχκ.  

 Πνμχεδζδ ημο ημζκςκζημφ δζαθυβμο. 

 Ακηαθθαβή ηεπκμβκςζίαξ ιεηαλφ ηςκ δζηηοςιέκςκ θμνέςκ.  

 Ακάπηολδ ημζκήξ μθμηθδνςιέκδξ πανέιααζδξ ζε ημπζηυ επίπεδμ. 

 Καθφηενδ έκηαλδ ηςκ εεκζηχκ ηαζ εονςπασηχκ ζηναηδβζηχκ ηαζ δνάζεςκ βζα ηδ 
εειαηζηή δζηηφςζδ ζε ημπζηυ επίπεδμ. 

 Ακάπηολδ εκυξ δζανημφξ ημπζημφ forum ακηαθθαβήξ ειπεζνζχκ, ηεπκμβκςζίαξ, 

ιμκηέθςκ, πνμζεββίζεςκ ηαζ επελενβαζίαξ ζηναηδβζηχκ. 

 Καθθζένβεζα ηδξ ημπζηήξ ζοκείδδζδξ. 

Α) Ο Γήιμξ Λαιζέςκ, ζε έκα ημζκυ ζημπυ ζφζθζβλδξ ηαζ δζεφνοκζδξ ηςκ 
ιαηναίςκςκ δεζιχκ ακάιεζα ζημκ Δθθαδζηυ ιδηνμπμθζηζηυ ηαζ ημκ Κοπνζαηυ πχνμ, 
ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ εκενβδηζηυηενδ εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ Γδιμηχκ ζε ζπέζδ ιε ηα 
ιείγμκα εεκζηά γδηήιαηα ιε ζδζαίηενμ αάνμξ ζημ γήηδια ηδξ Κφπνμο, είκαζ ιέθμξ εκυξ 
ζοκδέζιμο –θμνέα- ιε ηδκ επςκοιία ―Γίηηομ Πάθμο – Αδεθθμπμζδιέκςκ Πυθεςκ 
ηδξ Δθθάδαξ‖. Δηηυξ ημο Γήιμο Λαιζέςκ μζ οπυθμζπεξ πυθεζξ είκαζ:  

 Ο Γήιμξ Πάθμο (Κφπνμξ). 

 Ο Γήιμξ Καθαιανζάξ. 

 Ο Γήιμξ Κενηοναίςκ. 

 Ο Γήιμξ Μοηζθήκδξ. 

 Ο Γήιμξ Πνέαεγαξ. 

Γίκηςο Μαπηςπικών Πόλεων & Υωπιών ηηρ Δλλάδαρ  

ηζξ 12 Γεηειανίμο 2000 37 Ονβακζζιμί Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ ηδξ Υχναξ ζδνφμοκ 
ημ ΓΗΚΣΤΟ ΜΑΡΣΤΡΗΚΧΝ ΠΟΛΔΧΝ & ΥΧΡΗΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 1940-1945, 
"ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΟΛΟΚΑΤΣΧΜΑΣΑ" ιε έδνα ηδ Μανηονζηή Πυθδ ηςκ Καθαανφηςκ. 

 

ημπμί ημο Γζηηφμο 
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Ζ ακάθδρδ μοζζαζηζηχκ πνςημαμοθζχκ βζα ηδ θήρδ ηαζ εθανιμβή ιέηνςκ ηαζ 
πνμβναιιάηςκ βζα ηδ δζαηήνδζδ άζαεζηδξ ηδξ ζζημνζηήξ ικήιδξ ηςκ εηαημιιονίςκ 
εοιάηςκ ημο Β΄ Παβημζιίμο πμθέιμο βζα κα ιδκ λακαβίκεζ πυθειμξ, ηδξ ικήιδξ ημο 
Δθθδκζημφ θαμφ βζα ηδ ζοκεζζθμνά ημο ζημκ αβχκα βζα ηδ ζοκηνζαή ημο Ναγζζιμφ ηαζ 
ημο θαζζζιμφ ηαζ ηδξ ηαηαλίςζδξ ηςκ αβςκζζεέκηςκ, ζθαβζαζεέκηςκ, 
εηηεθεζεέκηςκ, δζςπεέκηςκ, θοθαηζζεέκηςκ, ιανηονδζάκηςκ, ααζακζζεέκηςκ 
ηαημίηςκ ηςκ πυθεςκ ηαζ ηςκ πςνζχκ ημοξ ηαηά ηδ Γενιακζηή, Ηηαθζηή ηαζ 
Βμοθβανζηή Καημπή ηδξ πενζυδμο 1940-1945. 

Ζ πνμχεδζδ ηςκ αδεθθμπμζήζεςκ ιεηαλφ ηςκ ιανηονζηχκ πενζμπχκ ηαζ δ 

δδιζμονβία ιμκίιμο δζηηφμο ζοκενβαζίαξ ηαζ  δζαζφκδεζδξ ιεηαλφ ημοξ, αθθά ηαζ 
ιεηαλφ αοηχκ ηαζ ακηζζημίπςκ πενζμπχκ ζηδκ Δονςπασηή ·κςζδ ηαζ ζε υθεξ ηζξ 
πχνεξ πμο ακηζιεηχπζζακ πανυιμζα ααναανυηδηα ηαζ ηαηαζηνμθή , βζα ηδκ ημζκή ηαζ 
απμδμηζηυηενδ δζενεφκδζδ ηδξ ζζημνίαξ, ηδκ ακηαθθαβή πθδνμθμνζχκ ηαζ ειπεζνζχκ , 
ηαεχξ επίζδξ δ δδιζμονβία Γζηηφμο ζηα πθαίζζα ημο εονφηενμο εθθδκζζιμφ βζα ηδ 
ζηήνζλδ ακηζζημίπςκ ζημπχκ ζε δζεεκέξ επίπεδμ.  
 

ύνδεζμορ Γήμων & Κοινοηήηων Ιαμαηικών Πηγών Δλλάδορ  

Σμ 1989(ΦΔΚ54/17-2-1989) μ .Γ.Κ.Η.Π.Δ εεςνείηαζ «ακαπηολζαηυξ βζα ηδκ 
εηπυκδζδ ηαζ εηηέθεζδ πνμβναιιάηςκ ακαπηολζαημφ πενζεπμιέκμο».  
Σμ 1992, πνμηείιεκμο κα πανέπεζ άνηζα ηεπκζηή ηαζ επζζηδιμκζηή οπμζηήνζλδ ζηα 
ιέθδ ημο, ζδνφεζ ηδκ Δθθδκζηή Θενιαθζζηζηή Δηαζνεία(ΔΘΔ) Α.Δ  
1. Ακάπηολδ ηαζ δζάδμζδ ημο Θενιαθζζιμφ ηαζ ηςκ εθανιμβχκ ημο. 
2. Γδιζμονβία Κέκηνςκ Θενιαθζζηζηχκ πμοδχκ βζα ηδκ ηαηάνηζζδ ηςκ κέςκ ζηδκ 

Τδνμεεναπεία –Κθζιαημεεναπεία. 
3. Πνμχεδζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ βζα ηδκ πνμζηαζία- αλζμπμίδζδ ηαζ 

δζαπείνζζδ ηςκ βεςεενιζηχκ πυνςκ ηδξ πχναξ ηαεχξ ηαζ ζφβπνμκμο 

κμιμεεηζημφ πθαζζίμο βζα ηα ςξ άκς. 
4. Πανμπή επζζηδιμκζηήξ ηαζ κμιζηήξ ηάθορδξ ζε εέιαηα Θενιαθζζιμφ ηαζ 

Γεςεενιίαξ ζηα ιέθδ ημο οκδέζιμο  
5. Γζμνβάκςζδ διενίδςκ ακάπηολδξ ηαζ ζοκδζαζηέρεςκ βζα ημκ εενιαθζζιυ ηαζ 

ζοκενβαζία ιε δζεεκείξ ηαζ εεκζημφξ μνβακζζιμφξ ιε ακάθμβμοξ ζημπμφξ  
6. Πνμχεδζδ ηαζ πνμαμθή ηςκ ζηυπςκ ημο οκδέζιμο ηαζ ημο Ηαιαηζημφ 

Σμονζζιμφ ιε ηδκ έηδμζδ θοθθαδίςκ, εκηφπςκ, αζαθίςκ η.θ.π 
7. Γδιζμονβία πανανηδιάηςκ Θενιαθζζιμφ ζηζξ πενζθένεζεξ ηδξ πχναξ  
 

Σμ 1995,ζοιιεηέπεζ ζηδκ ίδνοζδ ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ Λμοηνμπυθεςκ 
(European Spas Association) ηαζ έηημηε ηαηέπεζ ηδκ Β‘ Ακηζπνμεδνία ηδξ ESPA.  

ήιενα, μ φκδεζιμξ Γήιςκ ηαζ Κμζκμηήηςκ Ηαιαηζηχκ Πδβχκ Δθθάδαξ έπεζ 60 

ιέθδ -59 δήιμοξ ηαζ 1 ημζκυηδηα, απυ υθεξ ηζξ δζμζηδηζηέξ πενζθένεζεξ ηδξ πχναξ ηαζ 
είκαζ μ ιυκμξ πναβιαηζηά ακαπηολζαηυξ ζφκδεζιμξ ιε πακεθθαδζηή ειαέθεζα.  

Ο φκδεζιμξ επακαπνμζδζυνζζε ηδ θοζζμβκςιία ημο Ηαιαηζημφ Σμονζζιμφ, μ μπμίμξ 
ήηακ παεδηζηά εβηθςαζζιέκμξ βζα δεηαεηίεξ ζε έκα θμοηνμηεκηνζηυ ιμκηέθμ.  

ςμμεηοσέρ ζε έπγα & ςνεπγαζίερ ζε επίπεδο Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ  

SmartCity SDK 

Ο Γήιμξ Λαιζέςκ αλζμπμζυκηαξ ηάεε δοκαηυηδηα ζοιιεημπήξ ημο ζε δνάζεζξ πμο 
πνδζζιμπμζμφκ ηζξ ρδθζαηέξ ηεπκμθμβίεξ, βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ πμθζηχκ ηαζ 

επζπεζνήζεςκ ζηζξ ηαεδιενζκέξ δναζηδνζυηδηεξ ημοξ, είπε οπμαάθθεζζε ζοκενβαζία 
ιε άθθα κμιζηά πνυζςπα ηαζ δζεεκείξ μνβακζζιμφξ, πνυηαζδ πνδιαημδυηδζδξ ζηδκ 
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Δονςπασηή ·κςζδ βζα ηδκ 5δ πνυζηθδζδ (CIP-ICT-PSP-2011-5) ηδξ δνάζδξ 
"Τπμζηήνζλδ Πμθζηζηχκ βζα ηζξ ΣΠΔ (ICT PSP) πμο εκηάζζμηακ ζημ Πνυβναιια 
Πθαίζζμ βζα ηδκ Ακηαβςκζζηζηυηδηα ηαζ ηδκ Καζκμημιία (CIP)».  

Σμ ένβμ μθμηθδνχεδηε ημ 2014, είπε ζοκμθζηυ πνμτπμθμβζζιυ 7ΜΔ, ηαζ 
απμζημπμφζε ζηδ δδιζμονβία ηνζχκ πζθμηζηχκ «έλοπκςκ» εθανιμβχκ Σεπκμθμβζχκ 
Πθδνμθμνζηήξ ηαζ Δπζημζκςκζχκ ζε μπηχ (8) πυθεζξ ηδξ Δονχπδξ (Λαιία, 
Amsterdam, Barcelona, Helsinki, Κςκζηακηζκμφπμθδ, Lisbon, Manchester ηαζ Rome). 
Οζ εθανιμβέξ αοηέξ αθμνμφκ ζηδκ ελοπδνέηδζδ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ ηςκ πμθζηχκ 
ζημοξ ημιείξ ηςκ ιεηαηζκήζεςκ, ηδξ ζοιιεημπζηυηδηαξ ηαζ ημο ημονζζιμφ (mobility, 

participation, tourism). Δπζπνυζεεηα δε, βζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ 
ημο ένβμο, ηαεχξ ηαζ βζα ηδ δζάποζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο, πνμαθέπμηακ δ 
δδιζμονβία εκυξ ημζκμφ ηαζ εκζαίμο θμβζζιζημφ ακμζπημφ ηχδζηα (open source) 
CitySDK, πμο εα αλζμπμζήεδηε πεναζηένς είηε βζα ηζξ πυθεζξ πμο ζοιιεηέπμοκ ζημ 
ένβμ, είηε βζα άθθεξ πμο εα επζεοιμφζακ ηδ πνήζδ ημο.  

Με ηδκ μθμηθήνςζδ ημο ένβμο επζηεφπεδηε δ ηάθορδ 31 εηαημιιονίςκ πμθζηχκ, 
έςξ ηαζ 500.000 εκενβχκ πνδζηχκ ηαζ δ πνμζέθηοζδ πενζζζυηενςκ απυ 1000 
επζπεζνήζεςκ πμο απαζπμθήεδηζκ ιε ζοκαθείξ επζπεζνδιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ 
ζηζξ μπηχ (8) πχνεξ. 

Μεηαλφ άθθςκ, δ Δονςπασηή ·κςζδ ζημπεφεζ ιε ηδκ οθμπμίδζδ ημο ένβμο, ζηδκ 
εκίζποζδ ηδξ ζηακυηδηαξ ακάπηολδξ, ηαζκμημιίαξ ηαζ ιεηαθμνάξ ηαθχκ πναηηζηχκ 
ακάιεζα ζηζξ εονςπασηέξ πχνεξ ηαεχξ ηαζ ζηδκ μοζζαζηζηή δδιζμονβία ιζαξ εκζαίαξ 
εονςπασηήξ αβμνάξ, βζα ηεπκμθμβζηά ζοβηθίκμοζεξ εθανιμβέξ έλοπκςκ πυθεςκ, 

επζηοβπάκμκηαξ πανάθθδθα ηδ ιείςζδ ημο ηεκμφ πμο οπάνπεζ ακάιεζα ζηδκ 
εονςπασηή εζςηενζηή αβμνά ηαζ ζηδ Βυνεζα Αιενζηή ηαεχξ ηαζ ημο πάζιαημξ πμο 
ηαηαβνάθεηαζ ζηδκ ηεπκμθμβία ηςκ οπμθμβζζηχκ ιε μνζζιέκεξ αζζαηζηέξ πχνεξ.  

Απυ ηδκ πθεονά ημο Γήιμο, ιε ηδ ζοιιεημπή ημο ζημ ένβμ επζηοβπάκεηαζ : 

 Ζ εκίζποζδ ηδξ δζεεκμφξ ηαοηυηδηαξ ηδξ πενζμπήξ ιέζς ηδξ άιεζδξ ζοκενβαζίαξ 
ιε άθθεξ εονςπασηέξ πυθεζξ 

 Ζ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ ηαζ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ ηςκ πμθζηχκ ιε πνήζδ 

ηςκ ΣΠΔ 

 Ζ απμηεθεζιαηζηυηενδ αλζμπμίδζδ ηςκ ρδθζαηχκ ηεπκμθμβζχκ απυ πμθίηεξ ηαζ 
επζπεζνήζεζξ 

 Ζ πανμπή ηζκήηνςκ ζημ ημπζηυ επζζηδιμκζηυ δοκαιζηυ βζα ηδ δδιζμονβία 
ρδθζαημφ πενζεπμιέκμο ηαζ επζβναιιζηχκ (on-line) δδιυζζςκ οπδνεζζχκ 
εκζζπφμκηαξ ηυζμ ημ ημιιάηζ «πνμζθμνά» υζμ ηαζ ημ ημιιάηζ «γήηδζδ»  

 Ζ εκενβμπμίδζδ ηαζ ζοιιεημπή ηςκ πμθζηχκ ζηδ δζαδζηαζία θήρδξ απμθάζεςκ  

 Ζ ακάδεζλδ ημο πμθζηζζηζημφ ηαζ ημονζζηζημφ πνμσυκημξ ςξ γςηζημφ πανάβμκηα 
ακάπηολδξ ηδξ πενζμπήξ  

 Ζ ηυκςζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ιέζς ηαζκμηυιςκ δνάζεςκ  

Γζα ημοξ ζημπμφξ ημο ένβμο έπμοκ ελεθζπεεί ηα παναηάης Web Services:  

 Τπδνεζία αζηδιάηςκ/ηαηαββεθζχκ (Participation) 

 διεία εκδζαθένμκημξ (Tourism) 

Μεηαηίκδζδ (Mobility) 

Fabulos 

https://www.lamia.gr/el/tax-ypiresies-2/term/719
https://www.lamia.gr/el/tax-ypiresies-2/term/720
https://www.lamia.gr/el/tax-ypiresies-2/term/724
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Ο Γήιμξ Λαιζέςκ ζε ζοκενβαζία ιε άθθα κμιζηά πνυζςπα ηαζ δζεεκείξ 
μνβακζζιμφξ, ζοιιεηείπε ζηδκοπμαμθή πνυηαζδξ βζα ηδκ πνυζηθδζδ ICT -27-2017 
ηδξ εζδζηήξ εειαηζηήξ πενζμπήξ «Σεπκμθμβίεξ Πθδνμθμνζχκηαζ Δπζημζκςκίαξ» (ICT) 
ζημ Πνυβναιια Πθαίζζμ βζα ηδκ·νεοκα ηαζ ηδκ Καζκμημιία Ονίγμκηαξ 2020 (H2020-
2016- 2017). Σμ πνυβναιια, ιε ηίηθμ «FABULOS: Pre-
CommercialProcurementofFutureAutonomousBusUrbanLevelOperationSystems», 
εβηνίεδηε βζα πνδιαημδυηδζδ απυηδκ Δονςπασηή Δπζηνμπή ιε ηςδζηυ ένβμο 
780371 εκχμ ζοκμθζηυξ πνμτπμθμβζζιυξ ημο ένβμο ακένπεηαζ ζηα5.500.000€. 

Ο Γήιμξ Λαιζέςκ απμηεθεί ηδ ιμκαδζηή πυθδζηδκ Δθθάδα πμο επζθέπεδηε βζα 

ζοιιεημπή ζημπνυβναιια ζοιπνάηημκηαξ ιε ημ Forum Virium Helsinki (Finland), ημ 
Τπμονβείμ Οζημκμιζηχκ Τπμεέζεςκ & Δπζημζκςκζχκ Δζεμκίαξ, ημοξ Γήιμοξ 
Helmond (Netherlnads) ηαζ Gjesdal (Norway), ημ STCP (Public transport service 
provider in the Metropolitan area of Porto, Portugal) ηαζημ Πακεπζζηήιζμ 
Δθανιμζιέκςκ Δπζζηδιχκ ημο Helsinki, Metropolia, ςξ ηεπκμθμβζηυ εηαίνμ. 

Σμ ένβμ FABULOS (Future Autonomous Bus Urban Level Operation Systems) 
επζηεκηνχκεηαζ ζημ πχξ μζ πυθεζξιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζμφκ αοηυκμια θεςθμνεία 
ιε ζοζηδιαηζηυ ηνυπμ. Σμ ένβμ ακαγδηεί κέεξ ηαζκμηυιεξθφζεζξ ηαζ ηεπκμθμβίεξ βζα 
ηδκ πνμεημζιαζία ηςκ ζφβπνμκςκ πυθεςκ βζα ημ ιέθθμκ ηδξ αοημιαημπμζδιέκδξ 
ηζκδηζηυηδηαξ. ηυπμξ ημο είκαζ κα πνμςεδεεί δ ακάπηολδέλοπκςκ θεζημονβζηχκ 
ζοζηδιάηςκ βζα αοηυκμια ιίκζ θεςθμνεία ςξ ιένμξ ηςκ δδιυζζςκ ζοβημζκςκζχκ ζε 
έλζ πυθεζξ ηδξ Δονχπδξ (Λαιία, Porto, Helsinki, Tallinn, Gjesdal ηαζ Helmond). 

οβηεηνζιέκεξ επζζηδιμκζηέξ, ειπμνζηέξ ηαζ ενεοκδηζηέξπηοπέξ ηςκ 

αοημιαημπμζδιέκςκ ιεηαθμνχκ πνέπεζ καςνζιάζμοκ, βζα κα είκαζ ζε εέζδ μζ θφζεζξ 
αοημιαηζζιμφκα πνδζζιμπμζδεμφκ ζε ηακμκζηέξ αζηζηέξ νοειίζεζξ, υπςξ μζ ακμζπημί 
δνυιμζ. Με άθθα θυβζα, πνέπεζ κα απμδεζπεεί δμζημκμιζηή, ηεπκζηή, ημζκςκζηή ηαζ 
κμιζηή ςνζιυηδηα ηςκζπεηζηχκ θφζεςκ. Αοηυ πνέπεζ κα βίκεζ ζηδκ πναβιαηζηήγςή, 
εκζςιαηχκμκηαξ ηα αοηυκμια ιίκζ θεςθμνεία ζημζφζηδια ηςκ δδιυζζςκ 
ζοβημζκςκζχκ. Οζ έλζ πυθεζξ-εηαίνμζ, αβηάθζαζακ αοηήκ ηδκ πνυηθδζδ, βζα ηδ 
δδιζμονβία πνςηυηοπςκ ηαζ έλοπκςκ ζοζηδιάηςκπμο είκαζ ζηακά κα 
εηιεηαθθεφμκηαζ ζηυθμοξ αοηυκμιςκιζηνχκ θεςθμνείςκ ζε αζηζηά πενζαάθθμκηα.  

Οζ πυθεζξδζαδναιαηίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ, αθμφ είκαζ αοηέξ πμοεα ηαηεοεφκμοκ ηδκ 
αβμνά βζα ηδκ ακάπηολδ ζοζηδιάηςκπνμζανιμζιέκςκ ζηζξ ακάβηεξ ηδξ ηαεειζάξ 
λεπςνζζηά. Αοημφ ημο είδμοξ ηα εοθοή ζοζηήιαηα ιεηαθμνχκ ηαζ δμθμηθδνςιέκδ 
πνμζέββζζδ ιεηαθμνχκ, είκαζ ημ ηθεζδί βζακα ηαηαζηεί δοκαηή δ αεζθυνμξ ακάπηολδ 

ηςκ δδιυζζςκζοβημζκςκζχκ ηαζ κα πενζμνζζηεί δ πνήζδ αοημηζκήημοιέζα ζηδκ πυθδ. 

Ο Γήιμξ Λαιζέςκ ιε ηδ ζοιιεημπή ημο ζημ ένβμ επζηοβπάκεζ: 

 Σδκ εκίζποζδ ηδξ δζεεκμφξ ηαοηυηδηαξ ηδξ πενζμπήξιαξ ιέζς ηδξ άιεζδξ 
ζοκενβαζίαξ ιε άθθεξ εονςπασηέξ πυθεζξ,  

 Σδκ έκηαλδ ηδξ πυθδξ ιαξ ζε ιζα ορδθμφ ηφνμοξμιάδα ηαζκμηυιςκ μνβακζζιχκ, 
πμο ενβάγεηαζ πνμξ ηδκ οθμπμίδζδ ημο μνάιαημξ ιζαξ εκμπμζδιέκδξ 

Δονςπασηήξ αβμνάξ ζε υηζ αθμνά ηα αοημιαημπμζδιέκαμπήιαηα,  

 Σδκ ακααάειζζδ ηςκ δεζηηχκ ηαζκμημιίαξ ηδξ πυθδξ,  

 Σδκ ακηζιεηχπζζδ ηνίζζιςκ γδηδιάηςκ ηςκ δδιυζζςκ ιεηαθμνχκ, υπςξ είκαζ δ 
εηπμιπή νφπςκ, ημ ηυζημξ θεζημονβίαξ ηαζ δ πμζυηδηα πανμπήξ οπδνεζζχκ,  

 Σδ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ ηαζ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ ηςκ πμθζηχκ ιε πνήζδ 

ηςκ Σεπκμθμβζχκ Πθδνμθμνίαξ ηαζ Δπζημζκςκίαξ,  

 Σδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ αλζμπμίδζδ ηςκ ρδθζαηχκηεπκμθμβζχκ απυ πμθίηεξ ηαζ 
επζπεζνήζεζξ, 
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 Σδκ ηυκςζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξιέζς ηαζκμηυιςκ δνάζεςκ,  

 Σδ ζοκέπζζδ ηδξ ζηαεενήξ πμνείαξ ηδξ πυθδξ ιαξ πνμξ ηζξ ανπέξ ιζαξ «έλοπκδξ 
πυθδξ». 

Σμ πνυβναιια FABULOS, έθααε πνδιαημδυηδζδ απυ ημΠνυβναιια ·νεοκαξ ηαζ 

Καζκμημιίαξ ηδξ Δονςπασηήξ·κςζδξ Horizon 2020, εκχ δ μθμηθήνςζδ εηηέθεζήξ 
ημο είκαζέςξ ηζξ 31 Γεηειανίμο 2020. 

Pre-Commercial Procurement for a 100% Renewable Energy Supply 

Καηά ημ δζάζηδια ζοββναθήξ ημο πανυκημξ ηναηδβζημφ πεδζαζιμφ, Ο Γήιμξ 

Λαιζέςκ ςξ επζηεθαθδξ εηαίνμξ, ανίζηεηαζ ζε πθήνδ ζοκενβαζία ιε άθθμοξ θμνείξ 
εκηυξ ηζ εηηυξ ηδξ Δθθάδαξ ιε ζημπυ ηδκ οπμαμθή αίηδζδ πνδιαημδυηδζδξ, ζηδκ 
πνυζηθδζδ ηδξ Δονςπαζηήξ Δπζηνμπήξ ιε ηςδζηυ LC-SC3-RES-10-2020 ηαζ ηίηθμ 
«Πνμ-Διπμνζηέξ Γδιυζζεξ οιαάζεζξ βζα 100% ελαζθάθζζδ ακακεχζζιδξ 
εκένβεζαξ». 

Σμ πθαίζζμ ημο ένβμο αθμνά ηδκ πνμιήεεζα ηαζκμηυιςκ θφζεςκ πμο εα αμδεήζμοκ 
ηζξ εονςπασηέξ πυθεζξ κα απμηηήζμοκ μοδέηενμ ζζμγφβζμ άκεναηα ηυζμ βεκζηά υζμ 
ηαζ εζδζηυηενα ιέζα απυ ιζα πζθμηζηή εθανιμβή θφζεςκ ζε ηηήνζα ζπεδυκ ιδδεκζηήξ 
εκενβεζαηήξ ηαηακάθςζδξ (NZEB). Ζ επίδεζλδ ηαζ πζθμηζηή θεζημονβία ηςκ 
ηαζκμηυιςκ θφζεςκ εα πνέπεζ κα πναβιαημπμζδεμφκ ζε οθζζηάιεκα δδιυζζα 
ηηήνζα. Σα ζοβηεηνζιέκα παναηηδνζζηζηά ηαζ μζ δοκαηυηδηεξ ηςκ θφζεςκ πμο εα 
πνμιδεεοημφκ μζ πυθεζξ-ζοιιεηέπμκηεξ εα πνμηφρμοκ ιέζς δζααμφθεοζδξ ιε ηδκ 

αβμνά ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ένβμο. Χζηυζμ, εα πνέπεζ ακ οπαημφκ ααζζηέξ 
απαζηήζεζξ ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ, υπςξ:  

- Γδιζμονβία ιζα μθζζηζηήξ θφζδξ βζα ηα επζθεβιέκα ηηήνζα, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ 
ήδδ οθζζηάιεκεξ πανειαάζεζξ εα πνέπεζ κα μθμηθδνςεμφκ απμηεθεζιαηζηά ιε ηζξ 
κέεξ πνμξ επίηεολδ πμζμζημφ 100% ηάθορδξ ηςκ ακαβηχκ εκένβεζαξ απυ 
ακακεχζζιεξ πδβέξ (energyprosumer). 

- Δπίηεολδ νζγζηήξ ακααάειζζδξ ζηδκ εκενβεζαηή απυδμζδ ηςκ ηηδνίςκ, ηα μπμία 
είκαζ ήδδ ορδθήξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ. Πναηηζηά αοηυ ζδιαίκεζ επίηεολδ ημο 
ζηυπμο βζα ηηήνζα 100% ακακεχζζιδξ εκένβεζαξ  

- Ακάπηολδ ιζαξ μθζζηζηήξ θφζδξ υπμο ημ 100% ηδξ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ ημο 
ηηδνίμο (δθεηηνζηή εκένβεζα, εενιυηδηα ηαζ ρφλδ) ηαθφπηεηαζ ιέζς ακακεχζζιςκ 
πδβχκ εκένβεζαξ. 

- Ζ ηαζκμηυιμξ θφζδ ιπμνεί ακαθμνά ιζα ηαζκμφνζα ηεπκμθμβία ή ιζα κέα 
παναιεηνμπμίδζδ/δζαιυνθςζδ ηεπκμθμβίαξ ή έκακ ζοκδοαζιυ αοηχκ.  

- Οζ θφζεζξ εα πνέπεζ κα είκαζ παιδθμφ ηυζημοξ ηαζ κα είκαζ θεζημονβμφκ ιε εοημ -θία 
ηαζ εοπνδζηία βζα ημοξ δζαπεζνζζηέξ ηαζ ημοξ ηάημζημοξ ημο ηηδνίμο, πνμξ ελαζθάθζζδ 
ιζαξ βνήβμνδξ ηαζ εονείαξ δζάποζδξ ηςκ θφζεςκ ηαζ επίηεολδ νζγμζπαζηζηχκ 
αθθαβχκ. 

2.3.2 Δραστηριότητες και Διαδικασίες  

Αημθμοεεί ιζα ακαθοηζηή ηαηαβναθή ηςκ δναζηδνζμηήηςκ – οπδνεζζχκ πμο 
πανέπμοκ μζ Γζεοεφκζεζξ ηαζ ηα Σιήιαηα ημο Γήιμο Λαιζέςκ, ακαδεζηκφμκηαξ 
πανάθθδθα ηα ζδζαίηενα πνμαθήιαηα ημοξ. 

2.3.2.1 Αρμοδιότητες γραφείων Δημάρχου, Δημοσίων χέσεων και 

Εθυμοτυπίας, Γραμματέα, Σύπου και Επικοινωνίας, 

Διοικητικής Τποστήριξης και υντονισμού, Διοικητικής 
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Βοήθειας, Τποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Ν.Π.Ι.Δ,  

Νομικής Τπηρεσίας & Δημοτικού Ψδείου 

Γενικόρ Γπαμμαηέαρ  

Πεπιγπαθή 

Ο Γεκζηυξ Γναιιαηέαξ οπμζηδνίγεζ ημ Γήιανπμ ζηα δζμζηδηζηά ημο ηαεήημκηα, οθμπμζχκηαξ 

ηζξ ανιμδζυηδηεξ πμο ημο εηπςνεί μ Γήιανπμξ ιε απυθαζή ημο. Οζ ανιμδζυηδηεξ αοηέξ 
αθμνμφκ ηονίςξ ζημ ζοκημκζζιυ ηςκ δδιμηζηχκ οπδνεζζχκ, ζε ζοκενβαζία ιε ημ Γεκζηυ 
Γζεοεοκηή, έηζζ χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ ιε απμδμηζηυ ηνυπμ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ζηδκ 
επίηεολδ ηςκ πενζμδζηχκ ζηυπςκ ηαζ πνμβναιιάηςκ πμο απμθαζίγμκηαζ απυ ηα πμθζηζηά 
υνβακα ημο Γήιμο.Δζδζηυηενα μ Γεκζηυξ Γναιιαηέαξ: 

 Πανέπεζ μδδβίεξ, δίκεζ ηαηεοεφκζεζξ ηαζ, βεκζηυηενα, ζοκημκίγεζ ηζξ οπδνεζίεξ ημο 

Γήιμο ηαηά ηδκάζηδζδ ημο ένβμο ημοξ, ζε ζοκενβαζία ιε ημ ΓεκζηυΓζεοεοκηή.  

 Μενζικά βζα ηδκ επελενβαζία απυ ηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ ηςκ εειάηςκ πμο είκαζ 

πνμξ ζογήηδζδ εκχπζμκημο Γδιμηζημφ οιαμοθίμο, ηδξ Οζημκμιζηήξ Δπζηνμπήξ,ηδξ 

Δπζηνμπήξ Πμζυηδηαξ Εςήξ ηαζ ηδξ Δηηεθεζηζηήξ Δπζηνμπήξ ζφιθςκα ιε ηδκ 

διενήζζα δζάηαλδ ή έπμοκ ήδδζογδηδεεί ζε αοηά, ηαεχξ ηαζ κα ηα οπμζηδνίγεζ 

εκχπζμκηςκ ακςηένς μνβάκςκ, εθυζμκ ηνίκεηαζ απαναίηδημ απυ ημκ Πνυεδνυ ημοξ.  

 Παναημθμοεεί ηδ δζαδζηαζία εθανιμβήξ ηςκ απμθάζεςκ ημο Γδιμηζημφ οιαμοθίμο 

ηδξ ΟζημκμιζηήξΔπζηνμπήξ, ηδξ Δπζηνμπήξ Πμζυηδηαξ Εςήξ ηαζ ηδξ Δηηεθεζηζηήξ 

Δπζηνμπήξ απυ ηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο, ζε ζοκενβαζία ιε ημκ Γεκζηυ 

Γζεοεοκηή.  

 οιιεηέπεζ ζηζξ δζαδζηαζίεξ ηαηάνηζζδξ ημο Δπζπεζνδζζαημφ πεδίμο ηαζ ηςκ Δηδζίςκ 

ΠνμβναιιάηςκΓνάζδξ ημο Γήιμο ηαζ παναημθμοεεί ηδκ επίηεολδ ηςκπενζμδζηχκ 

ζηυπςκ ηαζ ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ ακηίζημζπςκπνμβναιιάηςκ πμο απμθαζίγμκηαζ απυ 

ηα πμθζηζηά υνβακα ημο Γήιμο. 

 Μενζικά βζα ηδκ έβηαζνδ εημζιαζία ηςκ πενζμδζηχκαπμθμβζζιχκ δνάζδξ ημο Γήιμο 

ζφιθςκα πνμξ ηα ακηίζημζπα πνμβνάιιαηα ή ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ απμθάζεζξ 

ηαζεκδιενχκεζ ζπεηζηά ηδκ Δηηεθεζηζηή Δπζηνμπή. 

 Ονβακχκεζ ηάεε κέα οπδνεζία πμο δδιζμονβείηαζζημ Γήιμ ηαζ ιενζικά βζα ηδ ζοκεπή 

αεθηίςζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηήξ δνάζδξ ηςκ οπδνεζζχκ ημο Γήιμο,ηδκ πνμζανιμβή 

ηδξ θεζημονβίαξ ημοξ ζηζξ ακάβηεξηδξ ημπζηήξ ημζκςκίαξ ηαζ ηδ αεθηίςζδ ηδξ 

απυδμζδξημο ζηεθεπζημφ δοκαιζημφ ηαζ ηςκ ηεπκζηχκ ιέζςκ ημοΓήιμο.  

 Γφκαηαζ κα ζοβηαθεί πενζμδζηά ή ηαηά πενίπηςζδοκημκζζηζηά οιαμφθζα ζηα μπμία 

ιιεηέπμοκ ιε εηπνμζχπμοξ ημοξ ημ ζφκμθμ ή ιένμξ (ακάθμβα ιε μιμζμβεκήεειαηζηά 

ακηζηείιεκα) ηςκ οπδνεζζχκ ημο Γήιμο.  

 Παναημθμοεεί ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ κμιζηχκ πνμζχπςκ ημο Γήιμο ηαζ 

ζοκενβάγεηαζ ιε ηζξ δζμζηήζεζξημοξ, χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ εκανιυκζζδ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ απυ ηδκ δναζηδνζμπμίδζή ημοξ πνμξ ημοξ ζηυπμοξ ημο Γήιμο.  

 Μενζικά βζα ηδκ ηαηάνηζζδ ηςκ ζπεδίςκ ηςκ Πνμβναιιαηζηχκ οιαάζεςκ ηαζ ηςκ 

ηνμπμπμζήζεχκ ημοξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ακαβηχκ ημοΓήιμο 

ηαζ ηςκ Νμιζηχκ Πνμζχπςκ. 

 Τπμβνάθεζ ηζξ απμθάζεζξ πμνήβδζδξ αδεζχκ ιε ήπςνίξ απμδμπέξ ηαζ ιεηαηίκδζδξ 

εηηυξ έδναξ ζημ εζςηενζηυ ηαζ ελςηενζηυ ηςκ οπαθθήθςκ ημο Γήιμο.  

 Τπμβνάθεζ έββναθα, ζφιθςκα ιε ηζξ δζηαζμδμζίεξπμο ημο εηπςνεί μ δήιανπμξ.  

 

Γπαθείο Γιοικηηικήρ Τποζηήπιξηρ και ςνηονιζμού  
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Πεπιγπαθή 

Σμ Γναθείμ Γζμζηδηζηήξ Τπμζηήνζλδξ ηαζ οκημκζζιμφ Γεκζημφ Γναιιαηέα πανέπεζ ηάεε 
είδμοξ δζμζηδηζηή ηαζ βναιιαηεζαηή οπμζηήνζλδ πνμξ ημ Γεκζηυ Γναιιαηέα.  

 

Γπαθείο Γημάπσος, Γημοζίων σέζεων και Δθιμοηςπίαρ 

Πεπιγπαθή 

Σμ Γναθείμ Γδιάνπμο, Γδιμζίςκ πέζεςκ ηαζ Δεζιμηοπίαξ πανέπεζ ηάεε είδμοξ δζμζηδηζηή 
ηαζ βναιιαηεζαηή οπμζηήνζλδ πνμξ ημκ Γήιανπμ ηαζ ζδίςξ:  

 Πνμβναιιαηίγεζ, μνβακχκεζ ηαζ νοειίγεζ ηζξ ζοκακηήζεζξ ημο Γδιάνπμο.  

 Γζελάβεζ ηαζ δζεηπεναζχκεζ ηδκ πνμζςπζηή αθθδθμβναθία ημο Γδιάνπμο ηαζ ηδνεί ημ 

πνςηυημθθμ ηαζ ημ ανπείμ αοηήξ, δθεηηνμκζηυ ηαζ ζοιααηζηυ. 

 Σδνεί ανπείμ ηςκ ηάεε είδμοξ απμθάζεςκ ημο Γήιμο πνμξ πνήζδ ημο Γδιάνπμο, 

ηαεχξ ηαζ ηάεε άθθμ ζημζπείμ ζφιθςκα ιε ηζξ ηαηεοεφκζεζξ ημο Γδιάνπμο.  

  Πανέπεζ ηάεε είδμοξ δζμζηδηζηή ηαζ βναιιαηεζαηή οπμζηήνζλδ πνμξ ημοξ ηαηέπμκηεξ 

εέζεζξ Δζδζηχκ οιαμφθςκ ή Δζδζηχκ οκενβαηχκ ή Δπζζηδιμκζηχκ οκενβαηχκ.  

 Ονβακχκεζ ηαζ οθμπμζεί ηάεε είδμοξ εηδδθχζεζξ ημο Γήιμο (ζοκέδνζα, ζοκεθεφζεζξ, 

εμνηέξ η.θπ.), ηαεχξ ηαζ πνμβνάιιαηα πνμαμθήξ ημο ένβμο ηαζ ηςκ οπδνεζζχκ πμο 

πανέπεζ μ Γήιμξ. 

 πεδζάγεζ, εζζδβείηαζ ηαζ εθανιυγεζ πνμβνάιιαηα εκδιένςζδξ ηςκ πμθζηχκ βζα ηζξ 

επζδζχλεζξ, ζηυπμοξ ηαζ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο, ιε βεκζηυ ζηυπμ ηδ δναζηδνζμπμίδζδ 

ηςκ πμθζηχκ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηςκ ημπζηχκζοιθενυκηςκ.  

 

Γπαθείο Σύπος και Δπικοινωνίαρ  

Πεπιγπαθή 

 ·πεζ ηδκ εοεφκδ ηδξ επζημζκςκζαηήξ πμθζηζηήξ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ απμζημθήξ ηαζ 

ηςκ ζηυπςκ ημο Γήιμο, υπςξ ηαζ ηδξ οθμπμίδζδξ ηάεε είδμοξ εηδδθχζεςκ ημο 

Γήιμο. 

  πεδζάγεζ ηαζ εζζδβείηαζ ηδκ επζημζκςκζαηή πμθζηζηή βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ 

απμζημθήξ ηαζ ηςκ ζηυπςκ ημο Γήιμο ηαζ, ακηίζημζπα, ζπεδζάγεζ ηαζ εζζδβείηαζ ηαζ 

πνμςεεί ηδκ εθανιμβή ηςκ πνμβναιιάηςκ ηαζ ηςκ εκενβεζχκ πμο είκαζ απαναίηδηεξ 

βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηδξ επζημζκςκζαηήξ αοηήξ πμθζηζηήξ.  

 Παναημθμοεεί ζοζηδιαηζηά ηα δδιμζζεφιαηα (έκηοπα ηαζ δθεηηνμκζηά) ζπεηζηά ιε ηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ ημο Γήιμο ηαζ εκδιενχκεζ ζπεηζηά ηα υνβακα δζμίηδζδξ ηαζ ηζξ 

οπδνεζίεξ ημο Γήιμο. Σδνεί ανπείμ ηςκ δδιμζζεφζεςκ, ηαεχξ ηαζ ηςκ ζπεηζηχκ 

απακηήζεςκ ημο Γήιμο. 

 Γζαπεζνίγεηαζ ηζξ ζπέζεζξ ημο Γήιμο ιε ημκ δθεηηνμκζηυ ηαζ έκηοπμ ηφπμ ηαζ ηα ιέζα 

ιαγζηήξ εκδιένςζδξ ηαζ επζιεθείηαζ ηςκ δδιμζζεοιάηςκ ηαζ ηςκ δεθηίςκ ηφπμο ημο 

Γήιμο. 

 Δπζιεθείηαζ ηςκ εκδιενςηζηχκ εηδυζεςκ ή εηπμιπχκ ημο Γήιμο ζηα ΜΜΔ.  

Γπαθείο Γιοικηηικήρ Βοήθειαρ 

Πεπιγπαθή 

Σμ Γναθείμ Γζμζηδηζηήξ Βμήεεζαξ έπεζ ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ πανμπή δζμζηδηζηήξ αμήεεζαξ ζε 
άημια πμο έπμοκ ακηζηεζιεκζηή αδοκαιία πνμζπέθαζδξ ζηζξ δδιμηζηέξ οπδνεζίεξ ή ζηα 
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ανιυδζα Κέκηνα Δλοπδνέηδζδξ Πμθζηχκ (Κ.Δ.Π.). 

Γπαθείο Τποζηήπιξηρ Πολιηικών Οπγάνων και Ν.Π.Ι.Γ. 

Πεπιγπαθή 

Σμ Γναθείμ Τπμζηήνζλδξ Πμθζηζηχκ Ονβάκςκ ημο Γήιμο πανέπεζ ηάεε είδμοξ δζμζηδηζηή ηαζ 
βναιιαηεζαηή οπμζηήνζλδ ζηα αζνεηά δζμζηδηζηά υνβακα ημο Γήιμο. Δζδζηυηενα:  

 Πανέπεζ ηάεε είδμοξ δζμζηδηζηή ηαζ βναιιαηεζαηή οπμζηήνζλδ πνμξ ημ ζοθθμβζηυ 

δζμζηδηζηυ αζνεηυ υνβακυ ημο Γήιμο, ημ Γδιμηζηυ οιαμφθζμ (μνβάκςζδ 

ζοκεδνζάζεςκ, ηήνδζδ πναηηζηχκ ζοκεδνζάζεςκ, παναβςβή, δζεηπεναίςζδ, 

δζαπείνζζδ ηαζ ανπεζμεέηδζδ εββνάθςκ, νφειζζδ ζοκακηήζεςκ, ηήνδζδ 

πνςημηυθθμο, ηήνδζδ ανπείμο απμθάζεςκ ζοθθμβζηχκ μνβάκςκ η.θπ.). 

 Πανέπεζ ηάεε είδμοξ δζμζηδηζηή ηαζ βναιιαηεζαηή οπμζηήνζλδ πνμξ ηα ζοθθμβζηά 

δζμζηδηζηά αζνεηά υνβακα ημο Γήιμο, δδθαδή ηδκ Δηηεθεζηζηή Δπζηνμπή, ηδκ 

Οζημκμιζηή Δπζηνμπή, ηδκ Δπζηνμπή Πμζυηδηαξ Εςήξ (μνβάκςζδ ζοκεδνζάζεςκ, 

ηήνδζδ πναηηζηχκ ζοκεδνζάζεςκ, παναβςβή, δζεηπεναίςζδ, δζαπείνζζδ ηαζ 

ανπεζμεέηδζδ εββνάθςκ, νφειζζδ ζοκακηήζεςκ, ηήνδζδ πνςημηυθθμο, ηήνδζδ 

ανπείμο απμθάζεςκ ζοθθμβζηχκ μνβάκςκ η.θπ.).  

 Πανέπεζ ηάεε είδμοξ δζμζηδηζηή ηαζ βναιιαηεζαηή οπμζηήνζλδ πνμξ ηα θμζπά 

ζοθθμβζηά υνβακα ημο Γήιμο, ήημζ ηδ Γδιμηζηή Δπζηνμπή Γζααμφθεοζδξ, ημ 

οιαμφθζμ ·κηαλδξ Μεηακαζηχκ, ηδκ Δπζηνμπή Σμονζζηζηήξ Ακάπηολδξ, ηζξ 

Δπζηνμπέξ ημο Γδιμηζημφ οιαμοθίμο, ημ οιπαναζηάηδ ημο Γδιυηδ ηαζ ηδξ 

Δπζπείνδζδξ, ηαεχξ ηαζ ζηζξ Γδιμηζηέξ Παναηάλεζξ (μνβάκςζδ ηαζ νφειζζδ 

ζοκακηήζεςκ, παναβςβή, δζεηπεναίςζδ, δζαπείνζζδ ηαζ ανπεζμεέηδζδ εββνάθςκ, 

ηήνδζδ πνςημηυθθμο, ηήνδζδ ανπείμο απμθάζεςκ ζοθθμβζηχκ μνβάκςκ η.θπ.). 

 Πανέπεζ ηάεε είδμοξ δζμζηδηζηή ηαζ βναιιαηεζαηή οπμζηήνζλδ πνμξ ηα αημιζηά 

δζμζηδηζηά αζνεηά υνβακα ημο Γήιμο, δδθαδή ημκ Πνυεδνμ ημο Γδιμηζημφ 

οιαμοθίμο ηαζ ημοξ Ακηζδδιάνπμοξ (μνβάκςζδ ηαζ νφειζζδ ζοκακηήζεςκ, 

παναβςβή, δζεηπεναίςζδ, δζαπείνζζδ ηαζ ανπεζμεέηδζδ εββνάθςκ, ηήνδζδ 

πνςημηυθθμο, ηήνδζδ ανπείμο απμθάζεςκ αημιζηχκ μνβάκςκ η.θπ.). 

 Πανέπεζ ηάεε είδμοξ βναιιαηεζαηή οπμζηήνζλδ ζημοξ Πνμέδνμοξ ηςκ Γδιμηζηχκ 

Κμζκμηήηςκ.  

 Μενζικά βζα ηδκ απμιαβκδημθχκδζδ ηαζ ακαπαναβςβή ηςκ πναηηζηχκ ηςκ 

ζοκεδνζάζεςκ ηςκ πμθζηζηχκ μνβάκςκ ηαζ ηςκ επζηνμπχκ.  

 Μενζικά βζα ηδκ εκδιένςζδ ηςκ πμθζηζηχκ μνβάκςκ ηαζ ηςκ οπδνεζζχκ ημο Γήιμο 

βζα ηζξ απμθάζεζξ, πμο θαιαάκμοκ ηα υνβακα ημο Γήιμο. 

 Σδνεί ημ ανπείμ ηςκ εηπνμζχπςκ ημο Γήιμο ζε δζαθυνμοξ θμνείξ ηαζ υνβακα ηαζ 

ιενζικά βζα ηδκ απμζημθή ζημζπείςκ ζημοξ εηπνμζχπμοξ ηαζ ηδκ παναθααή ηαζ 

δζεηπεναίςζδ ηςκ εηεέζεςκ πμο οπμαάθθμοκ ζημ Γήιμ. 

 Μενζικά βζα ηδκ ηήνδζδ ηδξ Νμιμεεζίαξ ηαζ ηδ δζεηπεναίςζδ ηάεε δζαδζηαζίαξ 

ζπεηζηά ιε ηδκ μνηςιμζία ηαζ εβηαηάζηαζδ ηςκ αζνεηχκ εηπνμζχπςκ ηαζ ηδ 

ζοβηνυηδζδ ζε ζχια ημο Γδιμηζημφ οιαμοθίμο ηαζ ηςκ Δπζηνμπχκ.  

 οβηεκηνχκεζ ηζξ εζζδβήζεζξ πμο απεοεφκμκηαζ ζημ Γδιμηζηυ οιαμφθζμ ηαζ ηζξ 

Δπζηνμπέξ ιε ηα ακάθμβα ζοκμδεοηζηά έββναθα. 

 οκηάζζεζ ζε ζοκενβαζία ιε ημκ Πνυεδνμ ηαζ ημζκμπμζεί ηδκ διενήζζα δζάηαλδ ηςκ 

πνμξ ζογήηδζδ εειάηςκημο Γδιμηζημφ οιαμοθίμο ηαζ ηςκ Δπζηνμπχκ, ζφιθςκα 

ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο Γδιμηζημφ ηαζ Κμζκμηζημφ Κχδζηα. 

 Δκενβεί ηάεε πνάλδ ζπεηζηή ιε ηδ ζφκδεζδ ηςκ Νμιζηχκ Πνμζχπςκ ηαζ 

Δπζπεζνήζεςκ ιε ημ Γήιμ.  

 Παναθαιαάκεζ ηζξ απμθάζεζξ ηςκ Νμιζηχκ Πνμζχπςκ ηαζ Δπζπεζνήζεςκ ηαζ ηζξ 
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δζααζαάγεζ ζηζξ ανιυδζεξδζεοεφκζεζξ ηαζ ηδνεί ανπείμ ηςκ απμθάζεςκ αοηχκ. 

 Μενζικά βζα ηδκ εζζαβςβή ηςκ εειάηςκ ηςκ ΝμιζηχκΠνμζχπςκ ηαζ Δπζπεζνήζεςκ 

ζημ Γδιμηζηυ οιαμφθζμ. 

 Γζελάβεζ ηδ ζπεηζηή ιε ηα Νμιζηά Πνυζςπα ηαζ Δπζπεζνήζεζξ αθθδθμβναθία ηαζ ηδνεί 

ημοξ ζπεηζημφξ θαηέθμοξ. 

 

Νομική Τπηπεζία 

Πεπιγπαθή 

Σμ Σιήια Νμιζηήξ Τπδνεζίαξ πανέπεζ κμιζηή οπμζηήνζλδ πνμξ ηα αζνεηά υνβακα ημο Γήιμο 
ηαζ ηζξ δδιμηζηέξ οπδνεζίεξ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηςκ επζδζχλεςκ/ζηυπςκ/ζοιθενυκηςκ ημο 
Γήιμο. 

ηδ Νμιζηή Τπδνεζία πνμΐζηαηαζ Γζηδβυνμξ-Νμιζηυξ φιαμοθμξ, μ μπμίμξ δζεοεφκεζ εκ βέκεζ 
ηδκ οπδνεζία, έπμκηαξ ηδκ ανιμδζυηδηα κα ηαηακέιεζ ηαζ κα ακαεέηεζ ηδ δζεηπεναίςζδ ηςκ 
δζηαζηζηχκ ηαζ θμζπχκ δζμζηδηζηχκ οπμεέζεςκ ημο Γήιμο ζημοξ δζηδβυνμοξ, αθθά ηαζ κα  
αθαζνεί αοηέξ μπμηεδήπμηε ηαηά ηδκ ηνίζδ ημο. Γζα ηζξ οπμεέζεζξ πμο ημοξ έπμοκ ακαηεεεί, μζ 
δζηδβυνμζ πανέπμοκ ηάεε γδημφιεκδ απυ ημκ Πνμσζηάιεκμ πθδνμθμνία, βζα ηδκ πμνεία ημοξ. 
Πανίζηαηαζ εκχπζμκ υθςκ ηςκ δζηαζηδνίςκ βζα ηδκ οπενάζπζζδ ηςκ ζοιθενυκηςκ ημο  

Γήιμο, ςξ δζαδίημο, εθυζμκ δεκ ακέεεζε ζε άθθμκ δζηδβυνμ ηζξ ζπεηζηέξ οπμεέζεζξ. 
Δπμπηεφεζ, μνβακχκεζ, πνμβναιιαηίγεζ ηαζ ζοκημκίγεζ ηζξ ενβαζίεξ ημο Σιήιαημξ. Ο 
Πνμσζηάιεκμξ δζηδβυνμξ - κμιζηυξ ζφιαμοθμξ, ηαεχξ ηαζ μζ θμζπμί δζηδβυνμζ ημο Γήιμο:  
α) πανίζηακηαζ ζε υθα ακελαζνέηςξ ηα Γζηαζηήνζα υθςκ ηςκ ααειχκ ηαζ δζηαζμδμζίαξ ημοξ, 
ζημκ Άνεζμ Πάβμ, ζημ οιαμφθζμ ηδξ Δπζηναηείαξ, ζημ Δθεβηηζηυ οκέδνζμ ηαζ ζηζξ 
Γζμζηδηζηέξ Ανπέξ, δζεκενβμφκ εθέβπμοξ ηίηθςκ ζδζμηηδζίαξ ηαζ ηαηανηίγμοκ ζοιαάζεζξ βζα ηδκ 

πνμάζπζζδ ηςκ οπμεέζεςκ ηαζ ηςκ ζοιθενυκηςκ ημο Γήιμο ηαζ ηςκ Νμιζηχκ Πνμζχπςκ 
ηαζ Ηδνοιάηςκ αοημφ ηαζ 
α) βκςιμδμημφκ ηαζ πανέπμοκ ζοιαμοθέξ βζα ηάεε κμιζηυ γήηδια πμο ενςηχκηαζ απυ ημ 
Γήιανπμ. 
Οζ δζηδβυνμζ ημο Γήιμο πανεονίζημκηαζ ζηζξ ζοκεδνζάζεζξ ημο Γδιμηζημφ οιαμοθίμο, ηδξ 
Οζημκμιζηήξ Δπζηνμπήξ ηαζ ηδξ Δπζηνμπήξ Πμζυηδηαξ Εςήξ ηαζ ηςκ  

άθθςκ μνβάκςκ ημο Γήιμο, εθυζμκ ηθδεμφκ, βζα κα πανέπμοκ κμιζηή ζοιαμοθή ζε εέιαηα 
πμο ακαηφπημοκ.  
Δζδζηυηενα δ Τπδνεζία: 

 Πανέπεζ κμιζηέξ ζοιαμοθέξ ηαζ βκςιμδμηήζεζξ πνμξ ηα πμθζηζηά υνβακα δζμίηδζδξ 

ημο Γήιμο (Γδιμηζηυ οιαμφθζμ, Δπζηνμπέξ, Γήιανπμξ η.θπ.), δζαζθαθίγμκηαξ ηδ 

κμιζιυηδηα ηςκ πνάλεςκ ημο Γήιμο.  

  Πανέπεζ κμιζηέξ ζοιαμοθέξ ηαζ ηαηεοεφκζεζξ πνμξ ηζξ επί ιένμοξ οπδνεζίεξ ημο 

Γήιμο, ηαεχξ ηαζ ζηα ζδνφιαηα ηαζ ζηα άθθα κμιζηά πνυζςπα ημο Γήιμο, βζα ηδκ 

δζαζθάθζζδ ηδξ κμιζιυηδηαξ ηςκ δνάζεχκ ημοξ 

 Δπελενβάγεηαζ ηαζ βκςιμδμηεί βζα πνάλεζξ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ πμο αθμνμφκ ημ 

Γήιμ. 

 Δπελενβάγεηαζ ηαζ εθέβπεζ κμιζηά υθεξ ηζξ ζοιαάζεζξ πμο ζοκάπηεζ μ Γήιμξ ιε 

ηνίημοξ, ηαεχξ ηαζ ηζξ πνμηδνφλεζξ ημο Γήιμο βζα ηδκ ακάεεζδ ένβςκ, πνμιδεεζχκ 

ηαζ οπδνεζζχκ ζε ηνίημοξ. 

 Δηπνμζςπεί ημκ Γήιμ ζε κμιζηέξ οπμεέζεζξ εκηυξ ηαζ εηηυξ ηςκ Γζηαζηδνίςκ ηαζ 

ηςκ Γζμζηδηζηχκ Ανπχκ, βζα ηδκ πνμάζπζζδ ηςκ ζοιθενυκηςκ ημο Γήιμο.  

 Παναημθμοεεί ηδκ ζπεηζηή κμιμεεζία ηαζ κμιμθμβία ηαζ ηδνεί ηαζ επζηαζνμπμζεί 

ανπείμ ιε ηζξ κμιμεεηζηέξ ηαζ ηακμκζζηζηέξ νοειίζεζξ πμο εκδζαθένμοκ ημ Γήιμ.  

 Σδνεί ημ ακαβηαίμ ανπείμ εββνάθςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ Νμιζηήξ 

Τπδνεζίαξ. 
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Σμήμα Γημοηικού Χδείος 

Πεπιγπαθή 

ημπυξ ημο Γδιμηζημφ Χδείμο Λαιίαξ απυ ηδκ ίδνοζή ημο (ΦΔΚ 385/Α/1938) είκαζ κα 
ιενζικά βζα ηδκ ιμοζζηή παζδεία ηςκ ζπμοδαζηχκ ημο πανέπμκηαξ δζπθχιαηα ηαζπηοπία 
ακαβκςνζζιέκα απυ ημ ηνάημξ ηαζ κα ακαπηφζζεζηαζ κα ζοιιεηέπεζ ζε ζοκενβαζίεξ ιε 
εηπαζδεοηζημφξ ηαζηαθθζηεπκζημφξ ιμοζζημφξ μνβακζζιμφξ ηαζ θμνείξ ημοεζςηενζημφ ηαζ ημο 
ελςηενζημφ (Πακεπζζηήιζα - Μμοζζηέξ Αηαδδιίεξ η.ά.) 

 Σδνεί ημ Μδηνχμ Μαεδηχκ (ιαεδημθυβζμ) ηαζ ηααημιζηά αζαθζάνζα ζπμοδχκ.  

 Τπμαάθθεζ ηάεε ελάιδκμ ηα ιαεδημθυβζα ηαζ υθα ηαζπεηζηά έββναθα (ζφιθςκα ιε 

ημοξ ζπεηζημφξ κυιμοξ)πνμξ ημ Τπμονβείμ Πμθζηζζιμφ, ηαεχξ ηαζ υθα ηα απαναίηδηα 

έββναθα πμο αθμνμφκ ηδκ δζεκένβεζα ηαηαηαηηδνίςκ ηαζ πηοπζαηχκ δζπθςιαηζηχκ 

ελεηάζεςκ. 

 Ονβακχκεζ ηαζ βκςζημπμζεί ηα πνμβνάιιαηα ιαεδιάηςκ ηαζ ελεηάζεςκ υθςκ ηςκ 

ζπμθχκ. 

 Δκδιενχκεζ ηάεε εκδζαθενυιεκμ βζα εέιαηα πμοαθμνμφκ ζηδ θμίηδζδ.  

 Παναθαιαάκεζ ηδκ αθθδθμβναθία, ηδκ ηαηακέιεζζημοξ ανιυδζμοξ ή ανιυδζεξ 

οπδνεζίεξ ηαζ δζεκενβείηδκ αθθδθμβναθία πνμξ ηνίημοξ.  

 οκηάζζεζ αεααζχζεζξ ζπμοδχκ (ζπμοδαζηχκ ημο Γ.Χ.Λ.) 

 Δπζιεθείηαζ ηδξ μνβάκςζδξ ηαζ οθμπμζεί ηάεε είδμοξ εηδδθχζεζξ ημο Σιήιαημξ 

(οκαοθίεξ, ειζκάνζα, ιμοζζημφξ δζαβςκζζιμφξ, δπμβναθήζεζξ ηα). 

 Παναημθμοεεί ζοζηδιαηζηά ηα ζπεηζηά ιε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημο Σιήιαημξ 

δδιμζζεφιαηα (έκηοπα ηαζδθεηηνμκζηά) ηαζ εκδιενχκεζ ζπεηζηά. 

 Δπζιεθείηαζ εηδυζεςκ ανπείμο, δπμβναθδιέκςκ ζοκαοθζχκ, κέςκ ιμοζζηχκ 

παναβςβχκ. 

 Γζεηπεναζχκεζ ηζξ επαθέξ ημο ηιήιαημξ ιε ηαθθζηεπκζημφξ μνβακζζιμφξ ημο 

εζςηενζημφ ηαζ ελςηενζημφ.  

 Οζ ηαεδβδηέξ ηαζ δζδάζηαθμζ ηςκ ζπμθχκ ηαζ ηςκηιδιάηςκ αοηχκ οπμπνεμφκηαζ κα 

εθανιυγμοκ ημ πνυβναιια δζδαζηαθίαξ ηαζ κα δζδάζημοκ ηα ιαεήιαηα 

πμοπνμαθέπεζ μ εζςηενζηυξ ηακμκζζιυξ ημο Γ.Χ.Λ. 

 Μενζικά βζα ηδκ δζανηή άκμδμ ημο επζπέδμο ηςκπμθχκ ηαζ ηδκ πμζμηζηή αεθηίςζδ 

ηδξ δζδαζηαθίαξ ηςκιαεδιάηςκ.  

 Τπμπνεμφηαζ ζε πανμπή ενβαζίαξ ζφιθςκα ιε ημκηακμκζζιυ ηαζ ηζξ εζδζηέξ 

απμθάζεζξ. 

 Καηανηίγεζ ηα πνμβνάιιαηα δζδαζηαθίαξ ηςκ ζπμοδαζηχκ ημοξ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ 

μιαθή δζελαβςβή ελεηάζεςκ (πνμαβςβζηχκ, απμθοηδνίςκ, επακαθδπηζηχκη.ά). 

2.3.2.2 Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικών Τπηρεσιών, 

Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

Ζ Γζεφεοκζδ Γζμζηδηζηχκ Τπδνεζζχκ, Πνμβναιιαηζζιμφ & Ζθεηηνμκζηήξ 
Γζαηοαένκδζδξ είκαζ ανιυδζα βζα ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ημ ζοκημκζζιυ εθανιμβήξ ηςκ 
πμθζηζηχκ, ζοζηδιάηςκ ηαζ δζαδζηαζζχκ πμο απμζημπμφκ ζηδκ μνεμθμβζηή 
δζμίηδζδ/δζαπείνζζδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ημο Γήιμο. Πανάθθδθα, δ Γζεφεοκζδ 
είκαζ ανιυδζα βζα ηδ θεζημονβία ημο ηεκηνζημφ πνςημηυθθμο ηαζ ηδκ πανμπή βεκζηχκ 
οπδνεζζχκ δζμζηδηζηήξ οπμζηήνζλδξ πνμξ ηζξ δδιμηζηέξ οπδνεζίεξ. 

Σμήμα Ανθπωπίνος Γςναμικού  

Πεπιγπαθή 
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Σμ Σιήια Ακενςπίκμο Γοκαιζημφ έπεζ ανιμδζυηδηεξ ζε εέιαηα εηθμβζηήξ δζαδζηαζίαξ, 
ακάπηολδξ- Μδηνχμο- δζαδζηαζζχκ Ακενςπίκμο Γοκαιζημφ ηαζ ιζζεμδμζίαξ:  
(ανιμδζυηδηεξ ζε εέιαηα εηθμβζηήξ δζαδζηαζίαξ, ακάπηολδξ- Μδηνχμο- δζαδζηαζζχκ 
Ακενςπίκμο Γοκαιζημφ) 

 Δηηεθεί ηα ηαεήημκηα πμο αθμνμφκ ζημ Σιήια ηαζ απμννέμοκ απυ ημοξ εηθμβζημφξ 

κυιμοξ. 

 Δηηεθεί ηάεε ενβαζία πμο έπεζ ζπέζδ ιε ηδκ πνμεημζιαζία ηαζ ηδ δζελαβςβή ηςκ 

Δονςεηθμβχκ, ηςκ Βμοθεοηζηχκ, ηςκ Πενζθενεζαηχκ ηαζ ηςκ Γδιμηζηχκ Δηθμβχκ, 

υπςξ αοηέξ πνμαθέπμκηαζ απυ ηδκ ζζπφμοζα ηάεε θμνά, εηθμβζηή κμιμεεζία. 

 πεδζάγεζ, εζζδβείηαζ ηαζ ζοκημκίγεζ ηδκ εθανιμβή ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ εζςηενζηχκ 

ηακμκζζιχκ πμο νοειίγμοκ ηζξ ζπέζεζξ ημο Γήιμο ιε ημ πνμζςπζηυ ημο, ζημ πθαίζζμ 

πάκημηε ηςκ βεκζηυηενςκ νοειίζεςκ ηδξ Πμθζηείαξ. 

 ημ πθαίζζμ ηαζ ηςκ πμθζηζηχκ ακενχπζκμο δοκαιζημφ πμο εεζπίγεζ δ Πμθζηεία βζα 

ημκ δδιυζζμ ημιέα, ιενζικά βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ακαβηαίςκ εέζεςκ ενβαζίαξ 

ακά δζμζηδηζηή εκυηδηα ημο Γήιμο, ζε ζοκενβαζία ιε ημ Σιήια Πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ 

Ονβάκςζδξ ηαζ ηδκ ηαηάνηζζδ/επζηαζνμπμίδζδ ηςκ πενζβναθχκ ανιμδζμηήηςκ ηςκ 

επζιένμοξ εέζεςκ. 

 Παναημθμοεεί ηδκ ηάθορδ ηςκ δζαθυνςκ εέζεςκ ενβαζίαξ ζηζξ δζμζηδηζηέξ εκυηδηεξ 

ημο Γήιμο, ιε ζηυπμ ηυζμ ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ πνμζυκηςκ ηςκ ζηεθεπχκ, υζμ ηαζ 

ηδκ απνυζημπηδ ηαζ δζανηή ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ηςκ δδιμηζηχκ οπδνεζζχκ.  

 Δζζδβείηαζ, έπεζηα απυ ζπεηζηά αζηήιαηα ηςκ ανιυδζςκ Πνμσζηαιέκςκ, ηζξ 

ηαηάθθδθεξ εζςηενζηέξ ιεηαηζκήζεζξ ζηεθεπχκ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ ηάθορδ 

ηςκ επζιένμοξ εέζεςκ ενβαζίαξ ιε αάζδ ηα πνμζυκηα ηςκ ζηεθεπχκ. 

 Αλζμθμβεί ηα πνμζυκηα ηςκ κέμ πνμζθαιαακμιέκςκ ζηεθεπχκ ηαζ δζαιμνθχκεζ 

ζπεηζηέξ πνμηάζεζξ πνμξ ημοξ πνμσζηαιέκμοξ ημοξ πνμξ ηάθορδ εέζεςκ. 

 Μενζικά βζα ηδκ εθανιμβή ημο ζοζηήιαημξ αλζμθυβδζδξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζημ Γήιμ 

ηαζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ ζπεηζηχκ ζημζπείςκ.  

 Δζζδβείηαζ ηαζ παναημθμοεεί ηδκ οθμπμίδζδ ιέηνςκ επζπνυζεεηδξ ζηήνζλδξ ημο 

ακενχπζκμο δοκαιζημφ ημο Γήιμο (π.π. μνβάκςζδ ιεηαηζκήζεςκ ημο πνμζςπζημφ 

ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ημο Γήιμο, παζδζημί ζηαειμί η.θπ.). 

 Μενζικά βζα ηδκ ακάπηολδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ημο Γήιμο ιε ημκ 

πνμζδζμνζζιυ ηςκ ακαβηχκ αεθηίςζδξ ηςκ πνμζυκηςκ ηαζ ζηακμηήηςκ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ ηαζ ηδκ εζζήβδζδ ηαζ ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ οθμπμίδζδξ ηςκ 

ζοιθςκμοιέκςκ ιέηνςκ αεθηίςζδξ. 

 πεδζάγεζ, εζζδβείηαζ ηαζ μνβακχκεζ πνμβνάιιαηα ζοκεπζγυιεκδξ ηαηάνηζζδξ ηαζ 

επζιυνθςζδξ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ημο Γήιμο. Παναημθμοεεί ηδκ οθμπμίδζδ 

ηςκ πνμβναιιάηςκ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ απυ ηδκ 

οθμπμίδζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ αοηχκ ζηδκ πνάλδ. 

 Μενζικά βζα ηδκ αεθηίςζδ ηςκ ακενςπίκςκ ζπέζεςκ ιέζα ζημ Γήιμ ιε ημκ 

ζπεδζαζιυ, ηδκ εζζήβδζδ ηαζ ηδκ μνβάκςζδ ζπεηζηχκ πνμβναιιάηςκ (π.π. 

εηδδθχζεζξ, ηαλίδζα η.θπ.). 

 Μενζικά βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ κμιμεεηζηχκ ηαζ ηακμκζζηζηχκ δζαηάλεςκ πμο ζζπφμοκ 

εηάζημηε ηαζ νοειίγμοκ ηζξ ζπέζεζξ ημο Γήιμο ιε ημ ακενχπζκμ δοκαιζηυ ημο (π.π. 

εέιαηα ιζζεμθμβζηά, ςνανίμο, αδεζχκ, αζεεκεζχκ, οπενςνζχκ, απμθφζεςκ, 

δζεηδζηήζεςκ η.θπ.). 

 Μενζικά βζα ηδ δζεκένβεζα ηαζ μθμηθήνςζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ πνυζθδρδξ ακενχπζκμο 

δοκαιζημφ βζα ηδκ ηάθορδ ζοβηεηνζιέκςκ εέζεςκ ενβαζίαξ, ιε αάζδ ηζξ κυιζιεξ 

δζαδζηαζίεξ. 

 Σδνεί ηα Μδηνχα ημο Πνμζςπζημφ, ζημ μπμίμ ηαηαβνάθμκηαζ ηα ζημζπεία ηδξ 

αημιζηήξ ηαζ μζημβεκεζαηή ημο ηαηάζηαζδξ, μζ ηάεε είδμοξ ιεηααμθέξ ζηδκ ενβαζζαηή 
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ημο γςή (πνμζθήρεζξ, απμθφζεζξ, αθθαβέξ εέζεςκ ενβαζίαξ, αιμζαέξ, άδεζεξ, 

απμοζίεξ, αλζμθμβήζεζξ η.θπ.) ηαζ ηα πνμζυκηα ημο.  

 πεδζάγεζ ηαζ εζζδβείηαζ αεθηζχζεζξ ηαζ παναημθμοεεί ηδκ εθανιμβή υθςκ ηςκ 

δζαδζηαζζχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ απαζπυθδζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ, ζφιθςκα ιε ηζξ 

ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ (ηήνδζδ ςνανίμο, έβηνζζδ ηαζ πναβιαημπμίδζδ οπενςνζχκ 

η.θπ.). 

 οβηεκηνχκεζ ηα ζημζπεία απαζπυθδζδξ ηαζ ηζξ ιεηααμθέξ ηςκ ζημζπείςκ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ πμο επδνεάγμοκ ηζξ αιμζαέξ ημοξ ηαζ εκδιενχκεζ έβηαζνα ηζξ ανιυδζεξ 

μζημκμιζηέξ οπδνεζίεξ, χζηε κα πνμςεείηαζ έβηαζνα δ πθδνςιή ηςκ ενβαγμιέκςκ 

ηαζ δ απυδμζδ ηςκ αζθαθζζηζηχκ εζζθμνχκ.  

 οκενβάγεηαζ ιε ημοξ Πνμσζηαιέκμοξ ηςκ επζιένμοξ δζμζηδηζηχκ εκμηήηςκ ημο 

Γήιμο ηαζ ημοξ εκδιενχκεζ βζα ηζξ δζαδζηαζίεξ πμο πνέπεζ κα αημθμοεμφκηαζ ζε 

ενβαζζαηά εέιαηα (δζαπείνζζδ πανμοζζχκ, οπενςνζχκ, αεααζχζεςκ πνμξ ημ 

πνμζςπζηυ η.θπ.). 

 Δηδίδεζ ηάεε είδμοξ αεααζχζεζξ πνμξ ημ πνμζςπζηυ βζα εέιαηα πμο άπημκηαζ ηδξ 

απαζπυθδζήξ ημοξ ζημ Γήιμ. 

 Μενζικά βζα ηδκ εέζπζζδ ηαζ ηδκ εθανιμβή ηςκ ηακυκςκ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ, ζφιθςκα ιε ηδκ κμιμεεζία. Πανέπεζ ηάεε δζμζηδηζηή οπμζηήνζλδ 

ζημοξ ηεπκζημφξ αζθαθείαξ ηαζ ζημοξ βζαηνμφξ ενβαζίαξ πμο πνμζθένμοκ ηζξ 

ακηίζημζπεξ οπδνεζίεξ ημοξ ζημ Γήιμ, ζφιθςκα ιε ηζξ ανιμδζυηδηέξ ημοξ πμο 

ηαεμνίγμκηαζ απυ ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία. φιθςκα ιε ηζξ ανιμδζυηδηεξ αοηέξ: 

(α) Ο ηεπκζηυξ αζθάθεζαξ πανέπεζ πνμξ ηα υνβακα δζμίηδζδξ ημο Γήιμο, ζημοξ 
ενβαγυιεκμοξ ηαζ ζημοξ εηπνμζχπμοξ ημοξ, οπμδείλεζξ ηαζ ζοιαμοθέξ, βναπηά ή 
πνμθμνζηά, ζε εέιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ αζθάθεζα ηδξ ενβαζίαξ ηαζ ηδκ πνυθδρδ ηςκ 

ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ,  
(α) Ο βζαηνυξ ενβαζίαξ πανέπεζ πνμξ ηα υνβακα δζμίηδζδξ ημο Γήιμο, ζημοξ 
ενβαγυιεκμοξ ηαζ ζημοξ εηπνμζχπμοξ ημοξ, οπμδείλεζξ ηαζ ζοιαμοθέξ, βναπηά ή 
πνμθμνζηά, ζπεηζηά ιε ηα ιέηνα πμο πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ βζα ηδ ζςιαηζηή ηαζ 
ροπζηή οβεία ηςκ ενβαγμιέκςκ 
ηαζ επζαθέπεζ ηδκ εθανιμβή ηςκ ιέηνςκ πνμζηαζίαξ ηδξ οβείαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ.  

(β) Ο βζαηνυξ ενβαζίαξ ηαζ μ ηεπκζηυξ αζθάθεζαξ ηαηαπςνμφκ ηζξ βναπηέξ οπμδείλεζξ 
ημοξ ζε εζδζηυ αζαθίμ. Σα υνβακα δζμίηδζδξ ημο Γήιμο θαιαάκμοκ βκχζδ ηςκ 
οπμδείλεςκ αοηχκ εκοπμβνάθςξ. 

 
(ανιμδζυηδηεξ ιζζεμδμζίαξ) 
 

 Δπζιεθείηαζ ηδξ έηδμζδξ ιζζεμδμηζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηςκ αζνεηχκ, ηςκ ηαηηζηχκ 

οπαθθήθςκ ηαζ ημο πνμζςπζημφ ζδζςηζημφ δζηαίμο αμνίζημο-μνζζιέκμο 

πνυκμο,πενζθαιαακμιέκμο ηαζ ημο πνμζςπζημφ πμο απαζπμθείηαζ ζηα δζ‘ 

αοηεπζζηαζίαξ ένβα, ηαεχξ ηαζ ηδξ απμζημθήηςκ ζπεηζηχκ δθεηηνμκζηχκ ανπείςκ 

ιέζα ζε ζοβηεηνζιέκεξ πνμεεζιίεξ βζα πθδνςιή απμδμπχκ, ζηαηζζηζηά ηαζ 

αζθαθζζηζηέξ εζζθμνέξ (ππ. ΗΚΑ η.θπ.). 

 Σδνεί ανπείμ ιζζεμθμβίμο ηαζ οπδνεζζαηχκ ιεηααμθχκ οπαθθήθςκ. 

 οκηάζζεζ, ζε ζοκενβαζία ιε ημ Σιήια Σαιείμο ηδξ Γζεφεοκζδξ Οζημκμιζηχκ 

Τπδνεζζχκ, ηζξ εζδζηέξ ηαηαζηάζεζξ βζα υθα ηα αζθαθζζηζηά ηαιεία, ιε ηα μπμία 

ανίζηεηαζ ζε επαθή βζα ηδκ επίθοζδ ηςκ επζιένμοξ εειάηςκ.  

 Σδνεί ηζξ ιδπακμβναθδιέκεξ ηαηαζηάζεζξ αζθάθζζδξ πνμζςπζημφ ηαζ θνμκηίγεζ βζα 

ηδκ έβηαζνδ πανάδμζδ ηςκ Αημιζηχκ Γεθηίςκ Δζζθμνχκ ζημοξ ενβαγυιεκμοξ.  

 Σδνεί ηα Μζζεμθμβζηά Μδηνχα υθμο ημο πνμζςπζημφ ζε εζδζηά αζαθία. 

 οβηεκηνχκεζ ζημζπεία ιεηααμθχκ ημο πνμζςπζημφ ή ακηίζημζπςκ ηαηααθδεεζζχκ 

πανμπχκ ή ηαηαθμβζζεέκηςκ πμζχκ πνμξ ημ πνμζςπζηυ ημο Γήιμο, ιε 

μπμζαδήπμηε ενβαζζαηή ζπέζδ, πμο ακηζζημζπμφκ ηαζ έπμοκ επίδναζδ ζηδκ ηαηααμθή 
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ηςκ αιμζαχκ ημοξ.  

 Δκδιενχκεζ ηα ιδπακμβναθζηά ανπεία ημο πνμζςπζημφ ιε ηα πνμδβμφιεκα ζημζπεία 

ηαζ ιενζικά βζα ηδκ ελαβςβή ηςκ πενζμδζηχκ ιζζεμθμβζηχκ ηαηαζηάζεςκ ή βεκζηά 

ηςκ ηαηαζηάζεςκ πθδνςιήξ ηάεε είδμοξ αιμζαήξ πνμξ ημ πνμζςπζηυ ημο Γήιμο.  

 Παναημθμοεεί ηα εέιαηα πμο ακαθένμκηαζ ζημ ιζζεμθυβζμ ηαζ ζηζξ ηάεε είδμοξ 

μζημκμιζηέξ πανμπέξ υθμο ημο πνμζςπζημφ ημο Γήιμο. 

 Παναημθμοεεί ηδ ζςζηή εθανιμβή ηςκ ζοθθμβζηχκ ζοιαάζεςκ ενβαζίαξ, ηαεχξ ηαζ 

ηάεε δζάηαλδξ ημο Νυιμο, Γζαηάβιαημξ η.θπ., πμο αθμνά ζηδ ιζζεμθμβζηή 

ηαηάζηαζδ ημο διενμιίζεζμο πνμζςπζημφ.  

Σμήμα Γιοικηηικήρ Τποζηήπιξηρ 

Πεπιγπαθή 

Σμ Σιήια Γζμζηδηζηήξ Τπμζηήνζλδξ: 

 Μενζικά βζα ηδ θεζημονβία ημο Κεκηνζημφ Πνςημηυθθμο ημο Γήιμο (παναθααή 

εββνάθςκ/αζηδιάηςκζε έκηοπδ ή δθεηηνμκζηή ιμνθή) ηαζ δζεηπεναζχκεζ ηαζπεηζηά 

έββναθα ζε ζοκενβαζία ιε ηζξ Γζεοεφκζεζξ. 

 Πανέπεζ βναιιαηεζαηή οπμζηήνζλδ πνμξ ηδ Γζεφεοκζδ (ηήνδζδ πνςημηυθθμο, 

δζεηπεναίςζδ ηαζ ανπεζμεέηδζδ αθθδθμβναθίαξ, εέιαηα πνμζςπζημφ η.θπ.). 

 Πανέπεζ βναιιαηεζαηή οπμζηήνζλδ ζημοξ Πνμέδνμοξ ηςκ Σμπζηχκ Κμζκμηήηςκ ημο 

Γήιμο. 

 Μενζικά βζα ηδ θεζημονβία ημο ηδθεθςκζημφ ηέκηνμοημο Γήιμο.  

 Αζπμθείηαζ ιε ηδκ παναθααή ηαζ απμζημθή ηδξ αθθδθμβναθίαξ, ηδκ ακάνηδζδ ζημκ 

πίκαηα ακαημζκχζεςκ υθςκ ηςκ ζπεηζηχκ, ηδκ επίδμζδ πνμζηθήζεςκ 

βζαζοκεδνζάζεζξ Γδιμηζημφ οιαμοθίμο ηαζ ηςκ δζαθυνςκεπζηνμπχκ, ηαζ εηηεθεί ηάεε 

ενβαζία πμο ακαηίεεηαζ απυημ Γήιανπμ, ημοξ Γζεοεοκηέξ ηαζ Πνμσζηαιέκμοξ 

Σιδιάηςκ. 

 οκενβάγεηαζ ιε ημ Γεκζηυ Ανπείμ ημο Κνάημοξ βζα ημκεκημπζζιυ πνήζζιςκ εββνάθςκ 

πμο απμηεθμφκ ζδιακηζηέξ πδβέξ άκηθδζδξ ζημζπείςκ ζζημνζημφ εκδζαθένμκημξ  

 

Σμήμα Ππογπαμμαηιζμού και Οπγάνωζηρ  

Πεπιγπαθή 

Tμ Σιήια Πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ Ονβάκςζδξ έπεζ ανιμδζυηδηεξ ιεθεηχκ, ένεοκαξ, 
ζπεδζαζιμφ ηαζ παναημθμφεδζδξ πνμβναιιάηςκ:  
(Αξκνδηφηεηεο κειεηψλ θαη έξεπλαο) 

 οβηεκηνχκεζ, επελενβάγεηαζ, ηεηιδνζχκεζ ηαζ εκδιενχκεζ ζοκεπχξ ηα βεςβναθζηά, 

δδιμβναθζηά, μζημκμιζηά, ημζκςκζηά ηαζ άθθα ζημζπεία πμο αθμνμφκ ζηδκ ακάπηολδ 

ημο Γήιμο, ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ ανιυδζμοξ θμνείξ ηαζ ηζξ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο.  

 οβηεκηνχκεζ ηαζ ηεηιδνζχκεζ ηδκ ακαβηαία ηεπκμβκςζία ηαζ πθδνμθυνδζδ πμο είκαζ 

απαναίηδηδ βζα ηδ δζαιυνθςζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ ακάπηολδξ ημο Γήιμο (π.π. 

ηθαδζηέξ ηαζ ακαπηολζαηέξ ιεθέηεξ, ιεθέηεξ ηαζ εέιαηα ηδξ Αοημδζμίηδζδξ, κμιμεεζία 

πμο αθμνά ηδκ αοημδζμίηδζδ, ηζξ θεζημονβίεξ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ ημο Γήιμο η.θπ.). 

 Μενζικά βζα ηδ δζεκένβεζα ενεοκχκ βζα ηζξ ακάβηεξ ηςκ δδιμηχκ ηαζ ζοβηεκηνχκεζ 

ηαζ ηεηιδνζχκεζ πνμηάζεζξ βζα επειαάζεζξ (ένβα, εκένβεζεξ, πνμβνάιιαηα) πμο εα 

ζηακμπμζμφκ ηζξ ακάβηεξ ηςκ δδιμηχκ.  

 Μενζικά βζα ηδκ εηπυκδζδ ενεοκχκ ηαζ ιεθεηχκ βζα ηδ δζάβκςζδ ηςκ ακαβηχκ 

ακάπηολδξ ημο Γήιμο, ηδ δζενεφκδζδ ηδξ ζημπζιυηδηαξ ακαπηολζαηχκ πνμηάζεςκ 

ηαζ ηδκ ζενάνπδζδ πνμηεναζμηήηςκ ένβςκ, δνάζεςκ ηαζ ιέηνςκ.  
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(Αξκνδηφηεηεο ζρεδηαζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο πξνγξακκάησλ) 

 Μεθεηά, ζπεδζάγεζ ηαζ εζζδβείηαζ ηδκ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ μζημκμιζηήξ 

ακάπηολδξ ηδξ πενζμπήξ ημοΓήιμο, ιε ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ ημπζηχκ θοζζηχκ 

πυνςκ,ηδκ ακάπηολδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ, ηδκ αλζμπμίδζδ ηδξ δδιμηζηήξ 

πενζμοζίαξ ηαζ ηδ δδιζμονβία ηαζδζαπείνζζδ οπμδμιχκ ζηήνζλδξ ηδξ ημπζηήξ 

μζημκμιίαξ.  

 Μεθεηά, ζπεδζάγεζ ηαζ εζζδβείηαζ ηδκ εθανιμβήπνμβναιιάηςκ ηαζ δνάζεςκ, πμο 

εκζςιαηχκμοκ ηδκζζυηδηα ηςκ θφθςκ ηαζ ηδ θήρδ εεηζηχκ ιέηνςκ οπένηςκ 

βοκαζηχκ ζηζξ πνμηάζεζξ ημο Γήιμο ζηα εεκζηά ηαζζοβπνδιαημδμημφιεκα 

πνμβνάιιαηα. 

 οκενβάγεηαζ ιε ηζξ οπδνεζίεξ ηδξ Πενζθένεζαξ,ζηδκ μπμία ακήηεζ μ Γήιμξ, βζα ηδκ 

εκανιυκζζδ ηςκπνμβναιιάηςκ μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο ιε 

ηα εονφηενα ακηίζημζπα πνμβνάιιαηαηδξ Πενζθένεζαξ. 

 οκενβάγεηαζ ιε ηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ ηαζ ζοκηάζζεζ πνμηάζεζξ πμο αθμνμφκ ζηδκ 

εθανιμβή πνμβναιιάηςκ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηαζ δζανηή αεθηίςζδ ηςκηεπκζηχκ ηαζ 

ημζκςκζηχκ οπμδμιχκ (δμιδιέκμ πενζαάθθμκ) ζηδκ πενζμπή ημο Γήιμο, ιε ζηυπμ 

ηδκ ελαζθάθζζδζηακμπμζδηζηχκ ζοκεδηχκ πμζυηδηαξ γςήξ. 

 Γζενεοκά ηαζ εκδιενχκεζ ηα υνβακα ηαζ ηζξ οπδνεζίεξημο Γήιμο βζα ηζξ πζεακέξ 

πδβέξ πνδιαημδυηδζδξ ηςκακαπηολζαηχκ πνμβναιιάηςκ ημο Γήιμο (πνμβνάιιαηα 

ζοβπνδιαημδμημφιεκα απυ ηδκ EE, πνμβνάιιαηα ηδξ EE, εεκζηά πνμβνάιιαηα, 

ένβα ΓΗΣ, ένβα αοημπνδιαημδμημφιεκα η.θπ.). 

 Τπμζηδνίγεζ ηα υνβακα δζμίηδζδξ ηαζ ηζξ οπδνεζίεξημο Γήιμο ηαζ ηςκ Νμιζηχκ 

Πνμζχπςκ ημο ηαζ ηδκμιάδα ένβμο πμο είκαζ δοκαηυκ κα ζοβηνμηείηαζ βζα 

ηδζφκηαλδ ημο 5εημφξ Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ ημοΓήιμο, ηαηά ηδ δζαδζηαζία 

ηαηάνηζζδξ, παναημθμφεδζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ημο επζπεζνδζζαημφ 

πνμβνάιιαημξηαζ ηςκ Δηδζίςκ Πνμβναιιάηςκ Γνάζδξ, ζηα μπμία ελεζδζηεφεηαζ ημ 

επζπεζνδζζαηυ πνυβναιια. 

  Μενζικά βζα ηδ δζεκένβεζα ηςκ δζαδζηαζζχκ έκηαλδξένβςκ ηαζ δνάζεςκ ημο Γήιμο 

ζε ακαπηολζαηά ηαζ άθθαπνμβνάιιαηα, βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ οθμπμίδζήξημοξ 

ηαζ ηδ ζπεηζηή εκδιένςζδ ηςκ ανιμδίςκ Ανπχκ,ζε ζοκενβαζία ιε ηζξ ανιυδζεξ 

οπδνεζίεξ ημο Γήιμο. 

 Τπμζηδνίγεζ ημ Γήιανπμ βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ημο 

Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ, ζοκενβάγεηαζ ιε ηζξ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο ηαζ ηςκ 

Νμιζηχκ Πνμζχπςκ ημο ηαζ ζοκηάζζεζ ηδκ εκδζάιεζδ ηαζ ηδκ ηεθζηή έηεεζδ 

αλζμθυβδζδξ, ηζξ μπμίεξ οπμαάθθεζ ζημ Γήιανπμ. Δζζδβείηαζ ηδκ εκδεπυιεκδ 

ακαεεχνδζδ ηςκ ζηυπςκ ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ ιεηά ηδκ εκδζάιεζδ 

αλζμθυβδζή ημο. 

 Με ζημπυ ηδκ ακηζηεζιεκζηυηενδ αλζμθυβδζδ ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ, 

δζαιμνθχκεζ ημοξ ηαηάθθδθμοξ δείηηεξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ, πμο επζηνέπμοκ κα 

εηηζιδεεί μ ααειυξ επίηεολδξ ηςκ ζηυπςκ, ζε ζπέζδ ιε ηα απμηεθέζιαηα ηςκ 

δνάζεςκ, ηαεχξ ηαζ ηαηάθθδθμοξ δείηηεξ απμδμηζηυηδηαξ, πμο ζοζπεηίγμοκ ημ 

ηυζημξ πναβιαημπμίδζδξ ιε ηζξ εηνμέξ ηςκ δνάζεςκ. 

 οκηάζζεζ ζπέδζμ ημο Δηδζίμο Πνμβνάιιαημξ Γνάζδξ ημο Γήιμο, αθμφ θάαεζ 

οπυρδ ηζξ βναπηέξ εζζδβήζεζξ ηςκ οπδνεζζχκ, ηαζ ημ οπμαάθθεζ ζηδκ Δηηεθεζηζηή 

Δπζηνμπή. 

 Τπμζηδνίγεζ ηδκ Δηηεθεζηζηή Δπζηνμπή βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηαζ ημκ απμθμβζζιυ 

ηςκ Δηδζίςκ Πνμβναιιάηςκ Γνάζδξ ημο Γήιμο. Δζδζηυηενα (α) ηαηά ηδ δζάνηεζα 

εθανιμβήξ ημο εηδζίμο πνμβνάιιαημξ δνάζδξ ημο Γήιμο, ζοκηάζζεζ εηεέζεζξ 

παναημθμφεδζδξ ζε ζοκενβαζία ιε ηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ, ακά ηαηηά δζαζηήιαηα 

πμο μνίγμκηαζ ιε απυθαζδ ημο Γδιάνπμο ηαζ (α) πνζκ απυ ηδ ζφκηαλδ ημο 
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μζημκμιζημφ απμθμβζζιμφ, οπμαάθθεζ ζηδ Δηηεθεζηζηή Δπζηνμπή έηεεζδ ιε ημκ 

απμθμβζζιυ δνάζδξ ημο πνμδβμφιεκμο έημοξ, αθμφ έπεζ θάαεζ οπυρδ ηζξ 

απμθμβζζηζηέξ εηεέζεζξ ηςκ οπδνεζζχκ.  

 Τπμζηδνίγεζ ηδκ ζφκαρδ ηαζ παναημθμοεεί ηδκ πνυμδμ ηςκ πνμβναιιαηζηχκ ηαζ 

άθθςκ ζοιαάζεςκ ιεηαλφ ημο Γήιμο ηαζ άθθςκ θμνέςκ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ένβςκ, 

εκενβεζχκ ηαζ πνμβναιιάηςκ. Τπμζηδνίγεζ ηζξ ζπέζεζξ δζαδδιμηζηήξ ζοκενβαζίαξ ηαζ 

ζοκημκίγεζ ηζξ ζπέζεζξ ημο Γήιμο ιε άθθμοξ δδιυζζμοξ θμνείξ. 

 πεδζάγεζ ηαζ εζζδβείηαζ ζοζηήιαηα ηαζ ιεευδμοξ ιέηνδζδξ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ 

ηαζ απμδμηζηυηδηαξ ηςκ οπδνεζζχκ ημο Γήιμο ηαζ ηςκ Νμιζηχκ ημο Πνμζχπςκ 

(δζαδζηαζίεξ, δείηηεξ η.θπ.). πεδζάγεζ ηαζ εζζδβείηαζ ημκ Κακμκζζιυ Μέηνδζδξ ηαζ 

Αλζμθυβδζδξ ηδξ απυδμζδξ ηςκ δδιμηζηχκ οπδνεζζχκ ηαηά ηδκ ζζπφμοζα 

κμιμεεζία. 

 Γζαιμνθχκεζ ηαζ εζζδβείηαζ πενζμδζημφξ ζηυπμοξ βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηαζ απμδμηζηυηδηαξ ηςκ οπδνεζζχκ ημο Γήιμο ηαζ ηςκ 

Νμιζηχκ ημο Πνμζχπςκ.  

 οβηεκηνχκεζ ζημζπεία ηαζ δεδμιέκα πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ απμδμηζηυηδηα ηαζ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ οπδνεζζχκ ηαζ ζηδκ επίηεολδ ηςκ ζπεηζηχκ πενζμδζηχκ 

ημοξ ζηυπςκ, παναημθμοεεί ηδκ ελέθζλή ημοξ, επελενβάγεηαζ ηα ζημζπεία ηαζ εηδίδεζ 

εκδιενςηζηέξ ακαθμνέξ. 

 Γζαηοπχκεζ ακαθοηζηά εηδζίςξ ηζξ εηεέζεζξ απμδμηζηυηδηαξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ 

ηςκ οπδνεζζχκ ηαζ ηςκ Νμιζηχκ Πνμζχπςκ.  

  Δκημπίγεζ ηζξ ηαθφηενεξ πναηηζηέξ απμηεθεζιαηζηήξ ηαζ απμδμηζηήξ θεζημονβίαξ ηαζ 

πνμςεεί ηδκ εθανιμβή ημοξ ηαζ ζε άθθεξ οπδνεζίεξ. 

 Παναημθμοεεί ηδκ εθανιμβή ηςκ ηαθχκ πναηηζηχκ ηαζ αλζμθμβεί ηα απμηεθέζιαηά 

ημοξ. 

 Δζζδβείηαζ, παναημθμοεεί ηαζ αλζμθμβεί ιέηνα βζα ηδ δζανηή αεθηίςζδ ηδξ 

απμδμηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ οπδνεζζχκ ηαζ ηδξ ακηαπυηνζζήξ 

ημοξ,  ζηζξ ακάβηεξ ηςκ πμθζηχκ.  

 πεδζάγεζ, εζζδβείηαζ ηαζ ζοκημκίγεζ ηδκ εθανιμβή ζοζηδιάηςκ δζμίηδζδξ μθζηήξ 

πμζυηδηαξ ηαζ δζαδζηαζζχκ αοημαλζμθυβδζδξ. 

 Δζζδβείηαζ ηαζ παναημθμοεεί ηδκ οθμπμίδζδ πνμβναιιάηςκ, ένβςκ ηαζ δνάζεςκ βζα 

ηδ αεθηίςζδ ηδξ μνβάκςζδξ ημο Γήιμο, ιε ζηυπμ ηδ αεθηίςζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ 

ηαζ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηάξ ημο.  

 οκενβάγεηαζ ιε ηδ Γζεφεοκζδ Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ βζα ηδ δζαιυνθςζδ ηςκ 

ηαηάθθδθςκ ζοζηδιάηςκ πνμτπμθμβζζιμφ ηαζ απμθμβζζηζημφ εθέβπμο ηςκ 

μζημκμιζηχκ ιεβεεχκ ημο Γήιμο ηαζ ηςκ Νμιζηχκ ημο Πνμζχπςκ, ηαεχξ ηαζ ηςκ 

ηαηάθθδθςκ ζοζηδιάηςκ παναημθμφεδζδξ ημο ηυζημοξ θεζημονβίαξ ηςκ μνβακζηχκ 

ιμκάδςκ ημο Γήιμο ηαζ ημο ηυζημοξ ηςκ παναβμιέκςκ ηαζ πανεπμιέκςκ 

οπδνεζζχκ ημο Γήιμο πνμξ ημοξ πμθίηεξ. 

 Παναημθμοεεί ηαζ εκδιενχκεζ, ιε ζοβηεηνζιέκεξ ακαθμνέξ, ηα υνβακα ημο Γήιμο 

ζπεηζηά ιε ηδκ ελέθζλδ ηςκ μζημκμιζηχκ ιεβεεχκ ημο Γήιμο ηαζ ηςκ Νμιζηχκ ημο 

Πνμζχπςκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ελέθζλδ ημο ηυζημοξ θεζημονβίαξ ηςκ μνβακζηχκ ιμκάδςκ 

ηαζ ημο ηυζημοξ ηςκ παναβυιεκςκ ηαζ πανεπμιέκςκ οπδνεζζχκ πνμξ ημοξ πμθίηεξ.  

  Μενζικά βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ ηαζ ηήνδζδ ζοζηδιάηςκ δζαζθάθζζδξ πμζυηδηαξ ηςκ 

επί ιένμοξ θεζημονβζχκ ημο Γήιμο. 

  Μενζικά βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ ηαζ ηήνδζδ ημο ζοζηήιαημξ δζαζθάθζζδξ ηδξ 

δζαπεζνζζηζηήξ επάνηεζαξ ημο Γήιμο ζημκ ζπεδζαζιυ ηαζ παναβςβή ένβςκ.  

 Μενζικά βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ εβηεηνζιέκςκ πνμβναιιάηςκ ένβςκ ηαζ δνάζεςκ βζα 

ηδ αεθηίςζδ ηδξ μνβάκςζδξ ημο Γήιμο ηαζ ηςκ Νμιζηχκ ημο Πνμζχπςκ. 

Δζδζηυηενα, ιενζικά βζα ημ ζπεδζαζιυ/ακαζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ εθανιμβή αεθηζςιέκςκ 



ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑ ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΛΑΜΙΕΩΝ  

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΟ  

125/280 

 

μνβακςηζηχκ δμιχκ, ηαηακμιήξ ανιμδζμηήηςκ, ηαηακμιήξ ζηεθεπζαημφ δοκαιζημφ, 

μνβακςηζηχκ ζοζηδιάηςκ, εζςηενζηχκ δζαδζηαζζχκ ηαζ εκηφπςκ. 

 Μενζικά βζα ηδκ εηπυκδζδ ηςκ ηάεε είδμοξ εζςηενζηχκ Κακμκζζιχκ ημο Γήιμο ηαζ 

ηςκ Νμιζηχκ ημο Πνμζχπςκ (Δζςηενζηυξ Κακμκζζιυξ Τπδνεζζχκ, Δζςηενζημί 

Κακμκζζιμί Λεζημονβίαξ, Κακμκζζιμί Πανμπήξ Τπδνεζζχκ ζημοξ Γδιυηεξ η.θπ.), ζε 

ζοκενβαζία ιε ηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ. 

 Παναημθμοεεί ηδκ ηήνδζδ ηαζ ζπεδζάγεζ ηαζ εζζδβείηαζ ηζξ ηοπυκ επζηαζνμπμζήζεζξ ηδξ 

μνβακςηζηήξ δμιήξ ηαζ, βεκζηυηενα, ηςκ δζαηάλεςκ ημο Ονβακζζιμφ Δζςηενζηήξ 

Τπδνεζίαξ ημο Γήιμο.  

  Μενζικά βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ακαβηαίςκ εέζεςκ ενβαζίαξ ηαζ ημκ 

πνμζδζμνζζιυ ημο ανζειμφ ημο πνμζςπζημφ ακά εέζδ ενβαζίαξ ηαζ μνβακςηζηή 

ιμκάδα ημο Γήιμο, ζε ζοκενβαζία ιε ηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ ηαζ ζοκενβάγεηαζ ιε ημ 

ηιήια Ακενχπζκμο Γοκαιζημφ βζα ημκ πνμβναιιαηζζιυ ηδξ ηάθορδξ ηςκ εέζεςκ 

(ιε κέα ζηεθέπδ ή ακαηαηακμιή ηςκ οθζζηαιέκςκ ζηεθεπχκ). 

 πεδζάγεζ ηαζ εζζδβείηαζ ζοζηήιαηα ηαζ δζαδζηαζίεξ βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ ηαθήξ 

εθανιμβήξ ηςκ εβηεηνζιέκςκ απυ ηα ανιυδζα υνβακα εζςηενζηχκ μνβακςηζηχκ 

ζοζηδιάηςκ, δζαδζηαζζχκ ηαζ ηακμκζζιχκ.  

 Δθανιυγεζ ηα εβηεηνζιέκα ζοζηήιαηα ηαζ δζαδζηαζίεξ βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ 

ηαθήξ εθανιμβήξ ηςκ εζςηενζηχκ μνβακςηζηχκ ζοζηδιάηςκ, δζαδζηαζζχκ ηαζ 

ηακμκζζιχκ ηαζ εκδιενχκεζ ηα ανιυδζα υνβακα ημο Γήιμο ζηδκ πενίπηςζδ πμο 

δζαπζζηχκμκηαζ απμηθίζεζξ. 

 Μεθεηά ηαζ εζζδβείηαζ βζα ηδ ζημπζιυηδηα ζφζηαζδξ, ηνμπμπμίδζδξ ημο ακηζηεζιέκμο 

ή ηαηάνβδζδξ ηςκ Νμιζηχκ Πνμζχπςκ ημο Γήιμο.  

 

ΣμήμαΓιαθάνειαρ και Ηλεκηπονικήρ Γιακςβένηζηρ  

Πεπιγπαθή 

Tμ Σιήια Γζαθάκεζαξ ηαζ Ζθεηηνμκζηήξ Γζαηοαένκδζδξ έπεζ ανιμδζυηδηεξ ζε εέιαηα 
Γζαθάκεζαξ ηαζ ΣΠΔ:  

(Αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα Γηαθάλεηαο) 

 Σμ Σιήια Γζαθάκεζαξ ηαζ Ζθεηηνμκζηήξ Γζαηοαένκδζδξ είκαζ ανιυδζμ βζα ημ 

ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ εθανιμβή ζοζηδιάηςκ ηαζ δζαδζηαζζχκ πμο επζδζχημοκ ηδκ 

δζαζθάθζζδ ηδξ δζαθάκεζαξ ζηζξ ηάεε είδμοξ ζπέζεζξ ημο Γήιμο πνμξ ηνίημοξ.  

Δζδζηυηενα: 

 πεδζάγεζ, εκδιενχκεζ ηζξ δδιμηζηέξ οπδνεζίεξ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ εθανιμβή ηάεε 

είδμοξ δζαδζηαζίαξ ηαζ εκένβεζαξ πμο δζαζθαθίγμοκ ηδκ δζαθάκεζα ζηζξ ζπέζεζξ ημο 

δήιμο πνμξ ηνίημοξ. Πνμξ ημφημ πνδζζιμπμζεί ηάεε πνυζθμνμ ιέζμ ηαζ ηονίςξ ηζξ 

ηαηάθθδθεξ ηεπκμθμβίεξ πθδνμθμνζηήξ ηαζ επζημζκςκζχκ (ΣΠΔ).  

 Μενζικά βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ έβηαζνδξ πνυζααζδξ απυ ηάεε εκδζαθενυιεκμ ηνίημ 

ζε πθδνμθμνίεξ πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ηζξ πνμηδνφλεζξ ημο Γήιμο βζα ηδκ εηηέθεζδ 

ένβςκ ηαζ ηδκ πνμιήεεζα οθζηχκ ηαζ οπδνεζζχκ, ζφιθςκα ιε ηζξ κυιζιεξ 

δζαδζηαζίεξ. 

 Μενζικά βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ πνυζααζδξ ηςκ δδιμηχκ ηαζ ηάεε ηνίημο ζε 

πθδνμθμνίεξ πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ δμιή, ηδκ μνβάκςζδ ηαζ ηζξ ανιμδζυηδηεξ ηςκ 

δδιμηζηχκ οπδνεζζχκ, ηαεχξ ηαζ ημοξ ηακμκζζιμφξ ηζξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ηζξ 

πνμτπμεέζεζξ πανμπήξ απυ ημ Γήιμ οπδνεζζχκ ζημοξ δδιυηεξ. 

 Μενζικά βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ κμιμεεζίαξ ζε εέιαηα ακάεεζδξ απυ ημ Γήιμ ηδξ 

εηηέθεζδξ ένβςκ ηαζ ηδξ πνμιήεεζαξ οθζηχκ ηαζ οπδνεζζχκ.  
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 Μενζικά βζα ηδκ έβηαζνδ πθδνμθυνδζδ ηςκ δδιμηχκ βζα ηάεε είδμοξ πνμβνάιιαηα 

ηαζ δνάζεζξ πμο ζπεδζάγεζ μ Γήιμξ ηαζ απεοεφκμκηαζ ζημοξ δδιυηεξ ηαζ ιενζικά βζα 

ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ ανπήξ ηδξ ίζδξ πνυζααζδξ ηςκ δδιμηχκ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ 

αοηέξ. 

 Τπμδέπεηαζ οπμδείλεζξ, πνμηάζεζξ ηαζ πανάπμκα ηςκ δδιμηχκ ηαζ ημοξ εκδιενχκεζ 

βζα ηα δζηαζχιαηα ημοξ ηαζ ηζξ εκένβεζεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδ δζεηπεναίςζδ ηςκ 

οπμεέζεχκ ημοξ. Μενζικά επίζδξ βζα ημκ εθμδζαζιυ ημοξ ιε ηα απαναίηδηα 

πθδνμθμνζαηά ζημζπεία ηαζ έκηοπα. 

  Μενζικά βζα ηδκ πθδνμθυνδζδ ηςκ δδιμηχκ ζπεηζηά ιε απμθμβζζηζηά ζημζπεία πμο 

αθμνμφκ εηπθήνςζδ ζηυπςκ, μθμηθήνςζδ πνμβναιιάηςκ ηαζ ένβςκ πμο 

ακαθαιαάκεζ ηαζ πνμςεεί μ Γήιμξ.  

 πεδζάγεζ εζδζηά πνμβνάιιαηα πθδνμθυνδζδξ ηςκ δδιμηχκ βζα ηδκ ελέθζλδ ηαζ 

οθμπμίδζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημο Γήιμο ηαζ ιενζικά βζα ηδκ πναβιαημπμίδζή 

ημοξ. 

 πεδζάγεζ, εζζδβείηαζ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ έηδμζδ ηαζ δζαηίκδζδ, ζε έκηοπδ ηαζ 

δθεηηνμκζηή ιμνθή: (α) Υάνηαξ Γζηαζςιάηςκ ηαζ Τπμπνεχζεςκ δδιμηχκ ηαζ 

ηαημίηςκ, (α) Οδδβμφ ημο Γδιυηδ βζα ηζξ πανεπυιεκεξ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο, (β) 

Κακμκζζιμφ πθδνμθυνδζδξ ηςκ πμθζηχκ ηαζ Κακμκζζιμφ Γζααμφθεοζδξ.  

 Μενζικά βζα ηδκ ηήνδζδ Μδηνχμο πμθζηχκ πνμξ ημοξ μπμίμοξ μ Γήιμξ πνμζθένεζ 

ζοβηεηνζιέκεξ οπδνεζίεξ. 

 Μενζικά βζα ηδκ εθανιμβή δζαδζηαζζχκ δζααμφθεοζδξ βζα απμθάζεζξ ηαζ γδηήιαηα 

πμο αθμνμφκ ημ Γήιμ. 

 Λεζημονβεί ηδθεθςκζηέξ βναιιέξ επζημζκςκίαξ πμθζηχκ ιε ημ Γήιμ βζα ηδκ οπμδμπή 

παναπυκςκ ή πανμπή δζμζηδηζηχκ πθδνμθμνζχκ πνμξ ημοξ πμθίηεξ. 

(Αξκνδηφηεηεο ζηξαηεγηθήο θαη κειεηψλ ΣΠΔ) 

 Γζαιμνθχκεζ ηαζ εζζδβείηαζ ηδ ζηναηδβζηή ημο Γήιμο ζε υ,ηζ αθμνά ηδκ ακάπηολδ, 

επέηηαζδ ηαζ αεθηίςζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ ηεπκμθμβζχκ πθδνμθμνζηήξ ηαζ 

επζημζκςκζχκ (ΣΠΔ) ηαζ ηα γδηήιαηα ηδξ Ζθεηηνμκζηήξ Γζαηοαένκδζδξ. 

 οβηεκηνχκεζ ζημζπεία, πνμζδζμνίγεζ ηζξ ακάβηεξ ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ ηαζ εζζδβείηαζ βζα 

ηα ακαβηαία ένβα ακάπηολδξ ηαζ αεθηίςζδξ ηςκ ζοζηδιάηςκ ΣΠΔ πμο πνέπεζ κα 

αλζμπμζεί μ Γήιμξ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ θεζημονβζχκ ημο.  

 Πνμδζαβνάθεζ ηαζ εζζδβείηαζ ηδ ιεεμδμθμβία ακάπηολδξ ηςκ ακαβηαίςκ ζοζηδιάηςκ 

ΣΠΔ ηαζ ηδκ οθμπμίδζδ ιδπακζζιχκ επζπεζνδζζαηήξ οπμζηήνζλδξ ηςκ ζοζηδιάηςκ 

ηαζ ηςκ πνδζηχκ ηςκ εθανιμβχκ. 

 Μενζικά βζα ηδκ ιεθέηδ, ακάπηολδ ηαζ εβηαηάζηαζεηςκ ζοζηδιάηςκ ΣΠΔ, ιε ηδκ 

αλζμπμίδζδ ηαζ ελεζδζηεοιέκςκ ηνίηςκ.  

 Πνμδζαβνάθεζ ηα κέα ζοζηήιαηα ή ηζξ κέεξ θεζημονβίεξ ζοζηδιάηςκ ΣΠΔ, 

παναημθμοεεί ηδκ ακάπηολή ημοξ ηαζ παναθαιαάκεζ ηα ζοζηήιαηα. 

(Αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ ΣΠΔ) 

 πεδζάγεζ, εβηαεζζηά ηαζ πανέπεζ οπδνεζίεξ ζοκεπμφξ ζοκηήνδζδξ δζηηοαηχκ ηυπςκ 

ηαζ ζζημζεθίδςκ, ηαθφπημκηαξ ηζξ ζπεηζηέξ ακάβηεξ ημο Γήιμο.  

 Παναημθμοεεί ηδκ πμζυηδηα ηςκ δεδμιέκςκ πμο ηδνμφκηαζ ζηα ζοζηήιαηα ΣΠΔ ημο 

Γήιμο. 

 Γζαπεζνίγεηαζ ηαζ ζοκηδνεί ηζξ εθανιμβέξ ηαζ ηζξ αάζεζξ δεδμιέκςκ πμο ζπεδζάγεζ ηαζ 

εβηαεζζηά μ Γήιμξ βζα ηζξ ακάβηεξ ημο.  

 Γζαπεζνίγεηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ ζοζηδιάηςκ ηαζ ηδξ ακάηηδζδξ δεδμιέκςκ βζα ηα 

ζοζηήιαηα ΣΠΔ πμο θεζημονβμφκ ζημ Γήιμ. 

 Μενζικά βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ηνίηςκ βζα ηδκ επελενβαζία δεδμιέκςκ, ζφιθςκα ιε 

ζπεηζηέξ ακάβηεξ ημο Γήιμο.  

 Δηπαζδεφεζ ημοξ πνήζηεξ ηςκ ζοζηδιάηςκ ΣΠΔ ημο Γήιμο ηαζ ιενζικά βζα ηδκ 
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πανμπή ηάεε είδμοξ οπμζηήνζλδξ πνμξ ημοξ πνήζηεξ, χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα 

θεζημονβμφκ ηαζ κα αλζμπμζμφκ απμηεθεζιαηζηά ηα ζοζηήιαηα. Μενζικά βζα ηδ 

θεζημονβία ζπεηζηχκ Helpdesk βζα ηζξ ακάβηεξ ηςκ πνδζηχκ.  

 Μενζικά βζα ηδ δδιζμονβία ηςκ ηαηάθθδθςκ ακαθμνχκ επζηεθζηήξ πθδνμθυνδζδξ ιε 

ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ ζημζπείςκ πμο ηδνμφκηαζ ζηα πθδνμθμνζηά ζοζηήιαηα ημο 

Γήιμο. 

 Μενζικά βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ ααειχκ αζθαθείαξ ηδξ πνυζααζδξ ζηζξ πθδνμθμνίεξ 

πμο ηδνμφκηαζ ζηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα ημο Γήιμο, χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ 

ειπζζηεοηζηυηδηα ημοξ. Δλαζθαθίγεζ ηδκ αζθάθεζα ηςκ δεδμιέκςκ ηαζ ηδ αεθηίςζδ 

ηδξ πνδζηζηυηδηαξ ηςκ ζζημζεθίδςκ ηαζ ηςκ αάζεςκ δεδμιέκςκ ημο Γήιμο.  

 ·πεζ ηδκ εοεφκδ δζαπείνζζδξ ηςκ δζηηφςκ ιεηαθμνάξ δεδμιέκςκ LAN ηαζ WAN ημο 

δήιμο. 

(Αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο εμνπιηζκνχ ΣΠΔ) 

 Πνμζδζμνίγεζ ηζξ ακάβηεξ ηςκ δδιμηζηχκ οπδνεζζχκ ζε ελμπθζζιυ πθδνμθμνζηήξ ηαζ 

επζημζκςκζχκ, πνμζδζμνίγεζ ηζξ απαζηήζεζξ ημο ελμπθζζιμφ αοημφ ζε ακααάειζζδ ηαζ 

εζζδβείηαζ ηα ακαβηαία πνμβνάιιαηα βζα ηδκ πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ ημο 

ακαβηαίμο ελμπθζζιμφ. 

 Πνμζδζμνίγεζ ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηαζ πνμδζαβνάθεζ ηαζ εζζδβείηαζ ηδ 

ιεεμδμθμβία πνμιήεεζαξ ηαζ εβηαηάζηαζδξ ημο ακαβηαίμο ελμπθζζιμφ πθδνμθμνζηήξ 

ηαζ επζημζκςκζχκ.  

  Μενζικά βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ παναθααήξ ηαζ ηδκ εβηαηάζηαζδ ημο 

ακαβηαίμο ελμπθζζιμφ ΣΠΔ.  

 Μενζικά βζα ηδκ άνηζα θεζημονβία ημο δζηηφμο ηςκ ηεκηνζηχκ ηαζ πενζθενεζαηχκ 

ζοζηδιάηςκ. 

 Δζζδβείηαζ ηδ εέζπζζδ ηακυκςκ αζθαθμφξ πνήζδξ ημο δζηηφμο ηαζ ηςκ ζοζηδιάηςκ 

ΣΠΔ ηαζ παναημθμοεεί ηαζ εθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ ηακυκςκ αοηχκ.  

 Μενζικά βζα ηδκ ζοκεπή ζοκηήνδζδ ηαζ ηδκ απμηαηάζηαζδ αθααχκ ημο ελμπθζζιμφ 

ΣΠΔ ημο Γήιμο.  

(Γεληθέο Αξκνδηφηεηεο ΣΠΔ) 

 Τπμζηδνίγεζ ηδκ εηπθήνςζδ ημο ένβμο ημο ΚΟ..Δ. (Κμιαζηυ διείμ Δπαθήξ) ημο 

Γήιμο, υπςξ πνμαθέπεηαζ ζημ άνενμ 19 ημο Ν. 3882/2010 (ΦΔΚ Α‘ 166) ηαζ 

εθανιυγεζ ηζξ δζαηάλεζξ ημο Κεθ. Α ημο Ν. 4305/2014 ζπεηζηά ιε ηδκ ακμζπηή δζάεεζδ 

ηαζ πεναζηένς πνήζδ εββνάθςκ, πθδνμθμνζχκ ηαζ δεδμιέκςκ ημο δδιμζίμο ημιέα. 

 

2.3.2.3 Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Σοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης 

Ζ Γζεφεοκζδ Σμπζηήξ ηαζ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ είκαζ ανιυδζα βζα ηδκ πνμζηαζία ηαζ 
ακάπηολδ ηδξ θοηζηήξ παναβςβήξ, ηδξ γςζηήξ παναβςβήξ ηαζ ηδξ αθζείαξ ζηδκ 
πενζμπή ημο Γήιμο, ηδκ οπμζηήνζλδ ημο αβνμηζημφ ηυζιμο βζα ηδκ αεθηίςζδ ηςκ 

ιεευδςκ ενβαζίαξ ηαζ ηδκ ηαθφηενδ μνβάκςζδ ηςκ αβνμηζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ, ηδκ 
παναημθμφεδζδ, αδεζμδυηδζδ ηαζ επμπηεία ηςκ ειπμνζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ζηδκ 
πενζμπή ημο Γήιμο, ηδκ πνμζηαζία ημο ηαηακαθςηή, ηδκ πνμχεδζδ ηδξ 
απαζπυθδζδξ, ηδκ εθανιμβή εκενβεζχκ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ, ηδ θεζημονβία ηςκ 
δδιμηζηχκ ζθαβείςκ ηαζ ηδκ ηήνδζδ ημο ανπείμο ηδξ Γζεφεοκζδξ.  

 

Σμήμα Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ 

Πεπιγπαθή 
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Σμ Σιήια Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ έπεζ ανιμδζυηδηεξζημοξ ημιείξ ηδξ θοηζηήξ ηαζ γςζηήξ 
παναβςβήξ ηαζηδξ αθζείαξ: 

(Αξκνδηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο θπηηθήο παξαγσγήο) 

 

 Δνεοκά ηαζ ιεθεηά ηάεε εέια βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ βεςνβίαξ, ηαεχξ ηαζ ηδ 

δζαηήνδζδ ημο βεςνβζημφ πθδεοζιμφ ζηζξ εζηίεξ ημο. 

 Μενζικά βζα ηδκ ακάπηολδ, πνμζηαζία, εηηίιδζδ ηαζπαναημθμφεδζδ ηδξ θοηζηήξ 

παναβςβήξ. 

 Πνμςεεί πνμβνάιιαηα εβηαηάζηαζδξ κέςκ αβνμηχκηαζ ιενζικά βζα ηδ ζφκδεζδ 

αβνμηζηήξ παναβςβήξ ηαζημονζζηζηήξ ακάπηολδξ, ζε ζοκενβαζία ιε ηα ηιήιαηαηδξ 

Γζεφεοκζδξ. 

 Δηηζιά ηαζ παναημθμοεεί ηδ βεςνβζηή παναβςβή, ηζξ απμθαιαακυιεκεξ απυ ημοξ 

παναβςβμφξ ηζιέξ βεςνβζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ ηδκ πμνεία ηςκ αβμνχκ ηςκ βεςνβζηχκ 

πνμσυκηςκ ηαζ ιενζικά βζα ηδ θήρδ ακηζπνμζςπεοηζηχκ ηζιχκ πνμσυκηςκ.  

 οκενβάγεηαζ ιε ηδκ Σεπκζηή οπδνεζία βζα ηδ ιεθέηδηαζ εηηέθεζδ ένβςκ ηεπκζηήξ 

οπμδμιήξ, ημπζηήξ ζδιαζίαξ, πμο αθμνμφκ ζηδ βεςνβία ηαζ, ζδίςξ, αοηχκ 

πμοζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ αβνμηζηή μδμπμζία, ηδκ ηαηαζηεοήθζικμδελαιεκχκ, ηα ένβα 

αεθηίςζδξ αμζημηυπςκ ηαζηα εββεζμαεθηζςηζηά ένβα. 

 Αζηεί ηδκ επμπηεία ηςκ Σμπζηχκ Ονβακζζιχκ ΔββείςκΒεθηζχζεςκ (Σ.Ο.Δ.Β.), ηςκ 

Πνμζςνζκχκ Γζμζημοζχκ Δπζηνμπχκ (Π.Γ.Δ.) ηαζ ηςκ Σμπζηχκ Δπζηνμπχκ 

Άνδεοζδξ(Σ.Δ.Α.) ζφιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ. 

 Μενζικά βζα ηδκ εφνοειδ θεζημονβία ημο ΓναθείμοΓεςνβζηήξ Ακάπηολδξ ημο Γήιμο. 

Παναημθμοεεί ηδ θεζημονβία ημο Γναθείμο αοημφ πανέπμκηαξ ηαηεοεφκζεζ ηαζ 

πνυηοπα βζα ηδ δνάζδ ημο. 

 οκενβάγεηαζ ιε ζδνφιαηα ένεοκαξ ηδξ αβνμηζηήξπαναβςβήξ, εκδιενχκεζ ημκ 

αβνμηζηυ πθδεοζιυ βζα ηζξ αεθηζςιέκεξ ιεευδμοξ παναβςβήξ ηαζ μνβάκςζδξ 

ηςκεηιεηαθθεφζεςκ, βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηεπκζηχκ, μζημκμιζηχκ ηαζ δζανενςηζηχκ 

πνμαθδιάηςκ, ζημ πθαίζζμ ηςκπνμβναιιάηςκ ημο Τπμονβείμο Αβνμηζηήξ 

Ακάπηολδξηαζ ιενζικά βζα ηδκ εονφηενδ δζάδμζδ ζημκ αβνμηζηυηυζιμ, ιέζς 

εηπαζδεοηζηχκ πνμβναιιάηςκ, βκχζεςκβζα ηδκ εθανιμβή αεθηζςιέκςκ ιεευδςκ 

ηαθθζένβεζαξ. 

 Μενζικά βζα ηδκ ηαθφηενδ μνβάκςζδ ηςκ βεςνβζηχκεηιεηαθθεφζεςκ ζημ πθαίζζμ 

ζπεδίςκ αεθηίςζδξ. 

 Δζζδβείηαζ βζα ηδκ πμνήβδζδ/ακακέςζδ, ακάηθδζδ ήιεηααίααζδ αδεζχκ θεζημονβίαξ 

ηαηαζηδιάηςκ θζακζηήξπχθδζδξ αβνμηζηχκ θανιαηεοηζηχκ πνμσυκηςκ.  

 Δζζδβείηαζ βζα ημκ ηαεμνζζιυ ημο ακχηαημο ανζειμφαδεζχκ οπαίενζμο πθακυδζμο 

ειπμνίμο ηαζ ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ Δπζηνμπήξ Τπαίενζμο Πθακυδζμο Διπμνίμο.  

 Δζζδβείηαζ βζα ηδκ έηδμζδ απμθάζεςκ βζα ηδκ ίδνοζδ,ηδ δζάθοζδ ηαζ ημκ ηαεμνζζιυ 

ημο ηνυπμο ηδξ εκ βέκεζθεζημονβίαξ Λασηχκ Αβμνχκ, ζφιθςκα ιε ηδκ 

ηείιεκδκμιμεεζία, πενζθαιαακμιέκδξ ηδξ πμνήβδζδξ επαββεθιαηζηχκ ηαζ 

παναβςβζηχκ αδεζχκ, ηαεχξ ηαζ ηάεε άθθμο ζοκαθμφξ ακηζηεζιέκμο.  

 Δζζδβείηαζ βζα ηδκ πμνήβδζδ αδεζχκ παναβςβχκ πμο δζαεέημοκ ηα αβνμηζηά ημοξ 

πνμσυκηα ημοξ ζε θασηέξ αβμνέξ. 

 ·πεζ ηδκ εοεφκδ δζαπείνζζδξ ηςκ δδιμηζηχκ βεςηνήζεςκ.  

 

(Αξκνδηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο δσηθήο παξαγσγήο) 
 

 Δνεοκά ηαζ ιεθεηά ηάεε εέια βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ ηηδκμηνμθίαξ, ηαεχξ ηαζ ηδ 

δζαηήνδζδ ημο ηηδκμηνμθζημφ πθδεοζιμφ ζηζξ εζηίεξ ημο. 
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 Μενζικά βζα ηδκ ακάπηολδ, πνμζηαζία, εηηίιδζδ ηαζ παναημθμφεδζδ ηδξ γςζηήξ 

παναβςβήξ. 

 οκενβάγεηαζ ιε ηδκ Σεπκζηή οπδνεζία βζα ηδ ιεθέηδ ηαζ ηδκ εηηέθεζδ ένβςκ ηεπκζηήξ 

οπμδμιήξ, ημπζηήξ ζδιαζίαξ, πμο αθμνμφκ ζηδκ ηηδκμηνμθία υπςξ π.π ηα ένβα 

αεθηίςζδξ αμζημηυπςκ.  

 Μενζικά βζα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ αμζημηυπςκ.  

 οκενβάγεηαζ ιε ζδνφιαηα ένεοκαξ ηδξ ηηδκμηνμθζηήξ παναβςβήξ, εκδιενχκεζ ημκ 

αβνμηζηυ πθδεοζιυ βζα ηζξ αεθηζςιέκεξ ιεευδμοξ παναβςβήξ ηαζ μνβάκςζδξ ηςκ 

ηηδκμηνμθζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ, βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηεπκζηχκ, μζημκμιζηχκ ηαζ 

δζανενςηζηχκ πνμαθδιάηςκ, ζημ πθαίζζμ ηςκ πνμβναιιάηςκ ημο Τπμονβείμο 

Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ εονφηενδ δζάδμζδ ζημκ αβνμηζηυ ηυζιμ, 

ιέζς εηπαζδεοηζηχκ πνμβναιιάηςκ, βκχζεςκ βζα ηδκ εθανιμβή 

αεθηζςιέκςκιεευδςκ ηηδκμηνμθζηήξ παναβςβήξ. 

 Μενζικά βζα ηδκ εθανιμβή ηαζ ημκ έθεβπμ ημο ζοζηήιαημξ ακαβκχνζζδξ ηαζ 

ηαηαβναθήξ ημο γςζημφ ηεθαθαίμο ημο Γήιμο (εκχηζα βζα ηδκ αημιζηή ακαβκχνζζδ 

ηςκ γχςκ, δθεηηνμκζηέξ αάζεζξ δεδμιέκςκ, δζαααηήνζα γχςκ, ηήνδζδ αημιζηχκ 

Μδηνχςκ). 

 Δζζδβείηαζ βζα ηδκ πμνήβδζδ αδεζχκ θεζημονβίαξ ηαηαζηδιάηςκ ηαζ εβηαηαζηάζεςκ 

πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ειπυνζμ ή ηδκ αλζμπμίδζδ γχςκ (ηαηαζηήιαηα δζαηήνδζδξ, 

ειπμνίαξ ηαζ δζαηίκδζδξ γχςκ, ηαηαζηήιαηα πχθδζδξ ζηφθςκ ή βαηχκ, 

ηηδκμπηδκμηνμθζηέξ εβηαηαζηάζεζξ, αοημηίκδηα πμο ιεηαθένμοκ γχα, γςμθμβζημί 

ηήπμζ). 

 Δζζδβείηαζ βζα ηδκ πμνήβδζδ, ακακέςζδ, ακάηθδζδ ή ιεηααίααζδ αδεζχκ θεζημονβίαξ 

ηαηαζηδιάηςκ θζακζηήξ πχθδζδξ ηηδκζαηνζηχκ θανιαηεοηζηχκ πνμσυκηςκ.  

 Δθανιυγεζ, μνβακχκεζ ηαζ επμπηεφεζ ηδκ ηεπκδηή ζπενιαηέβποζδ ηαζ ημκ 

ζοβπνμκζζιυ ημο μίζηνμο ηςκ γχςκ.  

 Γκςιαηεφεζ βζα ηδκ οβεζμκμιζηή ηαηαθθδθυηδηα ηςκ γχςκ, υηακ πνυηεζηαζ βζα 

πθακυδζα έηεεζδ γχςκ. 

 Δζζδβείηαζ βζα ηδκ πμνήβδζδ άδεζαξ βζα ηδ θεζημονβία ηηδκζαηνζημφ βναθείμο βζα ηα 

παναβςβζηά γχα, εζδζηήξ άδεζαξ βζα ηδκ απμεήηεοζδ θανιαηεοηζηχκ ηηδκζαηνζηχκ 

πνμσυκηςκ ηαζ αδεζχκ, θεζημονβίαξ ζδζςηζηχκ ηηδκζαηνείςκ ηαζ ηηδκζαηνζηχκ ηθζκζηχκ, 

ηα μπμία ηαζ επμπηεφεζ. 

 Δθανιυγεζ πνμβνάιιαηα βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ θμζιςδχκ ηαζ παναζζηζηχκ 

κμζδιάηςκ γχςκ, ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ οπδνεζία Γδιυζζαξ Τβείαξ, βζα ηα 

κμζήιαηα πμο ιεηαδίδμκηαζ ηαζ ζημκ άκενςπμ.  

 Δπζαάθθεζ ή αίνεζ οβεζμκμιζηά ιέηνα, θυβς ειθάκζζδξ αανζάξ επζγςμηίαξ βζα ηδκ 

έηδμζδ πζζημπμζδηζηχκ πνμξ ιεηαθμνά γχςκ. 

 Μενζικά βζα ημκ έθεβπμ ηςκ ακεπζηήνδηςκ παναβςβζηχκ γχςκ. 

 

(Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο) 
 

 οκενβάγεηαζ ιε ημοξ αβνυηεξ ηαζ ηζξ ζοκεηαζνζζηζηέξ μνβακχζεζξ ημοξ βζα ηδκ 

δζενεφκδζδ ηαζ επζζήιακζδ ηςκ ηεπκζηχκ ηαζ μζημκμιζηχκ πνμαθδιάηςκ ηςκ 

βεςνβζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ. 

 Πανέπεζ ηεπκζηή αμήεεζα βζα ηδκ εθανιμβή αεθηζςιέκςκ ιεευδςκ ενβαζίαξ, ιε 

ζημπυ ηδ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ παναβμιέκςκ πνμσυκηςκ ηαζ ηδ ιείςζδ ημο 

ηυζημοξ παναβςβήξ ημοξ. 

 Μενζικά βζα ηδκ μνβάκςζδ ηςκ βεςνβζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ ηαζ ηδκ εκ βέκεζ 

ακηζιεηχπζζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ζηα δζάθμνα ζηάδζα ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ 

ζηα πθαίζζα ηςκ εηάζημηε εθανιμγμιέκςκ πνμβναιιάηςκ βεςνβζηήξ ηαζ 
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ηηδκμηνμθζηήξ ακάπηολδξ. 

 Γζεκενβεί επζηυπζμοξ εθέβπμοξ, φζηενα απυ εκημθή ημο Σιήιαημξ Αβνμηζηήξ 

Ακάπηολδξ ιε ζημπυ ηδκ οθμπμίδζδ ημζκμηζηχκ πνμβναιιάηςκ (μζημκμιζηέξ 

εκζζπφζεζξ ζηδ θοηζηή ηαζ γςζηή παναβςβή) ηαζ ιενζικά βζα ηδκ πμνήβδζδ 

αεααζχζεςκ (αβνμηζηά αοημηίκδηα, αβνμηζηέξ απμεήηεξ, θασηέξ αβμνέξ, εηηίιδζδ 

γδιζχκ η.θπ.). 

 Δκδιενχκεζ ημ Σιήια Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ βζα ηα γδηήιαηα ηδξ πενζμπήξ πμο 

αθμνμφκ ημκ αβνμηζηυ ηυζιμ ηαζ θαιαάκεζ ηαηεοεφκζεζξ ηαζ πνυηοπα βζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζή ημοξ.  
 

(Αξκνδηφηεηεο ηνκέα αιηείαο) 
 

 Οζ ανιμδζυηδηεξ ζημκ ημιέα ηδξ αθζείαξ, είκαζ ζε ακαζημθή ηαζ δφκακηαζ κα αζηδεμφκ, 

εθυζμκ ιεηαθενεμφκ ιε Τπμονβζηή Απυθαζδ ζημοξ δήιμοξ. 

 Δκδεζηηζηά, ανιμδζυηδηεξ ημο Σιήιαημξ είκαζ μζ ηάηςεζ:  

 Γζεκενβεί υθεξ ηζξ ηαηάθθδθεξ δναζηδνζυηδηεξ βζα ηδκ άζηδζδ επμπηείαξ ηαζ εθέβπμο 

ζημκ ημιέα ηδξ αθζείαξ ζηδκ πενζμπή δζηαζμδμζίαξ ημο Γήιμο. 

 Δνεοκά ηαζ ιεθεηά ηάεε εέια βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ αθζείαξ, ηαεχξ ηαζ ηδ δζαηήνδζδ 

ημο αθζεοηζημφ πθδεοζιμφ ζηζξ εζηίεξ ημο. 

 οκενβάγεηαζ ιε ηδκ Σεπκζηή οπδνεζία βζα ηδ ιεθέηδ ηαζ ηδκ εηηέθεζδ ένβςκ ηεπκζηήξ 

οπμδμιήξ, ημπζηήξ ζδιαζίαξ, πμο αθμνμφκ ζηδκ αθζεία. 

 Μενζικά βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ θεζημονβία αθζεοηζηχκ ηαηαθοβίςκ, οπμδμιχκ ηαζ 

ελμπθζζιχκ ζε θζιέκεξ αθζεοηζημφξ ή θζιέκεξ πμο ελοπδνεημφκ αθζεοηζηά ζηάθδ.  

 Γκςιμδμηεί βζα ηδκ παναπχνδζδ, ιίζεςζδ ηαζ ακα ιίζεςζδ οδάηζκςκ εηηάζεςκ βζα 

ηδκ ίδνοζδ, επέηηαζδ ηαζ ιεηεβηαηάζηαζδ ιμκάδςκ οδαημηαθθζένβεζαξ εκηαηζηήξ ή 

διζεκηαηζηήξ ιμνθήξ ηςκ ζπεομηνυθςκ οδάηςκ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ πμνήβδζδ άδεζαξ 

ίδνοζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ημοξ.  

 οβηεκηνχκεζ ηαζ ηδνεί ζημζπεία ηςκ οδαημηαθθζενβεζχκ ηαζ ηδξ αθζείαξ ζηα εζςηενζηά 

φδαηα ηαεχξ ηαζ ζημζπεία ηςκ πάζδξ θφζεςξ αθζεοηζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ.  

 Καηανηίγεζ ιεθέηεξ ηαζ ζοκηάζζεζ εηθασηεοιέκα έκηοπα πμο αθμνμφκ δναζηδνζυηδηεξ 

εαθάζζζαξ αθζείαξ, οδαημηαθθζενβεζχκ ηαζ πνμζηαζίαξ ηςκ οδάηζκςκ 

μζημζοζηδιάηςκ ηαζ δζμνβακχκεζ εκδιενςηζηέξ ζοκακηήζεζξ ιε αθζείξ, 

οδαημηαθθζενβδηέξ ηαζ βεκζηά ενβαγυιεκμοξ ζε επζπεζνήζεζξ ημο αθζεοηζημφ ημιέα. 

 Δζζδβείηαζ ηδ θήρδ απμθάζεςκ βζα ηδκ ακάπηολδ ηαζνφειζζδ γδηδιάηςκ ημο ημιέα 

ηδξ αθζείαξ ζηδκ πενζμπήημο Γήιμο, ζφιθςκα ιε ηζξ δζηαζμδμζίεξ πμο δίδμκηαζζημ 

Γήιμ ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ. Οζ απμθάζεζξ αοηέξαθμνμφκ ζδίςξ:  

(α) ηδκ ηαηαζηνμθή, εηπμίδζδ ηαζ έβηνζζδ ημο απμηεθέζιαημξ ηδξ ζπεηζηήξ 
δδιμπναζίαξ ή δζάεεζδξ ηςκ δδιεοεέκηςκ οθζηχκ ηαζ ιέζςκ αθζείαξ, 
(α) ηδκ εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ ακάπηολδξ ηςκ ζπεομηαθθζενβεζχκ ιε ηδκ 

έβηαζνδ ηαζ επανηή παναβςβή ημο ακαβηαζμφκημξ βυκμο βζα ημκ εθμδζαζιυ ιε αοηυκ 
ηςκ εκδζαθενμιέκςκ ζδζςηχκ πεζηνμθμηαθθζενβδηχκ, 
(β) ηδκ έβηνζζδ βζα ηδ δζεκένβεζα ειπθμοηζζιμφ πμηαιχκ ηαζ ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ 
απαβμνεοηζηήξ πενζυδμο αθζείαξ ιε ηάεε ιέζμ ηαζ ενβαθείμ ζημοξ πμηαιμφξ, 
(δ) ηδκ πμνήβδζδ άδεζαξ ζε αθζεοηζηά ζηάθδ βζα δζεκένβεζα δμηζιαζηζηήξ αθζείαξ, 
(ε) ηδκ ηήνδζδ ζημζπείςκ ηςκ πάζδξ θφζεςξ αθζεοηζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ, 

ζη) ηδ δζάεεζδ ζε δδιυζζεξ οπδνεζίεξ ή ζε ενεοκδηζηά ζδνφιαηα ή ζε κμιζηά  
πνυζςπα ημο δδιυζζμο ημιέα ηςκ πθςηχκ ιέζςκ, ενβαθείςκ ηαζ θμζπμφ 
ελμπθζζιμφ πμο δδιεφεδηε, εθυζμκ δεκ έπεζ πθεζζηδνζαζεεί, 
(γ) ηδκ έβηνζζδ βζα δζεκένβεζα αεθδηζηήξ αθζείαξ, 
(δ) ηδκ επζαμθή εζδζηχκ ή πνυζεεηςκ πενζμνζζηζηχκ ιέηνςκ ηδξ αθζείαξ βζα 
πμηάιζμοξ ηαζ άθθμοξ οδάηζκμοξ πχνμοξ, 

(ε) ηδκ έβηνζζδ ακηζηαηάζηαζδξ αθζεοηζημφ ζηάθμοξ, 
(ζ) ηδκ επζαμθή ηονχζεςκ ζε υζμοξ δεκ πανέπμοκ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηδκ 
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παναβςβή ηαζ αλία αθζεοιάηςκ ηςκ επαββεθιαηζηχκ αθζεοηζηχκ ζηαθχκ, 
(ζα) ηδ ζφιθςκδ βκχιδ βζα ηδκ εζζαβςβή απυ ημ ελςηενζηυ γχκηςκ οδνυαζςκ γχςκ 
ηαζ θοηχκ ή θοηχκ ή ηςκ αοβχκ ημοξ βζα ηεπκδηή εηηνμθή ή ειπθμοηζζιυ οδάηςκ,  
(ζα) ηδκ έβηνζζδ ηδξ πμνήβδζδξ απυ ηζξ ανιυδζεξ ανπέξ, αδεζχκ αθζείαξ ζηα 
επαββεθιαηζηά ή εναζζηεπκζηά ζηάθδ αθζείαξ, 
(ζβ) ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ δζάνηεζαξ, έκανλδξ ηαζ θήλδξ ηδξ απαβμνεοηζηήξ πενζυδμο 

αθζείαξ ζημοξ πμηαιμφξ πςνζηήξ ανιμδζυηδηαξ ημο Γήιμο, 
(ζδ) ηδκ έηηαηηδ ακαζημθή ηςκ αδεζχκ αθζείαξ ηαζ ζπμββαθζείαξ βζα μνζζιέκδ πενίμδμ 
ζε πενζμπή πςνζηήξ ανιμδζυηδηαξ ημο Γήιμο, υηακ ημ επζαάθθεζ δ πνμζηαζία ηδξ 
ζπεομπαναβςβήξ ηαζ δ νφειζζδ ηδξ αθζείαξ ηαζ ζπμββαθζείαξ, 
(ζε) ηδκ πνυηαζδ βζα εββναθή πζζηχζεςκ βζα απαθθμηνίςζδ οδάηζκςκ ηαζ πενζαίςκ 
εηηάζεςκ, 

(ζζη) ηδκ αλζμπμίδζδ, ζπεομηνμθζηά, ηςκ ιδ εηιεηαθθεφζζιςκ ηεθιάηςκ ή άβμκςκ 
εηηάζεςκ ζε ζοκενβαζία ιε ηζξ οπδνεζίεξ, 
(ζγ) ηδ ζφζηαζδ ηνζιεθχκ ζοιαμοθίςκ εηδίηαζδξ αθζεοηζηχκ πνμζθοβχκ,  
(ζδ) ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ θεζημονβία αθζεοηζηχκ ηαηαθοβίςκ, οπμδμιχκ ηαζ ελμπθζζιχκ 
ζε θζιέκεξ αθζεοηζημφξ ή θζιέκεξ πμο ελοπδνεημφκ αθζεοηζηά ζηάθδ, 
(ζε) Σδκ ακηζιεηχπζζδ εειάηςκ ηαζ ηδκ εζζήβδζδ ιέηνςκ πμο αθμνμφκ ζηδ δζαηίκδζδ, 

ιεηαπμίδζδ, ηοπμπμίδζδ, ζοκηήνδζδ ηαζ ειπμνία ηςκ αθζεοηζηχκ πνμσυκηςκ ζε 
ζοκενβαζία ιε ανιυδζεξ οπδνεζίεξ ηαζ θμνείξ. 

 Δζζδβείηαζ ηδκ πμνήβδζδ αδεζχκ ζημκ ημιέα ηδξ αθζείαξ ζηδκ πενζμπή ημο Γήιμο, 

ζφιθςκα ιε ηζξ δζηαζμδμζίεξ πμο δίδμκηαζ ζημ Γήιμ ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ. 

Οζ άδεζεξ αοηέξ αθμνμφκ ζδίςξ:  
(α) ηα αθζεοηζηά ζηάθδ βζα ηδ δζεκένβεζα δμηζιαζηζηήξ αθζείαξ, 
(α) ηζξ εναζζηεπκζηέξ άδεζεξ αθζείαξ, ζφιθςκα ιε ηδκ εηάζημηε ζζπφμοζα κμιμεεζία,  

(β) ηδ πνήζδ ηαηαδοηζηχκ ζοζηεοχκ ζε πενζπηχζεζξ δζελαβςβήξ ενεοκχκ, 
(δ) ηζξ επαββεθιαηζηέξ άδεζεξ αθζείαξ, 
(ε) ηδ ιεηααίααζδ ηονζυηδηαξ επαββεθιαηζηήξ άδεζαξ αθζείαξ ζηάθμοξ, 
(ζη) ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ιδπακήξ αθζεοηζημφ ζηάθμοξ, 
(γ) ηδκ άδεζα αθζείαξ βυκμο ζπεφςκ ηαζ θμζπχκ οδνυαζςκ μνβακζζιχκ,  
(δ) ηδκ έβηνζζδ ακηζηαηάζηαζδξ αθζεοηζημφ ζηάθμοξ 

 

Σμήμα Δμποπικών Γπαζηηπιοηήηων 

Πεπιγπαθή 

Σμ Σιήια Διπμνζηχκ Γναζηδνζμηήηςκ:  

 Μεθεηά ηαζ εζζδβείηαζ ηδ νφειζζδ εειάηςκ ειπμνζηήξ δναζηδνζυηδηαξ πμο 

επδνεάγμοκ ηζξ θεζημονβίεξηαζ ημ πενζαάθθμκ ηδξ πυθδξ ηαζ ηδκ πμζυηδηα γςήξ 

ηςκηαημίηςκ, ζφιθςκα ιε ηζξ δζηαζμδμζίεξ πμο δίδμκηαζζημ Γήιμ ιε ηζξ ζζπφμοζεξ 

δζαηάλεζξ. Σα εέιαηα αοηάαθμνμφκ ζδίςξ:  

(α) Σμκ ηαεμνζζιυ ηςκ πχνςκ ηαζ ηςκ υνςκ θεζημονβίαξ ηςκ οπαίενζςκ ειπμνζηχκ 
δναζηδνζμηήηςκ (θασηέξαβμνέξ ηαζ ειπμνμπακδβφνεζξ), 
(α) ηδ θήρδ απυθαζδξ ζπεηζηά ιε ημκ ηαεμνζζιυ ηςκςνχκ ακμίβιαημξ, ιεζδιανζκήξ 

δζαημπήξ ηαζ ηθεζζίιαημξ ηςκ θανιαηείςκ ηαζ θανιαηαπμεδηχκ, ηαεχξ ηαζημκ 
ηαεμνζζιυ βζα ηάεε έημξ ημο ανζειμφ ηςκ θανιαηείςκ πμο δζδιενεφμοκ ηαζ 
δζακοηηενεφμοκ, 
(β) ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ εζδζηυηενςκ υνςκ ηαζ πνμτπμεέζεςκ βζα ηδκ ίδνοζδ ηαζ 
εβηαηάζηαζδ ηαηαζηδιάηςκ ηαζ επζπεζνήζεςκ, ζημ ααειυ πμο επδνεάγμοκ ημ  
πενζαάθθμκ ηαζ ηζξ θεζημονβίεξ ηδξ πυθδξ, 

(δ) ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ υνςκ ηαζ ηςκ ςνχκ θεζημονβίαξ ιμοζζηήξ ζε ηαηαζηήιαηα, 
(ε) ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ ςνχκ έκανλδξ ηαζ θήλδξ ηδξ ενβαζίαξ ηςκ καοηενβαηχκ ηαζ 
ηςκ ανηενβαηχκ,  
(ζη) ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ πνμκζηχκ μνίςκ θεζημονβίαξηαηαζηδιάηςκ ηαζ επζπεζνήζεςκ,  
(γ) ηδκ έβηνζζδ ηδξ θεζημονβίαξ Κονζαηάηζηςκ Αβμνχκ,  
(δ) ηδκ ζοβηνυηδζδ Δπζηνμπχκ βζα ημκ έθεβπμ ηςκπςθδηχκ, παναβςβχκ 

ηαζεπαββεθιαηζχκ ηςκ θασηχκαβμνχκ,  
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(ε) ηδκ εθανιμβή ηδξ ζζπφμοζαξ κμιμεεζίαξ βζα ηδπμνήβδζδ αδεζχκ εηιεηάθθεοζδξ 
πενζπηένςκ,  

 Παναημθμοεεί ηαζ εθέβπεζ ηδκ εθανιμβή ηςκ απμθάζεςκ ηςκ ζπεηζηχκ ιε ηα 

πνμδβμφιεκα εέιαηα ειπμνζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ εζζδβείηαζ ηδ θήρδ 

ιέηνςκ,ζφιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ. 

 Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαηάλεςκ πμο αθμνμφκ ηαγχα ζοκηνμθζάξ ηαζ ηδκ ηήνδζδ 

ηςκ δζαηάλεςκ ηδξ ημονζζηζηήξ κμιμεεζίαξ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ ημονζζηζημφ 

εκδζαθένμκημξ ηαηά ηζξ εζδζηυηενεξ πνμαθέρεζξ ημο κυιμο. 

 

(Αξκνδηφηεηεο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή) 
 

 Μενζικά βζα ηδκ πνμζηαζία ημο ηαηακαθςηή ιε ηδδδιζμονβία ηαζ θεζημονβία 

ιδπακζζιχκ εκδιένςζήξ ημο(π.π. Γναθείμ Δκδιένςζδξ Καηακαθςηή). 

 Δζζδβείηαζ βζα ηδ ζφζηαζδ ηδξ επζηνμπήξ θζθζημφ δζαηακμκζζιμφ βζα ηδκ ελχδζηδ 

επίθοζδ ηςκ δζαθμνχκακάιεζα ζε πνμιδεεοηέξ ηαζ ζε ηαηακαθςηέξ ή 

εκχζεζξηαηακαθςηχκ, ηδνεί ανπεία ηςκ πμνζζιάηςκ ηδξ μζηείαξεπζηνμπήξ, ηαεχξ ηαζ 

Μδηνχμ ηαηακαθςηχκ.  

 

(Αξκνδηφηεηεο ρνξήγεζεο αδεηψλ εκπνξηθψλ θαη γεληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ) 
 

 Δζζδβείηαζ ηδκ πμνήβδζδ αδεζχκ βζα ηδκ άζηδζδ ειπμνζηχκ ηαζ βεκζηχκ 

επζπεζνδιαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, ζφιθςκα ιε ηζξ δζηαζμδμζίεξ πμο δίδμκηαζ ζημ 

Γήιμ ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ. Οζ άδεζεξ αοηέξ αθμνμφκ ζδίςξ: 

(α) Σδκ ίδνοζδ, θεζημονβία ηαζ εβηαηάζηαζδ ηςκ ηαηαζηδιάηςκ ηαζ επζπεζνήζεςκ, μζ 
υνμζ θεζημονβίαξ ηαζ εβηαηάζηαζδξ ηςκ μπμίςκ ηαεμνίγμκηαζ απυ ηδκ κμιμεεζία ηαζ 

ημοξ ακηίζημζπμοξ οβεζμκμιζημφξ ηακμκζζιμφξ  
ηαζ δζαηάλεζξ, 
(α) ηδκ ίδνοζδ ηαζ θεζημονβία ηαηαζηδιάηςκ οβεζμκμιζημφ εκδζαθένμκημξ (αθ. άνενμ 
80 ημο ΚΓΚ), 
(β) ηδκ εβηαηάζηαζδ ηαζ θεζημονβία ηζκδιαημβνάθςκ, εεάηνςκ ηαζ πανειθενχκ 
επζπεζνήζεςκ ηαζ ηδ δζεκένβεζα ηςκ πνμαθεπμιέκςκ επζεεςνήζεςκ, 

(δ) ηδκ ίδνοζδ ηαζ θεζημονβία παζδυημπςκ, ηαζ δζαθυνςκ ροπαβςβζηχκ 
δναζηδνζμηήηςκ, υπςξ θμφκα πάνη, ηζίνημ, πίζηεξ αοημηζκδηζδίςκ, ιμοζζηχκ 
ζοκαοθζχκ ηαζ άθθςκ ηαθθζηεπκζηχκ εηδδθχζεςκ, πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηδκ 
ηείιεκδ κμιμεεζία, 
(ε) ηα ηεπκζηά ροπαβςβζηά παίβκζα ηαζ ηδκ πανμπή οπδνεζζχκ δζαδζηηφμο,  
(ζη) ηδ θεζημονβία ιμοζζηχκ μνβάκςκ,  

(γ) ηδκ άζηδζδ οπαίενζμο ζηάζζιμο ειπμνίμο, ειπμνμπακδβφνεςκ ηαζ οπαίενζςκ 
πνζζημοβεκκζάηζηςκ αβμνχκ, 
(δ) ηα γςήθαηα μπήιαηα, 
(ε) ηδκ εβηαηάζηαζδ ηαζ πνήζδ ημο μζηήιαημξ βζα ηδκ άζηδζδ δναζηδνζυηδηαξ απυ 
εηδζδυιεκα πνυζςπα. 
(ζ) ηδ δζεκένβεζα δζαθήιζζδξ, ηδκ ημπμεέηδζδ πθαζζίςκ οπαίενζαξ δζαθήιζζδξ, ηδκ 

ημπμεέηδζδ επζβναθχκ πνμζδζμνζζιμφ επαββεθιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζε θοζζηά 
ηαζ κμιζηά πνυζςπα, ηαεχξ ηαζ ηδκ παναπχνδζδ πχνςκ βζα ηδκ πνμαμθή 
δναζηδνζμηήηςκ ζε κμιζηά πνυζςπα πμο επζδζχημοκ ημζκςθεθείξ ζημπμφξ, 
(ζα) ηδ θεζημονβία ηαηαζηδιάηςκ εηιίζεςζδξ ιμημπμδδθάηςκ, 
(ζα) ηδκ ίδνοζδ οπεναβμνχκ θζακζημφ ειπμνίμο.  
(ζβ) ηδ ζοιιεημπή ζε Κονζαηάηζηεξ Αβμνέξ. 

(ζδ) ηδκ άζηδζδ επαββέθιαημξ ημονέα, ημιιςηή, ηεπκίηδ πενζπμίδζδξ πενζχκ ηαζ 
πμδζχκ, ηαεχξ ηαζ ηδ ζοβηνυηδζδ ζπεηζηήξ ελεηαζηζηήξ επζηνμπήξ ηαζ Πεζεανπζημφ 
οιαμοθίμο, ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ οπδνεζία Γδι. Τβείαξ, 
(ζε) ηδ θεζημονβία εηεέζεςκ αζαθίμο, 
(ζζη) ηδκ μνβάκςζδ εηεέζεςκ (εηηυξ ηςκ Γζεεκχκ), ηδ νφειζζδ εειάηςκ θεζημονβίαξ 
ημοξ ηαζ ηδκ επμπηεία αοηχκ,  
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(ζγ) ηδκ ηαηαθθδθυηδηα εηεεζζαηχκ πχνςκ, ζηεβαζιέκςκ ιυκζια ή πνμζςνζκά ή 
οπαίενζςκ ή ιζηηχκ,  
(ζδ) ηδ πμνήβδζδ αδεζχκ εηιεηάθθεοζδξ πενζπηένςκ, ιεηααζαάζεζξ αδεζχκ, 
εηιζζεχζεζξ η.θπ. 

 Παναημθμοεεί ηαζ εθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ πνμτπμεέζεςκ οπυ ηζξ μπμίεξ 

πμνδβμφκηαζ μζ ακςηένς άδεζεξ ηαζ εζζδβείηαζ ηδ θήρδ ιέηνςκ, ζφιθςκα ιε ηζξ 

ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ π.π. ακάηθδζδ άδεζαξ, αθαίνεζδ άδεζαξ, επζαμθή πνμζηίιςκ.  

 

Σμήμα Σοςπιζμού και Απαζσόληζηρ 

Πεπιγπαθή 

Σμ Σιήια Σμονζζιμφ ηαζ Απαζπυθδζδξ: 

 Σδνεί Μδηνχα ηαζ ζημζπεία πμο αθμνμφκ ηδκ οθζζηάιεκδ ηαηάζηαζδ ημο ημονζζιμφ 

ζηδκ πενζμπή ημο Γήιμο (ημονζζηζηά αλζμεέαηα, ημονζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ, ημονζζηζηέξ 

οπμδμιέξ, ζημζπεία απαζπυθδζδξ, μζημκμιζηά ζημζπεία η.θπ.). 

 πεδζάγεζ ηαζ εζζδβείηαζ πνμβνάιιαηα δνάζεςκ πανέιααζδξ ημο Γήιμο βζα ηδκ 

ακάπηολδ ημο ημονζζιμφ ζηδκ πενζμπή ηαζ ηδκ ακααάειζζδ ηςκ πανεπμιέκςκ 

ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ, ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ ημονζζηζημφξ επαββεθιαηζημφξ 

θμνείξ ηδξ πενζμπήξ. Μενζικά βζα ηδκ εθανιμβή ηςκ πνμβναιιάηςκ αοηχκ.  

 Μενζικά βζα ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ πναβιαημπμίδζδπνμβναιιάηςκ ημονζζηζηήξ 

πνμαμθήξ ηδξ πενζμπήξ ημοΓήιμο (π.π. παναβςβή ημονζζηζημφ οθζημφ ηαζ 

εηδυζεζξπναηηζηχκ μδδβχκ βζα ημοξ ηαλζδζχηεξ, ζοιιεημπή ζεεηεέζεζξ ημονζζιμφ, 

δδιζμονβία δζηηφςκ επζημζκςκίαξ κηαζ ζοκενβαζίαξ ιε άθθεξ πενζμπέξ, εκηυξ ηαζ 

εηηυξ ηδξ πχναξ η.θπ.). 

 Μενζικά βζα ηδκ εθανιμβή ιδπακζζιχκ εκδιένςζδξ/πθδνμθυνδζδξ ηςκ 

επζζηεπηχκ ηδξ πενζμπήξ. 

 πεδζάγεζ, εζζδβείηαζ ηδκ εθανιμβή ηαζ εθανιυγεζημπζηά πνμβνάιιαηα δνάζδξ ηαζ 

ημπζηέξ πνςημαμοθίεξή ζοιιεηέπεζ ζε ακάθμβεξ δνάζεζξ ηαζ πνςημαμοθίεξ, βζαηδκ 

πνμχεδζδ ηαζ δζεφνοκζδ ηδξ απαζπυθδζδξ ζηδκπενζμπή ημο Γήιμο. 

 Μενζικά βζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξηαζ ηδξ επαββεθιαηζηήξ 

ηαηάνηζζδξ, πνμςεχκηαξ ηδκίδνοζδ ηαζ θεζημονβία Κέκηνςκ Δπαββεθιαηζημφ 

Πνμζακαημθζζιμφ ηαζ Κέκηνςκ Δπαββεθιαηζηήξ Καηάνηζζδξ,ζε ζοκενβαζία ηαζ ιε ημ 

Σιήια Παζδείαξ ηαζ Γζα ΒίμοΜάεδζδξ ηδξ Γζεφεοκζδξ Παζδείαξ, Γζα Βίμο 

Μάεδζδξ,Πμθζηζζιμφ ηαζ Αεθδηζζιμφ ηαζ ιε ηδ Γζεφεοκζδ Γζα ΒίμοΜάεδζδξ ηαζ 

Απαζπυθδζδξ ηδξ ακηίζημζπδξ Πενζθένεζαξηαζ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ 

πνμβναιιαηζηέξ επζθμβέξβζα εέιαηα επαββεθιαηζηήξ ηαηάνηζζδξ ημο πενζθενεζαημφ 

πνμβνάιιαημξ δζα αίμο ιάεδζδξ.  

 Μενζικά βζα ηδκ απμννυθδζδ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο ιε 

ηδκ ακάπηολδ ζοιαμοθεοηζηχκ δνάζεςκ πνμξ ημοξ ακένβμοξ ηαζ ηδκ πνμχεδζδ 

ίζςκ εοηαζνζχκ πνυζααζδξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ.Μενζικά βζα ηδ δδιζμονβία ηαζ 

θεζημονβία ιδπακζζιχκεκδιένςζδξ ηςκ ακένβςκ βζα ηζξ εοηαζνίεξ απαζπυθδζδξ 

ζηδκ πενζμπή.  

 

Γπαθείο Γημοηικών θαγείων 

Πεπιγπαθή 
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Σμ Γναθείμ Γδιμηζηχκ θαβείςκ είκαζ ανιυδζμ βζα ηδκ θεζημονβία ηςκ Γδιμηζηχκ 
θαβείςκ ηαζ εζδζηυηενα: 

 Δπζιεθείηαζ ηδκ ηαηάνηζζδ ημο ηακμκζζιμφ θεζημονβίαξ ηςκ Γδιμηζηχκ θαβείςκ.  

 Μενζικά βζα ηδ ζοκεπή εθανιμβή ημο ηακμκζζιμφ θεζημονβίαξ, δζμζηήζεςξ ηαζ 

δζαπεζνίζεςξ ηςκ Γδιμηζηχκ θαβείςκ ζημ πχνμ αοηχκ.  

 Μενζικά βζα ηδκ εθανιμβή ηςκ πνμαθεπυιεκςκ ζημ πνυηοπμ HACCP (Ακάθοζδ 

Κζκδφκςκ – Κνίζζια διεία Δθέβπμο) ηςκ θαβείςκ ηαζ εζζδβείηαζ ηοπυκ 

ηνμπμπμζήζεζξ ηαζ αεθηζχζεζξ ημο. 

 Δζζδβείηαζ ζπεηζηά ιε ημκ ελμπθζζιυ, ηδ αεθηίςζδ ηδξ θεζημονβζηυηδηαξ, ηαζ ηδ 

δζάεεζδ ηδξ πνήζεςξ ηςκ πχνςκ ηαζ εβηαηαζηάζεςκ ηςκ θαβείςκ, ηαεχξ ηαζ 

βζα εέιαηα πνμζηαζίαξ πενζαάθθμκημξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ θεζημονβία ημοξ.  

 Σδνεί ηα πνμαθεπυιεκα απυ ημ κυιμ ηαζ ημκ μζηείμ ηακμκζζιυ ημο Γήιμο αζαθία 

ηαζ ανπεία. 

 Σδνεί ηζξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ανπεία, πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ μζημκμιζηέξ δμζμθδρίεξ 

ηςκ πμθζηχκ ςξ πνμξ ηδ θεζημονβία ηςκ ζθαβείςκ, ηαζ ζοκενβάγεηαζ ιε ηζξ 

μζημκμιζηέξ οπδνεζίεξ βζα ηδκ απυδμζδ ηςκ εζζπναηημιέκςκ πμζχκ. 

 Δπζαθέπεζ ημ ενβαγυιεκμ ζηα θαβεία πνμζςπζηυ ηαζ θνμκηίγεζ βζα ηδκ ηήνδζδ 

ηδξ εοηαλίαξ ηαζ ηδξ ηαεανζυηδηαξ ζημοξ πχνμοξ αοηχκ.  

 Τπμδεζηκφεζ ηάεε ιέηνμ πμο εεςνεί ακαβηαίμ βζα ηδκ ανηζυηενδ θεζημονβία ηςκ 

θαβείςκ. 

 

2.3.2.4 Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής 

Προστασίας 

Γζεφεοκζδ Πενζαάθθμκημξ ηαζ Πμθζηζηήξ Πνμζηαζίαξ είκαζ ανιυδζα βζα ηδκ πνμζηαζία 
ηαζ ακααάειζζδ ημο ημπζημφ θοζζημφ, ανπζηεηημκζημφ ηαζ πμθζηζζηζημφ πενζαάθθμκημξ, 
ιε ηδ θήρδ ηςκ ηαηαθθήθςκ ιέηνςκ ηαζ ηδ νφειζζδ ηςκ ζπεηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, 

ηδκ ηαεανζυηδηα, ηδ ζοκηήνδζδ ηςκ πχνςκ πναζίκμο, ηαεχξ ηαζ βζα ηδ θεζημονβία 
ηςκ Κμζιδηδνίςκ ηαζ ημο Κοκμημιείμο. Ζ Γζεφεοκζδ έπεζ ηαζ ηδκ ανιμδζυηδηα ηδξ 
Πμθζηζηήξ Πνμζηαζίαξ ζημ επίπεδμ ημο Γήιμο.  

Οζ ζοβηεηνζιέκεξ ανιμδζυηδηεξ ηδξ Γζεφεοκζδξ ζημ πθαίζζμ ηδξ απμζημθήξ ηδξ,  
ηαεμνίγμκηαζ απυ ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ Νυιςκ, Γζαηαβιάηςκ ηαζ Τπμονβζηχκ 
Απμθάζεςκ. 

Γιεύθςνζη Πεπιβάλλονηορ και Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ  

Πεπιγπαθή 

 Πνμααίκεζ ζε ζοκεπή δζενεφκδζδ πδβχκ πνδιαημδυηδζδξ ηαζ δζαηοπχκεζ πνμηάζεζξ 

βζα ηδκ ελεφνεζδ πυνςκ, πνμηεζιέκμο βζα ηδκ οθμπμίδζδ πνμβναιιάηςκ-δνάζεςκ 

ηδξ Γζεφεοκζδξ.  

 Τπμζηδνίγεζ ηδ ζφκαρδ ηαζ παναημθμοεεί ηδκ πνυμδμ ηςκ πνμβναιιαηζηχκ ηαζ 

άθθςκ ζοιαάζεςκ ιεηαλφ ημο Γήιμο ηαζ άθθςκ θμνέςκ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ένβςκ, 

εκενβεζχκ ηαζ πνμβναιιάηςκ, πμο ειπίπημοκ ζημ πεδίμ ηςκ ανιμδζμηήηςκ ηδξ. 

Τπμζηδνίγεζ ηζξ ζπέζεζξ δζαδδιμηζηήξ ζοκενβαζίαξ ηαζ ζοκημκίγεζ ηζξ ζπέζεζξ ημο 

Γήιμο ιε άθθμοξ δδιυζζμοξ θμνείξ.  

 οβηεκηνχκεζ ηαζ ηαηαβνάθεζ ηζξ ακάβηεξ εηπαίδεοζδξ, επζιυνθςζδξ, ηαηάνηζζδξ, 

εκδιένςζδξ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδξ ημο πνμζςπζημφ ηαζ ηζξ ημζκμπμζεί ζημ Σιήια 

Ακενχπζκμο Γοκαιζημφ ηδξ Γζεφεοκζδξ Γζμζηδηζηχκ Τπδνεζζχκ, Πνμβναιιαηζζιμφ 

ηαζ Ζθεηηνμκζηήξ Γζαηοαένκδζδξ. Πανάθθδθα, πνμηείκεζ ηδκ ακάθμβδ αλζμπμίδζδ 
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ηδξ ηεπκμβκςζίαξ πμο απμηηάηαζ απυ ηζξ δνάζεζξ αοηέξ. 

 Τπμδέπεηαζ ηαζ επμπηεφεζ ιαεδηέξ, ζπμοδαζηέξ ηαζ θμζηδηέξ ζημ πθαίζζμ ηδξ 

οθμπμίδζδξ ηδξ πναηηζηήξ ημοξ άζηδζδξ αημθμοεχκηαξ ηα πνμαθεπυιεκα απυ ημ 

ζοιααηζηυ πθαίζζμ ηςκ δφμ ιενχκ (εηπαζδεοηζηυξ θμνέαξ, Γήιμξ Λαιζέςκ).  

 Γζεοημθφκεζ ηαζ ιεηαθένεζ ηεπκμβκςζία ηαζ ηαθέξ πναηηζηέξ πμο δζαεέηεζ ζε 

θζθμλεκμφιεκα ζηεθέπδ ηαζ οπαθθήθμοξ ΟΣΑ απυ ηδκ Δθθάδα ηαζ ημ ελςηενζηυ, ζημ 

πθαίζζμ οθμπμίδζδξ δζιενχκ ηαζ πμθοιενχκ ζοιθςκζχκ, ικδιμκίςκ ζοκενβαζίαξ 

ηαζ ημζκμηζηχκ πνμβναιιάηςκ.  

 οκενβάγεηαζ ιε υθεξ ηζξ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο, πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί ημ 

ηαθφηενμ δοκαηυ απμηέθεζια ιε ημ θζβυηενμ δοκαηυ ηυζημξ. 

 Ανιμδζυηδηεξ εηάζημο ηιήιαημξ ηδξ Γζεφεοκζδξ είκαζ δ ζφκηαλδ ιεθεηχκ, πμο 

αθμνμφκ οπδνεζίεξ ηαζ πνμιήεεζεξ, (πενζβναθή, πνμτπμθμβζζιυξ, ζοββναθή 

οπμπνεχζεςκ, ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ, ζπέδζμ δζαηήνολδξ η.θπ.) ηαζ είκαζ 

απαναίηδηεξ βζα ηδκ εφνοειδ θεζημονβία ημο ηιήιαημξ. ε πενίπηςζδ πμο μζ 

ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ απαζημφκ ηεπκζηέξ βκχζεζξ ή ειπεζνία επζζηδιμκζημφ πεδίμο 

Μδπακζηχκ ηαζ εθυζμκ δεκ οπδνεηεί οπάθθδθμξ, ηθάδμο Μδπακζηχκ ζηδ Γ/κζδ, μζ 

ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ζοκηάζζμκηαζ απυ ηδ Γ/κζδ Τπμδμιχκ ηαζ Σεπκζηχκ 

·νβςκ. Σμ ηάεε ηιήια ιενζικά βζα ηζξ απαναίηδηεξ εκένβεζεξ, πμο απαζημφκηαζ, βζα 

ηδκ έβηαζνδ οθμπμίδζδ ηδξ πνμιήεεζαξ ή οπδνεζίαξ. 

 Σδνεί ημ θοζζηυ ανπείμ οθζηχκ (ακαθχζζιςκ η.θπ.), πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ 

εφνοειδ θεζημονβία ηδξ Γζεφεοκζδξ.  

 Δπζπθέμκ, ηδνεί απμεεηήνζμ ιεθεηχκ ζε έκηοπδ ηαζ δθεηηνμκζηή ιμνθή.  

  Αζηεί ηάεε άθθδ ενβαζία πμο δεκ πενζθαιαάκεηαζ ζημκ πανυκηα Ονβακζζιυ 

Δζςηενζηήξ Τπδνεζίαξ ηαζ έπεζ ζπέζδ ιε ηζξ ανιμδζυηδηεξ ημο ηάεε Σιήιαημξ.  

 Οζ ζοβηεηνζιέκεξ ανιμδζυηδηεξ ηδξ Γζεφεοκζδξ ζημ πθαίζζμ ηδξ απμζημθήξ ηδξ, 

ηαεμνίγμκηαζ απυ ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ Νυιςκ, Γζαηαβιάηςκ ηαζ Τπμονβζηχκ 

Απμθάζεςκ. 

 

Σμήμα Καθαπιόηηηαρ  

Πεπιγπαθή 

Σμ Σιήια Καεανζυηδηαξ:  

 Μενζικά βζα ηδ δδιζμονβία ηαζ ηαθή θεζημονβία ηςκιδπακζζιχκ ηαζ ζοζηδιάηςκ βζα 

ηδκ απμημιζδή ηαζ δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ. ημ πθαίζζμ αοηυ ιενζικά βζαηδκ 

δζαπείνζζδ, ζφιθςκα ιε ημκ ακηίζημζπμ ζπεδζαζιυηςκ ζηενεχκ απμαθήηςκ, 

ακαηφηθςζδξ, ημιπμζημπμίδζδξ η.θπ. 

 οβηεκηνχκεζ, ηδνεί ηαζ επελενβάγεηαζ ζημζπείααπυ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ θεζημονβζχκ 

ηδξ ηαεανζυηδηαξηαζ δζαιμνθχκεζ ηαζ παναημθμοεεί ζπεηζημφξ 

δείηηεξαπμδμηζηυηδηαξ. 

 Πνμβναιιαηίγεζ ηαιπάκζεξ εοαζζεδημπμίδζδξ ηςκ δδιμηχκ βζα ηδ ζοιιεημπή ημοξ 

ζηδκ ακαηφηθςζδ (ημιπμζημπμίδζδ, εκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ απμννζιιάηςκ η.θπ.). 

 Δλαζθαθίγεζ ηδκ απμημιζδή ηαζ ηδ ιεηαθμνά ηςκαπμννζιιάηςκ, ηδκ πςνζζηή 

απμημιζδή ηαζ ιεηαθμνάηςκ ακαηοηθχζζιςκ οθζηχκ, ηδκ ηαεανζυηδηα ηςκ 

ημζκμπνήζηςκ πχνςκ ηαζ ηδ θεζημονβία ημο ΥΤΣΑ.  

 Δπζπθέμκ, πνμβναιιαηίγεζ, μνβακχκεζ, παναημθμοεείηαζ ζοκημκίγεζ ηα εέιαηα ηδξ 

απμημιζδήξ ηςκ απμννζιιάηςκ ημο Καθθζηναηζημφ Γήιμο Λαιζέςκ (έθεβπμξ, 

γφβζζδ, ηαηαβναθή ζημζπείςκ η.θπ.) ηαζ ηδ ιεηαθμνά ημοξ ζεπχνμοξ οβζεζμκμιζηήξ 

ηαθήξ (ΥΤΣΑ, ΥΤΣΤ). Δκδεζηηζηά,ανιμδζυηδηεξ ημο ηιήιαημξ είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 
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 Πνμβναιιαηίγεζ, παναημθμοεεί ηαζ ζοκημκίγεζ υθαηα εέιαηα ακαηφηθςζδξ βζα υθα 

ηα ζοζηήιαηα εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ απμννζιιάηςκ (εζδχκ 

ζοζηεοαζίαξιπαηανζχκ, ΑΖΖΔ, εθαζηζηχκ, μπήιαηα ηέθμοξ ηφηθμογςήξ, 

μνοηηεθαίςκ θμνδηχκ δθεηηνζηχκ ζοζηεοχκη.θπ. ηαζ υπμζςκ άθθςκ 

εεζιμεεηδεμφκ ζημ ιέθθμκ)ημο Καθθζηναηζημφ Γήιμο Λαιζέςκ.  

 Μενζικά βζα ημκ εθμδζαζιυ ημο ηιήιαημξ ιε ηα απαναίηδηα ενβαθεία ηαζ ελμπθζζιυ 

ηαζ εζζδβείηαζ ζπεηζηά ιεηδ αεθηίςζδ ή αφλδζδ ημο ιδπακζημφ ελμπθζζιμφ ημο.  

 Μενζικά βζα ηδκ απμημιζδή ηςκ απμννζιιάηςκ ηςκΛασηχκ Αβμνχκ.  

 οβηνμηεί ηδ ζφκεεζδ ηςκ ζοκενβείςκ ηαζ ηαεμνίγεζ, ακάθμβα ιε ηζξ οπάνπμοζεξ 

ακάβηεξ, πνμβνάιιαηαπενζζοθθμβήξ ηαζ απυννζρδξ απνήζηςκ ακηζηεζιέκςκ.  

 Μενζικά βζα ημκ ηαεανζζιυ ημο μδζημφ δζηηφμο υθςκηςκ Γ.Κ. ηαζ Σ.Κ., ηςκ 

ημζκυπνδζηςκ πχνςκ ηαζ ημκ ζοκεπή ηαεανζζιυ ηςκ ακανηδιέκςκ ζε ζηφθμοξ, 

ηαεχξηαζ ηςκ επζδαπέδζςκ απμννζιιαημδμπείςκ.  

 οκενβάγεηαζ ιε ημ Σιήια Πενζαάθθμκημξ-Πναζίκμοβζα ημκ ζοκημκζζιυ ηςκ 

εκενβεζχκ ζημκ ηαεανζζιυ η/π,πθαηεζχκ η.θπ., θνμκηίγεζ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ απυ 

ημοξ πχνμοξ πναζίκμο (άθζδ, πθαηείεξ, κδζίδεξ), ηάεε λέκμοακηζηεζιέκμο (π.π 

ζημοπίδζα, λενά θφθθα η.θπ). 

 Ονβακχκεζ ζοκενβεία ηαηά ημιείξ, ιε διενήζζα ηαζκοηηενζκή ενβαζία, βζα ημκ 

ηαεανζζιυ πανάκμιςκ αθζζχκ, πακυ η.θπ. 

 Πνμζδζμνίγεζ ηα ζδιεία ηαζ ημπμεεηεί ηάδμοξ απμννζιιάηςκ, ηάδμοξ ακαηφηθςζδξ, 

ηάδμοξ εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ, απμννζιιαημδμπεία η.θπ., ηαζ ιενζικά βζα ημ 

πθφζζιμ ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ζε ηαθή ηαηάζηαζδ ηςκ ηάδςκ ηαζ ηςκ 

απμννζιιαημδμπείςκ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ απμννζιιάηςκ, ζοκηδνεί ηαζ επζζηεοάγεζ 

ηάδμοξ η.θπ. 

 Μενζικά απυ ημζκμφ ιε ημ Σιήια Ζ/Μ ·νβςκ βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ ηαζ απμλήθςζδ 

ελεδνχκ βζα ηεθεηέξ, βζα ημκ ζδιαζμζημθζζιυ ηδξ πυθδξ, ηδ θφθαλδ ημο εηθμβζημφ 

οθζημφ (ηάθπεξ - πανααάκ η.θπ.), ηαεχξ ηαζ ηδκ ζοκηήνδζδ αοημφ.  

 Μενζικά βζα ηδκ πενζζοθθμβή ηςκ εβηαηαθεζιιέκςκ μπδιάηςκ.  

 Δίκαζ ανιυδζμ βζα ηδκ επζαμθή πνμζηίιςκ, ζφιθςκα ιε ημκ ηακμκζζιυ 

ηαεανζυηδηαξ. 

 Παναημθμοεεί ηδκ δζαεεζζιυηδηα ηςκ ηεπκζηχκ ιέζςκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδ 

δζεκένβεζα ηςκ ενβαζζχκ ηαεανζυηδηαξ ηαζ ζοκενβάγεηαζ ιε ημ Σιήια Κίκδζδξ ηαζ 

οκηήνδζδξ Οπδιάηςκ βζα ηδκ ηαθφηενδ αλζμπμίδζδ ηςκ ηεπκζηχκ ιέζςκ πμο 

δζαεέηεζ μ Γήιμξ. 

 Δίκαζ ανιυδζμ βζα ηδ θφθαλδ- επίαθερδ ημο πχνμο ηαζ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ημο 

Υ.Τ.Σ.Α. 

 οβηνμηεί εζδζηά ζοκενβεία ηαζ δζεκενβεί, ζε ζοκενβαζία ιε ημ Σιήια 

Πενζαάθθμκημξ-Πναζίκμο, πανειθενείξ ενβαζίεξ, υπςξ δ πενζζοθθμβή μβηςδχκ 

ακηζηεζιέκςκ, μ ηαεανζζιυξ εβηαηαθεθεζιιέκςκ μζηζχκ η.θπ. 

 

Σμήμα Πεπιβάλλονηοιρ- Ππαζίνος 

Πεπιγπαθή 

Σμ Σιήια Πενζαάθθμκημξ-Πναζίκμο:  

 πεδζάγεζ, πνμβναιιαηίγεζ, εζζδβείηαζ ηαζ ιενζικάβζα ηδκ εθανιμβή πμθζηζηχκ, 

πνμβναιιάηςκ, δνάζεςκηαζ ιέηνςκ βζα ηδκ πνμζηαζία ηαζ ακααάειζζδ ημο 

πενζαάθθμκημξ ζηδ πενζμπή ημο Γήιμο. 

 Μενζικά βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ νφπακζδξ ζηδκ πενζμπή ημο Γήιμο.  
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 Παναημθμοεεί ηδκ εθανιμβή ηςκ νοειίζεςκ πμοαθμνμφκ ηζξ πνμζηαηεουιεκεξ 

πενζμπέξ ζηδ βεςβναθζηή πενζμπή ημο Γήιμο, ζε ζοκενβαζία ηαζ ιε άθθεξ ανιυδζεξ 

οπδνεζίεξ. 

 Μενζικά βζα ηδ νφειζζδ εειάηςκ πενζααθθμκηζηήξπνμζηαζίαξ, ζφιθςκα ιε ηζξ 

δζηαζμδμζίεξ πμο δίδμκηαζζημ Γήιμ ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ. Σα εέιαηα 

αοηάαθμνμφκ ζδίςξ:  

(α) Σδκ πανμπή βκχιδξ βζα ημκ ηαεμνζζιυ αζμιδπακζηχκ ηαζ Δπζπεζνδζζαηχκ 
Πενζμπχκ (Β.Δ.Π.Δ.) ηαζ βζα ηδ ιεθέηδ πενζααθθμκηζηχκ επζπηχζεςκ, ηαη‘ άνενμ 5 
Ν. 2545/1997 (ΦΔΚ 254, Α‘), ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ οπδνεζία Γυιδζδξ. 

(α) Σδκ παναημθμφεδζδ πνμβναιιάηςκ ημο Τπμονβείμο Πενζαάθθμκημξ, 
Δκένβεζαξ ηαζ Κθζιαηζηήξ Αθθαβήξ. 
(β) Σδκ ίδνοζδ ηαζ θεζημονβία ζθαβείςκ.  

 Μενζικά βζα ηδ θήρδ ιέηνςκ βζα ηδκ πνμζηαζία ηαζακααάειζζδ ηδξ αζζεδηζηήξ ηςκ 

πυθεςκ ηαζ ηςκ μζηζζιχκ. 

 Μενζικά βζα ημκ έθεβπμ ηδξ δπμννφπακζδξ, ηδξ ημζκήξ δζοπίαξ ηαζ ηδξ εηπμιπήξ 

νφπςκ, εμνφαςκ ηαζ άθθςκ επζαανφκζεςκ ημο πενζαάθθμκημξ απυ ηνμπμθυνα. 

 ·πεζ ηδκ εοεφκδ βζα ημκ πνμβναιιαηζζιυ, ζε ζοκενβαζία ιε ηδ Γζεφεοκζδ 

Τπμδμιχκ ηαζ Σεπκζηχκ ·νβςκ,ηδ ζφκηαλδ ιεθεηχκ, ηδκ εηηέθεζδ ηαζ επίαθερδ 

ηςκ πάζδξ θφζεςξ ένβςκ ηαζ οπδνεζζχκ, ζπεηζηχκ ιε ημαζηζηυ ηαζ πενζαζηζηυ 

πνάζζκμ ημο δήιμο.  

 Γζεκενβεί, ιε ηα ηαηάθθδθα ζοκενβεία ηαζ ηεπκζηά ιέζα,ημ ένβμ ηδξ ζοκηήνδζδξ 

πναζίκμο ηαζ ηδπμηεπκίαξ.  

 Μενζικά βζα ημ ζςζηυ πεζνζζιυ ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ζεηαθή ηαηάζηαζδ ηςκ ηεπκζηχκ 

ιέζςκ πμο πνδζζιμπμζμφκ ηα ζοκενβεία ημο Σιήιαημξ. 

 Καηαβνάθεζ ηαζ ζοβηεκηνχκεζ ηαεδιενζκά ζημζπείαβζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ 

πνμβναιιάηςκ πναζίκμο ημο Σιήιαημξ. 

 Μεθεηά, ζπεδζάγεζ ηαζ εζζδβείηαζ βζα ηδ αεθηίςζδ ηςκζοζηδιάηςκ ηαζ ιέζςκ πμο 

είκαζ ηαηάθθδθα βζα ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ ζηακμπμζδηζηήξ ζοκηήνδζδξ ηςκ 

πχνςκπναζίκμο ημο Γήιμο.  

 Μεθεηά ηαζ εζζδβείηαζ βζα ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξηαζ ηζξ ακαβηαίεξ πμζυηδηεξ ηςκ 

ηάεε είδμοξ ηεπκζηχκιέζςκ ηαζ οθζηχκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή ηαζ 

απμδμηζηή εηηέθεζδ ηςκ θεζημονβζχκ ηδξ ζοκηήνδζδξ ηςκ πχνςκ πναζίκμο ημο 

Γήιμο (ηεπκζηάιέζα, ενβαθεία, θζπάζιαηα, θάνιαηα η.θπ.). 

 Μενζικά βζα ηδκ απμδμηζηή θεζημονβία ημο Φοηςνίμο ημο Γήιμο ηαζ ηςκ πχνςκ 

απμεήηεοζδξ ενβαθείςκ,θζπαζιάηςκ ηαζ θμζπχκ οθζηχκ.  

 οβηεκηνχκεζ, ηδνεί ηαζ επελενβάγεηαζ ζημζπεία απυηδκ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ 

ζοκηήνδζδξ πναζίκμο ηαζδζαιμνθχκεζ ηαζ παναημθμοεεί ζπεηζημφξ δείηηεξ 

απμδμηζηυηδηαξ.  

 Γζεκενβεί, ιε ηα ηαηάθθδθα ζοκενβεία ηαζ ηεπκζηάιέζα, ημ ένβμ ημο ηαεανζζιμφ ηςκ 

μδχκ ηαζ ηςκ θμζπχκημζκμπνήζηςκ πχνςκ ημο Γήιμο ηαζ ηδξ ζοβηέκηνςζδξηςκ 

απμννζιιάηςκ ζε πχνμοξ ιεηαθυνηςζδξ.  

 Μεθεηά ηαζ εζζδβείηαζ βζα ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ πχνςκηαζ ηςκ υνςκ βζα ηδκ 

πνμζςνζκή δζαιμκή ιεηαηζκμοιέκςκ πθδεοζιζαηχκ μιάδςκ. 

 

Σμήμα Δλέγσος Κοινόσπηζηων Υώπων και Σομέα Δλεγσόμενηρ ηάθμεςζηρ  

Πεπιγπαθή 
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Σμ Σιήια Δθέβπμο Κμζκμπνήζηςκ Υχνςκ ηαζ Σμιέα Δθεβπυιεκδξ ηάειεοζδξ: 

 Δίκαζ ανιυδζμ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ ηήνδζδξ ηςκ δζαηάλεςκ πμο αθμνμφκ ζηδκ 

εθεβπυιεκδ ζηάειεοζδ ζημοξ ηαεμνζζιέκμοξ πχνμοξ ημο δήιμο (δνυιμζ, 

δδιμηζημί πχνμζ, ιζζεςιέκα μζηυπεδα) ηαζ ηδκ επζαμθή ηςκ δζμζηδηζηχκ ιέηνςκ 

ημο Ν. 2696/1999, υπςξ ζζπφεζ, βζα ηδκ πανάκμιδ ζηάειεοζδ μπδιάηςκ ζημο 

πχνμοξ αοημφξ.  

 Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ υνςκ πμο πνμαθέπμκηαζ ζηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία ηαζ ζηζξ 

ημπζηέξ ηακμκζζηζηέξ απμθάζεζξ, βζα ηδ πνήζδ ηςκ αθζχκ ηαζ ηςκ ηήπςκ, ηςκ 

πθαηεζχκ, ηςκ παζδζηχκ πανχκ ηαζ ηςκ θμζπχκ ημζκυπνδζηςκ πχνςκ.  

 Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ υνςκ μζ μπμίμζ πνμαθέπμκηαζ ζηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία ηαζ 

ζηζξ ημπζηέξ ηακμκζζηζηέξ απμθάζεζξ, βζα ηδ πνήζδ ηαζ θεζημονβία ηςκ δδιμηζηχκ 

ηαζ ημζκμηζηχκ αβμνχκ, ηςκ ειπμνμπακδβφνεςκ, ηςκ γςμπακδβφνεςκ, ηςκ 

πνζζημοβεκκζάηζηςκ αβμνχκ ηαζ βεκζηά ηςκ οπαίενζςκ δναζηδνζμηήηςκ.  

 Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηδξ ηαεανζυηδηαξ ζε ημζκυπνδζημοξ οπαίενζμοξ πχνμοξ ηδξ 

εδαθζηήξ πενζθένεζαξ ημο μζηείμο δήιμο ή ημζκυηδηαξ ηαζ, βεκζηυηενα, ηδκ ηήνδζδ 

ηςκ ηακυκςκ πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία ηαζ ηζξ ημπζηέξ 

ηακμκζζηζηέξ απμθάζεζξ βζα ηδκ ακααάειζζδ ηδξ αζζεδηζηήξ ηςκ πυθεςκ ηαζ ηςκ 

μζηζζιχκ.  

 Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαηάλεςκ, πμο αθμνμφκ ζηα εβηαηαθεθεζιιέκα μπήιαηα.  

 Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαηάλεςκ πμο αθμνμφκ ζηδ θεζημονβία ηαηαζηδιάηςκ, 

επζπεζνήζεςκ, εεάηνςκ, ηζκδιαημβνάθςκ, ροπαβςβζηχκ ηαζ θμζπχκ 

δναζηδνζμηήηςκ, βζα ηζξ μπμίεξ ανιυδζμξ βζα ηδ πμνήβδζδ, ακάηθδζδ ηαζ 

αθαίνεζδ αδεζχκ ίδνοζδξ, εβηαηάζηαζδξ, θεζημονβίαξ ηαζ αζηήζεςξ ημοξ είκαζ μ 

Γήιμξ, εηηυξ απυ ηζξ πενζπηχζεζξ εηείκεξ βζα ηζξ μπμίεξ έπμοκ μνζζεεί άθθεξ 

ανπέξ ανιυδζεξ βζα ημ ζπεηζηυ έθεβπμ. 

 Δηηεθεί ηζξ δζμζηδηζηέξ ηονχζεζξ πμο αθμνμφκ ζηδ θεζημονβία ηαηαζηδιάηςκ ηαζ 

επζπεζνήζεςκ, ηςκ μπμίςκ ηδκ άδεζα ίδνοζδξ ηαζ θεζημονβίαξ πμνδβεί μ Γήιμξ.  

 Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαηάλεςκ πμο αθμνμφκ ημοξ μνβακςιέκμοξ απυ ημ 

Γήιμ πχνμοξ πνμζςνζκήξ εβηαηάζηαζδξ ιεηαηζκμφιεκςκ πθδεοζιζαηχκ 

μιάδςκ.  

 οιιεηέπεζ ζηδκ εθανιμβή ζπεδίςκ πμθζηζηήξ πνμζηαζίαξ. 

 Γζεκενβεί αοημρία βζα ηδκ ελαηνίαςζδ ηςκ πνμτπμεέζεςκ πμο απαζημφκηαζ βζα 

ηδκ έηδμζδ δζμζηδηζηχκ πνάλεςκ απυ ηα υνβακα ημο Γήιμο ηαζ, ζδίςξ, δζεκενβεί 

αοημρία ηαζ ζοκηάζζεζ έηεεζδ βζα ηδκ έηδμζδ πνςημηυθθμο δζμζηδηζηήξ 

απμαμθήξ ηαζ βζα ηδ πμνήβδζδ αεααίςζδξ ιυκζιδξ ηαημζηίαξ. 

 Δπζδίδεζ ηα πάζδξ θφζεςξ έββναθα ημο Γήιμο ή άθθςκ Γδιμηζηχκ Ανπχκ εκηυξ 

ηςκ δζμζηδηζηχκ μνίςκ ημο Γήιμο.  

 Δίκαζ ανιυδζμ βζα ηδ θήρδ πνμθδπηζηχκ ηαζ ηαηαζηαθηζηχκ ιέηνςκ, ζε 

ζοκενβαζία ιε ημ Σιήια Πενζαάθθμκημξ-Πναζίκμο ηαζ ημ Σιήια Καεανζυηδηαξ, 

βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ ημζκμπνήζηςκ πχνςκ απυ εηδήθςζδ πονηαβζάξ. ημ 

πθαίζζμ αοηυ ιενζικά βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ οπμπνεχζεςκ απυ ημοξ ζδζμηηήηεξ, 

κμιείξ ηαζ επζηανπςηέξ, πνμξ ηαεανζζιυ ηςκ μζημπεδζηχκ ηαζ αηάθοπηςκπχνςκ 

πμο ανίζημκηαζ εκηυξ πυθεςκ ηαζ αοημηεθχκ μζηζζιχκ ηαζ ζε απυζηαζδ ιέπνζ 

100 ιέηνςκ απυ ηα υνζάημοξ. ε πενίπηςζδ ιδ ζοιιυνθςζδξ ηςκ 

οπυπνεςκ,πνμααίκεζ οπμπνεςηζηά ζημκ αοηεπάββεθημ ηαεανζζιυηςκ πχνςκ 

αοηχκ ηαζ αεααζχκεζ εζξ αάνμξ ημοξ ηδκ ζζυπμζδ ζπεηζηή δαπάκδ ημο Γήιμο. 

 Δθέβπεζ ηδκ εθανιμβή ηςκ δζαηάλεςκ πενί οπαίενζαξ δζαθήιζζδξ, ηςκ 

πνμδζαβναθχκ ηςκ δζαθδιζζηζηχκ πθαζζίςκ ηαζ επζβναθχκ, πνμααίκεζ ζηδκ 

αθαίνεζδ ηςκ πανάκμιςκ οπαίενζςκ δζαθδιίζεςκ ηαζ επζβναθχκ ηαζ εζζδβείηαζ 

ιέζς ηςκ εηεέζεςκ εθέβπμο ηδκ επζαμθή ηςκ πνμαθεπυιεκςκ πνμζηίιςκ, ιε ηζξ 
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πνμτπμεέζεζξ ηαζ υνμοξ πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία.  

 

Σμήμα Κίνηζηρ-ςνηήπηζηρ Οσημάηων 

Πεπιγπαθή 

Tμ Σιήια Κίκδζδξ - οκηήνδζδξ Οπδιάηςκ:  

 Γζαπεζνίγεηαζ ημ ζηυθμ ηςκ μπδιάηςκ ημο Γήιμο (απμννζιιαημθυνα, δζάθμνα 

αοημηζκμφιεκα ιδπακήιαηα, θμνηδβά ηαζ επζααηδβά μπήιαηα), ιενζικχκηαξ βζα ηδ 

ζηεθέπςζή ημοξ, ζε ζοκενβαζία ιε ηζξ ανιυδζεξ Γζεοεφκζεζξ, ηδκ αζθάθζζή ημοξ 

ηαζ ημκ εθμδζαζιυ ιε υθα ηα ζπεηζηά ιε ηδκ ηίκδζδ έβναθα ζε ζοκενβαζία ιε ηζξ 

ανιυδζεξ Γζεοεφκζεζξ. 

 Παναημθμοεεί ηαζ επμπηεφεζ ηδκ ηίκδζδ ηςκ μπδιάηςκ ημο Γήιμο, ηδκ 

ηαηακάθςζδ ηαοζίιςκ ηαζ ηδκ ακάβηδ πενζμδζηήξ πνμθδπηζηήξ ημοξ ζοκηήνδζδξ.  

 Γζενεοκά ηζξ ζοκεήηεξ ηοπυκ αηοπδιάηςκ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ 

αθααχκ ηαζ απμηεθεζιάηςκ αηοπδιάηςκ.  

 πεδζάγεζ ηαζ εθανιυγεζ ηα πνμβνάιιαηα πνμθδπηζηήξ ζοκηήνδζδξ ηςκ ηάεε 

είδμοξ μπδιάηςκ ηαζ ηζκδηχκ ιδπακδιάηςκ ημο Γήιμο. 

 Μενζικά βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ ηάεε είδμοξ αθααχκ ηαζ ηδκ επζζηεοή ηςκ 

μπδιάηςκ ηαζ ηζκδηχκ ιδπακδιάηςκ ημο δήιμο.  

 Σδνεί ηδκ θοζζηή απμεήηδ ακηαθθαηηζηχκ ηαζ θμζπχκ οθζηχκ πμο είκαζ ακαβηαία 

βζα ηδ ζοκηήνδζδ ηαζ ηδκ απμηαηάζηαζδ αθααχκ ηςκ μπδιάηςκ ηαζ ηζκδηχκ 

ιδπακδιάηςκ ημο Γήιμο. 

 οβηεκηνχκεζ, ηδνεί ηαζ επελενβάγεηαζ ζημζπεία απυ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ θεζημονβζχκ 

ζοκηήνδζδξ ηαζ απμηαηάζηαζδξ αθααχκ ηςκ μπδιάηςκ ημο Γήιμο ηαζ 

δζαιμνθχκεζ ηαζ παναημθμοεεί ζπεηζημφξ δείηηεξ απμδμηζηυηδηαξ.  

 Σδνεί ηζξ ηανηέθεξ υθςκ ηςκ αοημηζκήηςκ ηαζ ζδιεζχκεζ ηζξ ηοπυκ επζζηεοέξ, 

ζοκηδνήζεζξ ηαζ πνμιήεεζεξ υθςκ υζςκ έπμοκ ζπέζδ ιε ηδ θεζημονβία ηςκ 

μπδιάηςκ - ιδπακδιάηςκ (ακαθχζζια ή ιδ). 

 ε ζοκενβαζία ιε ημ Σιήια Καεανζυηδηαξ, ζηεθεπχκεζ ηα μπήιαηα ιε ημ 

ηαηάθθδθμ πνμζςπζηυ ηαζ δζεκενβεί ηδκ απμημιζδή ηςκ αζηζηχκ απμννζιιάηςκ 

ηαζ ηδ ιεηαθμνά ημοξ ζημοξ ΥΤΣΑ ή ηα ενβμζηάζζα επελενβαζίαξ ημοξ.  

 

Γπαθείο Γημοηικού Κςνοκομείος 

Πεπιγπαθή 

Σμ Γναθείμ είκαζ ανιυδζμ βζα ηδ θεζημονβία ημο Γδιμηζημφ Κοκμημιείμο ηαζ εζδζηυηενα:  

 Γζα ηδκ πενζζοθθμβή αδέζπμηςκ ζηφθςκ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδ αεθηίςζδ ηαζ 

επέηηαζδ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ημο Γδιμηζημφ Κοκμημιείμο. 

 Γζα ηδ ιένζικα ηήνδζδξ ηδξ ζζπφμοζαξ κμιμεεζίαξ ηαζ ημο ηακμκζζιμφ 

θεζημονβίαξ ημο Γδιμηζημφ Κοκμημιείμο, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ ζπεηζηχκ 

αζαθίςκ ηαζ ανπείςκ.  

 Γζα ημκ ειαμθζαζιυ, ζηείνςζδ η.θπ. ηςκ αδέζπμηςκ ζηφθςκ.  
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Γπαθείο Γημοηικών Κοιμηηηπίων 

Πεπιγπαθή 

Σμ Γναθείμ Γδιμηζηχκ Κμζιδηδνίςκ:  

 Σδνεί ηζξ δζαδζηαζίεξ θεζημονβίαξ ηςκ δδιμηζηχκ ημζιδηδνίςκ, ζφιθςκα ιε ηζξ 

ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ ηαζ ημο εζδζηυηενμοξ ηακμκζζιμφξ θεζημονβίαξ ημο Γήιμο.  

 Μενζικά βζα ηδ δδιζμονβία ηαζ θεζημονβία ηέκηνςκ απμηέθνςζδξ κεηνχκ, ηαεχξ 

ηαζ βζα ηδ πμνήβδζδ αδεζχκ ηαθήξ ηαζ απμηέθνςζδξ κεηνχκ, ζε ζοκενβαζία ιε 

ηδκ Τπδνεζία Γυιδζδξ ηαζ ηδ Γ/κζδ Τπμδμιχκ ηαζ Σεπκζηχκ ·νβςκ.  

 οβηνμηεί, μνβακχκεζ ηαζ ζοκημκίγεζ ημ ζοκενβείμ (ενβάηεξ, ζοκηδνδηέξ η.θπ.). 

 Μενζικά βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ ανπείςκ ηαηαβναθήξ ηςκ ηάεε 

είδμοξ πθδνμθμνζαηχκ ζημζπείςκ, πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ θεζημονβία ηςκ 

δδιμηζηχκ ημζιδηδνίςκ.  

 Σδνεί ηζξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ανπεία πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ μζημκμιζηέξ δμζμθδρίεξ 

ηςκ πμθζηχκ ςξ πνμξ ηδξ θεζημονβία ηςκ ημζιδηδνίςκ ηαζ ζοκενβάγεηαζ ιε ηζξ 

μζημκμιζηέξ οπδνεζίεξ βζα ηδκ απυδμζδ ηςκ εζζπναηημιέκςκ πμζχκ. 

 Μενζικά βζα ηδκ ηαεανζυηδηα, εοπνέπεζα, δζαηυζιδζδ ηςκ πχνςκ ηςκ 

ημζιδηδνίςκ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδ ζοκηήνδζδ/ηαηαζηεοή ηςκ ηάθςκ ηαζ ηςκ θμζπχκ 

ηεπκζηχκ οπμδμιχκ ηαζ πναζίκμο ηςκ ημζιδηδνίςκ.  

 Δίκαζ ανιυδζμ βζα ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ πχνςκ βζα ηδ δδιζμονβία ημζιδηδνίςκ ηαζ 

ηδκ πανμπή βκχιδξ βζα ημκ ηαεμνζζιυ πχνςκ απμηέθνςζδξ κεηνχκ, ζε 

ζοκενβαζία ιε ηδκ οπδνεζία Γυιδζδξ. 

 

Γπαθείο Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

Πεπιγπαθή 

Tμ Γναθείμ Πμθζηζηήξ Πνμζηαζίαξ είκαζ ανιυδζμ βζα ηδ δζαηφπςζδ εζζδβήζεςκ 
ζπεδζαζιμφ, υπςξ ηαζ βζα ημ ζοκημκζζιυ δνάζεςκ βζα ηδκ πνυθδρδ, ακηζιεηχπζζδ ηαζ 
απμηαηάζηαζδ ηςκ ηαηαζηνμθχκ ζηδκ πενζμπή ημο Γήιμο.  
Δζδζηυηενα ημ Γναθείμ:  

 Γζαηοπχκεζ εζζδβήζεζξ βζα ημ ζπεδζαζιυ ηδξ πμθζηζηήξ πνμζηαζίαξ ηδξ πενζμπήξ 

ημο Γήιμο, ζημ πθαίζζμ ημο εηήζζμο εεκζημφ ζπεδζαζιμφ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ 

εθανιμβή ηςκ ζπεηζηχκ πνμβναιιάηςκ, ιέηνςκ ηαζ δνάζεςκ, ζημ πθαίζζμ ημο 

εεκζημφ ηαζ πενζθενεζαημφ ζπεδζαζιμφ. 

 Τπμζηδνίγεζ ημ ζοκημκζζιυ ηαζ επζαθέπεζ ημ ένβμ ηδξ πμθζηζηήξ πνμζηαζίαξ βζα 

ηδκ πνυθδρδ, εημζιυηδηα, ακηζιεηχπζζδ ηαζ απμηαηάζηαζδ ηςκ ηαηαζηνμθχκ 

πμο ζοιααίκμοκ ζηδκ πενζμπή ημο Γήιμο.  

 Μενζικά βζα ηδκ δζάεεζδ ηαζ ζοκημκίγεζ ηδκ δνάζδ ημο απαναίηδημο δοκαιζημφ ηαζ 

ιέζςκ βζα ηδκ πνυζθδρδ, εημζιυηδηα, ακηζιεηχπζζδ ηαζ απμηαηάζηαζδ ηςκ 

ηαηαζηνμθχκ ζηδκ πενζμπή ημο Γήιμο. 

 Δπελενβάγεηαζ εζδζηυηενεξ πνμηάζεζξ πνμξ ηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ βζα ηδκ 

πνμζηαζία ηςκ δαζζηχκ πενζμπχκ ημο Γήιμο, ζοιιεηέπεζ ζηδκ μνβάκςζδ ηδξ 

πονμπνμζηαζίαξ ηςκ δαζχκ ηαζ δζαηοπχκε ζ πνμηάζεζξ βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ 

ηςκ δαζχκ.  

 Δκενβμπμζεί ημ οπάνπμκ ενβαημηεπκζηυ πνμζςπζηυ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ 

έηηαηηςκ πενζζηαηζηχκ (πθδιιονχκ, πονηαβζχκ η.θπ.) 

 ε πενίπηςζδ εηδήθςζδξ πονηαβζάξ, πνμααίκεζ ζε υθεξ ηζξ απαναίηδηεξ 

εκένβεζεξ βζα ηδκ ηαηάζαεζή ηδξ. 
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2.3.2.5 Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης 

Ζ Γζεφεοκζδ Κμζκςκζηήξ Πνμζηαζίαξ ηαζ Αθθδθεββφδξ είκαζ ανιυδζα βζα ημ 
ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ εθανιμβή ηδξ ημζκςκζηήξ πμθζηζηήξ, ηςκ πμθζηζηχκ ζζυηδηαξ ηςκ 
θφθςκ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ πνμζηαζία ηαζ πνμαβςβή ηδξ δδιυζζαξ οβείαξ ζηδκ 
πενζμπή ημο Γήιμο, ιε ηδ θήρδηςκ ηαηαθθήθςκ ιέηνςκ ηαζ ηδ νφειζζδ ηςκ 
ζπεηζηχκδναζηδνζμηήηςκ. οβπνυκςξ, δ Γζεφεοκζδ είκαζ ανιυδζα βζα ηδκ πνμχεδζδ 
ηαζ νφειζζδ γδηδιάηςκ πνμζπμθζηήξ αβςβήξ. 

Σμήμα Κοινωνικήρ Πολιηικήρ  

Πεπιγπαθή 

Tμ Σιήια Κμζκςκζηήξ Πμθζηζηήξ έπεζ ανιμδζυηδηεξ 
πεδζαζιμφ/οκημκζζιμφ/Παναημθμφεδζδξ Δπμπηείαξ/Δθέβπμο/Δθανιμβήξ Κμζκςκζηχκ 
Πμθζηζηχκ: 

 
(Αξκνδηφηεηεο ρεδηαζκνχ/πληνληζκνχ/Παξαθνινχζεζεο Κνηλσληθψλ Πνιηηηθψλ)  
Γζελάβεζ ημζκςκζηέξ ένεοκεξ ζπεδζάγεζ, εζζδβείηαζ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ εθανιμβή ημζκςκζηχκ 
πμθζηζηχκ, ήημζ: 

 Γζελάβεζ ημζκςκζηέξ ένεοκεξ, ζπεδζάγεζ, εζζδβείηαζ οθμπμζεί ηαζ ιενζικά βζα ηδκ 

εθανιμβή ημζκςκζηχκ πμθζηζηχκ πμο αθμνμφκ ηδκ ημζκςκζηή θνμκηίδα ηδξ 

μζημβέκεζαξ, ημο παζδζμφ ηαζ ημο εθήαμο. 

 Γζελάβεζ ημζκςκζηέξ ένεοκεξ, ζπεδζάγεζ, εζζδβείηαζ, οθμπμζεί ηαζ ιενζικά βζα ηδκ 

εθανιμβή ημζκςκζηχκ πμθζηζηχκ πμο απμζημπμφκ ζηδκ οπμζηήνζλδ ηαζ ημζκςκζηή 

θνμκηίδα ηδξ ανεθζηήξ ηαζ παζδζηήξ δθζηίαξ. 

 πεδζάγεζ, εζζδβείηαζ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ ή ζοιιεηέπεζ ζε 

πνμβνάιιαηα ηαζ δνάζεζξ βζα ηδκ έκηαλδ rμma, παθζκκμζημφκηςκ μιμβεκχκ, 

ιεηακαζηχκ, ηαζ πνμζθφβςκ ζηδκ ημζκςκζηή, μζημκμιζηή ηαζ πμθζηζζηζηή γςή ηδξ 

ημπζηήξ ημζκςκίαξ. 

 πεδζάγεζ, εζζδβείηαζ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ ηαζ 

πνςημαμοθζχκ πμο ζημπεφμοκ ζηδκ πνυθδρδ ηδξ παναααηζηυηδηαξ ζηδκ πενζμπή 

ημο Γήιμο, ιε ηδ δδιζμονβία Σμπζηχκ οιαμοθίςκ Πνυθδρδξ Παναααηζηυηδηαξ.  

 οκημκίγεζ, παναημθμοεεί ηαζ αλζμθμβεί ηδκ άζηδζδ Κμζκςκζηήξ Πμθζηζηήξ ζε  ημπζηυ 

επίπεδμ (ππ ιέζς ηδξ εηπυκδζδξ ηαζ πενζμδζηήξ ακαπνμζανιμβήξ εκυξ «Σμπζημφ 

οιθχκμο Κμζκςκζηήξ Πμθζηζηήξ»).  

 

(Αξκνδηφηεηεο Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ) 
 

 ε ζοκενβαζία ιε ημ Σιήια Παζδζηήξ Μένζικαξ ηαζ Βνεθμκδπζαηχκ ηαειχκ, 

πμνδβεί ηδκ άδεζα ίδνοζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ζδνοιάηςκ παζδζηήξ πνυκμζαξ ζε ζδζχηεξ, 

ηαεχξ ηαζ ζε ζοθθυβμοξ ή ζςιαηεία πμο επζδζχημοκ θζθακενςπζημφξ ζημπμφξ.  

 Αζηεί επμπηεία επί ηςκ θζθακενςπζηχκ ζςιαηείςκ ηαζ ζδνοιάηςκ, εβηνίκεζ ημκ 

πνμτπμθμβζζιυ ημοξ ηαζ παναημθμοεεί ηαζ εθέβπεζ ηζξ επζπμνδβήζεζξ, πμο δίδμκηαζ 

ζε κμιζηά πνυζςπα ζδζςηζημφ δζηαίμο ιε ημζκςθεθείξ ζημπμφξ. 

 Μενζικά βζα ημκ δζμνζζιυ ηςκ ιεθχκ δζμζηδηζηχκ ζοιαμοθίςκ ηαζ επμπηεφεζ ηαζ 

νοειίγεζ εέιαηα θεζημονβίαξ ζδνοιάηςκ πνμζηαζίαξ ηαζ αβςβήξ μζημβέκεζαξ ημο 

παζδζμφ, υπςξ Κέκηνςκ Παζδζηήξ Μένζικαξ, Παζδζηχκ Δλμπχκ, πανανηδιάηςκ 

ΠΗΚΠΑ ηαζ ΚΔΠΔΠ.  

 Δοεφκεηαζ βζα ηδ θεζημονβία ηςκ Παζδζηχκ Δλμπχκ.  
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 Μενζικά βζα ημκ μνζζιυ ιεθχκ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηςκ Σαιείςκ Πνυκμζαξ 

ηαζ Πνμζηαζίαξ Πμθοηέηκςκ, υηακ δ έδνα ηςκ Σαιείςκ είκαζ ζημ Γήιμ. 

 
(Αξκνδηφηεηεο Δθαξκνγήο Κνηλσληθψλ Πνιηηηθψλ)  
 
Τθμπμζεί δνάζεζξ ηαζ πνμβνάιιαηα ημζκςκζηήξ πμθζηζηήξ, ζοιπθδνςιαηζηά ιε ηζξ δνάζεζξ ηαζ 
ηα πνμβνάιιαηα ημζκςκζηήξ πμθζηζηήξ πμο οθμπμζμφκηαζ απυ ηα Νμιζηά πνυζςπα ημο 

Γήιμο. ημ πθαίζζμ αοηυ εκδεζηηζηά: 

 Γζεκενβεί ημζκςκζηέξ ένεοκεξ βζα ηδ πμνήβδζδ ηςκεπζδμιάηςκ πνυκμζαξ. 

 Αζηεί ημζκςκζηή ενβαζία ιε άημια, μζημβέκεζεξ ηαζημζκςκζηέξ μιάδεξ. 

 Λεζημονβεί ιμκάδεξ ζοιαμοθεοηζηήξ, ροπμθμβζηήξηαζ ημζκςκζηήξ οπμζηήνζλδξ.  

 οκενβάγεηαζ, απυ ημζκμφ ιε ημ Σιήια Παζδείαξ ηαζΓζα Βίμο Μάεδζδξ, ιε ηα ζπμθεία 

ηδξ πενζμπήξ βζα εκδιένςζδ ζε ημζκςκζηά εέιαηα (AIDS, κανηςηζηά η.θπ.) ηαζ,ζε 

ζοκενβαζία ιε ημοξ ζοθθυβμοξ βμκέςκ, δζμνβακχκεζπμθέξ Γμκέςκ.  

 Τθμπμζεί πνμβνάιιαηα πνυθδρδξ ηαζ ακηζιεηχπζζδξροπμημζκςκζηχκ ηαζ 

μζημκμιζηχκ πνμαθδιάηςκ (πνμζθφβςκ, ιεηακαζηχκ, παθζκκμζημφκηςκ, 

θοθαηζζιέκςκ,οπενδθίηςκ η.θπ.) 

 Δνεοκά ηαζ ηαηαβνάθεζ ηα άημια ιε εζδζηέξ ακάβηεξζημ Γήιμ.  

 Ονβακχκεζ δνάζεζξ πθδνμθυνδζδξ ηαζ ημζκςκζηήξεκζςιάηςζδξ ηςκ αηυιςκ ιε 

ακαπδνίεξ. 

 οκενβάγεηαζ ιε θμνείξ, ζοθθυβμοξ η.θπ. βζα ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ οθμπμίδζδ 

πνμβναιιάηςκ ηδξ Δ.Δ. ηαζηςκ ζοκανιυδζςκ Τπμονβείςκ. 

 Τθμπμζεί δνάζεζξ πνμζηαζίαξ πενζεαθπμιέκςκ ζεζδνφιαηα ηθεζζηήξ πενίεαθρδξ.  

 Τθμπμζεί δνάζεζξ πνμζηαζίαξ ιμκμβμκεσηχκ μζημβεκεζχκ. 

 Μενζικά βζα ηδκ ηαηαβναθή ηςκ εκδεχκ, απυνςκ,αζηέβςκ (δδιμηχκ) ηαζ, βεκζηχξ, 

ηςκ πνδγυκηςκ οθζηήξαμήεεζαξ δδιμηχκ ηαζ δζαιμνθχκεζ πνμηάζεζξ βζα ηδζίηζζδ, 

ζηέβαζδ, πανμπή ηνμθίιςκ, έκδοζδξ, ηαεχξ ηαζηδκ ηαηά ημ δοκαηυκ μζημκμιζηή 

ζηήνζλή ημοξ. 

 Μενζικά βζα ηδκ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ ημζκςκζηήξ πνυκμζαξ πμο ζημπεφμοκ ζηδ 

ζηήνζλδ αζηέβςκηαζ μζημκμιζηά αδφκαηςκ πμθζηχκ. ημ πθαίζζμ αοηυ ηαζζφιθςκα ιε 

ηζξ δζηαζμδμζίεξ πμο δίδμκηαζ ζημ Γήιμ ιεηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ: 

(α) Μενζικά βζα ηδκ πανμπή μζημκμιζηήξ εκίζποζδξηςκ αοημζηεβαγμιέκςκ, βζα ηδ 
ζπεηζηή ιίζεςζδ αηζκήηςκ, ηδ νφειζζδ δζαθυνςκ εειάηςκ ημζκςκζηήξ ηαημζηίαξ ηαζ 

ηδκ επζαμθή ηονχζεςκ βζα πανααάζεζξ ηδξ μζηείαξ κμιμεεζίαξ, 
(α) Δηδίδεζ πζζημπμζδηζηά μζημκμιζηήξ αδοκαιίαξ. 
(β) Μενζικά βζα ηδκ ηαηααμθή επζδμιάηςκ ζε ηοθθμφξ, ηςθάθαθμοξ, ακαζθάθζζημοξ 
παναπθδβζημφξ, ηεηναπθδβζημφξ ηαζ αηνςηδνζαζιέκμοξ, δζακμδηζηά 
ηαεοζηενδιέκμοξ ακίηακμοξ πνμξ ενβαζία, οπμθένμκηεξ απυεβηεθαθζηή πανάθοζδ 
(ζπαζηζημφξ), απνμζηάηεοημοξακήθζημοξ, οπμθένμκηεξ απυ αζιμθοηζηή ακαζιία ηαζ 

αανζά ακάπδνμοξ, ηαεχξ ηαζ ζε θμζπά άημια δζηαζμφιεκαπανμπήξ ημζκςκζηήξ 
πνμζηαζίαξ, ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ ζπεηζηήξ κμιμεεζίαξ, ηαεχξ ηαζ ηςκ 
μζηείςκηακμκζζηζηχκ νοειίζεςκ.  
(δ) Δζζδβείηαζ ηδκ δςνεάκ παναπχνδζδ ηδξ πνήζδξ μζηδιάηςκ έκεηα απμνίαξ ή βζα 
άθθμοξ ζμαανμφξ θυβμοξ. 
(ε) Πνμααίκεζ ζηδκ ακαβκχνζζδ δζηαζμφπςκ ζηεβαζηζηήξ ζοκδνμιήξ,  

(ζη) Δζζδβείηαζ ηδκ έηδμζδ απμθάζεςκ πανμπήξ ημζκςκζηήξ πνμζηαζίαξ, 
(γ) Δζζδβείηαζ ηδ πμνήβδζδ αδεζχκ δζεκένβεζαξ θαπεζμθυνςκ αβμνχκ, ενάκςκ ηαζ 
θζθακενςπζηχκ αβμνχκ.  
(δ) Υμνδβεί ηάνηεξ ακαπδνίαξ, έπεζηα απυ βκςιάηεοζδ ηδξ Δπζηνμπήξ Πζζημπμίδζδξ 
Ακαπδνίαξ. 

 

Σμήμα Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 
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Πεπιγπαθή 

Σμ Σιήια Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ ζπεδζάγεζ, εζζδβείηαζ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ εθανιμβή 
ημζκςκζηχκ πμθζηζηχκ ή ζοιιεηέπεζ ζε δνάζεζξ πμο ζημπεφμοκ ζηδκ οπμζηήνζλδ ηαζ θνμκηίδα 
ηδξ οβείαξ ηςκ δδιμηχκ, ιε ηδκ ίδνοζδ ηαζ θεζημονβία εβηαηαζηάζεςκ βζα ηδκ πανμπή 
οπδνεζζχκ οβείαξ ηαζ ηδκ πνμαβςβή ηδξ ροπζηήξ οβείαξ, ιε ηδ δδιζμονβία δδιμηζηχκ ηαζ 
ημζκμηζηχκ ζαηνείςκ, ηέκηνςκ αβςβήξ οβείαξ, ηέκηνςκ οπμζηήνζλδξ ηαζ απμηαηάζηαζδξ 
αηυιςκ ιε ακαπδνία, ηέκηνςκ ροπζηήξ οβείαξ, ηέκηνςκ ζοιαμοθεοηζηήξ ζηήνζλδξ ηςκ 

εοιάηςκ ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ αίαξ ηαηά ζοκμζημφκηςκ πνμζχπςκ ηαζ ηέκηνςκ 
πνυθδρδξ ηαηά ελανηδζζμβυκςκ μοζζχκ 

 

Γπαθείο Ιζόηηηαρ Φύλων 

Πεπιγπαθή 

Σμ Γναθείμ Ηζυηδηαξ Φφθςκ ζπεδζάγεζ, εζζδβείηαζ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ εθανιμβή 
πνμβναιιάηςκ ηαζ ιέηνςκ πμο ζημπεφμοκ ζηδκ ζζυηδηα βοκαζηχκ ηαζ ακδνχκ ζε υθμοξ ημοξ 
ημιείξ. ημ πθαίζζμ αοηυ, ιενζικά βζα: 
(α) ηδ θήρδ ιέηνςκ πνυθδρδξ ηαζ ηαηαπμθέιδζδξ ηδξ αίαξ ηαηά ηςκ βοκαζηχκ ηαζ ηςκ 

παζδζχκ, 
(α) ηδκ ακάπηολδ δνάζεςκ ηαηαπμθέιδζδξ ηςκ ημζκςκζηχκ ζηενευηοπςκ, ιε αάζδ ημ θφθμ, 
(β) ηδκ ακάπηολδ εζδζηχκ πνμβναιιάηςκ βζα εοπαεείξ μιάδεξ βοκαζηχκ,  
(δ) ηδκ ακάπηολδ δνάζεςκ βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ ζοιιεημπήξ ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ απαζπυθδζδ, 
(ε) ηδκ θήρδ ιέηνςκ βζα ηδκ εκανιυκζζδ επαββεθιαηζηχκ ηαζ μζημβεκεζαηχκ οπμπνεχζεςκ,  
(ζη) ηδκ ακάπηολδ δνάζεςκ βζα ηδκ ημζκςκζηή ηαζ πμθζηζηή ζοιιεημπή ηςκ βοκαζηχκ ηαζ ηδκ 

πνμχεδζή ημοξ ζηα ηέκηνα θήρδξ απμθάζεςκ, 
(γ) ηδκ μνβάκςζδ διενίδςκ, ζειζκανίςκ ηαζ εηδδθχζεςκ πμο αθμνμφκ εέιαηα ζζυηδηαξ 
θφθςκ ηαζ ίζςκεοηαζνζχκ,  
(δ) ηδκ ηαηάνηζζδ ηαζ επζιυνθςζδ ζε εέιαηα ζζυηδηαξ, ηυζμ ημο πνμζςπζημφ ημο Γήιμο, 
υζμ ηαζ ηςκδδιμηχκ,  
(ε) ηδκ εηπυκδζδ πνμηάζεςκ, εζζδβήζεςκ ηαζ πνμβναιιάηςκ πμο αθμνμφκ ηδκ ζζυηδηα, 

(ζ) ηδ δζηηφςζδ ηαζ ηδ ζοκενβαζία ιε δδιυζζμοξ ηαζζδζςηζημφξ θμνείξ (Γ.Γ. Ηζυηδηαξ, Κ.Δ.Θ.Η., 
οθθυβμοξ Γοκαζηχκ η.θπ.), 
(ζα) ηδ θεζημονβία ιμκάδςκ ζοιαμοθεοηζηήξ, ροπμθμβζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ οπμζηήνζλδξ,  
(ζα) ηδκ οθμπμίδζδ δνάζεςκ πνμζηαζίαξ ιμκμβμκεσηχκ μζημβεκεζχκ.  

 

Γπαθείο Κοινωνικών Γομών-Δθελονηιζμού 

Πεπιγπαθή 

Σμ Γναθείμ Κμζκςκζηχκ Γμιχκ-Δεεθμκηζζιμφ μνβακχκεζ, παναημθμοεεί ηαζ αλζμθμβεί ηδ 
δζηηφςζδ ημπζηχκ θμνέςκ Κμζκςκζηήξ Φνμκηίδαξ, υπςξ: 

(α) μζ ημζκςκζηέξ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο, 
(α) μζ ημζκςκζηέξ οπδνεζίεξ ηςκ Νμιζηχκ Πνμζχπςκ ημο Γήιμο, 
(β) μζ ΜΚΟ, 
(δ) μζ οπδνεζίεξ ηαζ δμιέξ Κμζκςκζηήξ πνμζηαζίαξ ηδξ Πενζθένεζαξ ηαζ ημο Κνάημοξ,  
(ε) ηα ακηζπνμζςπεοηζηά ζχιαηα ηςκ μιάδςκ-πνδζηχκ 
Σμ Γναθείμ ζπεδζάγεζ, ιενζικά, παναημθμοεεί ηαζ αλζμθμβεί ηδκ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ 

ημζκςκζηχκ δμιχκ πμο θεζημονβμφκ ακάθμβα ιε ηζξ εηάζημηε ακάβηεξ ημο Γήιμο. ηζξ 
Κμζκςκζηέξ δμιέξ εα πανέπμκηαζ, ιεηαλφ άθθςκ, άιεζδ οθζηή οπμζηήνζλδ ηαζ οπδνεζίεξ 
ημζκςκζηήξ, ροπμθμβζηήξ οπμζηήνζλδξ ζε υζμοξ πμθίηεξ πθδνμφκ ηζξ πνμτπμεέζεζξ, 
ζφιθςκα ιε ηα εζδζηυηενα ηνζηήνζα ηαζ ιε ημοξ ακηίζημζπμοξ ηακμκζζιμφξ θεζημονβίαξ. Δκ- 
δεζηηζηά, ηα είδδ ηςκ Κμζκςκζηχκ Γμιχκ πμο δφκακηαζ κα θεζημονβμφκ είκαζ:  

 Κμζκςκζηυ Πακημπςθείμ: 

 Ακμζπηυ ηέκηνμ διενήζζαξ οπμδμπήξ αζηέβςκ 

 Τπκςηήνζμ 
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 Γμιή πανμπήξ οζζζηίςκ 

 Κμζκςκζηυ θανιαηείμ 

 Κμζκςκζηυ Ηαηνείμ 

 Γδιμηζηυξ Λαπακυηδπμξ 

 Σνάπεγα πνυκμο 

 Κέκηνμ Κμζκυηδηαξ 

 Ακηαθθαηηήνζμ 

ε ηάεε δμιή, ακελάνηδηα απυ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ οπδνεζίεξ πμο πνμζθένμοκ, εα 
πανέπμκηαζ πανάθθδθα οπδνεζίεξ ροπμημζκςκζηήξ οπμζηήνζλδξ, ιε ζηυπμ ηδκ εκδοκάιςζδ 
ηαζ ηδκ ημζκςκζηή εκζςιάηςζδ ηςκ ςθεθμοιέκςκ, ιέζς Κμζκςκζημφ Λεζημονβμφ.  
Δπζπθέμκ ημ βναθείμ: 

 πεδζάγεζ, εζζδβείηαζ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ ηαζ δνάζεςκ 

εεεθμκηζζιμφ βζα ημοξ δδιυηεξ υθςκ ηςκ δθζηζχκ.  

 Μενζικά βζα ηδκ πνμχεδζδ ηαζ ακάπηολδ ημο εεεθμκηζζιμφ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ 

αθθδθεββφδξ, ιε ηδ δδιζμονβία ημπζηχκ δζηηφςκ ημζκςκζηήξ αθθδθεββφδξ, 

εεεθμκηζηχκ μνβακχζεςκ ηαζ μιάδςκ εεεθμκηχκ.  

 Σδνεί ηαζ επζηαζνμπμζεί ημ ανπείμ υθςκ ηςκ εεεθμκηζηχκ μνβακχζεςκ ηαζ ηςκ 

μνβακχζεςκ ηδξ ημζκςκίαξ ηςκ πμθζηχκ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζηα υνζα ημο 

Γήιμο. 

 οκενβάγεηαζ, ζοκημκίγεζ, ζοκεκκμείηαζ ηαζ ζπεδζάγεζ δνάζεζξ ιε υθμοξ ημοξ εεεθμκηέξ 

ηαζ ηζξ μνβακχζεζξ ηδξ ημζκςκίαξ ηςκ πμθζηχκ πμο επζεοιμφκ κα ζοκενβαζημφκ ιε 

ημ Γήιμ, πνμξ υθεθμξ ηςκ ηαημίηςκ.  

 Δκδιενχκεζ ηαζ εοαζζεδημπμζεί ημοξ πμθίηεξ βφνς απυ ημκ εεεθμκηζζιυ.  

 Πνμςεεί ημ πνυηοπμ ημο εεεθμκηή – εκενβμφ πμθίηδ.  

 Γέπεηαζ ηα αζηήιαηα ηςκ πμθζηχκ πμο εέθμοκ κα πνμζθένμοκ εεεθμκηζηή ενβαζία. 

 Σδνεί ημ Μδηνχμ Δεεθμκηχκ ημο Γήιμο.  

 Μενζικά βζα ηδκ εκδιένςζδ ηαζ εηπαίδεοζδ ηςκ εεεθμκηχκ. 

 οκενβάγεηαζ ιε ηζξ Τπδνεζίεξ ημο Γήιμο βζα ηδ ζφκηαλδ ημο εηήζζμο πνμβνάιιαημξ 

εεεθμκηζηήξ δνάζδξ. 

 Δζζδβείηαζ πνμξ ημ Γδιμηζηυ οιαμφθζμ ζημ ηέθμξ ηάεε πνυκμο ημ εηήζζμ πνυβναιια 

εεεθμκηζηήξ δνάζδξ. 

 Γζμνβακχκεζ εηδδθχζεζξ πμο αθμνμφκ ζημκ εεεθμκηζζιυ.  

 Δίκαζ ανιυδζμ βζα ηδκ ηήνδζδ ημο ηακμκζζιμφ θεζημονβίαξ ηδξ εεεθμκηζηήξ μιάδαξ 

ημο Γήιμο.  

 Μενζικά βζα ηδ δδιζμονβία ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία ηςκ δζηηφςκ 

εεεθμκηχκ. 

 

Γπαθείο  Πποζηαζίαρ  Γημόζιαρ Τγείαρ και Γ΄ Ηλικίαρ 

Πεπιγπαθή 

Σμ Γναθείμ Πνμζηαζίαξ Γδιυζζαξ Τβείαξ ηαζ Γ΄ Ζθζηίαξ: 

 πεδζάγεζ, πνμβναιιαηίγεζ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ εθανιμβή ιέηνςκ βζα ηδκ πνμζηαζία 

ηδξ δδιυζζαξ οβείαξ. 

ημ πθαίζζμ αοηυ ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ δζηαζμδμζίεξ πμο δίδμκηαζ ζημ Γήιμ ιε ηζξ 

ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ: 
(α) Μενζικά βζα ημκ οβεζμκμιζηυ έθεβπμ ηςκ ηαηαζηδιάηςκ ηαζ επζπεζνήζεςκ,  
(α) Υμνδβεί αζαθζάνζα οβείαξ ζημοξ εηδμνμζθαβείξ. 
(β) Πανέπεζ ζοκδνμιή ζημ ένβμ ημο Δ.Φ.Δ.Σ. ηαζ δζεκενβεί εθέβπμοξ ή άθθεξ πνάλεζξ, 
πμο γδημφκ ηα εκηεηαθιέκα υνβακα ημο Δ.Φ.Δ.Σ. ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημοξ. 
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(οκενβαζία ιε ημκ ημιέα γςζηήξ παναβςβήξ ημο Σιήιαημξ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ, 
υηακ απαζηείηαζ). 
(δ) Μενζικά βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ ηακυκςκ οβζεζκήξ ζηα δδιυζζα ηαζ ζδζςηζηά ζπμθεία 
ηδξ πενζμπήξ.  

 πεδζάγεζ, πνμβναιιαηίγεζ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ ιέηνςκ βζα 

ηδκ πνμαβςβή ηδξ δδιυζζαξ οβείαξ. ημ πθαίζζμ αοηυ ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ 

δζηαζμδμζίεξ πμο δίδμκηαζ ζημ Γήιμ ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ: 

 Μενζικά βζα ηδκ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ ειαμθζαζιχκ.  

 Μενζικά βζα ηδκ οθμπμίδζδ: 

(α) πνμβναιιάηςκ δδιυζζαξ οβζεζκήξ, πμο μνβακχκμκηαζ απυ ημ Τπμονβείμ Τβείαξ 
ηαζ Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ ή απυ άθθα Τπμονβεία, ημ ηυζημξ ηςκ μπμίςκ αανφκεζ 
απεοεείαξ ημκ πνμτπμθμβζζιυ ημο ακηίζημζπμο Τπμονβείμο 
(α) εηηάηηςκ πνμβναιιάηςκ δδιυζζαξ οβείαξ, ηα μπμία εηηεθμφκηαζ ιε έηηαηηδ 

πνδιαημδυηδζδ 
(β) πνμβναιιάηςκ δδιυζζαξ οβείαξ, πμο πνδιαημδμημφκηαζ απυ πυνμοξ ηδξ 
Δονςπασηήξ ·κςζδξ 

 Δηδίδεζ ημπζηέξ οβεζμκμιζηέξ δζαηάλεζξ ηαζ θαιαάκεζ ιέηνα ζε εέιαηα δδιυζζαξ 

οβζεζκήξ.  

 Μενζικά βζα ηδκ πθδνμθυνδζδ ηςκ δδιμηχκ ζε εέιαηα δδιυζζαξ οβείαξ. 

 Ονβακχκεζ, αοημηεθχξ ή ζε ζοκενβαζία ιε ηζξ ακηίζημζπεξ πενζθενεζαηέξ οπδνεζίεξ, 

εζδζηά πνμβνάιιαηα βζα ηδκ πνμζηαζία ηαζ πνμαβςβή ηδξ Γδιυζζαξ Τβείαξ ζηδκ 

πενζμπή ανιμδζυηδηαξ ημο Γήιμο, ζφιθςκα ιε ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ. 

 Ροειίγεζ δζάθμνα δζμζηδηζηά γδηήιαηα πμο ζπεηί- γμκηαζ ιε ηδ δδιυζζα οβεία ζηδκ 

πενζμπή ημο Γήιμο. ημ πθαίζζμ αοηυ ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ δζηαζμδμζίεξ πμο δίδμκηαζ 

ζημ Γήιμ ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ: 

(α) Δζζδβείηαζ ημκ μνζζιυ ζαηνχκ πνμξ ελέηαζδ επαββεθιαηζχκ ηαζ ενβαγμιέκςκ 
ζεηαηαζηήιαηα οβεζμκμιζημφ εκδζαθένμκημξ βζα ηδ πμνήβδζδ ζε αοημφξ αζαθζανίςκ 
οβείαξ. 
(α) Δζζδβείηαζ ηδκ επζαμθή ηονχζεςκ ζε ζαηνμφξ, μζμπμίμζ πςθμφκ θάνιαηα πςνίξ 

άδεζα, ηαεχξ ηαζ ζε αάνμξ ζαηνχκ ηαζ θανιαημπμζχκ βζα ηαημπή ή 
πχθδζδδεζβιάηςκ θανιάηςκ.  
(β) Δζζδβείηαζ ημκ μνζζιυ εθεβηηή βζαηνμφ ΟΓΑ βζα ηακ.π.δ.δ. ηδξ πενζμπήξ ημο 
Γήιμο. 

ημκ ημιέα ηδξ πνμζηαζίαξ ηδξ β΄ δθζηίαξ εκδεζηηζηά, ιεηαλφ άθθςκ, ανιμδζυηδηεξ ημο 
βναθείμο είκαζ:  

 Γζελάβεζ ημζκςκζηέξ ένεοκεξ, ζπεδζάγεζ, εζζδβείηαζηαζ ιενζικά βζα ηδκ εθανιμβή 

ημζκςκζηχκ πμθζηζηχκ,ζοιιεηέπεζ ηαζ οθμπμζεί δνάζεζξ πμο απμζημπμφκ 

ζηδκοπμζηήνζλδ ηαζ ημζκςκζηή θνμκηίδα ηδξ ηνίηδξ δθζηίαξ,ιε ηδκ ίδνοζδ ηαζ 

θεζημονβία κμιζηχκ πνμζχπςκ, ζδνοιάηςκ ηαζ επζπεζνήζεςκ (ηέκηνα ακμζηηήξ 

πενίεαθρδξηαζ διενήζζαξ θνμκηίδαξ, ροπαβςβίαξ ηαζ ακαροπήξδθζηζςιέκςκ, 

βδνμημιείςκ η.θπ.). 

 Υμνδβεί άδεζα ίδνοζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ζδζςηζηχκεπζπεζνήζεςκ πενίεαθρδξ 

δθζηζςιέκςκ ή αηυιςκ πμοπάζπμοκ ακίαηα απυ ηζκδηζηή ακαπδνία. 

 Τθμπμζεί δνάζεζξ πνμζηαζίαξ πενζεαθπμιέκςκ ζεζδνφιαηα ηθεζζηήξ πενίεαθρδξ.  

 ·πεζ ηδ δζμζηδηζηή εοεφκδ ηδξ ηαθήξ θεζημονβίαξυθςκ ηςκ οπδνεζζχκ ηςκ ΚΑΠΖ, 

ήημζ: 

- οκενβάγεηαζ ιε ηα δθζηζςιέκα ιέθδ. 

- οκενβάγεηαζ ιε ημ πνμζςπζηυ, ημζκςκζηυ θεζημονβυ, κμζδθεοηή, ενβμεεναπεοηή 
η.θπ., βζα ηδκ εφνοειδ θεζημονβία ημο ηέκηνμο.  
- ·πεζ ηδκ εοεφκδ ηδξ επζημζκςκίαξ ιε ημπζημφξ πανάβμκηεξ. 
- Πνμβναιιαηίγεζ ηαζ μνβακχκεζ εηδδθχζεζξ. 
- Δπμπηεφεζ ηδκ πναηηζηή άζηδζδ ζπμοδαζηχκ ηαζ ηζξ μιάδεξ εεεθμκηχκ, ζε 
ζοκενβαζία ιε ημ βναθείμ ημζκςκζηχκ δμιχκ-εεεθμκηζζιμφ. 

- Πανέπεζ επζζηέρεζξ ζημ ζπίηζ βζα ηα ιέθδ πμο έπμοκ ακάβηδ. 
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- Γίκεζ μδδβίεξ βζα εέιαηα αημιζηήξ ηαζ δδιυζζαξ οβζεζκήξ ζηα ιέθδ. 
- ·πεζ ηδκ εοεφκδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο ηοθζηείμο ζηα Κέκηνα ηαζ ηδξ ηαεανζυηδηαξ ηςκ 
ηηζνίςκ. 

 Δπζπθέμκ ζηα ΚΑΠΖ:  

- Γίκμκηαζ ιεηνήζεζξ πίεζδξ, ζαηπάνμο, εκέζεζξ, ειαμθζαζιυ (ακηζβνζπζηυ).  
- Δηηεθμφκηαζ θοζζμεεναπεοηζηέξ πνάλεζξ ζηα ιέθδ πμο έπμοκ ακάβηδ. 

- Αλζμπμζμφκηαζ ηαζ δναζηδνζμπμζμφκηαζ ηα ιέθδ βζα δδιζμονβζηή απαζπυθδζδ, 
άζηδζδ βζα αοημελοπδνέηδζδ ηαζ ακάπηολδ εκδζαθενυκηςκ.  
- Πνμζθένμκηαζ οπδνεζίεξ, ηονίςξ ζημ ζπίηζ ηςκ ιεθχκ (ιμκαπζηχκ ηαζ απυνςκ), 
πμο έπμοκ ακάβηδ αμήεεζαξ. 

 

Σμήμα Παιδικήρ Μέπιμναρ και Βπεθονηπιακών ηαθμών  

Πεπιγπαθή 

Σμ Σιήια Παζδζηήξ Μένζικαξ ηαζ Βνεθμκδπζαηχκ ηαειχκ:  

 Γζελάβεζ ημζκςκζηέξ ένεοκεξ, ζπεδζάγεζ, εζζδβείηαζ οθμπμζεί ηαζ ιενζικά βζα ηδκ 

εθανιμβή ημζκςκζηχκ πμθζηζηχκ πμο αθμνμφκ ζηδκ ημζκςκζηή θνμκηίδα ηδξ 

μζημβέκεζαξ ηαζ ημο παζδζμφ.  

 οιιεηέπεζ ζε δνάζεζξ πμο απμζημπμφκ ζηδκ οπμζηήνζλδ ηαζ ημζκςκζηή θνμκηίδα 

ηδξ ανεθζηήξ ηαζ παζδζηήξ δθζηίαξ, ιε ηδκ ίδνοζδ ηαζ θεζημονβία κμιζηχκ πνμζχπςκ, 

ζδνοιάηςκ ηαζ επζπεζνήζεςκ (παζδζημί ηαζ ανεθμκδπζαημί ζηαειμί, ανεθμημιεία, 

μνθακμηνμθεία, η.θπ.). 

 Υμνδβεί άδεζα ίδνοζδξ ηαζ θεζημονβίαξ δδιμηζηχκ ηαζ ζδζςηζηχκ παζδζηχκ ή 

ανεθμκδπζαηχκ ζηαειχκ.  

 Αζηεί έθεβπμ ηαζ επμπηεία ζηα ζδνφιαηα παζδζηήξ πνμζηαζίαξ ζδζςηζημφ δζηαίμο 

(ζδζςηζημί παζδζημί ζηαειμί).  

 ·πεζ ηδκ εοεφκδ:  

- Γζα ηδκ εφνοειδ θεζημονβία ηςκ Παζδζηχκ ηαειχκηαζ ηδκ ηήνδζδ ημο ηακμκζζιμφ 
θεζημονβίαξ. 
- Γζα ηδκ πανμπή ζςζηήξ πνμζπμθζηήξ αβςβήξ ζηα θζθμλεκμφιεκα ανέθδ ηαζ κήπζα, 
ζε ζοκενβαζία ιε ημ παζδαβςβζηυ πνμζςπζηυ. 
- Γζα ημκ εθμδζαζιυ ηςκ Παζδζηχκ ηαειχκ ιε ηα ακαβηαία ηνυθζια, βζα ηζξ ακάβηεξ 
εζδχκ ροπαβςβίαξ, εηπαζδεοηζημφ οθζημφ ηςκ Παζδζηχκ ηαειχκ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ 

ηαθή θφθαλδ, ζοκηήνδζδ ηαζ δζάεεζδ αοηχκ.  
ημ Σιήια οπάβμκηαζ μζ ηάηςεζ παζδζημί ζηαειμί:  
Α΄ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ 
Β΄ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ 
Γ΄ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ  
Γ΄ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ  
Δ΄ ηαζ Σ΄ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ 

Ε΄ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ  
Ζ΄ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ 

·ηαζημξ παζδζηυξ ζηαειυξ έπεζ ηδκ εοεφκδ:  

 Γζα ηδκ οβζεζκή. 

 Γζα ηδκ θφθαλδ ηαζ ηδκ ηαθή ζοκηήνδζδ ηςκ εηηυξ απμεήηδξ ηζκδηχκ πναβιάηςκ 

ηςκ Παζδζηχκ ηαειχκ.  

 Γζα ηδκ ηαεανζυηδηα ηαζ ηδκ ηαθή θεζημονβία ημο Παζδζημφ ηαειμφ, ηαεχξ ηαζ ηδκ 

έβηαζνδ Παναζηεοή θαβδημφ ηαζ ηδκ ηακμκζηή δζακμιή ημο. 

 Γζα ηδκ εζζήβδζδ εθμδζαζιμφ ημο Παζδζημφ ηαειμφ ιε ηα ακαβηαία ηνυθζια, βζα ηζξ 

ακάβηεξ εζδχκ ροπαβςβίαξ, εηπαζδεοηζημφ οθζημφ ηςκ Παζδζηχκ ηαειχκ, ηαεχξ ηαζ 

βζα ηδκ ηαθή θφθαλδ, ζοκηήνδζδ ηαζ δζάεεζδ αοηχκ. 

 Γζα ηδκ ηαηάεεζδ δζηαζμθμβδηζηχκ εββναθήξ – δζαβναθήξ – ιεηεββναθήξ κδπίςκ. 
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 Γζα ηδκ ηήνδζδ αζαθίμο πανμοζίαξ πνμζςπζημφ ηαζ κδπίςκ, αζαθίμ Μδηνχμο 

κδπίςκ, δεθηίςκ εζζαβςβήξ – ελαβςβήξ οθζημφ ηαζ αζαθίμο δζδαπεείζαξ φθδξ, πμο 

ηαηαπςνεί ηαζ οπμβνάθεζ ηαεδιενζκά ημ παζδαβςβζηυ πνμζςπζηυ. 

2.3.2.6 Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Ζ Γζεφεοκζδ Παζδείαξ, Γζα Βίμο Μάεδζδξ, Πμθζηζζιμφ ηαζ Αεθδηζζιμφ είκαζ ανιυδζα 
βζα ηδκ πνμχεδζδ ηαζ νφειζζδ γδηδιάηςκ ηδξ πνςημαάειζαξ ηαζ δεοηενμαάειζαξ 

εηπαίδεοζδξ, ηδκ πνμχεδζδ ηδξ Γζα Βίμο Μάεδζδξ, ηδκ πνμχεδζδ εκενβεζχκ 
πμθζηζζηζηήξ ηαζ αεθδηζηήξ ακάπηολδξ. 

 

Σμήμα Παιδείαρ και Για βίος Μάθηζηρ 

Πεπιγπαθή 

Tμ Σιήια Παζδείαξ ηαζ Γζα Βίμο Μάεδζδξ ιενζικά βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηςκ ηαηάθθδθςκ 
οθζημηεπκζηχκ οπμδμιχκ βζα ηδκ πνμζπμθζηή εηπαίδεοζδ ηαζ βζα ηα ζπμθεία ηδξ πνςημαάειζαξ 
ηαζ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ. ημ πθαίζζμ αοηυ ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ δζηαζμδμζίεξ πμο 
δίδμκηαζ ζημ Γήιμ ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ: 

 οκενβάγεηαζ απυ ημζκμφ ιε ημ Σιήια Κμζκςκζηήξ Πμθζηζηήξ ιε ηα ζπμθεία ηδξ πενζμπήξ 

βζα εκδιένςζδ ζε ημζκςκζηά εέιαηα (AIDS, κανηςηζηά η.θπ.) ηαζ ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ 

ζοθθυβμοξ βμκέςκ δζμνβακχκεζ πμθέξ Γμκέςκ.  

 Μενζικά βζα ηδκ ζοκηήνδζδ, ηδ αεθηίςζδ, ηδ ηαεανζυηδηα ηαζ ηδκ θφθαλδ ηςκ 

οθζημηεπκζηχκ οπμδμιχκ ημο εεκζημφ ζοζηήιαημξ ηδξ πνςημαάειζαξ ηαζ ηδξ 

δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, ιε επζθφθαλδ ηςκ ανιμδζμηήηςκ ηςκ πμθζηχκ 

Δπζηνμπχκ ηαζ πανέπεζ ηάεε ακαβηαία δζμζηδηζηή οπμζηήνζλδ ζηζξ πμθζηέξ Δπζηνμπέξ 

βζα ηδ θεζημονβία ημοξ ηαζ βζα ηδκ άζηδζδ ηςκ ανιμδζμηήηςκ ημοξ (Άνενμ 243 ημο ΓΚΚ). 

 Δζζδβείηαζ ηδκ ηαηακμιή πζζηχζεςκ ζηζξ πμθζηέξ Δπζηνμπέξ βζα ηδκ επζζηεοή ηαζ 

ζοκηήνδζδ ηςκ ζπμθζηχκ ηηζνίςκ.  

 Μενζικά βζα ηδ ζοβηνυηδζδ επζηνμπήξ ηαηαθθδθυηδηαξ, επζθμβήξ ηαζ εηηίιδζδξ ηδξ 

αλίαξ μζημπέδμο βζα ηδκ ακέβενζδ δζδαηηδνίμο, ηαεχξ ηαζ επζθμβήξ μζημπέδμο ιεηά 

ηηζνίμο ηαηάθθδθμο κα παναηηδνζζεεί ςξ δζδαηηήνζμ.  

 οκενβάγεηαζ ιε ηδκ ηεπκζηή οπδνεζία, βζα ηδκ απαθθμηνίςζδ μζημπέδςκ βζα ηζξ ακάβηεξ 

ηδξ ζπμθζηήξ ζηέβδξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ακέβενζδ ζπμθζηχκ ηηζνίςκ. 

 Μενζικά βζα ηδ ιίζεςζδ αηζκήηςκ βζα ηδ ζηέβαζδ δδιυζζςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ, ηδ 

ζηέβαζδ ηαζ ζοζηέβαζδ αοηχκ ηαζ, ζε πενίπηςζδ ζοζηέβαζδξ, ηαεμνίγεζ ηδκ 

απμηθεζζηζηή πνήζδ μνζζιέκςκ πχνςκ ημο δζδαηηδνίμο, απυ ηάεε ζπμθζηή ιμκάδα, 

ηαεχξ ηαζ ηδκ ημζκή πνήζδ ηςκ οπμθμίπςκ πχνςκ ηαζ ηζξ χνεξ θεζημονβίαξ ηδξ ηάεε 

ζοζηεβαγυιεκδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ (οκενβαζία ιε ηδκ Οζημκμιζηή οπδνεζία βζα ηδ 

ιίζεςζδ αηζκήηςκ). 

 οκενβάγεηαζ ιε ηδκ Γδιμηζηή Δπζηνμπή Παζδείαξ, ηδκ εκδιενχκεζ βζα εέιαηα ηδξ 

ανιμδζυηδηάξ ηδξ ηαζ ηδξ πανέπεζ ηάεε ακαβηαία δζμζηδηζηή οπμζηήνζλδ βζα ηδ θεζημονβία 

ηδξ. 

 πεδζάγεζ, οθμπμζεί ηαζ ιενζικά βζα ηδκ εθανιμβή πμθζηζηχκ, πνμβναιιάηςκ ηαζ 

δνάζεςκ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ ιαεδηχκ ηδξ πνςημαάειζαξ ηαζ ηδξ δεοηενμαάειζαξ 

εηπαίδεοζδξ, αθθά ηαζ βζα ηδ βεκζηή παζδεία ηςκ ηαημίηςκ. Πενζθαιαάκμκηαζ 

ανιμδζυηδηεξ υπςξ: 

(α) Ζ ίδνοζδ ηαζ θεζημονβία αζαθζμεδηχκ,  
(α) Ζ ίδνοζδ ηαζ θεζημονβία ηέκηνςκ δδιζμονβζηήξ απαζπυθδζδξ παζδζχκ,  
(β) Ζ ίδνοζδ ηαζ θεζημονβία πάνηςκ ηοηθμθμνζαηήξ αβςβήξ. 
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(δ) Ζ θεζημονβία ημζκςκζημφ θνμκηζζηδνίμο, ζε ζοκενβαζία ιε ημ Σιήια Κμζκςκζηήξ 
Αθθδθεββφδξ ηδξ Γζεφεοκζδξ Κμζκςκζηήξ Πνμζηαζίαξ ηαζ Αθθδθεββφδξ. 

 Μενζικά βζα ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ εηηέθεζδ πνμβναιιάηςκ δζα αίμο ιάεδζδξ, ζημ 

πθαίζζμ ημο ακηίζημζπμο εεκζημφ ηαζ πενζθενεζαημφ πνμβναιιαηζζιμφ, ζφιθςκα ιε ηδκ 

ηείιεκδ κμιμεεζία. ημ πθαίζζμ αοηυ ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ δζηαζμδμζίεξ πμο δίδμκηαζ ζημ 

Γήιμ ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ: 

(α) Καηανηίγεζ, ζημ πθαίζζμ ημο ημπζημφ ακαπηολζαημφ πνμβνάιιαημξ, ημ ημπζηυ 
πνυβναιια δζα αίμο ιάεδζδξ, ιε αάζδ ημ Δεκζηυ Πνυβναιια Γζα Βίμο Μάεδζδξ ηαζ ημ 

ακηίζημζπμ πενζθενεζαηυ πνυβναιια δζα αίμο ιάεδζδξ (κυιμξ 3879/2010, άνενμ 8). Σμ 
ημπζηυ πνυβναιια δζα αίμο ιάεδζδξ πενζθαιαάκεζ, ζδίςξ, επεκδφζεζξ, πνμβνάιιαηα ή 
επί ιένμοξ δνάζεζξ βεκζηήξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ ηαζ βεκζηυηενα δνάζεζξ εθανιμβήξ 
ηδξ δδιυζζαξ πμθζηζηήξ δζα αίμοιάεδζδξ ζε ημπζηυ επίπεδμ. 
(α) Μενζικά βζα ηδκ εθανιμβή ημο ημπζημφ πνμβνάιιαημξ δζα αίμο ιάεδζδξ ηαζ 
δζαπεζνίγεηαζ ηδκ εθανιμβή ηςκ πμθζηζηχκ ηαζ ηςκ ηακυκςκ πμο αθμνμφκ ηδ βεκζηή 

εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ ζηδκ πενζθένεζα ημο Γήιμο.  
(β) Δζζδβείηαζ ηδκ ίδνοζδ ηαζ ιενζικά βζα ηδ θεζημονβία Κέκηνςκ Γζα Βίμο Μάεδζδξ 
(Κ.Γ.Β.Μ.) πμο εθανιυγμοκ ημ ημπζηυ πνυβναιια δζα αίμο ιάεδζδξ ηαζ ηα μπμία 
μνβακχκμκηαζ είηε ζημ πθαίζζμ ημο Σιήιαημξ, είηε ζημ πθαίζζμ κμιζημφ πνμζχπμο ημο 
Γήιμο. 
(δ) Μενζικά βζα ηδ θεζημονβία ηαζ δζαπείνζζδ ημπζηχκ δμιχκ ηαζ ηδκ εθανιμβή 

πνμβναιιάηςκ ηδξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Γζα Βίμο Μάεδζδξ ζημ πθαίζζμ 
πνμβναιιαηζηχκ ζοιαάζεςκ πμο ζοκάπηεζ μ Γήιμξ ιε ηδ Γεκζηή Γναιιαηεία Γζα Βίμο 
Μάεδζδξ. 
(ε) Μενζικά βζα ηδκ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ ηςκ Κέκηνςκ Πενζααθθμκηζηήξ 
Δηπαίδεοζδξ (Κ.Π.Δ.) ημο Τπμονβείμο Παζδείαξ, Γζα Βίμο Μάεδζδξ ηαζ Θνδζηεοιάηςκ, 
ζημ πθαίζζμ πνμβναιιαηζηχκ ζοιαάζεςκ πμο ζοκάπηεζ μ Γήιμξ ιε ημ Τπμονβείμ. 

(ζη) Αζηεί ηζξ ανιμδζυηδηεξ θασηήξ επζιυνθςζδξ ή βεκζηήξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ πμο 
ιεηαθένμκηαζ απυ ηδ Νμιανπζαηή Αοημδζμίηδζδ ιαγί ιε ηδκ ακηίζημζπδ επζπεζνδζζαηή 
ιμκάδα ή απμηεκηνςιέκδ δμιή οπδνεζζαηήξ ιμκάδαξ, ηαηά ηζξ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 23 
ημο 
Ν. 3879/2010.  

 Μεθεηά ηαζ εζζδβείηαζ βζα ηδ νφειζζδ γδηδιάηςκ εφνοειδξ θεζημονβίαξ ηδξ πνμζπμθζηήξ 

εηπαίδεοζδξ ηαζηςκ ζπμθείςκ ηδξ πνςημαάειζαξ ηαζ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ. 

ημ πθαίζζμ αοηυ ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ δζηαζμδμζίεξ πμο δίδμκηαζ ζημ Γήιμ ιε ηζξ 

ζζπφμοζεξδζαηάλεζξ: 

(α) Δζζδβείηαζ ηδ δζάεεζδ δζδαηηδνίμο βζα άθθεξ πνήζεζξ ημζκήξ ςθέθεζαξ ή βζα ηδκ 
πναβιαημπμίδζδ εηδδθχζεςκ ημζκμφ εκδζαθένμκημξ, ζε ζοκενβαζία ιε ηα πμθζηή 
Δπζηνμπή. 
(α) Μενζικά βζα ηδ ζίηζζδ ιαεδηχκ ιμοζζηχκ βοικα ζίςκ ηαζ θοηείςκ (οκενβαζία ιε ηδκ 
Οζημκμιζηή οπδνεζία). 
(β) Δπμπηεφεζ ηαζ εθέβπεζ ημοξ ζοθθυβμοξ βμκέςκ ηαζ ηδδειυκςκ. 

(δ) Δβηνίκεζ ηδκ εβηαηάζηαζδ, ιεηαθμνά ή επζζηεοή ηδθεθςκζηχκ ζοκδέζεςκ (ηονίςκ, 
δεοηενεομοζχκ, πνυζεεηςκ ηαζ πανάθθδθςκ) ζηα ζπμθεία. 
(ε) Ονβακχκεζ ζοκαοθίεξ ή άθθεξ πμθζηζζηζηέξ εηδδθχζεζξ βζα ημοξ ιαεδηέξ, ηαηυπζκ 
έβηνζζδξ ηδξ πμθζηήξ Δπζηνμπήξ.  
(ζη) Μενζικά βζα ημ δζμνζζιυ ηαζ ηδκ ακηζηαηάζηαζδ δζμζηδηχκ ηςκ ζδνοιάηςκ, πμο 
πμνδβμφκ οπμηνμθίεξ, εθυζμκ έπμοκ ημπζηή ζδιαζία. 

γ) Δβηνίκεζ μπμζαδήπμηε ιίζεςζδ ζδζςηζημφ αοημηζκήημο δδιυζζαξ πνήζδξ βζα ιεηαθμνά 
πνμζχπςκ ηαζ οθζηχκ πνμξ ηάθορδ ζπμθζηχκ ακαβηχκ.  
(δ) Δζζδβείηαζ ημκ ηαεμνζζιυ ημζκςθεθμφξ πνήζδξ ηςκ ζπμθείςκ ζε πενίπηςζδ παφζδξ 
ηδξ θεζημονβίαξ ημοξ. 
(ε) Δζζδβείηαζ ηδκ επζαμθή ηονχζεςκ, ηαηά ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ, ζημοξ βμκείξ ηαζ 
ηδδειυκεξ πμο δεκ εββνάθμοκ ηα παζδζά ημοξ ζημ ζπμθείμ ηαζ αιεθμφκ βζα  

ηδκ ηαηηζηή θμίηδζδ ημοξ. 
(ζ) Δζζδβείηαζ ηδ δζαημπή ιαεδιάηςκ, θυβςκ έηηαηηςκ ζοκεδηχκ ή επζδδιζηήξ κυζμο, 
εκηυξ ηςκ δζμζηδηζηχκ 
μνίςκ ημο Γήιμο.  
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 ·πεζ ηδκ εοεφκδ θεζημονβίαξ ημο Καημβζάκκεζμο Αζηενμζπμθείμο-Αζηενμζημπείμο 

Τπάηδξ ζε ζοκενβαζία ιε ημκ .Δ.Α.Φ. (μνβάκςζδ εηδδθχζεςκ, επζζηέρεζξ ζοθθυβςκ, 

ζπμθείςκ, θμνέςκ, εηπαζδεοηζηά πνμβνάιιαηα η.θπ.). 

 

Σμήμα Πολιηιζμού 

Πεπιγπαθή 

Σμ Σιήια Πμθζηζζιμφ: 

 πεδζάγεζ, εζζδβείηαζ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ εθανιμβή πμθζηζηχκ, πνμβναιιάηςκ ηαζ 

δνάζεςκ ζημκ ημιέα ημο πμθζηζζιμφ βζα ηδκ πνμζηαζία ημο ημπζημφ πμθζηζζιμφ, ηδκ 

πνμαμθή ηςκ πμθζηζζηζηχκ αβαεχκ ηαζ ηςκ πμθζηζζηζηχκ ένβςκ πμο πανάβμκηαζ ζε 

ημπζηυ επίπεδμ. Πενζθαιαάκμκηαζ πμθζηζηέξ, πνμβνάιιαηα ηαζ δνάζεζξ υπςξ: 

- Γζμνβάκςζδ ηαζ εθανιμβή πμθζηζζηζηχκ πνμβναιιάηςκ (εεαηνζηέξ παναζηάζεζξ, 
ζοκαοθίεξ ηαζ άθθεξ πμθζηζζηζηέξ εηδδθχζεζξ). 

- Πνμζηαζία ιμοζείςκ, ικδιείςκ, ζπδθαίςκ, ηαεχξ ηαζ ανπαζμθμβζηχκ ηαζ ζζημνζηχκ 
πχνςκ ηδξ πενζμπήξ.  
- Πνμχεδζδ πμθζηζζηζηχκ ακηαθθαβχκ ζε εεκζηυ, εονςπασηυ ηαζ δζεεκέξ επίπεδμ. 
- Πνμχεδζδ ηδξ ακάπηολδξ ημο πμθζηζζηζημφ ημονζζιμφ.  

 Μεθεηά ηαζ εζζδβείηαζ βζα ηδ νφειζζδ ημπζηχκ πμθζηζζηζηχκ εειάηςκ:  

(α) Δζζδβείηαζ βζα ηδ ζοιιεημπή εηπνμζχπμο ημο Γήιμο ζηδκ μνβακςηζηή επζηνμπή 

θεζηζαάθ ημπζηήξ ειαέθεζαξ. 
(α) Δζζδβείηαζ βζα ηδ πμνήβδζδ αδεζχκ ίδνοζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ζδζςηζηχκ ιμοζζηχκ 
ζδνοιάηςκ (ςδείςκ, ιμοζζηχκ ζπμθχκ, πμνςδζχκ, ζοιθςκζηχκ μνπδζηνχκ ηαζ 
ζοβηνμηδιάηςκ ιμοζζηήξ δςιαηίμο). 
• Δίκαζ οπεφεοκμ βζα ημκ πνμβναιιαηζζιυ, ηδκ ζοκηήνδζδ, ηδ βκςζημπμίδζδ ηαζ ηδκ 
ένεοκα ζπεηζηά ιε ηδκ ηεηιδνίςζδ ηαζ πνμαμθή ηςκ οθζηχκ ηαζ πνμθμνζηχκ ζημζπείςκ 

πμο ζοκεέημοκ ηδκ έκκμζα ηδξ πμθζηζζιζηήξ ηαζ ζζημνζηήξ ηθδνμκμιζάξ ηδξ πυθδξ ηαζ ηδξ 
εονφηενδξ πενζμπήξ, ήημζ:  

 Σδνεί ηζξ δζαδζηαζίεξ δζαθφθαλδξ, ηαλζκυιδζδξ, ζοκηήνδζδξ ηαζ δζάεεζδξ ημο οθζημφ πμο 

ζοβηνμηεί ηζξ ζοθθμβέξ, ζφιθςκα ηαζ ιε ημοξ Κακυκεξ Καθήξ Πναηηζηήξ πμο μνίγμκηαζ 

απυ ημ Γζεεκέξ οιαμφθζμ Μμοζείςκ.  

 οκενβάγεηαζ ιε άθθα ιμοζεία ηαζ ηέκηνα πθδνμθυνδζδξ βζα ηδκ επελενβαζία ημζκχκ 

πνμηφπςκ ηαλζκυιδζδξ οθζηχκ, ακαθμνζηά ιε ηδκ ιεθθμκηζηή ημοξ δζηηφςζδ.  

 Μενζικά βζα ημκ πθμοηζζιυ ημο οθζημφ πμο απμηεθεί ηζξ ζοθθμβέξ ηαζ ηζξ εειαηζηέξ 

εκυηδηεξ, ιέζς ζοβηεηνζιέκςκ πμθζηζηχκ πνμζηηήζεςκ (αβμνά, δςνεά, ακηαθθαβή). 

 Δίκαζ οπεφεοκμ βζα ηδ θεζημονβία ημο Κέκηνμο Ηζημνζηήξ Δκδιένςζδξ Θενιμποθχκ 

(Κ.Η.Δ.Θ.). 

 Φνμκηίγεζ βζα ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ εζζήβδζδ ζηδ Γζεφεοκζδ ηαζ ηδκ οθμπμίδζδ 

πνμβναιιάηςκ, δζαθέλεςκ, ζειζκανίςκ, εηεέζεςκ, ακηαθθαβχκ ιε άθθα ιμοζεία, 

ιμοζζηχκ αηνμάζεςκ ηαζ εκ βέκεζ ηαθθζηεπκζηχκ ηαζ επζζηδιμκζηχκ εηδδθχζεςκ πμο 

πνμάβμοκ ηδκ πκεοιαηζηήηαθθζένβεζα ηςκ δδιμηχκ ηαζ πνμαάθθμοκ ηδκ ζζημνζηήηαζ 

πμθζηζζηζηή ηθδνμκμιζά ηδξ πυθδξ ηαζ ηδξ πενζμπήξ. 

 Φνμκηίγεζ βζα ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ εζζήβδζδ ζηδΓζμίηδζδ έηδμζδξ εκδιενςηζηχκ 

εκηφπςκ, μδδβχκ,ηαηαθυβςκ ηςκ ιμοζείςκ πμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ εκδιένςζδ ημο 

ημζκμφ βζα ηζξ εειαηζηέξ εηεέζεζξ αοηχκηαζ ηζξ δνάζεζξ ημοξ. 

 οιιεηέπεζ ζε δίηηοα ημο Τπμονβείμο Πμθζηζζιμφπμο μνβακχκμοκ ηαη‘ έημξ 

εκδιενςηζηέξ ζοκακηήζεζξζε εέιαηα Νεμεθθδκζημφ Πμθζηζζιμφ ηαζ Ηζημνίαξ.  

 οκενβάγεηαζ βζα ηδ δδιζμονβία δζηηφμο ημπζηχκιμοζείςκ ηαζ αζαθζμεδηχκ ημο Γήιμο.  

 Δίκαζ οπεφεοκμ βζα ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ Πκεοιαηζηχκ Κέκηνςκ, ήημζ:  

- οκηάζζεζ ηαζ οπμαάθθεζ ημκ Κακμκζζιυ Λεζημονβίαξ  
ηςκ Πκεοιαηζηχκ Κέκηνςκ 
- οιιεηέπεζ ζημκ πνμβναιιαηζζιυ ηαζ οθμπμίδζδ 
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πενζμδζηχκ ζοκεδνίςκ, διενίδςκ ηαζ θμζπχκ δνάζεςκ.  
- Ονβακχκεζ ηιήιαηα πμνμφ, εεάηνμο, γςβναθζηήξ η.θπ. 

 

Σμήμα Αθληηιζμού 

Πεπιγπαθή 

Tμ Σιήια Αεθδηζζιμφ:  

 πεδζάγεζ, εζζδβείηαζ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ εθανιμβή πμθζηζηχκ, πνμβναιιάηςκ ηαζ 

δνάζεςκ βζα ηδκ πνμχεδζδ ημο ημπζημφ αεθδηζζιμφ ηαζ ηδκ πανμπή δοκαημηήηςκ 

άεθδζδξ ζημοξ ηαημίημοξ. Πενζθαιαάκμκηαζ πμθζηζηέξ, πνμβνάιιαηα ηαζ δνάζεζξ, υπςξ: 

(α) Δζζήβδζδ βζα ηαηαζηεοή ηαζ ζοκηήνδζδ αεθδηζηχκ εβηαηαζηάζεςκ (δδιμηζηά 

βοικαζηήνζα, αεθδηζηά ηέκηνα ηαζ δδιμηζημί πχνμζ άεθδζδξ). 
α) Γζαπείνζζδ αεθδηζηχκ εβηαηαζηάζεςκ, πνμχεδζδ ηαζ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ 
εκίζποζδξ ημο ιαγζημφ αεθδηζζιμφ ηαζ δζμνβάκςζδ αεθδηζηχκ εηδδθχζεςκ.  
(β) Άζηδζδ επμπηείαξ επί ηςκ Δεκζηχκ Αεθδηζηχκ Κέκηνςκ, πμο ηαεμνίγμκηαζ ιε 
δζοπμονβζηή απυθαζδ. 

 Μενζικά βζα ημκ οβεζμκμιζηυ έθεβπμ ηςκ δδιμηζηχκ ημθοιαδηζηχκ δελαιεκχκ κενμφ.  

 ·πεζ ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ μιαθή θεζημονβία ηςκ πχνςκ άεθδζδξ ζε εέιαηα ζοκηήνδζδξ – 

ηαεανζυηδηαξ. 

 ε ζοκεκκυδζδ ιε ηα ζςιαηεία ηαζ ηζξ οπδνεζίεξ, πνμααίκεζ ζηδκ έηδμζδ 

πνμβναιιάηςκ πνμπμκήζεςκ αεθδηζηχκ ζςιαηείςκ.  

 Καεμνίγεζ ηζξ πνμπμκήζεζξ ζηα βήπεδα ιε πθμμηάπδηα, ζε ζοκεκκυδζδ ιε ημκ 

ζοκηδνδηή ηαζ ηα ζςιαηεία. 

 Δζζδβείηαζ ηδκ παναπχνδζδ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ βζα ηδκ δζελαβςβή αεθδηζηχκ 

εηδδθχζεςκ. 

 Δοεφκεηαζ βζα ηδκ θφθαλδ, ζοκηήνδζδ ηςκ οθζηχκ ηαζ ιέζςκ ελμπθζζιμφ ηςκ πχνςκ 

άεθδζδξ. 

 Σδνεί ηα απαζημφιεκα αζαθία βζα υθεξ ηζξ αεθδηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ηαζ ημ οθζηυ ημοξ.  

 Σδνεί ημ Μδηνχμ κέςκ ηαζ ζοκενβάγεηαζ ιε ημ Γδιμηζηυ οιαμφθζμ Νέςκ βζα ηδκ 

ακάθδρδ πνςημαμοθζχκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ βζα ηδκ πθήνδ ηαζ εθεφεενδ ακάπηολδ ηδξ 

πνμζςπζηυηδηαξ ηςκ κέςκ. 

 Μενζικά βζα ηδκ μνβάκςζδ ηαζ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ πμο απεοεφκμκηαζ ζημοξ 

κέμοξ ηαζ ζοιιεηέπεζ ζημοξ ζπεδζαζιμφξ ηαζ ζηα πνμβνάιιαηα ηδξ Γεκζηήξ Γναιιαηε ίαξ 

Νέαξ Γεκζάξ.  

 Παναημθμοεεί ηδ θεζημονβία ηαζ δνάζδ ηςκ δδιμηζηχκ δμιχκ ηαζ ηςκ κμιζηχκ 

πνμζχπςκ πμο εθανιυγμοκ πνμβνάιιαηα ηαζ δνάζεζξ ζημοξ ημιείξ ημο αεθδηζζιμφ 

ηαζ ηδξ Νέαξ Γεκζάξ. 

 Τθμπμζεί δνάζεζξ ηαζ πνμβνάιιαηα ζημοξ ημιείξ ημο Αεθδηζζιμφ ηαζ ηδξ Νέαξ Γεκζάξ, 

ζοιπθδνςιαηζηά ιε ηζξ δνάζεζξ ηαζ ηα πνμβνάιιαηα πμο οθμπμζμφκηαζ απυ ηα Νμιζηά 

πνυζςπα ημο Γήιμο.  

 

Γπαθείο Γημοηικήρ Πινακοθήκηρ« ΑΛΔΚΟ ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟ » 

Πεπιγπαθή 

Σμ Γναθείμ είκαζ οπεφεοκμ βζα ηδ θεζημονβία ηδξ Γδιμηζηήξ Πζκαημεήηδξ «ΑΛΔΚΟ 
ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟ», ήημζ:  

 Δπζιεθείηαζ ηδξ δζμνβάκςζδξ πενζμδζηχκ εηεέζεςκ εζηαζηζηχκ ηεπκχκ, ηαεχξ ηαζ 

εηδδθχζεςκ, δζαθέλεςκ, ζειζκανίςκ, ηφηθμ ιαεδιάηςκ η.θπ. 

 ·πεζ ηδκ εοεφκδ ηδξ ζοκηήνδζδξ ηαζ ηδξ αζθαθμφξ δζαθφθαλδξ ηςκ ένβςκ ηέπκδξ.  
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 ·πεζ ηδκ εοεφκδ ηδξ ηαηαβναθήξ ηδξ εζηαζηζηήξ πενζμοζίαξ, ηδνεί αζαθίμ Μδηνχμο, ζημ 

μπμίμ ηαηαβνάθμκηαζ υθα ηα ένβα ηέπκδξ, ηαεχξ ηαζ ηανηέθεξ βζα ηάεε ένβμ ηέπκδξ πμο 

δζαεέηεζ ή πμο πενζένπεηαζ ζηδ Γδιμηζηή Πζκαημεήηδ δ ηονζυηδηά ημο.  

 Δπζιεθείηαζ ηδξ θςημβνάθδζδξ υθςκ ηςκ ένβςκ, ηδνχκηαξ θςημβναθζηυ ανπείμ. 

Μενζικά βζα ημκ ειπθμοηζζιυ ηδξ Πζκαημεήηδξ ηαζ είκαζ ανιυδζμ βζα ηδκ απμδμπή  

δςνεχκ ένβςκ ηέπκδξ. 

 Δζζδβείηαζ ζημ Γδιμηζηυ οιαμφθζμ ηδ ζοβηνυηδζδ ηαθθζηεπκζηχκ επζηνμπχκ, ιε 

ακηζηείιεκμ ηδ βκςιμδυηδζδ βζα αβμνά, εηηίιδζδ δςνεχκ, ακηαθθαβή ένβςκ ηέπκδξ ιε 

άθθα ιμοζεία ή πζκαημεήηεξ, παναπχνδζδ ένβςκ, παναηηδνζζιυ ένβςκ η.θπ. 

 

Γπαθείο Φιλαπμονικήρ 

Πεπιγπαθή 

Tμ Γναθείμ Φζθανιμκζηήξ έπεζ ηζξ αηυθμοεεξ ανιμδζυηδηεξ: 

 ηδ δδιζμονβία ζπμθήξ θζθανιμκζηήξ, ηδκ μπμία εα ιπμνμφκ κα παναημθμοεμφκ κέμζ ηαζ 

κέεξ, υπμο εα εηπαζδεφμκηαζ ζηδκ εηιάεδζδ ιμοζζηχκ μνβάκςκ.  

 ηδ δζδαζηαθία πκεοζηχκ ηαζ θμζπχκ μνβάκςκ ηαζ ηδ ζοβηνυηδζδ ιπάκηαξ  

 ηδ δζδαζηαθία θςκδηζηήξ ιμοζζηήξ, ιε ηδ ζοβηνυηδζδ πμνςδίαξ. ηδκ ακάπηολδ 

ζοκενβαζζχκ βζα ηδ δζαθήιζζδ ηαζ πνμχεδζδ ημο ένβμο ημο βναθείμο ηαζ ημο Γήιμο. 

 ηδ δζμνβάκςζδ ιμοζζηχκ εηδδθχζεςκ – ζοκαοθζχκ.  

 

Γπαθείο Γημοηικού Θεάηπος 

Πεπιγπαθή 

Σμ Γναθείμ Γδιμηζημφ Θεάηνμο: 

 Δπζιεθείηαζ ηδξ ηαηάνηζζδξ ημο ηακμκζζιμφ θεζημονβίαξ ημο Γδιμηζημφ Θεάηνμο.  

 Μενζικά βζα ηδ ζςζηή εθανιμβή ημο ηακμκζζιμφ θεζημονβίαξ, δζμίηδζδξ ηαζ δζαπείνζζδξ 

ημο Κζκδιαημεεάηνμο. 

 Σδνεί ηα πνμαθεπυιεκα απυ ημ κυιμ ηαζ ημκ μζηείμ ηακμκζζιυ ημο Γήιμο αζαθία.  

 Σδνεί ηζξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ανπεία πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ μζημκμιζηέξ δμζμθδρίεξ ηςκ 

πμθζηχκ ςξ πνμξ ηδ θεζημονβία ημο Γδιμηζημφ Θεάηνμο ηαζ ζοκενβάγεηαζ ιε ηζξ 

μζημκμιζηέξ οπδνεζίεξ βζα ηδκ απυδμζδ ηςκ εζζπναηημιέκςκ πμζχκ. 

 Δπζαθέπεζ ημ ενβαγυιεκμ ζημ ηζκδιαημεέαηνμ πνμζςπζηυ ηαζ θνμκηίγεζ βζα ηδκ ηήνδζδ 

ηδξ εοηαλίαξ, ηδξ ημζιζυηδηαξ ηαζ ηδξ ηαεανζυηδηαξ ζημοξ πχνμοξ αοημφ. 

 Παναημθμοεεί ηαζ επμπηεφεζ ηάεε εηδήθςζδ πμο βίκεηαζ ζημ Γδιμηζηυ Θέαηνμ.  

 Δζζδβείηαζ ηδκ παναπχνδζδ ημο Γδιμηζημφ Θεάηνμο ζε ζδζχηεξ βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ 

εηδδθχζεςκ. 

 Τπμδεζηκφεζ ηάεε ιέηνμ πμο εεςνεί ακαβηαίμ βζα ηδκ ανηζυηενδ θεζημονβία ημο 

Γδιμηζημφ Θεάηνμο.  

 

2.3.2.7 Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Oικονομικών  Τπηρεσιών 

Ζ Γζεφεοκζδ Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ είκαζ ανιυδζα βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή ηήνδζδ 
ηςκ μζημκμιζηχκ πνμβναιιάηςκ θεζημονβίαξ ημο Γήιμο, ηδ ζςζηή απεζηυκζζδ ηςκ 
μζημκμιζηχκ πνάλεςκ ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ηςκ εζυδςκ ηαζ δαπακχκ ημο, ηαεχξ ηαζ ηδ 
δζαζθάθζζδ ηαζ αλζμπμίδζδ ηδξ δδιμηζηήξ πενζμοζίαξ. οβπνυκςξ, δ Γζεφεοκζδ 
ιενζικά βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή δζεκένβεζα υθςκ ηςκ κυιζιςκ δζαδζηαζζχκ πμο 
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απαζημφκηαζ βζα ηδκ πνμιήεεζα οθζηχκ, ελμπθζζιμφ ηαζ οπδνεζζχκ ημο Γήιμο. 
Πνμααίκεζ ζε ζοκεπή δζενεφκδζδ πδβχκ πνδιαημδυηδζδξ ηαζ δζαηοπχκεζ πνμηάζεζξ 
βζα ηδκ ελεφνεζδ πυνςκ, πνμηεζιέκμο βζα ηδκ οθμπμίδζδ πνμβναιιάηςκ-δνάζεςκ 
ηδξ Γζεφεοκζδξ. 

Πεπιγπαθή 

 Τπμζηδνίγεζ ηδ ζφκαρδ ηαζ παναημθμοεεί ηδκ πνυμδμ ηςκ πνμβναιιαηζηχκ ηαζ 

άθθςκ ζοιαάζεςκ ιεηαλφ ημο Γήιμο ηαζ άθθςκ θμνέςκ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ένβςκ, 

εκενβεζχκ ηαζ πνμβναιιάηςκ, πμο ειπίπημοκ ζημ πεδίμ ηςκ ανιμδζμηήηςκ ηδξ. 

Τπμζηδνίγεζ ηζξ ζπέζεζξ δζαδδιμηζηήξ ζοκενβαζίαξ ηαζ ζοκημκίγεζ ηζξ ζπέζεζξ ημο 

Γήιμο ιε άθθμοξ δδιυζζμοξ θμνείξ.  

 οβηεκηνχκεζ ηαζ ηαηαβνάθεζ ηζξ ακάβηεξ εηπαίδεοζδξ, επζιυνθςζδξ, ηαηάνηζζδξ, 

εκδιένςζδξ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδξ ημο πνμζςπζημφ ηαζ ηζξ ημζκμπμζεί ζημ Σιήια 

Ακενχπζκμο Γοκαιζημφ ηδξ Γζεφεοκζδξ Γζμζηδηζηχκ Τπδνεζζχκ, Πνμβναιιαηζζιμφ 

ηαζ Ζθεηηνμκζηήξ Γζαηοαένκδζδξ. Πανάθθδθα, πνμηείκεζ ηδκ ακάθμβδ αλζμπμίδζδ ηδξ 

ηεπκμβκςζίαξ πμο απμηηάηαζ απυ ηζξ δνάζεζξ αοηέξ. 

 Τπμδέπεηαζ ηαζ επμπηεφεζ ιαεδηέξ, ζπμοδαζηέξ ηαζ θμζηδηέξ, ζημ πθαίζζμ ηδξ 

οθμπμίδζδξ ηδξ πναηηζηήξ ημοξ άζηδζδξ, αημθμοεχκηαξ ηα πνμαθεπυιεκα απυ ημ 

ζοιααηζηυ πθαίζζμ ηςκ δφμ ιενχκ (εηπαζδεοηζηυξ θμνέαξ, Γήιμξ Λαιζέςκ). 

Γζεοημθφκεζ ηαζ ιεηαθένεζ ηεπκμβκςζία ηαζ ηαθέξ πναηηζηέξ πμο δζαεέηεζ ζε θζθμ- 

λεκμφιεκα ζηεθέπδ ηαζ οπαθθήθμοξ ΟΣΑ απυ ηδκ Δθθάδα ηαζ ημ ελςηενζηυ, ζημ 

πθαίζζμ οθμπμίδζδξ δζιενχκ ηαζ πμθοιενχκ ζοιθςκζχκ, ικδιμκίςκ ζοκενβαζίαξ 

ηαζ ημζκμηζηχκ πνμβναιιάηςκ.  

 οκενβάγεηαζ ιε υθεξ ηζξ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί ημ 

ηαθφηενμ δοκαηυ απμηέθεζια ιε ημ θζβυηενμ δοκαηυ ηυζημξ. 

 Ανιμδζυηδηεξ εηάζημο ηιήιαημξ ηδξ Γζεφεοκζδξ είκαζ δ ζφκηαλδ ιεθεηχκ, πμο 

αθμνμφκ οπδνεζίεξ ηαζ πνμιήεεζεξ, (πενζβναθή, πνμτπμθμβζζιυξ, ζοββναθή 

οπμπνεχζεςκ, ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ, ζπέδζμ δζαηήνολδξ η.θπ.), ηαζ είκαζ 

απαναίηδηεξ βζα εφνοειδ θεζημονβία ημο ηιήιαημξ. ε πενίπηςζδ πμο μζ ηεπκζηέξ 

πνμδζαβναθέξ απαζημφκ ηεπκζηέξ βκχζεζξ ή ειπεζνία επζζηδιμκζημφ πεδίμο 

Μδπακζηχκ ηαζ εθυζμκ δεκ οπδνεηεί οπάθθδθμξ, ηθάδμο Μδπακζηχκ ζηδ Γ/κζδ, μζ 

ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ζοκηάζζμκηαζ απυ ηδ Γ/κζδ Τπμδμιχκ ηαζ Σεπκζηχκ ·νβςκ. 

Σμ ηάεε ηιήια ιενζικά βζα ηζξ απαναίηδηεξ εκένβεζεξ, πμο απαζημφκηαζ, βζα ηδκ 

έβηαζνδ οθμπμίδζδ ηδξ πνμιήεεζαξ ή οπδνεζίαξ. 

 Σδνεί ημ θοζζηυ ανπείμ οθζηχκ (ακαθχζζιςκ η.θπ.), πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ εφνοειδ 

θεζημονβία ηδξ Γζεφεοκζδξ 

 Δπζπθέμκ, ηδνεί απμεεηήνζμ ιεθεηχκ ζε έκηοπδ ηαζ δθεηηνμκζηή ιμνθή. 

 Αζηεί ηάεε άθθδ ενβαζία πμο δεκ πενζθαιαάκεηαζ ζημκ πανυκηα Ονβακζζιυ 

Δζςηενζηήξ Τπδνεζίαξ ηαζ έπεζ ζπέζδ ιε ηζξ ανιμδζυηδηεξ ημο ηάεε Σιήιαημξ.  

 

Σμήμα Γαπανών-Πποςπολογιζμού 

Πεπιγπαθή 

Σμ Σιήια Γαπακχκ-Πνμτπμθμβζζιμφ: 

 Μενζικά βζα ηδκ ηήνδζδ ημο ζοζηήιαημξ ηαηάνηζζδξ ηςκ Πνμτπμθμβζζιχκ ημο 

Γήιμο. 

 οκενβάγεηαζ ιε ηζξ επζιένμοξ δδιμηζηέξ οπδνεζίεξ βζα ηδκ πανμπή μζημκμιζηχκ 

ζημζπείςκ, ηαηεοεφκζεςκ ηαζ πνμηφπςκ πμο εα επζηνέπμοκ ηδκ ηαηάνηζζδ απυ ηζξ 

οπδνεζίεξ ηςκ πνμτπμθμβζζιχκ ημοξ, ζε ζοκάνηδζδ ιε ηα ακηίζημζπα πνμβνάιιαηά 
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ημοξ. 

 οβηεκηνχκεζ ημοξ επζιένμοξ πνμτπμθμβζζιμφξ ηςκ οπδνεζζχκ ηαζ δζαιμνθχκεζ ηαζ 

εζζδβείηαζ ημοξ ζοκμθζημφξ Πνμτπμθμβζζιμφξ ημο Γήιμο πνμξ έβηνζζδ απυ ηα 

ανιυδζα υνβακα.  

 Παναημθμοεεί ηδκ εηηέθεζδ ηςκ Πνμτπμθμβζζιχκ, επζζδιαίκεζ ηζξ απμηθίζεζξ ιεηαλφ 

απμθμβζζηζηχκ ηαζ πνμτπμθμβζζηζηχκ ιεβεεχκ, ιενζικά βζα ηδκ ενιδκεία ηςκ 

απμηθίζεςκ ηαζ εζζδβείηαζ ηζξ ακαβηαίεξ δζμνεςηζηέξ εκένβεζεξ. 

 οκενβάγεηαζ ιε ηζξ οπυθμζπεξ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ 

αιθίδνμιδξ εκδιένςζδξ ηαζ νμήξ ηςκ μζημκμιζηχκ πθδνμθμνζχκ, πμο ζπεηίγμκηαζ ιε 

ηδκ εηηέθεζδ ηαζ ηδκ ακαεεχνδζδ ηςκ πνμτπμθμβζζιχκ ηάεε οπδνεζίαξ. 

 Μενζικά βζα ηδκ ζφκηαλδ ηαζ οπμαμθή ζηα ανιυδζα υνβακα ηςκ πενζμδζηχκ 

μζημκμιζηχκ απμθμβζζηζηχκ ζημζπείςκ, ζφιθςκα ιε ημ ζφζηδια μζημκμιζηήξ 

πθδνμθυνδζδξ πμο εθανιυγεζ μ Γήιμξ. 

 Παναημθμοεεί ηδκ ηαηάνηζζδ ηαζ ηδκ ελέθζλδ ηςκ ηαιεζαηχκ πνμβναιιάηςκ ημο 

Γήιμο. Γζενεοκά ηζξ ηαιεζαηέξ ακάβηεξ ηαζ εζζδβείηαζ ηζξ ηαηάθθδθεξ ιεευδμοξ βζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ηςκ ηαιεζαηχκ ακαβηχκ ημο Γήιμο (π.π. δακεζζιυξ). Μενζικά βζα ηδκ 

εθανιμβή ηςκ απμθάζεςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηάθορδ ηςκ ηαιεζαηχκ ακαβηχκ 

ημο Γήιμο. 

 Παναημθμοεεί ηζξ πνμζθοβέξ, πμο ηαηαηέεδηακ ζηα Γζμζηδηζηά Πνςημδζηεία, ηαεχξ 

ηαζ ηδκ άζηδζδ ή ιδεθέζεςκ ζε ζοκενβαζία ιε ηδ Νμιζηή Τπδνεζία. 

 Σδνεί ημ ζφζηδια θμβζζηζηήξ απεζηυκζζδξ ηςκ μζημκμιζηχκ πνάλεςκ ημο Γήιμο 

(Γεκζηή ηαζ ακαθοηζηήθμβζζηζηή). Σδνεί ηζξ ζπεηζηέξ θμβζζηζηέξ δζαδζηαζίεξ,ηαεχξ ηαζ ηα 

ακηίζημζπα θμβζζηζηά αζαθία ηαζ ζημζπείαπμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηδκ κμιμεεζία. 

 Σδνεί ηα ανπεία ηςκ ηάεε είδμοξ παναζηαηζηχκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ εκδιένςζδ 

ημο ζοζηήιαημξ θμβζζηζηήξ απεζηυκζζδξ ηςκ μζημκμιζηχκ πνάλεςκ ημοΓήιμο.  

 Παναημθμοεεί ηαζ ιενζικά βζα ηδκ εηπθήνςζδ υθςκηςκ θμνμθμβζηχκ ηαζ 

αζθαθζζηζηχκ οπμπνεχζεςκ ημοΓήιμο. 

 Παναημθμοεεί ηαζ εθέβπεζ ηδ θμβζζηζηή ζοιθςκία ηςκδμζμθδπηζηχκ θμβανζαζιχκ ιε 

ηνάπεγεξ, πνμιδεεοηέξ,πζζηςηέξ ηαζ άθθμοξ ζοκαθθαζζμιέκμοξ ιε ημκ Γήιμ,ηαεχξ 

ηαζ ηςκ δμζμθδπηζηχκ θμβανζαζιχκ ιε ηα κμιζηάπνυζςπα ημο Γήιμο.  

 Δηδίδεζ ηζξ θμβζζηζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξπμο ζοκδέμκηαζ ιε ημ ηδνμφιεκμ 

θμβζζηζηυ ζπέδζμ (π.π.ζζμθμβζζιμί ηαζ απμηεθέζιαηα πνήζδξ) ηαζ εκδιενχκεζζπεηζηά 

ηα ανιυδζα υνβακα ημο Γήιμο ιε αάζδ ηζξ ζζπφμοζεξ δζαδζηαζίεξ. 

 Πανέπεζ ηάεε είδμοξ πθδνμθυνδζδ πνμξ ηα ανιυδζαυνβακα ημο Γήιμο ηαζ ηζξ 

οπυθμζπεξ δδιμηζηέξ οπδνεζίεξ βζα ηδκ ελέθζλδ ηςκ θμβζζηζηχκ ιεβεεχκ ημο Γήιμο.  

 Μενζικά βζα ηδκ πανμπή ηάεε είδμοξ ζημζπείςκ πμογδημφκηαζ απυ 

Γδιυζζεξ/Δθεβηηζηέξ Τπδνεζίεξ, ζφιθςκα ιε ηζξ δζαδζηαζίεξ πμο ζζπφμοκ εηάζημηε. 

 Σδνεί εζδζηά ζοζηήιαηα θμβζζηζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξδζαπείνζζδξ Πνμβναιιάηςκ ηαζ 

·νβςκ, ζηα μπμία ζοιιεηέπεζ μ Γήιμξ ηαζ πμο πνδιαημδμημφκηαζ απυ ημ Πνυβναιια 

Γδιμζίςκ Δπεκδφζεςκ ή/ηαζ απυ εονςπασημφξή δζεεκείξ πυνμοξ. 

 Σδνεί ανπείμ Παναζηαηζηχκ Γζαπείνζζδξ ηςκ πνμδβμοιέκςκ πνμβναιιάηςκ ηαζ 

ένβςκ, ζφιθςκα ιε ηαπνμαθεπυιεκα ζημοξ εζδζημφξ ηακμκζζιμφξ ηςκ θμνέςκαπυ 

ημοξ μπμίμοξ πνμένπεηαζ δ ζπεηζηή πνδιαημδυηδζδ. 

 Μενζικά βζα ηδκ εημζιαζία ηςκ πενζμδζηχκ μζημκμιζηχκ ακαθμνχκ, πμο ζπεηίγμκηαζ 

ιε ηδκ πνυμδμ ηςκπνμδβμοιέκςκ πνμβναιιάηςκ ηαζ ένβςκ.  

 Σδνεί ημ ανπείμ ζοιαάζεςκ βζα οπδνεζίεξ, ένβα ηαζπνμιήεεζεξ πμο ακαεέηεζ μ 

Γήιμξ. Παναθαιαάκεζ ηαζεθέβπεζ ηα ηάεε θφζδξ παναζηαηζηά, πμο απαζημφκηαζηαηά 

πενίπηςζδ, βζα ηδκ πθδνςιή ηςκ μθεζθχκ ημοΓήιμο ζημοξ ακηίζημζπμοξ δζηαζμφπμοξ 

ηαζ εθέβπεζ ηδκ φπανλδ ηςκ πνμτπμεέζεςκ βζα ηδ δζεκένβεζα πθδνςιχκ ημο Γήιμο, 

ιε αάζδ ηζξ δζαηάλεζξ ηςκ ακηζζημίπςκ ζοιαάζεςκ. 
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 Δθέβπεζ ηδκ πνυαθερδ ηςκ μθεζθχκ ζημοξ ακηίζημζπμοξ ηςδζημφξ ημο 

πνμτπμθμβζζιμφ ημο Γήιμο ηαζ εθέβπεζ ηδκ επάνηεζα ηςκ ακηίζημζπςκ πζζηχζεςκ. 

 Δηδίδεζ ηα εκηάθιαηα πθδνςιήξ ηςκ μθεζθχκ ημο Γήιμο ηαζ ηα απμζηέθθεζ ζημ 

Σαιείμ βζα πθδνςιή. 

 Σδνεί ημ ανπείμ ηςκ παβίςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ημο Γήιμο (ιδπακήιαηα, 

μπήιαηα, ζοζηεοέξ, ελμπθζζιυξ η.θπ.) ηαζ παναημθμοεεί ηδκ ηαηακμιή ηςκ παβίςκ 

αοηχκ ζηζξ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο.  

 ·πεζ ηδ δοκαηυηδηα ηαηααμθήξ ιζζεχιαημξ πνμξ ηάθορδ ηςκ ζηεβαζηζηχκ ακαβηχκ 

ηδξ Πονμζαεζηζηήξ Τπδνεζίαξ. 

 Δπζιεθείηαζ ηδξ έηδμζδ πνδιαηζηχκ εκηαθιάηςκ πμο αθμνμφκ ζηδ ιζζεμδμζία ηςκ 

αζνεηχκ, ηςκ ηαηηζηχκ οπαθθήθςκ, ημο πνμζςπζημφ ζδζςηζημφ δζηαίμο αμνίζημο-

μνζζιέκμο πνυκμο, πενζθαιαακμιέκμο ηαζ ημο πνμζςπζημφ, πμο απαζπμθείηαζ ζηα 

δζ‘ επζζηαζίαξ ένβα,ζηδκ ηαηααμθή ελυδςκ ιεηαηίκδζδξ, απμγδιίςζδξ οπενςνζαηήξ 

απαζπυθδζδξ ηα. 

 Φνμκηίγεζ βζα ηδκ έηδμζδ εηήζζςκ εηεέζεςκ ακάθδρδξ δαπακχκ απυ ημοξ Κ.Α. 

ιζζεμδμζίαξ ηαζ ενβμδμηζηχκ εζζθμνχκ ημο πνμτπμθμβζζιμφ. 

 οκηάζζεζ, ζε ζοκενβαζία ιε ημ Σιήια Ακενςπίκμο Γοκαιζημφ, αεααζχζεζξ 

απμδμπχκ ηαζ ακαθοηζημφξ πίκαηεξ ιε ηα ζημζπεία ηςκ δζηαζμφπςκ ηαζ ηα πμζά ηςκ 

αιμζαχκ η.θπ. πμο ηαηααθήεδηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ ζε υθμ ημ πνμζςπζηυ. 

Ακηίβναθμ ηςκ παναπάκς αεααζχζεςκ ηαζ ακαθοηζηχκ πζκάηςκ εηδίδμκηαζ βζα ηδκ 

εηήζζα θμνμθμβζηή πνήζδ. 

 Τπμαάθθεζ, ζε ζοκενβαζία ιε ημ Σιήια Ακενςπίκμο Γοκαιζημφ, ηδκ μνζζηζηή δήθςζδ 

Φ.Μ.Τ. ζηδκ ανιυδζα Γ.Ο.Τ. (Δ7). 

 

Σμήμα Πποζόδων και Γημοηικήρ Πεπιοςζίαρ  

Πεπιγπαθή 

Tμ Σιήια Πνμζυδςκ ηαζ Γδιμηζηήξ Πενζμοζίαξ: 

 Δπζιεθείηαζ ηδξ ζφκηαλδξ αεααζςηζηχκ πνδιαηζηχκ ηαηαθυβςκ θυνςκ, ηεθχκ, 

δζηαζςιάηςκ ηαζ εζζθμνχκ. οκηάζζεζ πνδιαηζηυ ηαηάθμβμ βζα ηάεε ηνέπμκ έημξ, 

εηηοπχκεζ ηαζ απμζηέθθεζ εζδμπμζδηήνζα ζημοξ μθεζθέηεξ. 

 Παναημθμοεεί ηδκ πμνεία είζπναλδξ υθςκ ηςκ εζυδςκ ημο Γήιμο ηαζ απυ ηάεε 

πδβή. 

 Δπζιεθείηαζ ηδξ ηαηάνηζζδξ ημο πνμτπμθμβζζιμφ εζυδςκ ηαηά ημ ιένμξ πμο αθμνά 

ζημ Σιήια Πνμζυδςκ ηαζ Γδιμηζηήξ Πενζμοζίαξ ηαζ παναημθμοεεί ηδκ εηηέθεζή ημο. 

 Δζζδβείηαζ ζπεηζηά: 

α) ιε ηδκ επζαμθή, ηαηάνβδζδ, ιείςζδ ή αφλδζδ ηςκ οπέν ημο Γήιμο θυνςκ, ηεθχκ, 

δζηαζςιάηςκ ηαζ εζζθμνχκ ζφιθςκα ιε ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ, 
α) ηδκ εηιεηάθθεοζδ ηδξ δδιμηζηήξ πενζμοζίαξ, 
β) ηδ αεααίςζδ ηαζ είζπναλδ ηςκ εζυδςκ,  
δ) ηδ ζφζηαζδ ηαζ ζοβηνυηδζδ επζηνμπχκ.  

 Μενζικά βζα ηδκ επςθεθέζηενδ δζάεεζδ ηδξ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ ημο Γήιμο, ζφκηαλδ 

δζαηδνφλεςκ ηςκ δδιμπναζζχκ πνμξ ιίζεςζδ ηςκ Γδιμηζηχκ Κηδιάηςκ- ηαηάνηζζδ 

ιζζεςηδνίςκ - ζοιαμθαίςκ ηαζ ηδκ αηνζαή απυ ηάεε άπμρδ εηηέθεζδ ηςκ υνςκ (ηςκ 

ζοιαμθαίςκ) απυ ημοξ οπυπνεμοξ ιζζεςηέξ. 

 Σδνεί ανπείμ βζα ηάεε έκα απυ ηα δδιμηζηά αηίκδηα, ηαεχξ ηαζ ζδζαίηενμ θάηεθμ βζα 

ηάεε ιίζεςζδ. 

 Παναημθμοεεί ηδκ ηαηααμθή απυ ημοξ ιζζεςηέξ ημο ιζζεχιαημξ ζημ Γδιμηζηυ 

Σαιείμ ηαζ εκενβεί, ζε ζοκενβαζία ιε ηδ ηδκ Νμιζηή Τπδνεζία, ηδκ απμαμθή ηςκ ιδ 

ζοκεπχκ ιζζεςηχκ.  
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 Σδνεί ηζξ δζαδζηαζίεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ απμδμπή ηαζ ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ 

δςνεχκ πνμξ ημ Γήιμ, ζφιθςκα ιε ημοξ ακηίζημζπμοξ υνμοξ. Σδνεί ανπείμ 

ηθδνμδμηδιάηςκ.  

 Δηιζζεχκεζ δδιμηζηέξ εηηάζεζξ βδξ βζα εβηαηαζηάζεζξ εενιμηδπίςκ, ηηδκμηνμθζηέξ 

εηιεηαθθεφζεζξ ηαζ βζα ιμκάδεξ ζημοξ ημιείξ αθζείαξ. 

 ·πεζ ηδ δοκαηυηδηα παναπχνδζδξ πνήζδξ δδιμηζηχκ αηζκήηςκ πνμξ ηάθορδ 

ζηεβαζηζηχκ ακαβηχκ ηδξ πονμζαεζηζηήξ οπδνεζίαξ. 

 Δηδίδεζ αεααζχζεζξ πενί ιδ μθεζθήξ ηέθμοξ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ, ζε πενζπηχζεζξ 

ιεηααίααζδξ ηδξ ηονζυηδημξ πάζδξ θφζεςξ αηζκήηςκ.  

 Δπζιεθείηαζ ηδξ αεααίςζδξ ημο ηέθμοξ πνήζδξ Κμζκμπνήζηςκ Υχνςκ, 

παναπςνμφιεκςκ ζε πενίπηενα, ιζηνμπςθδηέξ, ΚΤΔ βζα ηναπεγμηαείζιαηα, 

ειπμνεφιαηα, μζημδμιζηά οθζηά η.θπ. ηαζ εηδίδεζ, ζε ζοκενβαζία ιε ηδ Γζεφεοκζδ 

Τπμδμιχκ ηαζ Σεπκζηχκ ·νβςκ, ηζξ άδεζεξ πνμζςνζκήξ ηαηάθδρδξ ημζκμπνήζηςκ 

πχνςκ. 

 ·πεζ ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ ιίζεςζδ ημζκμπνήζηςκ πχνςκ βζα ηδκ πνμαμθή οπαίενζαξ 

δζαθήιζζδξ. Δηδίδεζ αεααζςηζηά ζδιεζχιαηα βζα ηδκ είζπναλδ ηςκ ιζζεςιάηςκ:  

(α) απυ ηδκ παναπχνδζδ ημζκυπνδζηςκ πχνςκ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ δζαθδιζζηζηχκ 
ιέζςκ (άνενμ 3 Ν. 2946/2001) 
(α) απυ ηδκ εηιεηάθθεοζδ δζαθδιζζηζηχκ πχνςκ ζε αεθδηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ (άνενμ 
56 Ν. 2725/1999) ηαζ ζηέβαζηνα αζηζηχκ ηαζ οπεναζηζηχκ ζοβημζκςκζχκ (άνενμ 21 

Ν. 2963/2001). 

 Παναθαιαάκεζ ηαζ αλζμθμβεί ηζξ εηεέζεζξ εθέβπμο ηςκ ανιμδίςκ οπαθθήθςκ ηαζ ημο 

Αζηοκμιζημφ Σιήιαημξ, πνμηεζιέκμο κα πνεχζεζ αοημφξ πμο πνμέαδζακ ζε 

αοεαίνεηδ πνήζδ ηαζ εζζδβείηαζ ζημκ Γήιανπμ ηδκ επζαμθή ηεθχκ ηαζ ακάθμβςκ 

πνμζηίιςκ ηαζ ζοκηάζζεζ ημοξ ακηίζημζπμοξ πνδιαηζημφξ ηαηαθυβμοξ. 

 οκηάζζεζ παναζηαηζηά ζδιεζχιαηα βζα ηδκ έηδμζδ πνδιαηζηχκ ηαηαθυβςκ ηαζ 

αεααζχκεζ ηοπυκ έζμδα απυ: 

(α) Σδκ ηέθεζδ ηςκ πμθζηζηχκ βάιςκ 
(α) Σα πνυζηζια Κακμκζζιμφ Καεανζυηδηαξ  

(β) Σζξ δζάθμνεξ ηαηαθμβζζηζηέξ απμθάζεζξ 
(δ) Σζξ θμζπέξ ηαηαπηχζεζξ 
(ε) Σα έζμδα απυ Γαπάκεξ δζηαζηζηχκ επζιεθδηχκ (Ν. 1882/1990 άνενμ 31)  
(ζη) Σα έζμδα δδιμζζεφζεςκ δζαηδνφλεςκ ηαζ δδιμπναζζχκ 
(γ) Σα έζμδα απυ απμλήθςζδ δζαθδιζζηζηχκ ζημζπείςκ  
(δ) Σδκ εζζθμνά ζε πνήια θυβς έκηαλδξ ή επέηηαζδξ πμθεμδ/ηχκ ζπεδίςκ 

(ε) Σδκ ιεηαηνμπή ζε πνήια ηδξ εζζθμνάξ ζε βδ. 

 Παναθαιαάκεζ ηζξ δδθχζεζξ ηςκ οπυπνεςκ επζπεζνήζεςκ βζα ηδκ επζαμθή Γδιμηζημφ 

Σέθμοξ Δπζηδδεοιαηζχκ ηαζ επζιεθείηαζ ηδξ αεααίςζδξ ηςκ μθεζθχκ απυ ημ ακςηένς 

ηέθμξ. 

 Μεηαααίκεζ ζηζξ Γδιυζζεξ Οζημκμιζηέξ Τπδνεζίεξ βζα ηδ ζοθθμβή θμνμθμβζηχκ 

ζημζπείςκ ηςκ οπυπνεςκ ζημ ακςηένς Γδιμηζηυ Σέθμξ. 

 Γζεηπεναζχκεζ αζηήιαηα δζαβναθήξ μθεζθχκ, ηαηυπζκ ζπεηζηήξ εζζήβδζδξ, ζηζξ 

πενζπηχζεζξ πμο δ εββναθή ημοξ ζημοξ μνζζηζημφξ αεααζςηζημφξ ηαηαθυβμοξ 

δδιμηζηχκ θυνςκ, ηεθχκ, δζηαζςιάηςκ ηαζ εζζθμνχκ έβζκε ηαηά ηνυπμ πνμθακχξ 

θακεαζιέκμ ςξ πνμξ ηδ θμνμθμβδηέα φθδ ή ημ πνυζςπμ ημο θμνμθμβμφιεκμο ή 

υηακ έβζκε θακεαζιέκδ πμθθαπθή εββναθή βζα ημ ίδζμ έζμδμ ηαζ βζα ημ ίδζμ 

πνυζςπμ. 

 Παναθαιαάκεζ ηα ακηίβναθα ηςκ πνμζθοβχκ πμο ηαηαηέεδηακ ζημ Γζμζηδηζηυ 

Πνςημδζηείμ, μζ μπμίεξ αζημφκηαζ ηαηά ηςκ θμνμθμβζηχκ εββναθχκ ηάεε θφζδξ ηαζ 

εζζδβείηαζ ηδκ βκχιδ ηδξ Τπδνεζίαξ ηαηά πενίπηςζδ, ηδκ επζζοκάπηεζ ζηζξ 

δζημβναθίεξ ιαγί ιε θςημακηίβναθα υθςκ ηςκ ζπεηζηχκ ζημζπείςκ πμο αθμνμφκ ζηδ 

αεααίςζδ ηαζ δζααζαάγεζ ημοξ θαηέθμοξ, πνμηεζιέκμο κα εηδζηαζεμφκ απυ ηζξ 
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ανιυδζεξ Δπζηνμπέξ Φμνμθμβζηχκ Γζαθμνχκ ή ηα Γζμζηδηζηά Γζηαζηήνζα. 

 Δπζιεθείηαζ ηαζ παναημθμοεεί ηδκ άζηδζδ ή ιδ εθέζεςκ, ζε ζοκενβαζία ιε ηδ 

Νμιζηή Τπδνεζία ηαζ ηδκ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή, εκδιενχκεζ ημ ζπεηζηυ αζαθίμ 

πνμζθοβχκ ηαζ ηδνεί ανπείμ απμθάζεςκ δζμζηδηζηχκΓζηαζηδνίςκ ηαζ ανπείμ 

δζημβναθζχκ 

 

Σμήμα Σαμείος 

Πεπιγπαθή 

Ο Δζδζηυξ Σαιίαξ, ιε απυθαζδ ημο δδιάνπμο, πνμΐζηαηαζ ημο Σιήιαημξ Σαιείμο ηαζ δζελάβεζ 
ιε πνμζςπζηή ημο εοεφκδ, ιαγί ιε ημοξ οπαθθήθμοξ ημο ηιήιαημξ ηαζ ηα εζδζηά μνζγυιεκα 
δζαπεζνζζηζηά εζζπναηημνζηά υνβακα, ηδκ Σαιεζαηή Γζαπείνζζδ ημο Γήιμο, υπςξ μνίγμοκ μζ 
δζαηάλεζξ ημο Γδιμηζημφ ηαζ Κμζκμηζημφ Κχδζηα ηαζ μζ δζαηάλεζξ πενί μζημκμιζηήξ Γζμζηήζεςξ 

ηαζ Λμβζζηζημφ ηςκ Γήιςκ ηαζ ιεηαλφ άθθςκ ηα ηαεήημκηα ηαζ μζ ανιμδζυηδηεξ μνίγμκηαζ 
εζδζηυηενα ςξ ελήξ: 

 Δίκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ πενζμοζία ιε ιεηνδηά, πνευβναθα ηαζ ηζκδηέξ αλίεξ ημο 

Γήιμο, ηαεχξ ηαζ βζα ηδ θφθαλδ ηαζ δζαηήνδζδ ηςκ δζαθυνςκ παναηαηαεδηχκ ηαζ 

εββοήζεςκ εκ βέκεζ. 

 Σδνεί ημ ακαβηαίμ θοζζηυ ηαιείμ ζηα βναθεία ημο Γήιμο.  

 Παναθαιαάκεζ ημοξ αεααζςηζημφξ ηαηαθυβμοξ ηςκ οπμπνέςκ ηαζ ηςκ ακηζζημίπςκ 

μθεζθμιέκςκ ζημ Γήιμ πμζχκ ηαηά ηαηδβμνία εζυδμο. 

 Δηδίδεζ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ ημζκμπμίδζδ εζδζηχκ πνμζηθήζεςκ πνμξ ημοξ μθεζθέηεξ. 

 Δπμπηεφεζ ηα εζδζηά δζαηζεέιεκα πνμξ αοηυ εζζπναηημνζηά υνβακα, εοεοκυιεκμξ μ 

ίδζμξ βζα ηάεε παναηοπία ή πανάθεζρδ, ιενζικχκηαξ βζα ηδκ είζπναλδ ηςκ δδιμηζηχκ 

ηαζ θμζπχκ εζυδςκ, υπςξ ηαζ ηάεε ζπεηζηή πνμξ αοηυ εκένβεζα εκηυξ ηςκ κμιίιςκ 

πνμεεζιζχκ, υπςξ ηαζ βζα μπμζμκδήπμηε θυβμ, ιδ εζζπναπεέκηα έζμδα ηςκ 

πνμδβμοιέκςκ εηχκ.  

 Παναημθμοεεί ηδκ ηαηημπμίδζδ ηςκ οπμπνεχζεςκ ηςκ μθεζθεηχκ πνμξ ημκ Γήιμ 

ηαζ εκδιενχκεζ ηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ βζα ηζξ ηαεοζηενμφιεκεξ μθεζθέξ. 

 Παναημθμοεεί ηαζ εθέβπεζ ημοξ οπαθθήθμοξ άθθςκ οπδνεζζχκ ημο Γήιμο πμο 

αζπμθμφκηαζ ιε εζζπνάλεζξ (απμηεκηνςιέκεξ οπδνεζίεξ, ημζιδηήνζα, ζθαβεία, η.θπ.). 

 Βεααζχκεζ ηδκ πθήνςζδ ηςκ πνμτπμεέζεςκ & εζζδβείηαζ βζα ηδ νφειζζδ ηςκ 

αεααζςιέκςκ ηαζ θδλζπνυεεζιςκ μθεζθχκ πμο οπάβμκηαζ ζηδ νφειζζδ μθεζθχκ.  

 Δκηέθθεηαζ ηδ θήρδ ηςκ επζηνεπυιεκςκ απυ ημ κυιμ ακαβηαζηζηχκ ιέηνςκ 

είζπναλδξ ηςκ ηαεοζηενμφιεκςκ εζυδςκ ημο Γήιμο.  

 Παναθαιαάκεζ ηαεδιενζκά ηζξ πναβιαημπμζμφιεκεξ απυ ημοξ επζιεθδηέξ είζπναλδξ 

διενήζζεξ εζζπνάλεζξ ηαζ επζιεθείηαζ ηδξ απμζημθήξ ημοξ ζηδκ Σνάπεγα. 

 Δλμθθεί, ιεηά απυ έθεβπμ ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ πμο μνίγεζ μ κυιμξ, ηα δζααζααγυιεκα 

ζημ Σαιείμ πνδιαηζηά εκηάθιαηα ηαζ ιενζικά βζα ηδκ απυδμζδ ηςκ ηάεε θφζδξ 

ηναηήζεςκ.  

Οζ ανιμδζυηδηεξ ημο Σιήιαημξ Σαιείμο εκ βέκεζ πενζθαιαάκμοκ:  

 Σήνδζδ ηςκ Λμβζζηζηχκ Βζαθίςκ Σαιείμο (Ακαθοηζηυ Καεμθζηυ ηαζ Βζαθίμ 

Δζζπνάλεςκ - Πθδνςιχκ), ηαηαπχνζζδ Δζζπνάλεςκ ηαζ Πθδνςιχκ ζηα ηδνμφιεκα 

Λμβζζηζηά Βζαθία ημο Κεκηνζημφ Γζαπεζνζζηή ηαζ έηδμζδ Ζιενήζζμο ηαζ Μδκζαίμο 

Γεθηίμο Σαιεζαηήξ Καηάζηαζδξ. 

 Δίζπναλδ ηςκ πάζδξ θφζεςξ Σαηηζηχκ ηαζ Δηηάηηςκ Δζυδςκ πμο πνμένπμκηαζ απυ 

Δπζπμνδβήζεζξ, βζα ηδκ ηάθορδ θεζημονβζηχκ ηαζ Δπεκδοηζηχκ Γαπακχκ, ιέζς ηςκ 

Κεκηνζηχκ Αοημηεθχκ πυνςκ (Κ.Α.Π), .Α.Σ.Α., εζδζηχκ επεκδοηζηχκ 

Πνμβναιιάηςκ, Γ.Δ.Ζ., η.θπ. 

 Δλυθθδζδ, ιεηά απυ έθεβπμ ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ πμο μνίγεζ μ κυιμξ, ηςκ 
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δζααζααγυιεκςκ ζημ Σαιείμ πνδιαηζηχκ εκηαθιάηςκ, ηαηά ηζξ ηείιεκεξ ζπεηζηά ιε 

αοηά δζαηάλεζξ - επζιέθεζα έηδμζδξ Σαηημπμζδηζηχκ Υνδιαηζηχκ Δκηαθιάηςκ. 

 Πνμζδζμνζζιυξ ηαζ απυδμζδ ηςκ πάζδξ θφζεςξ ηναηήζεςκ ηαζ Φυνςκ οπέν 

Σνίηςκ. 

 Παναθααή ηαζ έθεβπμξ ηςκ πνδιαηζηχκ αεααζςηζηχκ ηαηαθυβςκ ηςκ οπυπνεςκ ηαζ 

ηςκ ακηζζημίπςκ μθεζθμιέκςκ ζημ Γήιμ πμζχκ, ηαηά ηαηδβμνία εζυδμο, πμο 

δζααζαάγμκηαζ ζημ ηαιείμ απυ ημ Σιήια Πνμζυδςκ, έηδμζδ απμδεζηηζηχκ 

παναθααήξ ηαζ μνζζηζηή αεααίςζδ αοηχκ.  

 Δπζιέθεζα βζα ηδκ είζπναλδ υθςκ ηςκ αεααζςιέκςκ εζυδςκ ημο Γήιμο, ηαεχξ ηαζ 

ηδξ ένεοκαξ ακεφνεζδξ μθεζθεηχκ.  

 ·ηδμζδ ηαζ ιένζικα βζα ηδκ ημζκμπμίδζδ εζδζηχκ πνμζηθήζεςκ - εζδμπμζήζεςκ πνμξ 

ημοξ μθεζθέηεξ. 

 Παναημθμφεδζδ ηδξ ηαηημπμίδζδξ ηςκ αεααζςιέκςκ οπμπνεχζεςκ ηςκ μθεζθεηχκ 

πνμξ ημ Γήιμ ηαζ θήρδ ιέηνςκ βζα ηζξ ηαεοζηενμφιεκεξ μθεζθέξ (νοειίζεζξ μθεζθχκ).  

 Φνμκηίδα βζα ηδκ πνμάζπζζδ ηςκ ζοιθενυκηςκ ημο Γήιμο ηαζ βζα ηδκ είζπναλδ 

υθςκ ηςκ κμιμεεηδιέκςκ εζυδςκ ζφιθςκα ιε ημκ Κ.Δ.Γ.Δ. 

 Ονζζιυξ ηαζ παναημθμφεδζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ πθεζζηδνζαζιμφ ηαζ ηαηαζπέζεςκ.  

 Παναημθμφεδζδ ηδξ δζελαβςβήξ οπμεέζεςκ πμο εηηνειμφκ δζηαζηζηά ιέζς ηδξ 

Νμιζηήξ Τπδνεζίαξ ηαζ απμζημθή κμιζηχξ ηεηιδνζςιέκδξ άπμρδξ ηδξ Τπδνεζίαξ 

ζημ Γζμζηδηζηυ Πνςημδζηείμ επί δζμνεχζεςκ, ακαζημθχκ ηαζ ακαημπχκ.  

 Δπζιέθεζα βζα ηδκ επζζηνμθή απνεςζηήηςξ ηαηααθδεέκηςκ πμζχκ, ζε ζοκενβαζία 

ιε ημ Σιήια Πνμζυδςκηαζ Γδιμηζηήξ Πενζμοζίαξ. 

 Δζζήβδζδ ζημ δδιμηζηυ ζοιαμφθζμ βζα ηδ δζαβναθήηαιεζαηά αεααζςιέκςκ εζυδςκ 

(ιε ηδ ζηεκή έκκμζα) βζαηάεε είδμοξ πνέδ πνμξ ημοξ Γήιμοξ, πμο 

δζαβνάθμκηαζμθυηθδνα ή εκ ιένεζ: 

α) υηακ μζ μθεζθέηεξ απεαίςζακ πςνίξ κα αθήζμοκπενζμοζία ή μζ ηθδνμκυιμζ ημοξ 
απμπμζήεδηακ ηδκηθδνμκμιζά,  
α) υηακ μζ μθεζθέηεξ δεκ έπμοκ ηαευθμο πενζμοζίαηαζ δ επζδίςλδ ηδξ είζπναλδξ δεκ 
έθενε ηακέκα απμηέθεζια επί ηνία (3) πνυκζα, αθυημο έθδλε δ πνήζδ ηαηάηδκ μπμία 

αεααζχεδηακ, ηαζ 
β) υηακ μζ μθεζθέηεξ δεκ έπμοκ ηαευθμο πενζμοζία ηαζείκαζ αβκχζημο δζαιμκήξ, 
εθυζμκ μζ πνμζπάεεζεξ πμοέβζκακ επί ιζα ηνζεηία βζα ηδκ ακεφνεζδ ηδξ δζαιμκήξημοξ, 
δεκ έθενακ απμηέθεζια. 

 φκηαλδ ηαζ οπμαμθή ζηα Πμθζηζηά Ίνβακα ηςκ εηήζζςκ απμθμβζζηζηχκ πζκάηςκ ημο 

Γήιμο, ζε ζοκενβαζίαιε ημ Σιήια Γαπακχκ-Πνμτπμθμβζζιμφ ηαζ πνμχεδζδπνμξ 

έβηνζζδ. 

 Σήνδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ζοκαθθαβχκ ιε ηζξ Σνάπεγεξ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ 

πνδιαηζηχκ δζαεεζίιςκ ηαζηδκ δζεκένβεζα εζζπνάλεςκ ηαζ πθδνςιχκ ιέζς επζηαβχκ 

ή δθεηηνμκζηά 

 

Σμήμα Ππομηθειών Και Αποθήκηρ 

Πεπιγπαθή 

Σμ Σιήια Πνμιδεεζχκ-Απμεήηδξ: 

 πεδζάγεζ ηζξ εζςηενζηέξ δζαδζηαζίεξ βζα ηδκ ηαηάνηζζδ ημο πνμβνάιιαημξ ηςκ 

απαζημφιεκςκ πνμιδεεζχκ ηαζ οπδνεζζχκ (εηηυξ ημο πεδίμο ημο Ν. 3316/2005) ημο 

Γήιμο, ζοβηεκηνχκεζ ηζξ αζηήζεζξ ηςκ δδιμηζηχκ οπδνεζζχκ, ελεηάγεζ ηδ ζημπζιυηδηα  

αοηχκ ηαζ δζαιμνθχκεζ πενζμδζηά πνμβνάιιαηα βζα ηδκ πνμιήεεζα ηάεε είδμοξ οθζηχκ, 

ελμπθζζιμφ ηαζ οπδνεζζχκ ηαζ εζζδβείηαζ αοηά βζα έβηνζζδ ζηα ανιυδζα υνβακα ημο 

Γήιμο (οθζηά βζα ηδκ εηηέθεζδ ηεπκζηχκ ένβςκ, ακηαθθαηηζηά, θζπακηζηά, ηαφζζια, 
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θζπάζιαηα, θοημθάνιαηα, ιδπακήιαηα, ενβαθεία, έπζπθα, είδδ βναθείμο, ιζζεχζεζξ 

ιεηαθμνζηχκ ιέζςκ, αζθαθίζεζξ η.θπ.). 

 Γζεκενβεί ένεοκεξ αβμνάξ βζα ηδκ ηεηιδνίςζδ ηδξ δζαεεζζιυηδηαξ ηςκ εζδχκ ή ηςκ 

οπδνεζζχκ πμο εκδζαθένμοκ ημ Γήιμ ηαζ ηδ θήρδ ζημζπείςκ ηζιχκ πνμιήεεζαξ ή 

οπδνεζίαξ. 

 Γζεκενβεί ηζξ δζαδζηαζίεξ βζα ηδκ ακάεεζδ ηςκ πνμιδεεζχκ ηαζ ηςκ ζοιαάζεςκ πανμπήξ 

οπδνεζζχκ, ηαηανηίγεζ ηζξ ζοιαάζεζξ ηαζ υθεξ ηζξ απμθάζεζξ ηαζ εζζδβείηαζ ηδ 

ζοβηνυηδζδ υθςκ ηςκ επζηνμπχκ πμο απαζημφκηαζ (δζεκένβεζαξ δζαβςκζζιχκ, 

αλζμθυβδζδξ ηςκ πνμζθμνχκ ηαζ παναθααήξ ηςκ εζδχκ) ζημ ηάεε θμνά απμθαζκυιεκμ 

υνβακμ ημο Γήιμο, παναημθμοεεί ηδ θεζημονβία ημοξ ηαζ βεκζηά ιενζικά βζα υθα ηα 

γδηήιαηα πμο αθμνμφκ ζηδκ εηηέθεζδ ηάεε πνμιήεεζαξ ή οπδνεζίαξ ιέπνζ ηαζ ηδκ 

μνζζηζηή παναθααή ηδξ, ζφιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ. 

 Μενζικά βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ παναηηδνζζιμφ οθζηχκ /ελμπθζζιμφ ςξ 

απνήζηςκ ή ςξ οθζηχκ πμο πθεμκάγμοκ ηαζ ηδνεί ηζξ δζαδζηαζίεξ ηαηαζηνμθήξ, 

απμιάηνοκζδξ ή εηπμίδζδξ ηςκ οθζηχκ αοηχκ.  

 Σδνεί ηα πθδνμθμνζαηά ανπεία ηαζ έββναθα ηςκ ζοιαάζεςκ πνμιδεεζχκ ηαζ 

οπδνεζζχκ (ανπείμ πνμιδεεομιέκςκ εζδχκ, ανπείμ πνμιδεεοηχκ, ανπείμ θαηέθςκ 

πνμιδεεζχκ). 

 Παναθαιαάκεζ ηα είδδ ηαζ ηα οθζηά πμο πνμιδεεφεηαζ μ Γήιμξ, ηα ηαλζκμιεί ζε 

απμεήηεξ ηαζ ιενζικά βζα ηδ δζαθφθαλή, ηδκ ηαθή ζοκηήνδζδ ηαζ ηδ δζάεεζή ημοξ ζηζξ 

οπδνεζίεξ ημο Γήιμο, αάζεζ δζαηαηηζηχκ ηςκ ανιυδζςκ Γζεοεοκηχκ 

 Μενζικά βζα ηδκ παναθααή απυ ημοξ ακηίζημζπμοξ πνμιδεεοηέξ ηςκ ηάεε είδμοξ οθζηχκ 

παβίςκ (ιδπακήιαηα-ελμπθζζιυξ) ή ακαθςζίιςκ πμο απαζηεί δ θεζημονβία ημο Γήιμο.  

 Μενζικά βζα ηδκ εκδιένςζδ ηςκ δζαπεζνζζηζηχκ αζαθίςκ ηςκ απμεδηχκ (ηαηά πμζυηδηα 

ηαζ αλία) ιε ηα εζζαβυιεκα ηαζ ελαβυιεκα είδδ, ηαζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ 

πμνήβδζδξ ηςκ εζδχκ πμο ηδνμφκηαζ ζηα απμεέιαηα ηςκ απμεδηχκ ημο Γήιμο.  

 Παναημθμοεεί ηα απμεέιαηα ηςκ απμεδηχκ ηαζ δζα ηοπχκεζ εζζδβήζεζξ βζα ηδκ ακάβηδ 

ακακέςζήξ ημοξ. οκενβάγεηαζ ζπεηζηά ιε ηζξ δδιμηζηέξ οπδνεζίεξ πμο ηάκμοκ πνήζδ 

ηςκ οθζηχκ ηςκ απμεδηχκ.  

 Μενζικά βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηςκ πενζμδζηχκ απμβναθχκ ηςκ ηάεε είδμοξ 

οθζηχκ ηαζ ελμπθζζιμφ ημο Γήιμο.  

 Μενζικά βζα ηδκ ηήνδζδ απμεεηδνίμο ιεθεηχκ πνμιδεεζχκ ηαζ οπδνεζζχκ.  

 

2.3.2.8 Αρμοδιότητες Σμήματος Τπηρεσίας Δόμησης 

Ακηζηείιεκμ ημο Σιήιαημξ Τπδνεζίαξ Γυιδζδξ είκαζ δ εθανιμβή ημο πμθεμδμιζημφ 
ζπεδζαζιμφ, δ έηδμζδ ηαζ μ έθεβπμξ εθανιμβήξ ηςκ μζημδμιζηχκ αδεζχκ ηαζ μ 
έθεβπμξ ηςκ αοεαίνεηςκ ηαηαζηεοχκ. Οζ ζοβηεηνζιέκεξ ανιμδζυηδηεξ ημο ηιήιαημξ 
ζημ πθαίζζμ ηδξ απμζημθήξ ημο, ηαεμνίγμκηαζ απυ ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ Νυιςκ, 
Γζαηαβιάηςκ ηαζ Τπμονβζηχκ Απμθάζεςκ.  

 

Γπαθείο  Γπαμμαηειακήρ Τποζηήπιξηρ  

Πεπιγπαθή 

Σμ Γναθείμ Γναιιαηεζαηήξ Τπμζηήνζλδξ: 

 Πανέπεζ βναιιαηεζαηή οπμζηήνζλδ ζημ ηιήια (ηήνδζδ πνςημηυθθμο, δζεηπεναίςζδ ηαζ 

ανπεζμεέηδζδ αθθδθμβναθίαξ, εέιαηα πνμζςπζημφ η.θπ.) 

 Πανέπεζ βεκζηέξ πθδνμθμνίεξ ζημ ημζκυ ηαζ αηνζαή ακηίβναθα ημο ανπείμο ημο. 
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 οβηεκηνχκεζ ηζξ αζηήζεζξ εηδήθςζδξ ακαβηχκ ζε πνμιήεεζεξ εζδχκ απυ ηζξ επί ιένμοξ 

δζμζηδηζηέξ εκυηδηεξ ημο ηιήιαημξ.  

 Δίκαζ οπεφεοκμ βζα ηδκ ηήνδζδ ημο ανπείμο ηςκ θαηέθςκ ηςκ αδεζχκ ηαζ βζα ηδ δζάεεζδ 

ημοξ ηαζ εκ βέκεζ υθςκ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημο ηιήιαημξ ζε έκηοπδ ηαζ δθεηηνμκζηή 

ιμνθή. 

 

Γπαθείο  Έκδοζηρ Οικοδομικών Αδειών 

Πεπιγπαθή 

Σμ Γναθείμ ·ηδμζδξ Οζημδμιζηχκ Αδεζχκ:  

 Παναθαιαάκεζ, εθέβπεζ ηδκ πθδνυηδηα ηςκ οπμααθθμιέκςκ θαηέθςκ βζα ηδκ έηδμζδ 

μζημδμιζηχκ αδεζχκ, εθέβπεζ ηζξ οπμααθθυιεκεξ ιεθέηεξ (ανπζηεηημκζηή, ζηαηζηή, 

δθεηηνμιδπακμθμβζηέξ, εενιμιυκςζδ, παεδηζηή πονμπνμζηαζία, ιεθέηδ εκενβεζαηήξ 

απυδμζδξ) ζφιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ ηαζ ιεηά ημκ έθεβπμ ηςκ θμνμθμβζηχκ 

εηδίδεζ ηζξ μζημδμιζηέξ άδεζεξ. 

 Δθέβπεζ ηζξ ανπζηεηημκζηέξ, ζηαηζηέξ, οδναοθζηέξ ηαζ δθεηηνμιδπακμθμβζηέξ ιεθέηεξ, ηδ 

ιεθέηδ εενιμιυκςζδξ, ηδ ιεθέηδ παεδηζηήξ πονμπνμζηαζίαξ ηαζ ηα ζπεηζηά 

θμνμθμβζηά ζημζπεία βζα ηδκ έηδμζδ ή ακαεεχνδζδ μζημδμιζηχκ αδεζχκ αζμιδπακζηχκ 

ηηζνίςκ, ηαηά ηζξ νοειίζεζξ ηδξ ζπεηζηήξ κμιμεεζίαξ.  

 Ακαεεςνεί ηαζ εκδιενχκεζ ηζξ μζημδμιζηέξ άδεζεξ, εβηνίκεζ ενβαζίεξ ιζηνήξ ηθίιαηαξ ηαζ 

ηδνεί υθα ηα απαζημφιεκα ζπεηζηά ζηαηζζηζηά ζημζπεία ηαζ ανπεία ηςκ μζημδμιζηχκ 

αδεζχκ. 

 Δθέβπεζ ημ ζφκκμιμ εηδμεεζζχκ μζημδμιζηχκ αδεζχκ ηαζ πνμααίκεζ ζε δζαημπή 

ενβαζζχκ ή ακάηθδζδ αδεζχκ, ακ απαζηείηαζ. 

 Δηδίδεζ απυθαζδ βζα ημκ ηαεμνζζιυ ιειμκςιέκςκ ηηζνίςκ ή ηςκ πενζμπχκ, εκηυξ ηςκ 

μπμίςκ μζ υρεζξ ηςκ ηηζνίςκ πνέπεζ κα απμπεναηχκμκηαζ ιέζα ζ‘ έλζ έηδ απυ ηδκ 

έηδμζδ ηδξ μζημδμιζηήξ άδεζαξ ή ηδξ ακςηένς απυθαζδξ. 

 Υμνδβεί ηδκ άδεζα εβηαηάζηαζδξ δμιζηήξ ή ιδπακζηήξ ηαηαζηεοήξ πνμξ εβηαηάζηαζδ 

ηεναίαξ ζηαειμφ ζηδκ λδνά, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 24 α‘ ημο κ. 2075/1992 (ΦΔΚ 129 

Α‘), υπςξ ζζπφεζ, ηαζ ηδκ επζαμθή ηονχζεςκ ζημοξ πανααάηεξ 

 

Γπαθείο  Πολεοδομικών Θεμάηων 

Πεπιγπαθή 

Tμ Γναθείμ Πμθεμδμιζηχκ Θειάηςκ:  

 Παναημθμοεεί ηδκ ελέθζλδ ηςκ νοειζζηζηχκ ζπεδίςκ ηαζ ηςκ πμθεμδμιζηχκ ιεθεηχκ 

βζα ηδκ επέηηαζδ/ηνμπμπμίδζδ ηςκ ζπεδίςκ πυθεςκ ζηδκ πενζμπή ημο Γήιμο.  

 Μεθεηά ηαζ εζζδβείηαζ βζα ηζξ ακάβηεξ ηνμπμπμζήζεςκ/ακαεεχνδζδξ ηςκ 

νοιμημιζηχκ ζπεδίςκ ηςκ πυθεςκ ζηδκ πενζμπή ημο Γήιμο.  

 Μεθεηά ηαζ εζζδβείηαζ ηδκ πνμηαηανηηζηή πνυηαζδ ακάπθαζδξ μνζζιέκδξ πενζμπήξ  

 Δθέβπεζ ηδκ εθανιμβή νοιμημιζηχκ ηαζ πμθεμδμιζηχκ ζπεδίςκ, ζφιθςκα ιε ηζξ 

ανιμδζυηδηεξ πμο δίδμκηαζ ζημ Γήιμ ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ. Οζ εθανιμβέξ 

αοηέξ πενζθαιαάκμοκ ζδίςξ: 

(α) Σμκ έθεβπμ εθανιμβήξ νοιμημιζηχκ ζπεδίςκ ζημ έδαθμξ πνζκ ηδκ έβηνζζδ ηςκ 
πζκαηίδςκ εθανιμβήξ. 
(α) Σδ ζφκηαλδ δζαβναιιάηςκ εθανιμβήξ ηαζ δζα- βναιιάηςκ δζαιμνθςιέκδξ 
ηαηάζηαζδξ. 
(β) Σμκ έθεβπμ ημπμβναθζηχκ δζαβναιιάηςκ πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ζφκηαλδ 

πνάλεςκ ηαηημπμζήζεςξ ηαζ ακαθμβζζιμφ ή πνάλεςκ εθανιμβήξ. 
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(δ) Σδκ επίαθερδ ημπμβναθζηχκ ιεθεηχκ ηαζ ιεθεηχκ Πνάλεςκ Δθανιμβήξ .Π.  
(ε) Σδ ζφκηαλδ Πνάλεςκ Δθανιμβήξ.  
(ζη) Σδκ εθανιμβή πμθεμδμιζηχκ ζπεδίςκ ηαζ ζοκαθχκ εηηεθεζηχκ πνάλεςκ, πμο 
δεκ έπμοκ βεκζηυηενμ παναηηήνα. 
(γ) Σμκ έθεβπμ εθανιμβήξ νοιμημιζηχκ ζπεδίςκ ζημ έδαθμξ, ηαη‘ άνενμ 115 
Κ.Β.Π.Ν. 

(δ) Σδκ εθανιμβή εβηεηνζιέκςκ ζπεδίςκ επί ημο εδάθμοξ ηαηά ηδκ πνυαθερδ ηδξ 
παν. 1 ημο άνενμο 155 Κ.Β.Π.Ν. 

 Γκςιμδμηεί βζα πανέηηθζζδ απυ ημοξ υνμοξ δυιδζδξ ηαηαζηεοήξ ηηζνίςκ πμο 

πνμμνίγμκηαζ βζα βεςηηδκμηνμθζηέξ, βεςπηδκμηνμθζηέξ ή οδαημηαθθζενβδηζηέξ 

εβηαηαζηάζεζξ, ηαεχξ ηαζ βζα εβηαηαζηάζεζξ απμεήηεοζδξ θζπαζιάηςκ, θανιάηςκ, 

ζπεομηνμθχκ, βεςνβζηχκ ηαζ αθζεοηζηχκ εθμδίςκ, βεςνβζηχκ ηαζ αθζεοηζηχκ 

πνμσυκηςκ, ζηεβάζηνςκ ζθαβήξ γχςκ ηαζ δελαιεκχκ απυ μπμζμδήπμηε οθζηυ (ε 

ζοκενβαζία ιε ηζξ οπδνεζίεξ Αβνμηζηήξ παναβςβήξ ηαζ Αθζείαξ). 

 Σδνεί ανπεία πανηχκ ηαζ νοιμημιζηχκ δζαβναιιάηςκ, υνςκ δυιδζδξ, 

δζαβναιιάηςκ ηαζ πνάλεςκ εθανιμβήξ, πνάλεςκ ηαηημπμίδζδξ ηαζ ακαθμβζζιμφ.  

 

Γπαθείο   Δλέγσος Αςθαίπεηων Καηαζκεςών 

Πεπιγπαθή 

Tμ Γναθείμ Δθέβπμο Αοεαίνεηςκ Καηαζηεοχκ: 

 Πνμααίκεζ ζε έθεβπμ ηςκ ηαηαζηεοχκ, χζηε κα δζαπζζηχκεηαζ δ εθανιμβή ηςκ 

εβηεηνζιέκςκ ζπεδίςκ ηςκ ακηίζημζπςκ μζημδμιζηχκ αδεζχκ.  

 Πνμααίκεζ ζε έθεβπμ ηδξ ηαηαζηεοήξ αοεαίνεηςκ ηηζζιάηςκ ηαζ ζημκ παναηηδνζζιυ 

αοηχκ, ζφιθςκα ιε ηδκ ζζπφμοζα πμθεμδμιζηή κμιμεεζία. 

 ε πενζπηχζεζξ δζαπίζηςζδξ ηαηά ημοξ ακςηένς εθέβπμοξ πανααάζεςκ, 

πνμααίκεζ ζε επζαμθή πνμζηίιςκ ή άθθςκ πνμαθεπμιέκςκ ηονχζεςκ, ηαηά ηδκ 

ηείιεκδ πμθεμδμιζηή κμιμεεζία. 

 Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαηάλεςκ πμο αθμνμφκ ζημ βεκζηυ μζημδμιζηυ ηακμκζζιυ 

ηαζ ηζξ μζημδμιέξ πμο παναηηδνίγμκηαζ επζηίκδοκεξ.  

2.3.2.9 Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τποδομών και Σεχνικών Έργων 

Ζ Γζεφεοκζδ Τπμδμιχκ ηαζ Σεπκζηχκ ·νβςκ είκαζ ανιυδζα βζα ηδ ιεθέηδ, εηηέθεζδ 
ηαζ ζοκηήνδζδ ηςκ ηάεε είδμοξ ηεπκζηχκ ένβςκ ημο Γήιμο, ιε ζηυπμ ηδκ έβηαζνδ, 
μζημκμιζηή ηαζ άνζζηδ απυ επζζηδιμκζηήξ άπμρδξ πναβιαημπμίδζή ημοξ. 
οβπνυκςξ, δ Γζεφεοκζδ είκαζ ανιυδζα βζα ηδκ ελαζθάθζζδ αεθηζςιέκςκ ζοκεδηχκ 

αζθαθμφξ ιεηαηίκδζδξ ηαζ ηοηθμθμνίαξ ηςκ δδιμηχκ ηαζ ηςκ μπδιάηςκ ημοξ, 
ηαεχξ ηαζ βζα ημκ έθεβπμ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ ηδκ έηδμζδ αδεζχκ εβηαηαζηάζεςκ.  

 

Σμήμα Κηιπιακών Έπγων και Κοινοσπήζηων Υώπων 

Πεπιγπαθή 

Σμ Σιήια Κηζνζαηχκ ·νβςκ ηαζ Κμζκμπνήζηςκ Υχνςκ έπεζ ςξ ακηζηείιεκμ ηδκ ιεθέηδ ηαζ 
εηηέθεζδ ηηζνζαηχκ ένβςκ (ηαηαζηεοή, δζαηυζιδζδ, ζοκηήνδζδ, επζζηεοή ηαζ ελμπθζζιυ 
ηςκ δδιμηζηχκ ηηζνίςκ – ζπμθείςκ ηαζ εβηαηαζηάζεςκ), ηαεχξ ηαζ ένβςκ δζαιυνθςζδξ, 
δζαννφειζζδξ, ζοκηήνδζδξ ηαζ ελςνασζιμφ ηςκ ημζκυπνδζηςκ πχνςκ ζηδκ πενζμπή ημο 
Γήιμο (πεγυδνμιμζ, πθαηείεξ, παζδζηέξ πανέξ, ηεπκζηά ένβα πχνςκ πναζίκμο, αεθδηζημί 

πχνμζ, ικδιεία, η.θπ.). 
ημ πθαίζζμ αοηυ ανιμδζυηδηεξ ημο ηιήιαημξ εκδεζηηζηά είκαζ: 

 οκενβάγεηαζ ιε ημ Σιήια Πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ Ονβάκςζδξ ηαηά ημκ ζπεδζαζιυ 
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ηςκ πνμβναιιάηςκ δνάζδξ ημο Γήιμο, πμο αθμνμφκ ηδκ οθμπμίδζδ ηηζνζαηχκ 

ένβςκ ηαζ οπαζενίςκ πχνςκ.  

 Μενζικά βζα ηδκ εηπυκδζδ υθςκ ηςκ ακαβηαίςκ ιεθεηχκ βζα ηδκ ηαηαζηεοή, 

επζζηεοή, ζοκηήνδζδ ηςκ δδιμηζηχκ ηηζνίςκ ηαζ ζπμθείςκ, ημο πενζαάθθμκημξ 

πχνμο αοηχκ, ηςκ πθαηεζχκ, πεγμδνυιςκ, παζδζηχκ πανχκ, αεθδηζηχκ πχνςκ 

η.θπ., ηαζ εκ βέκεζ ηςκ εθεφεενςκ πχνςκ ημο Γήιμο.  

 οκενβάγεηαζ ιε ηα ακάθμβα ηαζ ανιυδζα ηιήιαηα βζα ηδκ ανηζυηενδ εηπυκδζδ ηςκ 

ιεθεηχκ. 

 οκηάζζεζ ηεφπδ δδιμπνάηδζδξ, εζδζηέξ πνμδζαβναθέξ ηαζ πνμκζηυ 

πνμβναιιαηζζιυ εηηεθέζεςξ ένβςκ ή ιεθεηχκ.  

 Δπζιεθείηαζ ηδξ ζοιπθήνςζδξ ηςκ θαηέθςκ, έηδμζδξ μζημδμιζηχκ αδεζχκ, υπμο 

απαζηείηαζ, ηςκ ένβςκ πμο εηηεθμφκηαζ ιε ενβμθααία ή αοηεπζζηαζία. 

 Καηανηίγεζ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ βζα ηδκ πνμιήεεζα οθζηχκ ή εζδχκ ανιμδζυηδηαξ 

ημο ηιήιαημξ.  

 Δπζαθέπεζ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ένβςκ ημο ηιήιαημξ πμο εηηεθμφκηαζ ιε αοηεπζζηαζία. 

 Δπζαθέπεζ ηαζ δζεηπεναζχκεζ ηάεε δζαδζηαζία πμο αθμνά ζηδκ εηηέθεζδ ένβςκ, 

υπςξ δ μνβάκςζδ ζοκενβείμο, δ εβηαηάζηαζδ ημο ενβμθάαμο, μ έθεβπμξ ηδξ 

ζςζηήξ εθανιμβήξ ηςκ υνςκ ηδξ ζφιααζδξ βζα ηδκ πμζμηζηά ηαθή ηαζ ζφιθςκα ιε 

ηδ ιεθέηδ εηηέθεζδ ηςκ ένβςκ, δ παναημθμφεδζδ ηδξ πνμυδμο ηςκ ενβαζζχκ, μ 

έθεβπμξ ηςκ επζιεηνήζεςκ, μ έθεβπμξ ηςκ πζζημπμζήζεςκ ενβαζζχκ πμο 

οπμαάθθμκηαζ απυ ηνίημοξ, δ έβηαζνδ ζφκηαλδ ηαζ εζζήβδζδ βζα έβηνζζδ 

Ακαηεθαθαζςηζηχκπζκάηςκ ενβαζζχκ, δ εθανιμβή ημο Νυιμο πενί ακα-

πνμζανιμβήξ ηςκ ηζιχκ ηαζ ηςκ ζπεηζηχκ ιε ημ Νυιμημφημ εβηοηθίςκ ηαζ μδδβζχκ, 

δ επίθοζδ δζαθμνχκ ιεημοξ ενβμθάαμοξ, δ εθανιμβή ηδξ ηείιεκδξ κμιμεεζίαξηςκ 

δεζβιαημθδπηζηχκ εθέβπςκ βζα ηδκ πμζυηδηα ζηονμδέιαημξ ή πάθοαα, δ ζφκηαλδ 

απμθμβζζιμφ ένβςκ ιε αοηεπζζηαζία ηαηά ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ πενί εηηεθέζεςξ 

ηςκ Γδιμηζηχκ ένβςκ.  

 Σδνεί ημοξ θαηέθμοξ ένβςκ ιε υθα ηα ζημζπεία ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο Νυιμο 

πενί εηηέθεζδξ δδιμηζηχκ ηαζ ημζκμηζηχκ ένβςκ. 

 Δπζαθέπεζ ηδκ ζφκηαλδ ιεθεηχκ ανπζηεηημκζηχκ, ζηαηζηχκ, ελμπθζζιμφ ή 

δζαιυνθςζδξ αεθδηζηχκ ηαζ ημζκυπνδζηςκ πχνςκ, υηακ αοηέξ εηπμκμφκηαζ απυ 

ηνίημοξ. 

 Παναημθμοεεί ηζξ πζζηχζεζξ πμο δζαηίεεκηαζ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ακςηένς ένβςκ ή 

ιεθεηχκ. 

 Δκδιενχκεζ ημ ανπείμ ηςκ ζπεδίςκ βζα ηζξ εκδεπυιεκεξ ηνμπμπμζήζεζξ ηαηά ηδκ 

ηαηαζηεοή. 

 Μενζικά βζα ηζξ δζαδζηαζίεξ παναθααήξ ηςκ ένβςκ πμο εηηεθμφκηαζ απυ ηνίημοξ. 

 Δκδιενχκεζ ημ Σιήια Πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ Ονβάκςζδξ βζα ηδκ πνυμδμ ηδξ 

οθμπμίδζδξ ηςκ ένβςκ ημο Σιήιαημξ.  

 οβηεκηνχκεζ οθζηυ ηαζ ηδνεί ηεπκζηυ, θοζζηυ ανπείμ (π.π. ζε θαηέθμοξ) ένβςκ ημο 

ηιήιαημξ, ζε ηνία επίπεδα: 

α) Πνμβναιιαηζγυιεκα ένβα 
α) Τπυ εηηέθεζδ ένβα 
β) Απμπεναηςεέκηα 

 Σδνεί ηεπκζηή αζαθζμεήηδ ηαζ ανπείμ ηεπκζηήξ κμιμεεζίαξ. 

 Σδνεί ηεπκζηυ πθδνμθμνζαηυ ανπείμ ένβςκ ημο Σιήιαημξ. ημ ανπείμ ηδνμφκηαζ 

ηάεε είδμοξ πμζμηζηά ηαζ ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ένβςκ πμο 

πνμβναιιαηίγμκηαζ, εηηεθμφκηαζ ή έπμοκ απμπεναηςεεί (π.π. ημζπεία ηαοηυηδηαξ 

ένβμο, ζημζπεία ιεθεηδηχκ/ακαδυπςκ, ααζζηά ιεβέεδ ημο ένβμο, 

πνμκμδζαβνάιιαηα, θάζεζξ/ζηάδζα εηηέθεζδξ, ακαθχζεζξ οθζηχκ, ακαθχζεζξ 
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ιδπακζημφ ελμπθζζιμφ, ακαθχζεζξ ακενςπίκμο δοκαιζημφ, η.θπ.) ιε ηα ακηίζημζπα 

παναζηαηζηά/έκηοπα (π.π. Γεθηία Πνμυδμο ενβαζζχκ, πζζημπμζήζεζξ, πθδνςιέξ 

ενβμθάαςκ, δεθηία ενβαζίαξ πνμζςπζημφ, δεθηία αβμνάξ οθζηχκ, η.θπ.), ηαεχξ ηαζ 

ανπείμ πνμβναιιάηςκ ένβςκ, δζαηζεέιεκςκ ηεπκζηχκ ιέζςκ ηαζ ακενχπζκμο 

δοκαιζημφ.  

 Δλάβεζ πενζμδζηέξ ζηαηζζηζηέξ ηαηαζηάζεζξ πμο αθμνμφκ ζηδκ εηηέθεζδ ηςκ ένβςκ, 

ηαεχξ ηαζ ζηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ δζαηζεέιεκςκ ηεπκζηχκ ιέζςκ ηαζ ημο ηεπκζημφ 

πνμζςπζημφ. 

 Πανέπεζ βεκζηέξ πθδνμθμνίεξ πνμξ ημοξ πμθίηεξ βζα ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημο 

Σιήιαημξ. 

 Δζζδβείηαζ ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ πνμδζαβναθχκ ηαζ ηςκ υνςκ ηδξ οπαίενζαξ 

δζαθήιζζδξ. 

 Πανέπεζ ηεπκζηή οπμζηήνζλδ ζημ ηιήια Διπμνζηχκ Γναζηδνζμηήηςκ ζε εέιαηα ηδξ 

ανιμδζυηδηαξ ημο ηαζ υπμο αοηή απαζηείηαζ.  

 Παναθαιαάκεζ ηδθεθςκζηχξ ή εββνάθςξ αζηήιαηα πμοαθμνμφκ ενβαζίεξ 

ζοκηήνδζδξ ηαζ επζζηεοχκ ζηζξ οθζζηάιεκεξ ηηζνζαηέξ ηαζ θμζπέξ ιυκζιεξ 

εβηαηαζηάζεζξ ημο Γήιμο.  

 Μενζικά βζα ημκ ηαεανζζιυ ημζκυπνδζηςκ πχνςκ-μζημπέδςκ απυ πυνηα, ζηζξ 

πενζπηχζεζξ πμο απαζηείηαζ δδζάεεζδ πςιαημονβζηχκ ιδπακδιάηςκ (βηνέσκηεν 

η.θπ.). 

 Μενζικά βζα ηδκ αθαίνεζδ απυ μζηυπεδα ιπαγχκ ηαζηδκ εθανιμβή ηαηά ηςκ 

ζδζμηηδηχκ ηςκ ζπεηζηχκ δζαηάλεςκ (ζοιπενζθαιαακμιέκδξ αοηήξ ημο άν. 94 παν. 

1πεν. 26 Ν. 3852/2010). 

Ζ εηηέθεζδ ηςκ ένβςκ βίκεηαζ είηε ιε αοηεπζζηαζίαιε πνήζδ ηςκ οκενβείςκ ημο δήιμο, είηε 

ιε ακάεεζδζε ηνίημοξ. 
Οζ ανιμδζυηδηεξ ημο Σιήιαημξ ζπεηζηά ιε ηα οκενβεία εκδεζηηζηά πενζθαιαάκμοκ:  
Πνμεημζιαζία ηαζ ηαεδιενζκή εηηέθεζδ ημο Πνμβνάιιαημξ Γνάζδξ ηςκ οκενβείςκ 
(ηαεμνζζιυξ ακαβηαίςκένβςκ, επειαάζεςκ, ηαεμνζζιμί πνμηεναζμηήηςκ, ακαβηαίμο 
ηεπκζημφ ελμπθζζιμφ ηαζ ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηαηά εζδζηυηδηεξ, πμζυηδηεξ οθζηχκ ηαη‘ 
είδμξ, η.θπ.). 

 Δπίαθερδ, απυ δζμζηδηζηήξ ηαζ ηεπκζηήξ άπμρδξ, ηςκένβςκ πμο εηηεθμφκ ηα 

οκενβεία ιε αοηεπζζηαζία, ηαεχξ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ ενβαζζχκ ζοκηδνήζεςκ.  

 οβηνυηδζδ, μνβάκςζδ ηαζ δζμίηδζδ εκενβεζχκ άιεζδξ επέιααζδξ, ζε 

πενζπηχζεζξ επεζβμοζχκ ενβαζζχκεηηυξ πνμβνάιιαημξ.  

 Φνμκηίδα βζα ηδκ ηακμκζηή ζηεθέπςζδ ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ ηςκ 

οκενβείςκ. 

 οκενβαζία ιε ημ Σιήια Πνμιδεεζχκ – Απμεήηδξ ηδξ Γζεφεοκζδξ Οζημκμιζηχκ 

Τπδνεζζχκ βζα ηδ δζαδζηαζίαπνμιήεεζαξ ηαζ ηδκ έβηαζνδ παναθααή ηςκ οθζηχκ 

ηςκένβςκ πμο εηηεθμφκ ηα οκενβεία. 

 Δηηέθεζδ επζιεηνήζεςκ ενβαζζχκ πμο εηηεθμφκ ηαοκενβεία. 

 Υεζνζζιυξ ηαζ θνμκηίδα βζα ηδ ζςζηή αλζμπμίδζδ ηςκμπδιάηςκ/ιδπακδιάηςκ, 

ηεπκζηχκ ιέζςκ ηαζ ενβαθείςκπμο πνδζζιμπμζμφκ ηα οκενβεία. 

 Δκδιένςζδ ηδξ ανιυδζαξ Γζεφεοκζδξ βζα πνμαθήιαηα πμο πανμοζζάζηδηακ ηαηά 

ηδ πνήζδ ημοξ.  

 Σήνδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαηαβναθήξ, ζοβηέκηνςζδξ ηαζ εκδιένςζδξ ημο 

Σιήιαημξ Πνμιδεεζχκ ηδξ Γζεφεοκζδξ Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ ιε 

πνςημβεκή,ηονίςξ, ζημζπεία, απαζπυθδζδξ ηεπκζημφ πνμζςπζημφ,απαζπυθδζδξ 

ιδπακδιάηςκ ηαζ ακάθςζδ οθζηχκ, ηαζ ιεζημζπεία πνμυδμο ηαεεκυξ απυ ηα ένβα 

ημο πνμβνάιιαημξ δνάζδξ ηςκ οκενβείςκ.  

 οβηέκηνςζδ πθδνμθμνζχκ ηαζ ηαηαββεθζχκ βζαθεμνέξ ζηα Γδιμηζηά ένβα, 

επζιέθεζα βζα ηδκ άιεζδεπζζηεοή αοηχκ ή ηδκ έκηαλδ ζε πνυβναιια 
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βεκζηυακηζιεηχπζζδξ ηαζ πανμπή ζημζπείςκ οπεφεοκςκ ηαζηυζημοξ ζημ ανιυδζμ 

βναθείμ βζα ημ ζπεηζηυ ηαηαθμβζζιυ απμγδιζχζεςκ ζημ Γήιμ βζα ημκ ημιέα 

εοεφκδξ ημο. 

 Δζζήβδζδ βζα ηδκ ακαβηαζυηδηα πνδζζιμπμίδζδξ ζοκενβείςκ ηνίηςκ ιε ηδκ ακάεεζδ 

ηςκ ζπεηζηχκ ενβαζζχκ.Παναημθμφεδζδ ενβαζζχκ πμο εηηεθμφκηαζ απυ ζοκενβεία 

ηνίηςκ απυ ηεπκζηή ηαζ πνμκζηή άπμρδ.  

 ·θεβπμξ ηςκ πζζημπμζήζεςκ πμο οπμαάθθμκηαζ απυ ζοκενβεία ηνίηςκ. 

Δκδιένςζδ ηαζ ζοκενβαζία ιε ημΣιήια Πνμιδεεζχκ ηδξ Γζεφεοκζδξ Οζημκμιζηχκ 

Τπδνεζζχκ. 

 

Σμήμα Οδοποιίαρ και Κςκλοθοπιακών Ρςθμίζεων 

Πεπιγπαθή 

Σμ Σιήια Οδμπμζίαξ ηαζ Κοηθμθμνζαηχκ Ροειίζεςκ έπεζ ηδκ εοεφκδ ημο Πνμβναιιαηζζιμφ, ηδξ 
εηπυκδζδξ Σεπκζηχκ Μεθεηχκ εηηέθεζδξ ένβςκ ηαζ πνμιδεεζχκ ιε ηάεε ηνυπμ πμο 

πνμαθέπεηαζ απυ ηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία ηαζ πμο αθμνμφκ ένβα μδμπμζίαξ ηαζ θμζπά ένβα 
οπμδμιήξ (μδμζηνςιάηςκ, ηναζπεδμνείενςκ, πεγμδνμιίςκ η.θπ.), ζφιθςκα ιε ημ εηάζημηε 
Σεπκζηυ Πνυβναιια, ηαεχξ ηαζ ηδξ δζαπείνζζδξ ηδξ ηοηθμθμνίαξ πεγχκ ηαζ μπδιάηςκ ζημ μδζηυ 
δίηηομ ημο Γήιμο Λαιζέςκ. Παναημθμοεεί ηαζ επζθφεζ ηοηθμθμνζαηά πνμαθήιαηα, δζααζαάγμκηαξ 
ηζξ πνμηάζεζξ ημο ζηα ακηίζημζπα υνβακα ηαζ επζηνμπέξ ημο Γήιμο, ηα μπμία είκαζ ανιυδζα  βζα ηδ 
θήρδ ηςκ απμθάζεςκ ηαζ, ακηίζημζπα, οθμπμζεί ηζξ θαιαακυιεκεξ απυ ηα υνβακα αοηά 

απμθάζεζξ. 
(Γεληθέο αξκνδηφηεηεο ηκήκαηνο) 

 οκενβάγεηαζ ιε ημ Σιήια Πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ Ονβάκςζδξ ηαηά ημ ζπεδζαζιυ ηςκ 

πνμβναιιάηςκ δνάζδξ ημο Γήιμο πμο αθμνμφκ ηδκ οθμπμίδζδ ζοβημζκςκζαηχκ 

ένβςκ, ζφιθςκα ιε ημ εφνμξ ηδξ δζηαζμδμζίαξ ηςκ Γήιςκ (ηαηαζηεοέξ κέςκ ένβςκ 

μδμπμζίαξ, ζοκηήνδζδ οθζζηάιεκμο μδζημφ δζηηφμο, ηαηαζηεοέξ βεθονχκ, ηυιαςκ ηαζ 

δζααάζεςκ η.θπ.). 

 Δκδιενχκεζ ημ ηιήια Πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ Ονβάκςζδξ βζα ηδκ πνυμδμ οθμπμίδζδξ 

ηςκ ένβςκ ημο Σιήιαημξ.  

 Μενζικά βζα ηδκ αδεζμδυηδζδ επζπεζνήζεςκ ηαζ επαββεθιάηςκ ζημκ ημιέα ηςκ 

ιεηαθμνχκ.  

ημ πθαίζζμ αοηυ: 
(α) Υμνδβεί ηζξ άδεζεξ άζηδζδξ επαββέθιαημξ ηεπκζηχκ επζζηεοήξ ηαζ ζοκηήνδζδξ 
αοημηζκήηςκ, ιμημζζηθεηχκ ηαζ ιμημπμδδθάηςκ.  
(α) Υμνδβεί ηζξ άδεζεξ άζηδζδξ επαββέθιαημξ μδζημφιεηαθμνέα επζααηχκ ηαζ 
ειπμνεοιάηςκ.  
(β) Υμνδβεί, ακακεχκεζ, ακαηαθεί ηαζ αθαζνεί ηζξ άδεζεξεηβοικαζηχκ, ηαεχξ ηαζ ίδνοζδξ 

ηαζ θεζημονβίαξ ζπμθχκ οπμρδθίςκ μδδβχκ αοημηζκήηςκ ηαζ ιμημζζηθεηχκ.  

 οβηεκηνχκεζ οθζηυ ηαζ ηδνεί ηεπκζηυ, θοζζηυ ανπείμ(π.π. ζε θαηέθμοξ) ένβςκ ημο 

ηιήιαημξ, ζε ηνία επίπεδα: 

α) Πνμβναιιαηζγυιεκα ένβα 
α) Τπυ εηηέθεζδ ένβα 
β) Απμπεναηςεέκηα 

 Σδνεί ηεπκζηή αζαθζμεήηδ ηαζ ανπείμ ηεπκζηήξ κμιμεεζίαξ. 

 Δλάβεζ πενζμδζηέξ ζηαηζζηζηέξ ηαηαζηάζεζξ πμο αθμνμφκ ζηδκ εηηέθεζδ ηςκ ένβςκ, 

ηαεχξ ηαζ ζηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ δζαηζεέιεκςκ ηεπκζηχκ ιέζςκ ηαζ ημο ηεπκζημφ 

πνμζςπζημφ. 

 Πανέπεζ βεκζηέξ πθδνμθμνίεξ πνμξ ημοξ πμθίηεξ βζα ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημο Σιήιαημξ.  

(Αξκνδηφηεηεο νδνπνηίαο - ππνδνκψλ) 
ημ πθαίζζμ ηςκ παναπάκς, ανιμδζυηδηεξ ημο ηιήιαημξ εκδεζηηζηά είκαζ: 

 ·πεζ ακηζηείιεκμ ηδ ιεθέηδ, ηαηαζηεοή ηαζ ζοκηήνδζδ ένβςκ ηεπκζηήξ οπμδμιήξ, 
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ημπζηήξ ζδιαζίαξ, πμο αθμνμφκ ζηδ βεςνβία, ηδκ ηηδκμηνμθία ηαζ ηδκ αθζεία ηαζ ζδίςξ 

αοηχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ αβνμηζηή μδμπμζία, ηδκ ηαηαζηεοή θζικμδελαιεκχκ, ηα 

ένβα αεθηίςζδξ αμζημηυπςκ ηαζ ηα εββεζμαεθηζςηζηά ένβα, ηα οδναοθζηά ηαζ ηεπκζηά 

ένβα πνμζηαζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ η.θπ., ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ Γ/κζδ Πενζαάθθμκημξ 

ηαζ Πμθζηζηήξ Πνμζηαζίαξ ηαζ ηδ Γ/κζδ Σμπζηήξ ηαζ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ.  

 Παναημθμοεεί ηζξ ενβαζίεξ ηςκ μνβακζζιχκ Κμζκήξ Χθέθεζαξ, εηδίδμκηαξ ηζξ ζπεηζηέξ 

άδεζεξ. 

 Δζζδβείηαζ επί ημο εέιαημξ πμνδβήζεςξ αδεζχκ ημιχκ μδμζηνςιάηςκ ηαζ πεγμδνμιίςκ 

βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ δζηηφςκ ηςκ Ονβακζζιχκ Κμζκήξ Χθέθεζαξ ηαζ εθέβπεζ ηδ ηήνδζδ 

εθανιμβήξ ηςκ υνςκ ηαζ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ απμηαηάζηαζδξ μδμζηνςιάηςκ ηαζ 

πεγμδνμιίςκ.  

 οκηάζζεζ ορμιεηνζηέξ ιεθέηεξ βζα ένβα πεγμδνμιίςκ ηαζ επζιεθείηαζ ηδξ ηαηαζηεοήξ 

ένβςκ πεγμδνμιίςκ.  

 Δηδίδεζ άδεζεξ ηαηάθδρδξ πεγμδνυιςκ ηαζ ηεκηνζηχκ πεγμδνμιίςκ βζα ηδκ ηαηαζηεοή 

ένβςκ απυ ζδζχηεξ.  

 οκηάζζεζ πίκαηεξ πνέςζδξ ημο ηυζημοξ ηαηαζηεοήξ ηςκ ηναζπεδμνείενςκ, 

πεγμδνμιίςκ ηαζ ηζζιεκημζηνχζεςκ ζημοξ οπυπνεμοξ ζδζμηηήηεξ. 

 Δθανιυγεζ ηζξ ορμιεηνζηέξ ιεθέηεξ ηδξ πυθδξ, ζοκηάζζεζ ορμιεηνζηέξ ιεθέηεξ 

πενζμνζζιέκδξ ηθίιαηαξ, ηδνεί ζπεηζηυ ανπείμ, ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ Τπδνεζία 

Γυιδζδξ. 

 Δζζδβείηαζ βζα ηδ ζημπζιυηδηα ακάεεζδξ ζοβηεηνζιέκςκ ιεθεηχκ ηεπκζηχκ ένβςκ ζε 

ηνίημοξ εηηυξ ημο Γήιμο. Φνμκηίγεζ βζα ηδκ ηαηάνηζζδ πνμδζαβναθχκ ιεθεηχκ ηαζ ηδκ 

ηήνδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ακάεεζδξ ζοβηεηνζιέκςκ ιεθεηχκ ζε ηνίημοξ. 

 Παναημθμοεεί ηδκ εηπυκδζδ ιεθεηχκ ηεπκζηχκ ένβςκ πμο ακαηίεεκηαζ ζε ηνίημοξ, ηδνεί 

ηζξ δζαδζηαζίεξ παναημθμφεδζδξ, εθέβπμο ηαζ παναθααήξ ηςκ ιεθεηχκ απυ πμζμηζηήξ 

ηαζ ζοιααηζηήξ άπμρδξ. 

 οκηάζζεζ ηεπκζηέξ ιεθέηεξ είηε βζα ένβα πμο εα εηηεθεζεμφκ ιε αοηεπζζηαζία, είηε βζα 

ένβα πμο εα ακαηεεμφκ ζε ηνίημοξ. 

 Καηανηίγεζ ηζξ πνμδζαβναθέξ ηςκ ηεπκζηχκ ένβςκ ηαζ ηδνεί ηζξ δζαδζηαζίεξ ακάεεζδξ 

ένβςκ ζε ηνίημοξ.  

 Δπζαθέπεζ ηδκ εηηέθεζδ ηεπκζηχκ ένβςκ πμο εηηεθμφκηαζ είηε ιε αοηεπζζηαζία, είηε απυ 

ηνίημοξ ηαζ ηδνεί ηζξ δζαδζηαζίεξ παναημθμφεδζδξ ηαζ εθέβπμο εηηέθεζδξ ηαζ παναθααήξ 

ηεπκζηχκ ένβςκ απυ πμζμηζηήξ, πμζμηζηήξ ηαζ ζοιααηζηήξ άπμρδξ. 

 Δπζιεθείηαζ ηδξ εηηέθεζδξ ένβςκ πμο ακαθένμκηαζ ζε δζακμίλεζξ μδχκ, ιεηά ηδ κυιζιδ 

δζαδζηαζία ηαζ ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ μζημδμιζηήξ βναιιήξ απυ ηδκ Τπδνεζία Γυιδζδξ. 

 οκηάζζεζ πνμηάζεζξ βζα ηδκ πνμιήεεζα ιδπακδιάηςκ, ηεπκζημφ ελμπθζζιμφ ή οθζηχκ 

βζα ηζξ ακάβηεξ ημο Γήιμο. 

 Γζαεέηεζ ημκ ελμπθζζιυ ημο ηιήιαημξ βζα ηδκ ηαηεδάθζζδ επζηζκδφκςξ εημζιυννμπςκ ηαζ 

αοεαζνέηςκ ηαηαζηεοχκ, οπυ ηδκ επίαθερδ ημο ανιμδίμο οπαθθήθμο ηδξ οπδνεζίαξ 

Γυιδζδξ πμο αζπμθείηαζ ιε ημ εηάζημηε εέια. 

 Δπζιεθείηαζ ηδξ εηηέθεζδξ ένβςκ πμο ακαθένμκηαζ ζε ηαηεδαθίζεζξ νοιμημιμφιεκςκ 

αηζκήηςκ βζα ηδκ εθανιμβή ημο ζπεδίμο πυθδξ, ιεηά ηδ κυιζιδ δζαδζηαζία ηαζ ημκ 

ηαεμνζζιυ ηδξ μζημδμιζηήξ βναιιήξ απυ ηδκ Τπδνεζία Γυιδζδξ. 

 ·πεζ ηδκ εοεφκδ νφειζζδξ ηδξ ηίκδζδξ ηςκ ζοκενβείςκ ηαζ ηςκ ιδπακδιάηςκ 

ηαηαζηεοήξ ένβςκ, ζε ζοκενβαζία ιε ημ Σιήια Κίκδζδξ ηαζ οκηήνδζδξ Οπδιάηςκ ηδξ 

Γζεφεοκζδξ Πενζαάθθμκημξ ηαζ Πμθζηζηήξ Πνμζηαζίαξ. 

 οκηάζζεζ ιεθέηεξ πνμιδεεζχκ βζα ηδκ πνμιήεεζα εζδχκ ζοκηδνήζεςκ. 

 οκενβάγεηαζ ιε ημ Σιήια Πνμιδεεζχκ – Απμεήηδξ ημο Γήιμο βζα ηδ δζαδζηαζία 

πνμιήεεζαξ ηαζ ηδκ έβηαζνδ παναθααή ηςκ οθζηχκ ηςκ ένβςκ πμο εηηεθμφκ ηα 

ζοκενβεία. 
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(Αξκνδηφηεηεο θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ) 

 Ζ ηαηαβναθή ηαζ επελενβαζία ηςκ αζηδιάηςκ, πμο αθμνμφκ ζε ηοηθμθμνζαηά 

πνμαθήιαηα ηαζ νοειίζεζξ, ηςκ Γδιμηζηχκ Δκμηήηςκ ηαζ Κμζκμηήηςκ, ηςκ πμθζηχκ ηαζ 

ηςκ θμνέςκ (ΑΣΗΚΟ ΚΣΔΛ, ΣΑΞΗ η.θπ.), ιε ζημπυ ηδκ ζφκηαλδ ιεθεηχκ ηαζ 

πνμβναιιάηςκ βζα δζεοεέηδζδ δ αεθηίςζδ ηςκ ηοηθμθμνζαηχκ πνμαθδιάηςκ.  

 οκηάζζεζ πνμβνάιιαηα ηαζ ιεθέηεξ ηοηθμθμνζαηχκ νοειίζεςκ, ηα μπμία δζααζαάγεζ 

ζηα ανιυδζα υνβακα ημο Γήιμο (Δπζηνμπή Κοηθμθμνζαημφ ημο Γήιμο, Δπζηνμπή 

Πμζυηδηαξ Εςήξ), χζηε κα θδθεμφκ ηακμκζζηζηέξ απμθάζεζξ απυ ημ Γδιμηζηυ 

οιαμφθζμ (υπςξ μνίγεηαζ απυ ηδκ κμιμεεζία), βζα ηδκ δζεοεέηδζδ ημπζηχκ 

ηοηθμθμνζαηχκ πνμαθδιάηςκ (ιμκμδνμιήζεζξ, πνμηεναζυηδηεξ, αθθαβέξ 

ηαηεοεφκζεςκ, απαβμνεφζεζξ ζηάζδξ ηαζ ζηάειεοζδξ, παναπςνήζεζξ εέζεςκ 

ζηάειεοζδξ ζε ζδζχηεξ ηαζ θμνείξ, δδιζμονβία εέζεςκ θμνημεηθυνηςζδξ). 

 Δπζαθέπεζ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ένβςκ, ιε ηα μπμία οθμπμζμφκηαζ μζ παναπάκς 

ηοηθμθμνζαηέξ ιεθέηεξ ηαζ νοειίζεζξ. 

 οκηάζζεζ ιεθέηεξ πνμιδεεζχκ βζα ηδκ πνμιήεεζα εζδχκ ηοηθμθμνζαηχκ ζδιάκζεςκ ηαζ 

ζοκενβάγεηαζ ζηδ ιεθέηδ βζα εβηαηάζηαζδ θςηεζκχκ ζδιαημδμηήζεςκ ιε ημ ανιυδζμ 

Σιήια Ζ/Μ ένβςκ, αδεζχκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ εκένβεζαξ. 

 ·πεζ ηδκ ανιμδζυηδηα ημο ηαεμνζζιμφ ηςκ αζηζηχκ βναιιχκ θεςθμνείςκ (αθεηδνία, 

δζαδνμιή, ζηάζεζξ ηαζ ηένιαημξ) ηαζ ηςκ πνμδζαβναθχκ ηςκ ζηάζεςκ ηαζ ηςκ 

ζηεβάζηνςκ ακαιμκήξ επζααηζηχκ αζηζηχκ ηαζ οπεναζηζηχκ βναιιχκ.  

 ·πεζ ηδκ ανιμδζυηδηα βζα πνυηαζδ ηαεμνζζιμφ ημιίζηνςκ αζηζηχκ θμνέςκ πανμπήξ 

ζοβημζκςκζαημφένβμο. 

 Σδνεί ανπείμ μκμιαζίαξ μδχκ ηαζ ανζειήζεςκ μζηζχκ.  

 ·πεζ ζοκενβαζία ιε Πενζθενεζαηέξ ή Κεκηνζηέξ Τπδνεζίεξ ημο Γδιμζίμο ηαηά ηδκ 

εηπυκδζδ ιεθεηχκ ένβςπμο έπμοκ ζπέζδ ιε ημκ ηοηθμθμνζαηυ-

ζοβημζκςκζαηυζπεδζαζιυ ιέζα ζηα υνζα ημο Γήιμο. 

 Δπζαθέπεζ ηα ζοκενβεία ηα μπμία πνμααίκμοκ ζεεθανιμβή ηςκ ηακμκζζηζηχκ 

απμθάζεςκ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ ηοηθμθμνζαηχκ νοειίζεςκ βζα ηδκ ηάεεηδηαζ 

μνζγυκηζα ζήιακζδ δνυιςκ ηαζ πμδδθαημδνυιςκεκηυξ ηςκ μνίςκ ημο Γήιμο 

(Σμπμεέηδζδ ηαζ ζοκηήνδζδ πζκαηίδςκ ζήιακζδξ, μκμιαημεεζίαξ ηαζ ανίειδζδξμδχκ, 

δζαβνάιιζζδ δνυιςκ, πμδδθαημδνυιςκ).  

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο ζρεηηθά κε ηα πλεξγεία ελδεηθηηθά πεξηιακβάλνπλ: 

 Πνμεημζιαζία ηαζ ηαεδιενζκή εηηέθεζδ ημο Πνμβνάιιαημξ Γνάζδξ ηςκ οκενβείςκ 

(ηαεμνζζιυξ ακαβηαίςκ ένβςκ, επειαάζεςκ, ηαεμνζζιμί πνμηεναζμηήηςκ, ακαβηαίμο 

ηεπκζημφ ελμπθζζιμφ ηαζ ακενχπζκμοδοκαιζημφ ηαηά εζδζηυηδηεξ, πμζυηδηεξ οθζηχκ 

ηαη‘είδμξ, η.θπ. 

 Δπίαθερδ απυ δζμζηδηζηήξ ηαζ ηεπκζηήξ άπμρδξ ηςκένβςκ πμο εηηεθμφκ ηα οκενβεία ιε 

αοηεπζζηαζία, ηαεχξ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ ενβαζζχκ ζοκηδνήζεςκ.  

 οβηνυηδζδ, μνβάκςζδ ηαζ δζμίηδζδ εκενβεζχκ άιεζδξ επέιααζδξ ζε πενζπηχζεζξ 

επεζβμοζχκ ενβαζζχκεηηυξ πνμβνάιιαημξ. 

 Φνμκηίδα βζα ηδκ ηακμκζηή ζηεθέπςζδ ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ ηςκ 

οκενβείςκ.  

 οκενβαζία ιε ημ Σιήια Πνμιδεεζχκ – Απμεήηδξ ηδξ Γζεφεοκζδξ Οζημκμιζηχκ 

Τπδνεζζχκ βζα ηδκ δζαδζηαζία πνμιήεεζαξ ηαζ ηδκ έβηαζνδ παναθααή ηςκ οθζηχκ ηςκ 

ένβςκ πμο εηηεθμφκ ηα οκενβεία. 

 Δηηέθεζδ επζιεηνήζεςκ ενβαζζχκ πμο εηηεθμφκ ηα οκενβεία. 

 Υεζνζζιυξ ηαζ θνμκηίδα βζα ηδ ζςζηή αλζμπμίδζδ ηςκ μπδιάηςκ/ιδπακδιάηςκ, ηεπκζηχκ 

ιέζςκ ηαζ ενβαθείςκ πμο πνδζζιμπμζμφκ ηα οκενβεία. 

 Δκδιένςζδ ηδξ ανιυδζαξ Γζεφεοκζδξ, βζα πνμαθήιαηα πμο πανμοζζάζηδηακ ηαηά ηδ 

πνήζδ ημοξ. 
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 Σήνδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαηαβναθήξ, ζοβηέκηνςζδξ ηαζ εκδιένςζδξ ημο Σιήιαημξ 

Πνμιδεεζχκ ηδξ Γζεφεοκζδξ Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ ιε πνςημβεκή, ηονίςξ, ζημζπεία, 

απαζπυθδζδξ ηεπκζημφ πνμζςπζημφ, απαζπυθδζδξ ιδπακδιάηςκ ηαζ ακάθςζδξ οθζηχκ 

ηαζ ιε ζημζπεία πνμυδμο ηαεεκυξ απυ ηα ένβα ημο πνμβνάιιαημξ δνάζδξ ηςκ 

οκενβείςκ.  

 οβηέκηνςζδ πθδνμθμνζχκ ηαζ ηαηαββεθζχκ βζα θεμνέξ ζηα Γδιμηζηά ένβα ηαζ ιένζικα 

βζα ηδκ άιεζδ επζζηεοή αοηχκ ή ηδκ έκηαλδ ζε πνυβναιια βεκζηυ ακηζιεηχπζζδξ ηαζ 

πανμπή ζημζπείςκ οπεφεοκςκ ηαζ ηυζημοξ ζημ ανιυδζμ βναθείμ βζα ημ ζπεηζηυ 

ηαηαθμβζζιυ απμγδιζχζεςκ ζημ Γήιμ βζα ημκ ημιέα εοεφκδξ ημο. 

 Δζζήβδζδ βζα ηδκ ακαβηαζυηδηα πνδζζιμπμίδζδξ ζοκενβείςκ ηνίηςκ ιε ηδκ ακάεεζδ ηςκ 

ζπεηζηχκ ενβαζζχκ. Παναημθμφεδζδ ενβαζζχκ πμο εηηεθμφκηαζ απυ ζοκενβεία ηνίηςκ 

απυ ηεπκζηή ηαζ πνμκζηή άπμρδ. 

 ·θεβπμξ ηςκ πζζημπμζήζεςκ πμο οπμαάθθμκηαζ απυ ζοκενβεία ηνίηςκ.  

 

Σμήμα Η/Μ Έπγων, Αδειών Δγκαηαζηάζεων και Δνέπγειαρ 

Πεπιγπαθή 

Σμ Σιήια Ζ/Μ ·νβςκ, Αδεζχκ Δβηαηαζηάζεςκ ηαζ Δκένβεζαξ έπεζ ηδκ εοεφκδ ηδξ ιεθέηδξ, 
εηηέθεζδξ ένβςκ ηαζ πνμιδεεζχκ ηαζ επζαθέρεςκ Ζ/Μ ένβςκ ιε ηάεε ηνυπμ πμο πνμαθέπεηαζ 
απυ ηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία. ·πεζ, επίζδξ, ςξ ακηζηείιεκμ ηδκ πνμχεδζδ ηδξ ελμζημκυιδζδξ 
εκένβεζαξ ζηζξ ηζκδηέξ ηαζ αηίκδηεξ εβηαηαζηάζεζξ ημο Γήιμο (ηηίνζα, αοημηίκδηα η.θπ.) ηαζ ηδκ 
πνμχεδζδ ηςκ ήπζςκ ιμνθχκ εκένβεζαξ. 
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο ελδεηθηηθά είλαη:  

 Δηπυκδζδ ιεθεηχκ δθεηηνμιδπακμθμβζηχκ ένβςκ ηαζ ιεθεηχκ πνμιδεεζχκ 

δθεηηνμιδπακμθμβζημφ ελμπθζζιμφ, δζηηφςκ αζεεκχκ νεοιάηςκ (ηδθεπζημζκςκίεξ, 

δμνοθμνζηά η.θπ.) 

 Παναημθμφεδζδ ηδξ εηπυκδζδξ ιεθεηχκ ηεπκζηχκ ένβςκ πμο ακαηίεεκηαζ ζε ηνίημοξ, 

ηήνδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ παναημθμφεδζδξ εθέβπμο ηαζ παναθααήξ ηςκ ιεθεηχκ απυ 

πμζμηζηήξ ηαζ ζοιααηζηήξ άπμρδξ. 

 Δπίαθερδ εηηέθεζδξ ηεπκζηχκ ένβςκ πμο εηηεθμφκηαζ είηε ιε αοηεπζζηαζία, είηε απυ 

ηνίημοξ. Σήνδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ, παναημθμφεδζδξ ηαζ εθέβπμο εηηέθεζδξ ηαζ 

παναθααήξ ηεπκζηχκ ένβςκ απυ πμζμηζηήξ, πμζμηζηήξ ηαζ ζοιααηζηήξ άπμρδξ.  

 Φνμκηίδα βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηαζ ηήνδζδ ηδξ κμιμεεζίαξ πμο έπεζ ζπέζδ ιε ηδκ 

ακάεεζδ, παναημθμφεδζδ, εηηέθεζδ ηαζ παναθααή ιεθεηχκ ηαζ ηεπκζηχκ ένβςκ.  

 Δπέηηαζδ ηαζ αεθηίςζδ ημο δζηηφμο δθεηηνμθςηζζιμφ ηςκ μδχκ ηαζ βεκζηά ηςκ 

ημζκμπνήζηςκ οπαζενίςκ πχνςκ ηαζ ηηζνζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ ημο Γήιμο, ηαεχξ ηαζ 

ημο θςηζζιμφ βζα ηδκ ακάδεζλδ ηςκ δδιμηζηχκ ηηζνίςκ, ικδιείςκ ηαζ ανπαζμθμβζηχκ 

πχνςκ ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο. 

 Παναημθμφεδζδ ηδξ πμνείαξ ελέθζλδξ ηςκ πνμβναιιάηςκ ημο Σιήιαημξ ηαζ ζπεηζηή 

εκδιένςζδ ηδξ Γζεφεοκζδξ. 

 Καηάνηζζδ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ βζα ηδκ πνμιήεεζα ηεπκζημφ ελμπθζζιμφ, 

ιδπακδιάηςκ ηαζ θμζπχκεζδχκ ανιμδζυηδηαξ ημο ηιήιαημξ.  

 οκενβαζία ιε ηα άθθα Σιήιαηα βζα ηδκ εηπυκδζδιεθεηχκ ζφκεεημο ακηζηεζιέκμο, ηδκ 

ακάεεζδ ιεθεηχκζε ηνίημοξ ηαζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ ζπεηζηχκ δζαδζηαζζχκακάεεζδξ, 

παναημθμφεδζδξ, εθέβπμο ηαζ παναθααήξιεθεηχκ (ηαηάνηζζδ πνμδζαβναθχκ, 

αλζμθυβδζδ εηδδθχζεςκ εκδζαθένμκημξ, παναημθμφεδζδ η.θπ.). 

 Δζζήβδζδ βζα ηδκ ακαβηαζυηδηα ακάεεζδξ ενβαζζχκζε ηνίημοξ. Σήνδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ 

ακάεεζδξ ηέημζςκενβαζζχκ ζε ηνίημοξ υηακ πνεζάγεηαζ ή απαζηείηαζ, ιεαάζδ ηζξ 

δζαδζηαζίεξ ημο Γήιμο. 

 οβηέκηνςζδ ζημζπείςκ βζα ζοιπθήνςζδ, ζοκηήνδζδ ηαζ αεθηίςζδ ηςκ δδιμηζηχκ 
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ένβςκ ηαζ οπμαμήεδζδηδξ Γζεφεοκζδξ, αθθά ηαζ ηδξ Γζμίηδζδξ ημο Γήιμο,  

ιεδζαιυνθςζδ αοηχκ ζε ζοβηεηνζιέκεξ πνμηάζεζξ, βζαηδκ ηαηάνηζζδ ηςκ ηεπκζηχκ 

πνμβναιιάηςκ εηηέθεζδξένβςκ. 

 Δπίαθερδ ηαζ παναημθμφεδζδ βζα ηδκ αλζμπμίδζδηςκ οπανπυκηςκ δζηηφςκ.  

 Μένζικα βζα ηδ ιεθέηδ ηαζ ζηαδζαηή εθανιμβή ζοζηήιαημξ εκενβεζαηήξ δζαπείνζζδξ, 

ζφιθςκα ιε ημοξ ζπεδζαζιμφξ ηδξ Πμθζηείαξ, έηζζ χζηε κα επζηοβπάκεηαζζοζηδιαηζηή 

ηαζ ζοκεπήξ αεθηίςζδ ηδξ εκενβεζαηήξαπυδμζδξ. 

 Μένζικα βζα ηδκ εθανιμβή ηςκ ιέηνςκ αεθηίςζδξηαζ ηςκ εθάπζζηςκ απαζηήζεςκ 

εκενβεζαηήξ απυδμζδξβζα ηζξ πνμιήεεζεξ ημο Γήιμο, ζφιθςκα ιε ηζξ ζπεηζηέξνοειίζεζξ 

ηδξ Πμθζηείαξ. 

 Μένζικα βζα ηδκ εθανιμβή ηςκ ιέηνςκ ιείςζδξ ηδξ εκενβεζαηήξ ηαηακάθςζδξ ηςκ 

ηηζνίςκ ημο Γήιμο, ηαεχξ ηαζ ηςκ δζηηφςκ δθεηηνμθςηζζιμφ ηςκ 

δδιυζζςκημζκυπνδζηςκ πχνςκ πμο εεζπίγμκηαζ απυ ηδκ Πμθζηεία,ζε ζοκενβαζία ιε ημ 

Σιήια Κηζνζαηχκ ·νβςκ ηαζ Κμζκυ-πνδζηςκ Υχνςκ.  

 Μένζικα βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ ήπζςκ ιμνθχκ εκένβεζαξ ηαζ ηδ πνδζζιμπμίδζδ, ηαηά 

ημ δοκαηυκ, ηαεανχκμπδιάηςκ απυ ημ Γήιμ, ζε ζοκενβαζία ιε ηδ Γ/κζδ 

Πενζαάθθμκημξ ηαζ Πμθζηζηήξ Πνμζηαζίαξ. 

 Παναημθμφεδζδ, αλζμθυβδζδ ηαζ οπμαμθή πνμηάζεςκ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ 

απυδμζδξ ηςκδδιμηζηχκ ηηζνίςκ.  

 Αλζμθυβδζδ ηαζ οπμαμθή πνμηάζεςκ βζα ηδ πνήζδ ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ ζε 

οπάνπμοζεξ, αθθά ηαζζε ιεθθμκηζηέξ ηηζνζαηέξ εβηαηαζηάζεζξ. 

 Σήνδζδ ηαζ εκδιένςζδ Δζδζημφ Μδηνχμο Ακεθηοζηήνςκ ζε επίπεδμ Γήιμο ηαζ 

ηαηαπχνζζδ ζημζπείςκζε αοηυ. 

 οκενβαζία ιε ημ ανιυδζμ ηιήια Διπμνζηχκ Γναζηδνζμηήηςκ βζα ηδ πμνήβδζδ ηςκ 

ζπεηζηχκ ηεπκζηχκεπαββεθιαηζηχκ αδεζχκ ιε ηδκ πνμτπυεεζδ ηδξ εθανιμβήξ ηςκ 

δζαηάλεςκ ημο Ν. 3852/2010 (άνενμ 94, παν. 2) ηαζ Ν. 3870/2010 (άνενμ 18, παν. 10γ). 

οβηεηνζιέκα ζηα πθαίζζα αοηά: 

(α) Δηδίδεζ ηζξ άδεζεξ ίδνοζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ζοκενβείςκ επζζηεοήξ ηαζ ζοκηήνδζδξ 
αοημηζκήηςκ, ιμημζζηθεηχκ ηαζ ιμημπμδδθάηςκ ηαζ θμζπχκ ζοκαθχκ εβηαηαζηάζεςκ, 
ηαζ δζεκενβεί επζεεςνήζεζξ ηαζ δθεηηνμθμβζημφξ εθέβπμοξ. 
(α) Υμνδβεί ελμοζζμδμηήζεζξ ζε ζοκενβεία ζοκηήνδζδξ ηαζ επζζηεοήξ αοημηζκήηςκ βζα 
δζάεεζδ Κάνηαξ Δθέβπμο Καοζαενίςκ (ΚΔΚ), ηαζ παναημθμοεεί ηαζ εθέβπεζ ηα Κέκηνα 

Δθέβπμο Καοζαενίςκ. 
(β) Υμνδβεί ελμοζζμδμηήζεζξ ζε ζοκενβεία ζοκηήνδζδξ ηαζ επζζηεοήξ αοημηζκήηςκ βζα 
ημπμεέηδζδ ζοζηδιάηςκ πενζμνζζιμφ ηαποηήηςκ.  
(δ) Θεςνεί ηζξ Κάνηεξ Δπζεεχνδζδξ ηαζ Δπζζηεοχκ ηςκ εκμζηζαγυιεκςκ μπδιάηςκ.  

 οβηέκηνςζδ οθζημφ ηαζ ηήνδζδ ηεπκζημφ, θοζζημφ ανπείμο(π.π. ζε θαηέθμοξ)  ένβςκ 

ημο ηιήιαημξ, ζε ηνία επίπεδα: 

α) Πνμβναιιαηζγυιεκα ένβα 

α) Τπυ εηηέθεζδ ένβα 
β) Απμπεναηςεέκηα 

 Σήνδζδ ηεπκζηήξ αζαθζμεήηδξ ηαζ ανπείμο ηεπκζηήξκμιμεεζίαξ. 

 Δλαβςβή πενζμδζηχκ ζηαηζζηζηχκ ηαηαζηάζεςκ πμοαθμνμφκ ζηδκ εηηέθεζδ ηςκ ένβςκ 

ηαεχξ ηαζ ζηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ δζαηζεέιεκςκ ηεπκζηχκ ιέζςκ ηαζ ημο ηεπκζημφ 

πνμζςπζημφ. 

 Πανμπή βεκζηχκ πθδνμθμνζχκ πνμξ ημοξ πμθίηεξ βζαηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημο Σιήιαημξ.  

 Ακηζηείιεκμ ημο Σιήιαημξ είκαζ ηαζ δ ζοκηήνδζδ/επζζηεοή Ζθεηηνμιδπακμθμβζημφ 

Δλμπθζζιμφ Δβηαηαζηάζεςκ ημο Γήιμο Λαιζέςκ. Πενζθαιαάκμκηαζ ενβαζίεξ πμο 

αθμνμφκ ζηδ ζοκηήνδζδ, επζζηεοή ή αεθηίςζδημο δθεηηνμιδπακμθμβζημφ ελμπθζζιμφ 

ζε οθζζηάιεκεξηηζνζαηέξ ηαζ άθθεξ ιυκζιεξ εβηαηαζηάζεζξ ημο Γήιμο. 

 οβηνυηδζδ, μνβάκςζδ ηαζ δζμίηδζδ ηςκ ζοκενβείςκάιεζδξ επέιααζδξ ζε 
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πενζπηχζεζξ επεζβμοζχκ ακαβηχκπμο έπμοκ ζπέζδ ιε ημ ακηζηείιεκμ ημο Σιήιαημξ.  

 Πνμβναιιαηζζιυξ, εηηέθεζδ ηαζ επίαθερδ ιζηνχκένβςκ ζοκηήνδζδξ.  

 οκενβαζία ιε ηδκ Γ/κζδ Πενζαάθθμκημξ ζπεηζηά ιε ηδ πνήζδ ιδπακδιάηςκ ένβμο ηαζ 

θμζπχκ μπδιάηςκεοεφκδξ ηδξ ηεθεοηαίαξ. 

 φκηαλδ ιεθεηχκ βζα ένβα ζοκηήνδζδξ ηαζ επζιέθεζα ηδξ εηηέθεζδξ ηςκ παναπάκς 

ένβςκ ζοκηήνδζδξηαζ ηαηάνηζζδ υνςκ ηαζ ηεοπχκ δδιμπνάηδζδξ αοηχκ,ζφιθςκα ιε 

ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ. 

 οβηέκηνςζδ ζημζπείςκ βζα ζοιπθήνςζδ, ζοκηήνδζδ ηαζ αεθηίςζδ ηςκ δδιμηζηχκ 

ένβςκ ηαζ οπμαμήεδζδηδξ δζεφεοκζδξ ημο Γήιμο ιε δζαιυνθςζδ αοηχκ 

ζεζοβηεηνζιέκεξ πνμηάζεζξ, βζα ηδκ ηαηάνηζζδ ηςκ ηεπκζηχκ πνμβναιιάηςκ εηηέθεζδξ 

ένβςκ. 

 οβηέκηνςζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ ηαζ ηαηαββεθζχκ βζαθεμνέξ ζηα Γδιμηζηά ένβα ηαζ 

επζιέθεζα βζα ηδκ άιεζδ επζζηεοή αοηχκ ή ηδκ έκηαλδ ζε πνυβναιια 

βεκζηυακηζιεηχπζζδξ ηαζ πανμπή ζημζπείςκ οπεφεοκςκ ηαζ ηυζημοξ ζημ ανιυδζμ 

βναθείμ βζα ημ ζπεηζηυ ηαηαθμβζζιυαπμγδιζχζεςκ ζημ Γήιμ.  

 φκηαλδ πνμηάζεςκ βζα ηδκ πνμιήεεζα ιδπακδιάηςκ, ηεπκζημφ ελμπθζζιμφ ή οθζηχκ βζα 

ηζξ ακάβηεξ ηςκ ζοκενβείςκ.  

 οκενβαζία ιε ημ Σιήια Πνμιδεεζχκ –Απμεήηδξ ημο Γήιμο βζα ηδ δζαδζηαζία 

πνμιήεεζαξ ηαζ ηδκ έβηαζνδ παναθααή ηςκ οθζηχκ ηςκ ένβςκ πμο εηηεθμφκ ηα 

ζοκενβεία. 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο ζρεηηθά κε ηα πλεξγεία ελδεηθηηθά πεξηιακβάλνπλ:. 

 Πνμεημζιαζία ηαζ ηαεδιενζκή εηηέθεζδ ημο Πνμβνάιιαημξ Γνάζδξ ηςκ οκενβείςκ 

(ηαεμνζζιυξ ακαβηαίςκ ένβςκ, επειαάζεςκ, ηαεμνζζιμί πνμηεναζμηήηςκ, ακαβηαίμο 

ηεπκζημφ ελμπθζζιμφ ηαζ ακενχπζκμοδοκαιζημφ ηαηά εζδζηυηδηεξ, πμζυηδηεξ οθζηχκ 

ηαη‘είδμξ, η.θπ.). 

 Δπίαθερδ απυ δζμζηδηζηήξ ηαζ ηεπκζηήξ άπμρδξ ηςκένβςκ πμο εηηεθμφκ ηα οκενβεία ιε 

αοηεπζζηαζία, ηαεχξ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ ενβαζζχκ ζοκηήνδζδξ. 

 οβηνυηδζδ, μνβάκςζδ ηαζ δζμίηδζδ εκενβεζχκ άιεζδξ επέιααζδξ, ζε πενζπηχζεζξ 

επεζβμοζχκ ενβαζζχκ εηηυξ πνμβνάιιαημξ.  

 Φνμκηίδα βζα ηδκ ηακμκζηή ζηεθέπςζδ ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ ηςκ 

οκενβείςκ.  

 οκενβαζία ιε ημ Σιήια Πνμιδεεζχκ – Απμεήηδξ ηδξ Γζεφεοκζδξ Οζημκμιζηχκ 

Τπδνεζζχκ βζα ηδ δζαδζηαζίαπνμιήεεζαξ ηαζ ηδκ έβηαζνδ παναθααή ηςκ οθζηχκ 

ηςκένβςκ πμο εηηεθμφκ ηα οκενβεία. 

 Δηηέθεζδ επζιεηνήζεςκ ενβαζζχκ πμο εηηεθμφκ ηαοκενβεία. 

 Υεζνζζιυξ ηαζ θνμκηίδα βζα ηδ ζςζηή αλζμπμίδζδ ηςκμπδιάηςκ/ιδπακδιάηςκ, ηεπκζηχκ 

ιέζςκ ηαζ ενβαθείςκπμο πνδζζιμπμζμφκ ηα οκενβεία. 

 Δκδιένςζδ ηδξ ανιυδζαξ Γζεφεοκζδξ, βζα πνμαθήιαηα πμο πανμοζζάζηδηακ ηαηά ηδ 

πνήζδ ημοξ. 

 Σήνδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαηαβναθήξ, ζοβηέκηνςζδξ ηαζ εκδιένςζδξ ημο Σιήιαημξ 

Πνμιδεεζχκ ηδξ Γζεφεοκζδξ Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ ιε πνςημβεκή,ηονίςξ, ζημζπεία, 

απαζπυθδζδξ ηεπκζημφ πνμζςπζημφ,απαζπυθδζδξ ιδπακδιάηςκ ηαζ ακάθςζδ οθζηχκ, 

ηαζ ιεζημζπεία πνμυδμο ηαεεκυξ απυ ηα ένβα ημο πνμβνάιιαημξ δνάζδξ ηςκ 

οκενβείςκ.  

 Δζζήβδζδ βζα ηδκ ακαβηαζυηδηα πνδζζιμπμίδζδξ ζοκενβείςκ ηνίηςκ ιε ηδκ ακάεεζδ ηςκ 

ζπεηζηχκ ενβαζζχκ.Παναημθμφεδζδ ενβαζζχκ πμο εηηεθμφκηαζ απυ ζοκενβεία ηνίηςκ 

απυ ηεπκζηή ηαζ πνμκζηή άπμρδ. 

 ·θεβπμξ ηςκ πζζημπμζήζεςκ πμο οπμαάθθμκηαζ απυζοκενβεία ηνίηςκ.  
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2.3.2.10  Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών 

Ζ Γζεφεοκζδ Δλοπδνέηδζδξ Πμθζηχκ είκαζ ανιυδζα βζα ηδκ πανμπή δζμζηδηζηχκ 
πθδνμθμνζχκ ηαζ ηδ δζεηπεναίςζδ ηςκ οπμεέζεςκ ηςκ πμθζηχκ απυ ηδκ οπμαμθή 
ηδξ αίηδζδξ ιέπνζ ηδκ έηδμζδ ηδξ ηεθζηήξ πνάλδξ, ζε ζοκενβαζία ιε ηζξ ηαε‘ φθδκ 
ανιυδζεξ οπδνεζίεξ ηαζ ζφιθςκα ιε ημκ ηεκηνζηυ ζπεδζαζιυ ημο Τπμονβείμο 
Δζςηενζηχκ ηαζ βζα εέιαηα θδλζανπείμο ηαζ δδιμηζηήξ ηαηάζηαζδξ (Γδιμημθυβζμ, 
Μδηνχμ αννέκςκ, ζεαβέκεζα, εηθμβζηά εέιαηα).  

Σμήμα Α (ΚΔΠ 0613) 

Α)  Γπαθείο Δξςπηπέηηζηρ Πολιηών 

Πεπιγπαθή 

Σμ Γναθείμ Δλοπδνέηδζδξ Πμθζηχκ:  

 Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαηάλεςκ πμο αθμνμφκ ζημ βεκζηυ μζημδμιζηυ ηακμκζζιυ ηαζ  

 Δκδιενχκεζ ηαζ πθδνμθμνεί ημοξ πμθίηεξ βζα ηζξ εκένβεζεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδ 

δζεηπεναίςζδ δζμζηδηζηχκ οπμεέζεςκ, ζπεηζηχκ ιε ηζξ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ. 

 Παναθαιαάκεζ αζηήζεζξ πμθζηχκ βζα ηδκ δζεηπεναίςζδ οπμεέζεχκ ημοξ απυ ηζξ 

οπδνεζίεξ ημο Γδιμζίμο, εθέβπεζ ηδκ πθδνυηδηά ημοξ ηαζ ζε πενίπηςζδ πμο βζα ηδκ 

δζεηπεναίςζδ ηδξ οπυεεζδξ απαζημφκηαζ δζηαζμθμβδηζηά, πμο δεκ οπμαάθθμκηαζ ιαγί ιε 

ηδκ αίηδζδ, ηα ακαγδηά ηαζ ηα παναθαιαάκεζ ιε μπμζμκδήπμηε πνυζθμνμ ηνυπμ απυ ηζξ 

ανιυδζεξ οπδνεζίεξ, ιεηά απυ ζπεηζηή ελμοζζμδυηδζδ ηςκ πμθζηχκ. 

 Γζααζαάγεζ πθήνεζξ ημοξ θαηέθμοξ ηςκ οπμεέζεςκ ηςκ πμθζηχκ ζηδκ ανιυδζα βζα ηδκ 

δζεηπεναίςζή ημοξ οπδνεζία, ιε μπμζμκδήπμηε πνυζθμνμ ηνυπμ. 

 Παναθαιαάκεζ απυ ηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ ηα ηεθζηά έββναθα πμο έπμοκ γδηδεεί απυ 

ημοξ πμθίηεξ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ πανάδμζή ημοξ ζημοξ πμθίηεξ, είηε ιε απμζημθή, είηε 

ιέζς ημο ΚΔΠ. 

 Πανέπεζ δζάθμνεξ οπδνεζίεξ ζημοξ πμθίηεξ, ζφιθςκα ιε ημκ βεκζηυ ζπεδζαζιυ ηςκ 

ΚΔΠ (επζηφνςζδ εββνάθςκ, εεχνδζδ βκδζίμο οπμβναθήξ, πμνήβδζδ πανάαμθςκ, 

πμνήβδζδ απμδεζηηζηχκ θμνμθμβζηήξ ηαζ αζθαθζζηζηήξ εκδιενυηδηαξ η.θπ.). 

 Σδνεί ανπεία ηαζ επελενβάγεηαζ ζηαηζζηζηά ζημζπεία απυ ηδκ δνάζδ ηςκ ΚΔΠ ημο Γήιμο.  

 

Β)  Γπαθείο Δζωηεπικήρ Ανηαπόκπιζηρ 

Πεπιγπαθή 

Σμ Γναθείμ Δζςηενζηήξ Ακηαπυηνζζδξ: 

 Τπμδέπεηαζ απυ άθθα Κ.Δ.Π. αζηήζεζξ πμθζηχκ, δ δζεηπεναίςζδ ηςκ μπμίςκ ειπίπηεζ 

ζηζξ ανιμδζυηδηεξ ημο Γήιμο.  

 Παναθαιαάκεζ ηα ζπεηζηά έββναθα απυ ηζξ οπδνεζίεξ ηαζ ηα απμζηέθθεζ ζηα Κ.Δ.Π. ηδξ 

ανπζηήξ οπμαμθήξ ηςκ αζηήζεςκ. 

 Σδνεί ηα ζπεηζηά ιε ηδ δζαηίκδζδ ηςκ ακςηένς ακαθενυιεκςκ αζηήζεςκ πμθζηχκ 

ζηαηζζηζηά ζημζπεία. 

 Τπμδέπεηαζ ηαζ δζαπεζνίγεηαζ ηα πανάπμκα ηαζ ηζξ πνμηάζεζξ ηςκ πμθζηχκ βζα αεθηζχζεζξ 

ηςκ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ. 

 

 

Σμήμα Β (ΚΔΠ 0133) 

Α)  Γπαθείο Δξςπηπέηηζηρ Πολιηών 
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Πεπιγπαθή 

Tμ Γναθείμ Δλοπδνέηδζδξ Πμθζηχκ:  

 Δκδιενχκεζ ηαζ πθδνμθμνεί ημοξ πμθίηεξ βζα ηζξ εκένβεζεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδ 

δζεηπεναίςζδ δζμζηδηζηχκ οπμεέζεςκ, ζπεηζηχκ ιε ηζξ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ. 

 Παναθαιαάκεζ αζηήζεζξ πμθζηχκ βζα ηδκ δζεηπεναίςζδ οπμεέζεχκ ημοξ απυ ηζξ 

οπδνεζίεξ ημο Γδιμζίμο, εθέβπεζ ηδκ πθδνυηδηά ημοξ ηαζ ζε πενίπηςζδ πμο βζα ηδκ 

δζεηπεναίςζδ ηδξ οπυεεζδξ απαζημφκηαζ δζηαζμθμβδηζηά, πμο δεκ οπμαάθθμκηαζ ιαγί ιε 

ηδκ αίηδζδ, ηα ακαγδηά ηαζ ηα παναθαιαάκεζ ιε μπμζμκδήπμηε πνυζθμνμ ηνυπμ απυ ηζξ 

ανιυδζεξ οπδνεζίεξ, ιεηά απυ ζπεηζηή ελμοζζμδυηδζδ ηςκ πμθζηχκ.  

 Γζααζαάγεζ πθήνεζξ ημοξ θαηέθμοξ ηςκ οπμεέζεςκ ηςκ πμθζηχκ ζηδκ ανιυδζα βζα ηδκ 

δζεηπεναίςζή ημοξ οπδνεζία, ιε μπμζμκδήπμηε πνυζθμνμ ηνυπμ. 

 Παναθαιαάκεζ απυ ηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ ηα ηεθζηά έββναθα πμο έπμοκ γδηδεεί απυ 

ημοξ πμθίηεξ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ πανάδμζή ημοξ ζημοξ πμθίηεξ, είηε ιε απμζημθή, είηε 

ιέζς ημο ΚΔΠ. 

 Πανέπεζ δζάθμνεξ οπδνεζίεξ ζημοξ πμθίηεξ, ζφιθςκα ιε ημκ βεκζηυ ζπεδζαζιυ ηςκ 

ΚΔΠ (επζηφνςζδ εββνάθςκ, εεχνδζδ βκδζίμο οπμβναθήξ, πμνήβδζδ πανάαμθςκ, 

πμνήβδζδ απμδεζηηζηχκ θμνμθμβζηήξ ηαζ αζθαθζζηζηήξ εκδιενυηδηαξ η.θπ.). 

 Σδνεί ανπεία ηαζ επελενβάγεηαζ ζηαηζζηζηά ζημζπεία απυ ηδκ δνάζδ ηςκ ΚΔΠ ημο Γήιμο.  

 

 

Β)  Γπαθείο Δζωηεπικήρ Ανηαπόκπιζηρ 

Πεπιγπαθή 

Σμ Γναθείμ Δζςηενζηήξ Ακηαπυηνζζδξ: 

 Τπμδέπεηαζ απυ άθθα Κ.Δ.Π. αζηήζεζξ πμθζηχκ, δ δζεηπεναίςζδ ηςκ μπμίςκ ειπίπηεζ 

ζηζξ ανιμδζυηδηεξ ημο Γήιμο.  

 Παναθαιαάκεζ ηα ζπεηζηά έββναθα απυ ηζξ οπδνεζίεξ ηαζ ηα απμζηέθθεζ ζηα Κ.Δ.Π. ηδξ 

ανπζηήξ οπμαμθήξ ηςκ αζηήζεςκ. 

 Σδνεί ηα ζπεηζηά ιε ηδ δζαηίκδζδ ηςκ ακςηένς ακαθενυιεκςκ αζηήζεςκ πμθζηχκ 

ζηαηζζηζηά ζημζπεία. 

 Τπμδέπεηαζ ηαζ δζαπεζνίγεηαζ ηα πανάπμκα ηαζ ηζξ πνμηάζεζξ ηςκ πμθζηχκ βζα αεθηζχζεζξ 

ηςκ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ. 

 

Γ)  Γπαθείο Δ.Κ.Δ. 

Πεπιγπαθή 

Σμ Γναθείμ Δκζαίμο Κέκηνμο Δλοπδνέηδζδξ: 

 Γζεηπεναζχκεζ δζαδζηαζίεξ αδεζμδυηδζδξ επαββεθιάηςκ ηαζ ζφιθςκα ιε ημκ ηεκηνζηυ 

ζπεδζαζιυ ημο Τπμονβείμο Δζςηενζηχκ ακάεεζδξ ανιμδζυηδηαξ ςξ Δ.Κ.Δ. 

 Λεζημονβεί ―Τπδνεζία Πανμπήξ Τπδνεζζχκ Μίαξ ηάζδξ‖, ανιυδζα βζα ηδκ έκανλδ, 

δζεηπεναίςζδ ηαζ μθμηθήνςζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ζφζηαζδξ μιμννφειςκ ηαζ 

εηενμννφειςκ εηαζνεζχκ (ηάεε ιμνθήξ), πμο δεκ απαζημφκ ζοιαμθαζμβναθζηυ έββναθμ. 

 

Σμήμα Γημοηικήρ Καηάζηαζηρ 

Πεπιγπαθή 

Σμ Σιήια Γδιμηζηήξ Καηάζηαζδξ: 
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 Σδνεί ηαζ εκδιενχκεζ ηα Μδηνχα ημο δδιμημθμ βίμο ηαζ ηα Μδηνχα αννέκςκ, ζφιθςκα 

ιε ηζξ ζζπφμοζεξ εεζιμεεηδιέκεξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ηδνεί ηζξ οπμπνεχζεζξ πμο απμννέμοκ 

απυ ηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία βζα ηδ δδιζμονβία ηαζ ηήνδζδ ημο Δεκζημφ Γδιμημθμβίμο.  

 Μενζικά βζα ηδκ πνυζθδρδ ηαζ αθθαβή επςκφιμο, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ πνυζθδρδ 

παηνςκφιμο ηαζ ιδηνςκφιμο απυ παζδζά, πμο βεκκήεδηακ πςνίξ βάιμ ηςκ βμκές ημοξ 

ή είκαζ αβκχζηςκ βμκέςκ.  

 Μενζικά βζα ημκ ελεθθδκζζιυ ημο μκμιαηεπςκφιμο Δθθήκςκ ημο ελςηενζημφ, μιμβεκχκ 

αθθμδαπχκ, πμοαπμηημφκ ηδκ εθθδκζηή ζεαβέκεζα ηαζ παθζκκμζημφκηςκμιμβεκχκ, πμο 

έπμοκ ηδκ εθθδκζηή ζεαβέκεζα. 

 Δκδιενχκεζ πενζμδζηά ηζξ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ βζα ηζξ ιεηααμθέξ πνμζςπζηήξ 

ηαηάζηαζδξ πμο πνμηφπημοκαπυ ηα ηδνμφιεκα ζημζπεία. 

 Δηδίδεζ ηάεε είδμοξ πζζημπμζδηζηά αημιζηήξ ηαζμζημβεκεζαηήξ ηαηάζηαζδξ, ηαεχξ ηαζ 

ηάεε είδμοξ αεααζχζεζξ, ηαηαθυβμοξ ηαζ πίκαηεξ ιε ηα ζημζπεία πμοακαβνάθμκηαζ ζηα 

ακςηένς Μδηνχα.  

 Φνμκηίγεζ βζα ηδκ άιεζδ εββναθή ηςκ αδήθςηςκ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ ηαηάνηζζδ ηςκ 

ζηναημθμβζηχκ πζκάηςκηαζ ηδκ ακαγήηδζδ ηςκ ζηναηεοζίιςκ.  

 οκενβάγεηαζ ιε άθθμοξ Γήιμοξ ηαζ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ ζηζξ πενζπηχζεζξ ιεηααμθχκ 

ηςκ Μδηνχςκ, ζεακηζζημζπία πνμξ ακάθμβα ανπεία πμο ηδνμφκηαζ εηεί. 

 Μενζικά βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ οπμπνεχζεςκ ημο Γήιμο πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ 

ζζπφμοζα εηθμβζηή κμιμεεζία. 

 Σδνεί ηδκ εηθμβζηή δζαδζηαζία, ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο Ν. 2623/1998.  

 οκηάζζεζ ηαζ απμζηέθθεζ ακά δίιδκμ ζημ ΤπμονβείμΔζςηενζηχκ ημοξ εηθμβζημφξ 

ηαηαθυβμοξ ιε υθεξ ηζξ ιεηααμθέξ πμο έπμοκ βίκεζ (εββναθέξ κέςκ εηθμβέςκ,δζαβναθέξ 

θυβς ιεηαδδιυηεοζδξ, εακάημο, η.θπ.). 

 Δθέβπεζ ηζξ δζπθμεββναθέξ. 

 Δθανιυγεζ ηζξ δζαδζηαζίεξ ημο Ν. 3146/2003 ζπεηζηέξιε ηδκ άζηδζδ ημο εηθμβζημφ 

δζηαζχιαημξ ηςκ εηενμδδιμηχκ (παναθααή αζηήζεςκ εββναθχκ – δζαβναθχκ 

ηαζαπμζημθή ημοξ ακά δίιδκμ ζημ Τπμονβείμ Δζςηενζηχκ). 

 

Σμήμα Ληξιαπσείος 

Πεπιγπαθή 

Tμ Σιήια Λδλζανπείμο:  

 Σδνεί ηαζ εκδιενχκεζ ηα θδλζανπζηά αζαθία ηαζ ανπεία, ζηα μπμία ηαηαπςνμφκηαζ ηα 

θδλζανπζηά βεβμκυηα πμο ζοιααίκμοκ ζηδκ πενζθένεζα ημο Γήιμο (βεκκήζεζξ, βάιμζ, 

εάκαημζ), ηαεχξ ηαζ ηάεε ιεηαβεκέζηενμ βεβμκυξ πμο ζοκδέεηαζ ιε αοηά (π.π. δζαγφβζα), 

ζφιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ εεζιμεεηδιέκεξ δζαδζηαζίεξ. 

 Μενζικά βζα ηδκ έκηαλδ ημο Γήιμο ζημ ηεκηνζηυ ζφβπνμκμ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια ημο 

«ΔΘΝΗΚΟΤ ΛΖΞΗΑΡΥΔΗΟΤ». 

 Σδνεί ανπεία επίζδιςκ εββνάθςκ θδλζανπζηχκ βεβμκυηςκ.  

 Δηδίδεζ απμζπάζιαηα ηςκ θδλζανπζηχκ πνάλεςκ ή άθθα εεζιμεεηδιέκα πζζημπμζδηζηά.  

 Δκδιενχκεζ ημ Σιήια Γδιμηζηήξ Καηάζηαζδξ ηαζ ηα ακηίζημζπα Σιήιαηα άθθςκ Γήιςκ 

βζα ηα θδλζανπζηά βεβμκυηα πμο επδνεάγμοκ ηα ζημζπεία ηςκ Μδηνχςκ / ανπείςκ πμο 

ηδνμφκηαζ ζηα Σιήιαηα αοηά. 

 οκενβάγεηαζ ιε Λδλζανπεία άθθςκ Γήιςκ ζε πενζπηχζεζξ ιεηααμθχκ ή πνμζεήηδξ 

θδλζανπζηχκ πνάλεςκ πμο ανίζημκηαζ ηαηαπςνδιέκεξ εηεί. 

 Υμνδβεί άδεζεξ πμθζηζημφ βάιμο ηαζ ιενζικά βζα ηδκ ηέθεζδ ηςκ βάιςκ αοηχκ.  

 



ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑ ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΛΑΜΙΕΩΝ  

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΟ  

172/280 

 

Οζ εέζεζξ εζδζημφ πνμζςπζημφ μνίγμκηαζ ςξ ελήξ:  

 Μία (1) εέζδ Γεκζημφ Γναιιαηέα.  

 Πέκηε (5) εέζεζξ Δζδζηχκ οιαμφθςκ ή Δζδζηχκ οκενβαηχκ ή Δπζζηδιμκζηχκ 

οκενβαηχκ, εη ηςκ μπμίςκ ιία (1) εέζδ δφκαηαζ κα είκαζ εέζδ οκενβάηδ 

Γδιάνπμο (άνενμ 163 ημο Νυιμο 3584/2007, υπςξ ηνμπμπμζήεδηε απυ ημ 

Ν. 4093/2012, πανάβναθμξ Σ1 ηαζ άνενμ 45 Ν. 3979/2011).  

 Γφμ (2) εέζεζξ Γζηδβυνςκ ιε ζπέζδ έιιζζεδξ εκημθήξ (πάβζα ακηζιζζεία).  

 Μία (1) εέζδ Πνμσζηαιέκμο Σιήιαημξ Νμιζηήξ Τπδνεζίαξ, Γζηδβυνμο-Νμιζημφ 

οιαμφθμο ιε ζπέζδ έιιζζεδξ εκημθήξ (πάβζα ακηζιζζεία).  

 

Οζ εέζεζξ ημο ιμκίιμο πνμζςπζημφ ημο Γήιμο δζαηνίκμκηαζ ζηζξ ελήξ ηαηδβμνίεξ : 

 Α. Πακεπζζηδιζαηήξ Δηπαίδεοζδξ (ΠΔ).  

 Β. Σεπκμθμβζηήξ Δηπαίδεοζδξ (ΣΔ). 

 Γ. Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ (ΓΔ). 

 Γ. Τπμπνεςηζηήξ Δηπαίδεοζδξ (ΤΔ). 

Σα πνμζυκηα δζμνζζιμφ πενζβνάθμκηαζ ζημ Π.Γ. 37α/1987,Π.Γ. 22/90 ηαζ ζημ Π.Γ. 
50/2001, υπςξ εηάζημηε ζζπφμοκ.   

ηδκ ηαηδβμνία Πακεπζζηδιζαηήξ Δηπαίδεοζδξ οπάβμκηαζ μζ ελήξ ηθάδμζ ηαζ 
πνμαθέπμκηαζ ακηίζημζπα μζ παναηάης εέζεζξ:  

Πίλαθαο 10: Πίλαθαο πξνβιεπφκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ΠΔ 

ΚΛΑΓΟ ΠΔ  ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΧΝ 

ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 5 

ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 30 

ΠΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤΛΟΓΗΣΗΚΟΤ 5 

ΠΔ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 9 

ΠΔ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 4 

ΠΔ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 4 

ΠΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 2 

ΠΔ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 1 

ΠΔ ΣΟΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 3 

ΠΔ ΓΔΧΠΟΝΧΝ 5 

ΠΔ ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΖ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 7 

ΠΔ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ 1 

ΠΔ ΔΦΟΡΧΝ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΧΝΠΗΝΑΚΟΘΖΚΧΝ 2 
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ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 2 

ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ (ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ)  

1 

ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Ζ/Τ 1 

ΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 2 

ΠΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΧΝ 1 

ΠΔ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ 1 

ΠΔ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΗΑ 1 

ΤΝΟΛΟ  ΠΔ 87 

ηδκ ηαηδβμνία Σεπκμθμβζηήξ Δηπαίδεοζδξ οπάβμκηαζ μζ ελήξ ηθάδμζ ηαζ 
πνμαθέπμκηαζ ακηίζημζπα μζ παναηάης εέζεζξ:  

 

Πίλαθαο 11: Πίλαθαο πξνβιεπφκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ΣΔ 

ΚΛΑΓΟ ΣΔ  ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΧΝ 

ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 1 

ΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ-ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ 5 

ΣΔ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΟΝΟΜΧΝ 1 

ΣΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤΛΟΓΗΣΗΚΟΤ 1 

ΣΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΧΝ 3 

ΣΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ (ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ)  6 

ΣΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ (ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ)  1 

ΣΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ (ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ)  1 

ΣΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 2 

ΣΔ ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΖ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 2 

ΣΔ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ 1 

ΣΔ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΧΝ 14 

ΣΔ ΜΑΗΧΝ 1 

ΣΔ ΔΠΗΚΔΠΣΡΗΧΝ ΤΓΔΗΑ 3 

ΣΔ ΔΡΓΟΓΖΓΧΝ 3 

ΣΔ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ 1 
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ΣΔ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ 1 

ΤΝΟΛΟ ΣΔ 47 

ηδκ ηαηδβμνία Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ οπάβμκηαζ μζ ελήξ ηθάδμζ ηαζ 
πνμαθέπμκηαζ ακηίζημζπα μζ παναηάης εέζεζξ:  

Πίλαθαο 12: Πίλαθαο πξνβιεπφκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ΓΔ 

ΚΛΑΓΟ ΓΔ  ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΧΝ 

ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 51 

ΓΔ ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΖ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 2 

ΓΔ ΔΠΟΠΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 4 

ΓΔ ΔΡΓΟΓΖΓΧΝ 2 

ΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟ-ΓΧΝ 10 

ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΧΝ Ζ/Τ 1 

ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΧΝ 11 

ΓΔ ΟΓΖΓΧΝ 15 

ΓΔ ΜΖΥΑΝΟΣΔΥΝΗΣΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ 1 

ΓΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ 1 

ΓΔ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 
(ΖΛΔΚΣΡΟΣΔΥΝΗΣΧΝ) 

2 

ΓΔ ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΟΤΡΧΝ 6 

ΓΔ ΣΔΥΝΗΣΧΝ 29 

ΓΔ ΜΑΓΔΗΡΧΝ 2 

ΓΔ ΒΟΖΘΧΝ ΒΡΔΦΟΚΟΜΧΝΠΑΗΓΟΚΟΜΧΝ 3 

                                                 ΤΝΟΛΟ  ΓΔ 150 

ηδκ ηαηδβμνία Τπμπνεςηζηήξ  Δηπαίδεοζδξ οπάβμκηαζ μζ ελήξ ηθάδμζ ηαζ 
πνμαθέπμκηαζ ακηίζημζπα μζ παναηάης εέζεζξ:  

Πίλαθαο 13: Πίλαθαο πξνβιεπφκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ΤΔ 

ΚΛΑΓΟ ΤΔ ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΧΝ 

ΤΔ ΚΛΖΣΖΡΧΝ-ΘΤΡΧΡΧΝΓΔΝΗΚΧΝ ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ 3 

ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 45 

ΤΔ ΔΠΗΣΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 3 
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ΤΔ ΚΑΘΑΡΗΣΧΝ 1 

ΤΔ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ  2 

ΤΔ ΦΤΛΑΚΧΝΝΤΥΣΟΦΤΛΑΚΧΝ 1 

ΤΔ ΤΓΡΟΝΟΜΔΧΝ 1 

ΤΔ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΜΑΓΔΗΡΧΝ 1 

                                                 ΤΝΟΛΟ  YΔ 57 

2.3.2.11 Διοίκηση – Εποπτεία – υντονισμός 

1. Ο Γήιμξ δζμζηείηαζ απυ ημ Γδιμηζηυ οιαμφθζμ, ηα Σμπζηά οιαμφθζα, ηδκ 
Οζημκμιζηή Δπζηνμπή, ηδκ Δπζηνμπή Πμζυηδηαξ Εςήξ, ηδκ Δηηεθεζηζηή Δπζηνμπή, 
ηδκ Δπζηνμπή Γζααμφθεοζδξ, ηδκ Δπζηνμπή Σμονζζηζηήξ Ακάπηολδξ, ηδκ Δπζηνμπή 
Διπμνίμο ηαζ Δπζπεζνδιαηζηυηδηαξ, ηδκ Δπζηνμπή Ηζυηδηαξ ηςκ Φφθςκ ηαζ ημ 
Γήιανπμ. Οζ ανιμδζυηδηεξ ηςκ μνβάκςκ αοηχκ μνίγμκηαζ απυ ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ.  

2. Ίνβακα δζμίηδζδξ, ζημ πθαίζζμ ηςκ ανιμδζμηήηςκ ημοξ, ηςκ Γδιμηζηχκ 
Κμζκμηήηςκ ηαζ ηςκ Σμπζηχκ Κμζκμηήηςκ ημο Γήιμο είκαζ, ζφιθςκα ιε ηζξ ηείιεκεξ 

δζαηάλεζξ, ημ οιαμφθζμ ηαζ μ Πνυεδνμξ ημο ζοιαμοθίμο ηδξ Γδιμηζηήξ Κμζκυηδηαξ ή 
ημ οιαμφθζμ ηαζ μ Πνυεδνμξ ημο ζοιαμοθίμο ηδξ Σμπζηήξ Κμζκυηδηαξ (ή μ 
Δηπνυζςπμξ ηδξ Σμπζηήξ Κμζκυηδηαξ) ακηίζημζπα. Οζ ανιμδζυηδηεξ ηςκ μνβάκςκ 
αοηχκ μνίγμκηαζ απυ ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ.  

3. Σμ δήιανπμ επζημονμφκ μζ ακηζδήιανπμζ. Ακηζδήιανπμζ είκαζ μζ ζφιαμοθμζ πμο 
μνίγεζ μ δήιανπμξ ηαζ ζημοξ μπμίμοξ ιεηααζαάγεζ ηδκ άζηδζδ ανιμδζμηήηςκ ηαε` 
φθδκ ηαζ ηαηά ηυπμ. Οζ ηαηά ηυπμκ ανιμδζυηδηεξ αζημφκηαζ ζηα υνζα ιζαξ ή 
πενζζζυηενςκ δδιμηζηχκ εκμηήηςκ ηδξ παναβνάθμο 1 ημο άνενμο. 

 Ακηζδήιανπμξ δεκ ιπμνεί κα μνζζηεί ζφιαμοθμξ πμο ακήηεζ ζε δζαθμνεηζηή δδιμηζηή 
πανάηαλδ απυ αοηή ημο δδιάνπμο, εάκ μ μνζζιυξ δεκ εβηνζεεί απυ ηδκ πθεζμρδθία 
ηςκ ζοιαμφθςκ ηδξ πανάηαλδξ ζηδκ μπμία ακήηεζ μ ζφιαμοθμξ αοηυξ. 

4. Οζ απμηεκηνςιέκεξ οπδνεζίεξ ζηζξ έδνεξ ηςκ Γδιμηζηχκ εκμηήηςκ επμπηεφμκηαζ 

ζοκμθζηά απυ ημκ ακηίζημζπμ Ακηζδήιανπμ πμο μνίγεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ ηείιεκεξ 
δζαηάλεζξ. Κάεε απμηεκηνςιέκδ οπδνεζία οπάβεηαζ δζμζηδηζηά ηαζ αημθμοεεί ηαηά 
ηδκ άζηδζδ ηςκ εειαηζηχκ ανιμδζμηήηςκ ηδξ,  ηζξ μδδβίεξ ηαζ ηαηεοεφκζεζξ ηδξ 
ακηίζημζπδξ οπενηείιεκδξ εειαηζηήξ δζμζηδηζηήξ εκυηδηαξ (π.π. ημ απμηεκηνςιέκμ 
Γναθείμ Γζμζηδηζηχκ Θειάηςκ δζμζηείηαζ ηαζ αημθμοεεί ηζξ μδδβίεξ ηαζ ηα πνυηοπα 
πμο μνίγεζ to  ηεκηνζηυ αοημηεθέξ ηιήια Γζμζηδηζηχκ οπδνεζζχκ).  

5. Ίθεξ μζ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο ζοκενβάγμκηαζ ιε ημ Σιήια Πνμβναιιαηζζιμφ, 
Ονβάκςζδξ ηαζ Πθδνμθμνζηήξ ηαηά ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ παναημθμφεδζδ 
εθανιμβήξ ηςκ Δπζπεζνδζζαηχκ Πνμβναιιάηςκ, ηςκ εηδζίςκ πνμβναιιάηςκ ηαζ 
βεκζηά ηςκ πνμβναιιάηςκ δνάζδξ ημο Γήιμο.  

6. Ίθεξ μζ ηεκηνζηέξ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο ζοκενβάγμκηαζ ιε ηα απμηεκηνςιέκα 
Γναθεία Γζμζηδηζηχκ εειάηςκ ηαζ Δλοπδνέηδζδξ ημο Πμθίηδ πνμηεζιέκμο αοηά (α) κα 
εκδιενχκμοκ ηαζ κα πθδνμθμνμφκ ημοξ πμθίηεξ βζα ηζξ εκένβεζεξ πμο απαζημφκηαζ βζα 

ηδ δζεηπεναίςζδ δζμζηδηζηχκ οπμεέζεςκ ζπεηζηχκ ιε ηζξ ηεκηνζηέξ δδιμηζηέξ 
οπδνεζίεξ, (α) κα παναθαιαάκμοκ αζηήζεζξ πμθζηχκ βζα ηδ δζεηπεναίςζδ οπμεέζεχκ 
ημοξ απυ ηζξ ηεκηνζηέξ οπδνεζίεξ ηαζ κα δζααζαάγμοκ πθήνεζξ ημοξ θαηέθμοξ ηςκ 
οπμεέζεςκ ηςκ πμθζηχκ ζηδκ ανιυδζα βζα ηδκ δζεηπεναίςζή ημοξ δδιμηζηή 
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οπδνεζία ηαζ (β) κα παναθαιαάκμοκ απυ ηζξ ανιυδζεξ ηεκηνζηέξ οπδνεζίεξ ηα ηεθζηά 
έββναθα πμο έπμοκ γδηδεεί απυ ημοξ πμθίηεξ ηαζ κα ιενζικμφκ βζα ηδκ πανάδμζή 
ημοξ ζημοξ πμθίηεξ. 

7. Ο Γήιανπμξ  δφκαηαζ κα ζοβηαθεί πενζμδζηά ή ηαηά πενίπηςζδ οκημκζζηζηά 
οιαμφθζα ζηα μπμία ιεηέπμοκ ιε εηπνμζχπμοξ ημοξ ημ ζφκμθμ ή ιένμξ (ακάθμβα 
ιε μιμζμβεκή εειαηζηά ακηζηείιεκα) ηςκ οπδνεζζχκ ημο Γήιμο. Πανάθθδθα, ηαζ βζα 
ηδκ αεθηίςζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηαζ απυδμζδξ ημο ένβμο ημο Γήιμο, είκαζ 
δοκαηυξ μ μνζζιυξ,  ιε απυθαζδ ημο Γδιάνπμο : 

 (α) Μυκζιςκ ή ηαηά πενίπηςζδ δζαηιδιαηζηχκ επζηνμπχκ ή μιάδςκ 

ενβαζίαξ βζα ηδκ επελενβαζία γδηδιάηςκ πμο αθμνμφκ πενζζζυηενεξ δζμζηδηζηέξ 
εκυηδηεξ ημο Γήιμο. 

 (α) Οιάδςκ δζμίηδζδξ ένβμο ή πνμβνάιιαημξ. 

 (β) οκημκζζηχκ (projectmanagers) βζα ηδκ εηηέθεζδ ένβςκ ή πνμβναιιάηςκ 
ιε αλζμπμίδζδ πνμζςπζημφ ηαζ απυ δζάθμνεξ δζμζηδηζηέξ εκυηδηεξ. 

 (δ) Τπαθθήθςκ – ζοκδέζιςκ ιεηαλφ δζμζηδηζηχκ εκμηήηςκ ιε ζζπονή 
αθθδθελάνηδζδ. 

Ανιμδζυηδηεξ Πνμσζηαιέκςκ Γζμζηδηζηχκ Δκμηήηςκ 

Ο Πνμσζηάιεκμξ ιζαξ δζμζηδηζηήξ εκυηδηαξ , Αοημηεθμφξ Σιήιαημξ ή Αοημηεθμφξ 
Γναθείμο) εοεφκεηαζ έκακηζ ημο αιέζςξ οπενηείιεκμο δζμζηδηζημφ επζπέδμο βζα ηδκ 
απμηεθεζιαηζηή ηαζ απμδμηζηή εηηέθεζδ ηςκ θεζημονβζχκ ηδξ εκυηδηαξ, 
πνμβναιιαηίγμκηαξ, μνβακχκμκηαξ, ζοκημκίγμκηαξ ηαζ εθέβπμκηαξ ηζξ επί ιένμοξ 
δναζηδνζυηδηεξ, έηζζ χζηε κα εηπθδνχκμκηαζ μζ πενζμδζημί  ζηυπμζ ημο Γήιμο ιε 

αάζδ ηα ακηίζημζπα πνμβνάιιαηα δνάζδξ. Δζδζηυηενα μ πνμσζηάιεκμξ ηδξ 
δζμζηδηζηήξ εκυηδηαξ: 

1) Γζαηοπχκεζ ζε ζοκενβαζία ιε ημ ζενανπζηά ακχηενμ δζμζηδηζηυ επίπεδμ ηαζ ημ 
ηιήια  Πνμβναιιαηζζιμφ, ημοξ ζηυπμοξ ηαζ ηα πνμβνάιιαηα δνάζδξ ηδξ 
δζμζηδηζηήξ εκυηδηαξ ηαεχξ ηαζ ημοξ ακηίζημζπμοξ πνμτπμθμβζζιμφξ, ζε 
ζοκενβαζία ιε ηζξ  Οζημκμιζηέξ Τπδνεζίεξ. 

2) Φνμκηίγεζ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ ηαηά πενίπηςζδ απμθάζεςκ ηςκ ζενανπζηά 
ακςηένςκ δζμζηδηζηχκ επζπέδςκ. 

3) Τπμβνάθεζ ηα ζπεηζηά έββναθα βζα ηζξ απμθάζεζξ πμο απμηεκηνχκμκηαζ ζημκ 
οπδνεζζαηυ ιδπακζζιυ  ιεηά απυ ελμοζζμδυηδζδ ημο Γδιάνπμο.  

4) Μενζικά βζα ηδκ ζηεθέπςζδ, ηδκ μνβάκςζδ, ημκ ζοκημκζζιυ ηαζ ημκ έθεβπμ  
ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ δζμζηδηζηήξ εκυηδηαξ ιε ηνυπμ χζηε κα οθμπμζμφκηαζ 

απμηεθεζιαηζηά ηα πνμβνάιιαηα δνάζδξ ηαζ μζ ηαηά πενίπηςζδ απμθάζεζξ 
ή εκημθέξ.  

5) Μενζικά βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ δνάζδξ ηδξ δζμζηδηζηήξ 
εκυηδηαξ, ηδ αεθηίςζδ ηδξ απυδμζδξ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηαζ ηςκ 
ηεπκζηχκ ιέζςκ, ηδκ ηαθφηενδ ελοπδνέηδζδ ημο δδιυηδ ηαζ ηδκ ηαθφηενδ 
ακηαπυηνζζδ ηδξ εκυηδηαξ ζηζξ ημπζηέξ ακάβηεξ. 

6) Δπμπηεφεζ, αλζμθμβεί ηαζ ηαηεοεφκεζ ημ πνμζςπζηυ ηδξ  δζμζηδηζηήξ εκυηδηαξ, 
ιενζικχκηαξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηαζ  επζιυνθςζή ημο, ηδ αεθηίςζδ ηςκ 
ζοκεδηχκ ενβαζίαξ ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ανιμκζηχκ ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ.  

7) Δημζιάγεζ ημοξ πενζμδζημφξ απμθμβζζιμφξ ηςκ πνμβναιιάηςκ δνάζεζξ ηδξ 
δζμζηδηζηήξ εκυηδηαξ ηαζ ημοξ ακηίζημζπμοξ μζημκμιζημφξ απμθμβζζιμφξ ζε 
ζοκενβαζία ιε ηζξ μζημκμιζηέξ οπδνεζίεξ. 

8) Παναθαιαάκεζ ηδκ αθθδθμβναθία πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ ανιμδζυηδηεξ ηδξ 
δζμζηδηζηήξ ιμκάδαξ ημο, ηδκ παναηηδνίγεζ ηαζ ηδκ δζακέιεζ ζηζξ ανιυδζεξ 
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οπδνεζζαηέξ ιμκάδεξ ή οπαθθήθμοξ πανέπμκηαξ ηζξ ακαβηαίεξ μδδβίεξ βζα ηζξ 
εκένβεζεξ πμο πνέπεζ κα βίκμοκ. 

9) Eζζδβείηαζ βζα εέιαηα ανιμδζυηδηαξ ηδξ δζμζηδηζηήξ εκυηδηαξ πνμξ ημκ 
πνμσζηάιεκμ ημο ακχηενμο ζενανπζηά επζπέδμο ηαζ ηα ανιυδζα πμθζηζηά 
υνβακα ηαζ πανίζηαηαζ, εθυζμκ απαζηδεεί, ζηζξ ζοκεδνζάζεζξ ζοθθμβζηχκ 
μνβάκςκ ηαζ επζηνμπχκ. 

10) ·πεζ ημ δζηαίςια ηνμπμπμίδζδξ ή απυννζρδξ ηςκ οπδνεζζαηχκ εζζδβήζεςκ 
ηςκ ηαηχηενςκ ζενανπζηά επζπέδςκ ιε εκοπυβναθδ πάκημηε ζδιείςζδ ημο 
ζηα ζπεηζηά έββναθα ηαζ πανάθθδθδ οπμπνέςζδ έβηαζνδξ ηαζ αζηζμθμβδιέκδξ  

εκδιένςζδξ ημο ακχηενμο ζενανπζηά επζπέδμο.  
11) ·πεζ ηδκ εοεφκδ εθέβπμο ηαζ εεχνδζδξ υθςκ ηςκ εββνάθςκ ηςκ οπαθθήθςκ 

ηδξ δζμζηδηζηήξ εκυηδηαξ πμο επμπηεφεζ.  
12) Γέπεηαζ ημοξ πμθίηεξ ηαζ πανέπεζ ηζξ ακαβηαίεξ δζεοηνζκήζεζξ ζε πενζπηχζεζξ 

παναπυκςκ ηαζ δζαθμνχκ ζπεηζηχκ ιε ηζξ οπδνεζίεξ πμο επμπηεφεζ. 
Δζζδβείηαζ ζοζηήιαηα εκδιένςζδξ ηςκ δδιμηχκ ζπεηζηά ιε ηζξ 
πνμζθενυιεκεξ οπδνεζίεξ, ηα δζηαζχιαηα ηαζ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημοξ έκακηζ 
ημο Γήιμο. 

13) οκενβάγεηαζ ιε πνμσζηαιέκμοξ άθθςκ δζμζηδηζηχκ εκμηήηςκ ημο Γήιμο ή 
ηςκ κμιζηχκ πνμζχπςκ ημο βζα ημκ ζοκημκζζιυ ηαζ ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ 
θεζημονβζχκ ημο Γήιμο. 

14) οκενβάγεηαζ ιε  θμνείξ εηηυξ Γήιμο πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ θεζημονβίεξ ηδξ 
δζμζηδηζηήξ εκυηδηαξ. 

15) Δίκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ κμιζιυηδηα ηςκ εκενβεζχκ ηδξ δζμζηδηζηήξ ιμκάδαξ 
ημο.  

16) Παναημθμοεεί ηδ κμιμεεζία, ηζξ ελεθίλεζξ ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηεπκμθμβίαξ ηαζ  
ηζξ ελεθίλεζξ ζημκ ημπζηυ, εθθδκζηυ ηαζ δζεεκέξ πενζαάθθμκ, πμο έπμοκ ζπέζδ 
ιε ηζξ θεζημονβίεξ ηδξ δζμζηδηζηήξ εκυηδηαξ. Δκδιενχκεζ ημ πνμζςπζηυ ηαζ  
ιενζικά βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ κμιζηχκ δζαηάλεςκ, ηδκ εθανιμβή ηαζκμημιζχκ 
ηαζ ηδκ πνμζανιμβή ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ δζμζηδηζηήξ εκυηδηαξ ζηζξ ελεθίλεζξ 
ημο ελςηενζημφ πενζαάθθμκημξ. 

Φηθιακή Γημοκπαηία ζηιρ ςπηπεζίερ ηος Γήμος  

Μέζα ζηα πθαίζζα ηδξ πνμζπάεεζαξ βζα ζοκεπή ακααάειζζδ, απμδμηζηυηενδ ηαζ 
απμηεθεζιαηζηυηενδ ελοπδνέηδζδ ηςκ δδιμηχκ ακαπηφζζεηαζ ιία εονία βηάια 
οπδνεζζχκ Φδθζαηήξ Γδιμηναηίαξ. Βαζζηυξ ζηυπμξ ηςκ οπδνεζζχκ είκαζ δ αεθηίςζδ 

ηδξ επζημζκςκίαξ ιε ημοξ δδιυηεξ  ηαζ δ άιεζδ επίθοζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο 
ακηζιεηςπίγμοκ. 

 

Γζμζηδηζηέξ Δθανιμβέξ  

Ο Γήιμξ Λαιζέςκ εθανιυγεζ ιία ζεζνά απυ ρδθζαηέξ εθανιμθέξ ηαζ επζπεζνδζζαηέξ 
θεζημονβίεξ ζημ πθαίζζμ ηδξ δθεηηνμκζηήξ δζαηοαένκδζδξ.  

1. Ζθεηηνμκζηυ πνςηυημθθμ υθςκ ηςκ εζζενπυιεκςκ/ελενπυιεκςκ εββνάθςκ ημο 
Γήιμο. 

2. Ζθεηηνμκζηή δζαπείνζζδ ηςκ εββνάθςκ πμο δζαηζκμφκηαζ εκηυξ ημο Γήιμο. 
3. Γζαπείνζζδ ιενίδςκ εββναθχκ ηςκ δδιμηχκ ιε δοκαηυηδηεξ έηδμζδξ 

πζζημπμζδηζηχκ/αεααζχζεςκ. 
4. Γζαπείνζζδ εββναθχκ ηςκ αννέκςκ δδιμηχκ ιε δοκαηυηδηεξ 

έηδμζδξπζζημπμζδηζηχκ/αεααζχζεςκ. 
5. Γζαπείνζζδ εββναθχκ Λδλζανπείμο ηςκ δδιμηχκ ιε δοκαηυηδηεξ έηδμζδξ 

αεααζχζεςκ. 
6. Γζαπείνζζδ πναηηζηχκ ζοκεδνζάζεςκ ηςκ εεζιζηχκ μνβάκςκ ημο Γήιμο . 
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Τπδνεζίεξ Ηζημζεθίδαξ  

 
Ο Γήιμξ Λαιζέςκ ιέζα απυ ηδκ ζζημζεθίδα ημο οθμπμζεί ιζα ζεζνά ρδθζαηχκ 
δνάζεςκ βζα ηδκ πανμπή δζαδζηηοαηχκ οπδνεζζχκ ακενςπμηεκηνζημφ παναηηήνα ιε 

ζηυπμ ηδκ ακααάειζζδ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ ηαζ ηδκ αεθηίςζδ ηδξ ελοπδνέηδζδξ ημο 
πμθίηδ. 
1. Ακαθμνά πενζεπμιέκμο 
2. Δββναθή ζηδκ ζζημζεθίδα 
3. Δκδιενςηζηά δεθηία 
4. Δλαημιίηεοζδ ανπζηήξ ζεθίδαξ 
5. Δπζημζκςκία ιέζς RSS feed 
6. Ζθεηηνμκζηυ Μδηνχμ Δπζπεζνήζεςκ 
7. Πνμζεήηδ εηδδθχζεςκ 
8. Πνμθίθ πνδζηχκ 
9. Τπμαμθή θςημβναθζχκ 

 

Online ζοκαθθαβέξ 

Οζ Online ζοκαθθαβέξ απμηεθμφκ έκα αηυιδ αήια βζα ημκ εηζοβπνμκζζιυ ηαζ 
ακααάειζζδ ηςκ οπδνεζζχκ πμο πνμζθένεζ μ Γήιμξ Λαιζέςκ ζημοξ πμθίηεξ. Δίκαζ 
δζαεέζζιεξ επηά (7) διένεξ ηδκ εαδμιάδα, εζημζζηέζζενεζξ (24) χνεξ ηδκ διένα, απυ 
μπμζμδήπμηε ζδιείμ ηαζ ακ ανίζηεηαζ μ πνήζημξ, ανηεί κα έπεζ πνυζααζδ ζημ 
Γζαδίηηομ. Μέζς ηδξ οπδνεζίαξ είκαζ δοκαηή πναβιαημπμίδζδ ζοκαθθαβχκ πςνίξ 
κα απαζηείηαζ δ θοζζηή πανμοζία ζημ ανιυδζμ βναθείμ ημο Γήιμο.  
1. Αζηήιαηα, Καηαββεθίεξ  
2. Φςκδηζηή πφθδ 

 

Video Streaming 

Ο Γήιμξ Λαιζέςκ πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα γςκηακήξ ακαιεηάδμζδξ απυ 
ζοβηεηνζιέκμοξ πχνμοξ εηδδθχζεςκ, ζοιαμοθίςκ ιε εζδζηυ ελμπθζζιυ ή απυ 
ηεκηνζηυ ζδιείμ ηδξ πυθδξ χζηε κα ηζξ παναημθμοεμφκ μζ εκδζαθενυιεκμζ ιέζς ηδξ 
ζζημζεθίδαξ αλζμπμζχκηαξ ηδκ οπδνεζία live video streaming ημο δζηηφμο ΤΕΔΤΞΗ.  

 

Γζμζηδηζηά ·ββναθα 

Γζα ηδκ έηδμζδ μπμζμοδήπμηε εββνάθμο, πανέπεηαζ ζαθή εκδιένςζδ βζα ηα 
δζηαζμθμβδηζηά πμο απαζημφκηαζ, πνμξ ηαηάεεζδ ζηζξ οπδνεζίεξ. 
1. Άδεζεξ ηαηαζηδιάηςκ 
2. Γδιμηζηή αζηοκμιία 

3. Γδιμημθυβζμ 
4. Λδλζανπείμ 
5. Μδηνχμ αννέκςκ 
6. Πμθζηζημί βάιμζ 
7. Σ.Α.Π. 
8. Σεπκζηή οπδνεζία 

 

ηαηζζηζηά ημζπεία  

https://www.lamia.gr/el/tracker_parexomenes_ypiresies/1095
https://www.lamia.gr/el/tracker_parexomenes_ypiresies/974
https://www.lamia.gr/el/tracker_parexomenes_ypiresies/976
https://www.lamia.gr/el/tracker_parexomenes_ypiresies/1107
https://www.lamia.gr/el/tracker_parexomenes_ypiresies/977
https://www.lamia.gr/el/tracker_parexomenes_ypiresies/1023
https://www.lamia.gr/el/tracker_parexomenes_ypiresies/1008
https://www.lamia.gr/el/tracker_parexomenes_ypiresies/975
https://www.lamia.gr/el/tracker_parexomenes_ypiresies/1136
https://www.lamia.gr/el/tracker_parexomenes_ypiresies/972
https://www.lamia.gr/el/tracker_parexomenes_ypiresies/947
https://www.lamia.gr/el/tax-ypiresies-2/term/527
https://www.lamia.gr/el/tax-ypiresies-2/term/704
https://www.lamia.gr/el/tax-ypiresies-2/term/499
https://www.lamia.gr/el/tax-ypiresies-2/term/500
https://www.lamia.gr/el/tax-ypiresies-2/term/501
https://www.lamia.gr/el/tax-ypiresies-2/term/502
https://www.lamia.gr/el/tax-ypiresies-2/term/705
https://www.lamia.gr/el/tax-ypiresies-2/term/756


ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑ ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΛΑΜΙΕΩΝ  

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΟ  

179/280 

 

Σα ηαηζζηζηά ημζπεία πανμοζζάγμοκ ημοξ δείηηεξ απυδμζδξ ελοπδνέηδζδξ ηςκ 
πμθζηχκ απυ ηζξ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο Λαιζέςκ υπςξ αοημί ηαηαβνάθμκηαζ απυ ημ 
Ζθεηηνμκζηυ φζηδια Γζαπείνζζδξ Τπδνεζζχκ. Σα δεδμιέκα ακαθένμκηαζ ζε 
πναβιαηζηυ πνυκμ ιε ηδκ αμήεεζα Web Services πμο έπμοκ οθμπμζδεεί ζημκ ηεκηνζηυ 
δζαημιζζηή ημο Γήιμο. 

 

Αζφνιαηα Δονογςκζηά Γίηηοα  

 
Σμ Hotspot είκαζ έκα αζφνιαημ ζδιείμ πνυζααζδξ ζημ internet. ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα, δεκ είκαζ απθχξ έκα ζδιείμ, αθθά ιία πενζμπή δ μπμία ηαθφπηεηαζ 
απυ ζοζηεοέξ, πμο επζηνέπμοκ ηαζ δζαπεζνίγμκηαζ ηδκ αζφνιαηδ πνυζααζδ ηςκ 
πνδζηχκ ζημ internet. ·κα Hotspot ιπμνεί κα έπεζ ειαέθεζα απυ ιενζηά ιέηνα ηαζ κα 
θηάζεζ αηυιδ ηαζ ημ έκα πζθζυιεηνμ ηάθορδξ, ακ αοηυ είκαζ επζεοιδηυ. 
 
Οζ πνήζηεξ δζηαζμφκηαζ 
1. Πνυζααζδ ζηζξ δθεηηνμκζηέξ οπδνεζίεξ ηδξ Κμζκςκίαξ ηδξ Πθδνμθμνίαξ, ιέζα 

απυ ημ δίηηομ δεδμιέκςκ ημο Γήιμο. 
2. Σδ δζεοηυθοκζδ ηδξ πνυζααζδξ ζηζξ πθδνμθμνίεξ, πμο δζαηζκμφκηαζ δθεηηνμκζηά, 

ηαεχξ ηαζ ηδξ παναβςβήξ, ακηαθθαβήξ ηαζ δζάδμζήξ ημοξ, ηδνμοιέκςκ πάκημηε 
ηςκ Νυιςκ ηαζ ημο οκηάβιαημξ. 

3. Σδ δζαζθάθζζδ ημο απυννδημο ηςκ επζημζκςκζχκ ηαζ ηδκ πνμζηαζία ηςκ 
πνμζςπζηχκ ημοξ δεδμιέκςκ. 

 
Ο Γήιμξ δζηαζμφηαζ κα πανέπεζ πνυζααζδ ζε ζοζηήιαηα ηαζ οπδνεζίεξ, ιυκμ ζημοξ 
πνήζηεξ πμο απμδέπμκηαζ ηδκ πμθζηζηή αζθάθεζαξ ηαζ ηδκ πμθζηζηή απμδεηηήξ 
πνήζδξ ημο δζηηφμο δεδμιέκςκ. 
 
Ο Γήιμξ ζηα πθαίζζα ηδξ ηαθήξ θεζημονβίαξ ημο δζηηφμο δεδμιέκςκ οπμπνεμφηαζ:  
1. Να δίκεζ πνυζααζδ ζημ δίηηομ ζημοξ πνήζηεξ, ηαηυπζκ απμδμπήξ ηδξ πμθζηζηήξ 

απμδεηηήξ πνήζδξ. 
2. Να θαιαάκεζ ιέηνα, ζημ ιέηνμ ημο δοκαημφ, βζα ηδκ αζθάθεζα ηςκ ζοζηδιάηςκ, 

πμο δζαπεζνίγεηαζ ηαζ βζα ηδ δζαζθάθζζδ ημο απυννδημο ηςκ ηδθεπζημζκςκζχκ, 
ιέζα ζηα υνζα ημο δζηηφμο ημο. 

3. Να ηδνεί ηζξ ανπέξ πνμζηαζίαξ δεδμιέκςκ πνμζςπζημφ παναηηήνα, ζφιθςκα ιε 

ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία. 
4. Να ηδνεί ηζξ δζαδζηαζίεξ, πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηδκ πμθζηζηή αζθάθεζαξ ημο 

δζηηφμο 

Ζθεηηνμκζηή οιιεημπή 

Ζ Ζθεηηνμκζηή Γζαηοαένκδζδ (e-government), ιε ηδ ζοκεπή αφλδζδ ηδξ 
ζπμοδαζυηδηαξ ηδξ, απθχκεηαζ ζε υθεξ ηζξ ααειίδεξ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ, ηυζμ ζε 
Δεκζηυ υζμ ηαζ ζε Δονςπασηυ επίπεδμ. Σα ηεθεοηαία πνυκζα, δ Δονςπασηή ·κςζδ 
έπεζ πνμζδχζεζ αανφκμοζα ζδιαζία ζηδκ εθανιμβή οπμδμιχκ αθθά ηαζ 
εθανιμβχκ Ζθεηηνμκζηήξ Γζαηοαένκδζδξ, ζακ ιέζμ ακααάειζζδξ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ 
οπδνεζζχκ πμο πανέπμοκ μζ δδιυζζμζ μνβακζζιμί ζημκ πμθίηδ ηαζ ηζξ επζπεζνήζεζξ.  
1. Γδιμζηυπδζδ - Φδθμθμνία 
2. Δνςηδιαημθυβζμ 

3. Ζθεηηνμκζηή δζααμφθεοζδ 

 

Τπδνεζίεξ GIS 

https://www.lamia.gr/el/tracker_parexomenes_ypiresies/981
https://www.lamia.gr/el/tracker_parexomenes_ypiresies/982
https://www.lamia.gr/el/tracker_parexomenes_ypiresies/980
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Σμ Γεςβναθζηυ Πθδνμθμνζαηυ φζηδια ημο Γήιμο θεζημονβεί ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε 
κα πανέπεζ έκα ημζκυ ηαζ εκμπμζδιέκμ ζδιείμ δθεηηνμκζηήξ πνυζααζδξ (ιζα Πφθδ 
πνυζααζδξ ακάθμβδ ιε ηα βκςζηά "Portals" εκδιένςζδξ) ζε έκακ ανζειυ 
βεςπθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ εθανιμβχκ πμο εα οπμζηδνίγμοκ ηζξ 
οπδνεζίεξ ημο Γήιμο Λαιζέςκ πμο αθμνμφκ άιεζα ή έιιεζα ημκ πμθίηδ. 
Γζαζθαθίγεηαζ δ πνυζααζδ εκυξ εονφηενμο ημζκμφ (πμθίηεξ, ενβαγυιεκμζ ζημ Γήιμ 
Λαιζέςκ, ενβαγυιεκμζ ζε οπδνεζίεξ άθθςκ δδιμζίςκ ηαζ δδιμηζηχκ θμνέςκ) ζε 
ζφκεεηδ αθθά πανάθθδθα μνβακςιέκδ, ζοκεπή ηαζ ηαθαίζεδηδ πανμοζίαζδ 

πθδνμθμνζχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ Γήιμ Λαιζέςκ. 
1. Γζαπείνζζδ δζηηφςκ ημζκμφ μθέθμοξ 
2. Γζαπείνζζδ ηεπκζηχκ ένβςκ 
3. Κμιαζηυ διείμ Δπαθήξ  
4. Κοηθμθμνζαηή παναημθμφεδζδ 
5. Οδδβυξ πυθδξ  
6. Πμθεμδμιζηά/πςνμηαλζηά δεδμιέκα 

 

Ακμζηηά Γεδμιέκα – Οpen Data 

ηδκ εκυηδηα αοηή, πανέπεηαζ έκαξ ηοπμπμζδιέκμξ ηνυπμξ μθμηθήνςζδξ ηςκ 
εθανιμβχκ (Web Services), πμο ηάκεζ πνήζδ ηςκ ακμζπηχκ πνμηφπςκ XML, SOAP, 
WSDL, UDDI ηαεχξ ηαζ ημο Internet βζα ηδκ ακηαθθαβή δεδμιέκςκ. ηυπμξ ημο 
Γήιμο είκαζ δ πνμζθμνά ακμζπηχκ δεδμιέκςκ (open data) πμο αθμνμφκ ζηδκ 

εονφηενδ πενζμπή ημο Γήιμο ηαεχξ ηαζ δ δζαζφκδεζδ αοηχκ ιε εηενμβεκή 
πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα, υπςξ έλοπκεξ θμνδηέξ ζοζηεοέξ (π.π. smartphones, 
tablets ηα). Δπζθέληε απυ ηδκ παναηάης θίζηα ηδκ ηαηδβμνία ακμζπηχκ δεδμιέκςκ 
πμο ζαξ εκδζαθένεζ ηαζ εκδιενςεείηε βζα ημκ ηνυπμ πνήζδξ ημοξ. 
1. Τπδνεζία αζηδιάηςκ/ηαηαββεθζχκ 
2. διεία εκδζαθένμκημξ 
3. Μεηαηίκδζδ 
4. Γεδμιέκα GIS 

 

Υνήζδ ΣΠΔ ζε έηηαηηεξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ πενζυδμξ ηνίζεςκ  

O Γήιμξ Λαιζέςκ επέδεζλε άιεζα ακηακαηθαζηζηά ιε ημ λέζπαζια ηδξ πακδδιίαξ 
θυβμο ημο ζμφ Covid-19, ηαεχξ απυ ηδκ πνχηδ ηζυθαξ ζηζβιή ακαδζάηαλε ηζξ 

δοκάιεζξ ημο, βζα κα ανεεεί δίπθα ζημοξ πμθίηεξ πμο έπεζ ακάβηδ. Με ηδ πνήζδ ηςκ 
Σεπκμθμβζχκ Πθδνμθμνζηήξ & Δπζημζκςκίαξ (ΣΠΔ), ακαδζμνβάκςζε άιεζα ανηεηέξ 
οπδνεζίεξ ημο ζε ιζα πνμζπάεεζα κα αμδεήζεζ ζηδκ ηαηεφεοκζδ πενζμνζζιμφ ηςκ 
ηζκήζεςκ ηςκ πμθζηχκ. οβηεηνζιέκα:  

1. Δκενβζμπμζήεδηεηδθεθςκζηή πφθδ οπμδμπήξ αζηδιάηςκ ζημ ηδθέθςκμ 22312 
00240 

2. Γδιζμονβήεδηε πφθδ δθεηηνμκζηήξ οπμαμθήξ αζηδιάηςκ πμθζηχκ:covid-
19@lamia-city.gr 

3. Ακαπνμζανιυζηδηακ μζ θεζημονβίεξ ηςκ οπδνεζζχκ ηαεχξ έκα ηιήια ημο 
πνμζςπζημφ ενβάγεηαζ πθέμκ απυ ημ ζπίηζ.  

4. Πνμζανιυζηδηε μ ηνυπμξ ελοπδνεηδζδξ πμθζηχκ:  
Οζ πμθίηεξ ιπμνμφκ είηε κα απμζηέθθμοκ ημ αίηδιά ημοξ ζηδκ παναπάκς 

δθεηηνμκζηή δζεφεοκζδ, είηε κα ηδθεθςκμφκ ζημκ παναπάκς ανζειυ.Ο 
ζοβηεηνζιέκμξ ηνυπμξ ελοπδνέηδζδξ αθμνά ζε υθα ηα ακηζηείιεκα ανιμδζυηδηαξ 
ημο Γήιμο Λαιζέςκ – πθδκ αοηχκ ηςκ Κέκηνςκ Δλοπδνέηδζδξ Πμθζηχκ 
(Κ.Δ.Π.)- βζα ηα μπμία πανέπμκηαζ ελεζδζηεοιέκεξ μδδβίεξ ζηδ ζοκέπεζα.  

https://www.lamia.gr/el/tracker_parexomenes_ypiresies/6633
https://www.lamia.gr/el/tracker_parexomenes_ypiresies/6632
https://www.lamia.gr/el/tracker_parexomenes_ypiresies/1137
https://www.lamia.gr/el/tracker_parexomenes_ypiresies/6634
https://www.lamia.gr/el/tracker_parexomenes_ypiresies/1004
https://www.lamia.gr/el/tracker_parexomenes_ypiresies/1005
https://www.lamia.gr/el/tax-ypiresies-2/term/719
https://www.lamia.gr/el/tax-ypiresies-2/term/720
https://www.lamia.gr/el/tax-ypiresies-2/term/724
https://www.lamia.gr/el/tax-ypiresies-2/term/854
mailto:covid-19@lamia-city.gr
mailto:covid-19@lamia-city.gr
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2.3.3 Ανθρώπινο Δυναμικό και Τλικοτεχνική Τποδομή 

2.3.3.1 Ανθρώπινο Δυναμικό 

Σμ Σιήια Γζαπείνζζδξ Πνμζςπζημφ έπεζ μνβακςεεί ιε ζφβπνμκα πνυηοπα 
θζθμδμλχκηαξ κα ακαδείλεζ ηδ ζπμοδαζυηδηα ημο ακενχπζκμο πανάβμκηα ζημ 

ζφβπνμκμ πενζαάθθμκ ηαζ κα πνμζθένεζ ζφβπνμκεξ ιεευδμοξ ηαζ πναηηζηέξ 
δζαπείνζζδξ αοημφ ημο ιμκαδζημφ πθμφημο. Δζδζηυηενα μζ ιέεμδμζ , πμο εθανιυγμκηαζ 
ηαθφπημοκ ιζα ζεζνά απυ εοέθζηηεξ ηαζ απμδμηζηέξ πναηηζηέξ:  

 Ονβάκςζδ ημο Γήιμο & πεδζαζιυξ Δνβαζίαξ.  

 Πνμβναιιαηζζιυξ Ακαβηχκ ζε Ακενχπζκμ Γοκαιζηυ.  

 Μέεμδμζ & Γζαδζηαζίεξ Δπζθμβήξ Πνμζςπζημφ. 

 Μεβζζημπμίδζδ ηδξ Απυδμζδξ - Παναηίκδζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ. 

 Γζαπείνζζδ ηαζ Αλζμθυβδζδ ηδξ Απυδμζδξ.  

 Ζ πμθζηζηή αιμζαχκ. 

 Ζβεζία, επζημζκςκία, ηαζ επίθοζδ ζοβηνμφζεςκ ιέζα ζηδ Γζμίηδζδ.  

 Δηπαίδεοζδ Πνμζςπζημφ. 

 Γζμίηδζδ Οθζηήξ Πμζυηδηαξ. 

Ζ αλία ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ έπεζ ακαααειζζεεί ηα ηεθεοηαία πνυκζα, ζε ιζηνμ - 
ηαζ ιαηνμ-επίπεδμ ακάθοζδξ ηαεχξ ηαζ πμθζηζημφ ζπεδζαζιμφ ηαζ πμθζηζηήξ 
πναηηζηήξ. Ζ ακααάειζζδ θαίκεηαζ υηζ ένπεηαζ ςξ ζοκέπεζα ηδξ ακάβηδξ ημο Γήιμο 
βζα κέεξ ιμνθέξ μνβάκςζδξ ηδξ ενβαζίαξ (ζηζξ ζοκεπχξ ιεηαααθθυιεκεξ ζοκεήηεξ 
πμο ηαεμνίγεζ δ επζζηδιμκζηή ηαζ ηεπκμθμβζηή ελέθζλδ) αθθά ηαζ κέα ζπήιαηα 
ημζκςκζηήξ ακάπηολδξ ζε πενζθενεζαηυ, εεκζηυ αθθά ηαζ δζεεκέξ επίπεδμ. Οζ 
θεβυιεκμζ Αλζξώπηλνη Πόξνη, ζημ επίπεδμ βεκζηυηενα ηςκ μνβακζζιχκ ηαζ 
επζπεζνήζεςκ ή ημ Αλζξώπηλν Κεθάιαην, ζημ επίπεδμ ηςκ ημζκςκζηχκ ζοκυθςκ, 

εεςνμφκηαζ πθέμκ ααζζηυξ ιμπθυξ ακάπηολδξ ηαζ εκχ, ιέπνζ ζήιενα, 
πνμζδζμνίγμκηακ επαβςβζηά, υθμ ηαζ πενζζζυηενμ πθέμκ απμηζιχκηαζ ζε Γκχζδ 
(παναβςβή κέαξ ηαζ δζάποζδ δζαεέζζιδξ) ηαζ Γελζυηδηεξ (Δηπαίδεοζδ & Καηάνηζζδ).  

Ζ δζαπείνζζδ πνμζςπζημφ πανμοζζάγεζ δοζημθίεξ ζηδκ άζηδζή ηδξ. Ζ δζμίηδζδ ημο 
Γήιμο, υπςξ ηαζ υθμξ μ Γδιυζζμξ Σμιέαξ, έπεζ πενζμνζζιέκεξ δοκαηυηδηεξ 
δζαπείνζζδξ εειάηςκ πμο αθμνμφκ ζημ ακενχπζκμ δοκαιζηυ  (πνμζθήρεζξ, 
ιεηαηζκήζεζξ, αλζμθυβδζδ, επζανάαεοζδ ή επζαμθή πμζκχκ ηθπ), βεβμκυξ πμο έπεζ ςξ 
απμηέθεζια ηδκ αδοκαιία πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ, ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, αηυια 
ηαζ ηδκ απαλίςζδ ηδξ ίδζαξ ηδξ δζμίηδζδξ.  

Πίλαθαο 14: Πξνζσπηθφ Γήκνπ Λακηέσλ 

Μόνιμοι Αοπίζηος Φπόνος Οπιζμένος Φπόνος 

184 129 81 

Σύνολο: 395 
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Σμ πνμζςπζηυ πμο απαζπμθείηαζ ζήιενα ζημ Γήιμ είκαζ395 ενβαγυιεκμζ απυ ημοξ 
μπμίμοξ: 

 184 (46,7%) είκαζ ιυκζιμζ οπάθθδθμζ 

 129(32,7%) είκαζ οπάθθδθμζ ιε ζφιααζδ αμνίζημο πνυκμο  

 81 (20,6%) είκαζ οπάθθδθμζ ιε ζφιααζδ μνζζιέκμο πνυκμο  

Πίλαθαο 15: Δπίπεδν εθπαίδεπζεο ππαιιήισλ 

Υπάλληλοι ΠΔ ΤΔ ΓΔ ΥΔ 

ΜΟΝΙΜΟΙ  56 27 77 24 

ΤΜΒΑΙΟΤΥΟΙ 25 39 87 60 

 147 (37,2%) είκαζ πηοπζμφπμζ ηνζημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ  

 164 (41,5%) είκαζ απυθμζημζ Γοικαζίμο-Λοηείμο 

 84 (21,3%) είκαζ απυθμζημζ Γδιμηζημφ  

2.3.3.2 Τλικοτεχνική Τποδομή 

ημοξ αηυθμοεμοξ πίκαηεξ παναηίεεηαζ δ οθζημηεπκζηή οπμδμιή ημο Γήιμο ζε 
ελμπθζζιυ, μπήιαηα ηαζ ηηζνζαηέξ εβηαηαζηάζεζξ.  

Πίλαθαο 16: Δμνπιηζκφο θαη νρήκαηα Γήκνπ Λακηέσλ 

Α/Α 
Δίδορ διαθέζιμος ηεσνικού εξοπλιζμού και 

οσημάηων 
Τύπορ Απιθμόρ οσημάηων 

1 4X4 ΦΟΡΣΗΓΟ ΑΝΟΙΚΣΟ MAZDA 5 

2 4X4 ΦΟΡΣΗΓΟ ΑΝΟΙΚΣΟ NISSAN 8 

3 4X4 ΦΟΡΣΗΓΟ ΑΝΟΙΚΣΟ TOYOTA 2 

4 4X4 ΦΟΡΣΗΓΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ISUZU 1 

5 4Υ4 ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟ MAZDA 2 

6 4Υ4 ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟ MITSUBISHI 1 

7 ΑΛΑΣΟΓΙΑΝΟΜΔΑ UNIMOG 1500 MERCEDES 1 

8 ΑΝΑΡΡΟΦ/ΚΟ ΑΡΩΘΡΟ ECOLOGICA 1 

9 ΑΝΑΡΡΟΦ/ΚΟ ΑΡΩΘΡΟ SICAS 1 

10 ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ MERCEDES 1 

11 ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ IVECO 1 

12 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΜΤΛΟ MERCEDES 8 

13 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΜΤΛΟ ISUZU 1 

14 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΜΤΛΟ IVECO 1 

15 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΜΤΛΟ DAF 1 

16 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΔΑ MERCEDES 4 

17 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΔΑ RENAULT 2 

18 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΔΑ IVECO 1 

19 ΓΙΑΞΟΝ. ΓΔΩΡΓ. ΔΛΚΤΣ. JOHN DEERE 2 

20 ΓΙΑΞΟΝ. ΓΔΩΡΓ. ΔΛΚΤΣ. FORD 1 
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Α/Α 
Δίδορ διαθέζιμος ηεσνικού εξοπλιζμού και 

οσημάηων 
Τύπορ Απιθμόρ οσημάηων 

21 ΓΙΚΤΚΛΟ PIAGGIO 3 

22 ΓΙΚΤΚΛΟ HONDA 7 

23 ΔΚΚΑΦΔΑ - ΦΟΡΣΩΣΗ J.C.B. 3 

24 ΔΚΚΑΦΔΑ - ΦΟΡΣΩΣΗ KOMATSU 2 

25 ΔΚΚΑΦΔΑ (ΣΑΠΑ) LIEBHERR 1 

26 ΔΠΙΒΑΣΙΚA  18 

27 ΗΜΙΦΟΡΣ. ΑΝΟΙΚΣΟ NISSAN 2 

28 ΙΟΠΔΓΩΣΗ ΓΑΙΩΝ CATERPILLAR 2 

29 ΙΟΠΔΓΩΣΗ ΓΑΙΩΝ VOLVO 1 

30 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ PIAGGIO 1 

31 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES 1 

32 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΜΑΝ 1 

33 ΛΔΩΦΟΡEΙΟ MERCEDES 2 

34 ΛΔΩΦΟΡEΙΟ IVECO 1 

35 ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΑΡΩΘΡΟ SICAS 1 

36 ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙ ΦΟΡΣΗΓΟ ΜΑΝ 1 

37 ΠΛΤΝΣΗΡΙΟ ΚΑΓΩΝ MERCEDES 1 

38 ΠΛΤΝΣΗΡΙΟ ΚΑΓΩΝ DAF 1 

39 ΠΟΛΤΜΗΥΑΝΗΜΑ RAM FOREDIL 1 

40 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΑΙΩΝ CATERPILLAR 1 

41 ΚΟΤΠΑ ΜΙΚΡΗ PIAGGIO 1 

42 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΣΡΑΙΝΟ-ΤΡΟΜΔΝΟ PIL AKVAL 1 

43 ΦΟΡΣΗΓΟ MERCEDES 2 

44 ΦΟΡΣΗΓΟ ΝΙSSAN 1 

45 ΦΟΡΣΗΓΟ ΑΝΑΣΡ/ΜΔΝΟ MERCEDES 4 

46 ΦΟΡΣΗΓΟ ΑΝΑΣΡ/ΜΔΝΟ IVECO 1 

47 ΦΟΡΣΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 1 

48 ΦΟΡΣΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ PIAGGIO 2 

49 ΦΟΡΣΩΣΗ CATERPILLAR 1 

50 ΦΟΡΣΩΣΗ (ΜΙΚΡΟ) CASE 1 

2.3.4 Οικονομικά 

Ζ βεκζηή ακαηεθαθαίςζδ ημο ηαιεζαημφ απμθμβζζηζημφ πίκαηα ημο Γήιμο Λαιζέςκ 
έημοξ 2018 πανμοζζάγεζ ζοκμθζηά έζμδα εζζπναπεέκηα 53.769.553,68 € ηαζ 
πθδνςεέκηα έλμδα 33.088.822,73 €. Ζ δζαθμνά ημοξ δ μπμία ακένπεηαζ ζε 
20.680.730,95 € είκαζ ημ πνδιαηζηυ οπυθμζπμ ηδξ 31/12/2018.  

Πίλαθαο 17: Απνινγηζκφο Γήκνπ Λακηέσλ Έηνπο 2018 

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΟΓΧΝ  ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΞΟΓΧΝ  

Σαηηζηά 25.875.185,05 Λεζημονβζηέξ δαπάκεξ 26.717.726,01 
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·ηηαηηα 5.077.356,6 Δπεκδφζεζξ 2.593.868,51 

ΠΟΔ πμο αεααζχεδηακ 
πνχηδ θμνά 

122.077,88 Πθδνςιέξ ΠΟΔ 3.777.228,21 

Γάκεζα – Δζζπνάλεζξ ΠΟΔ 348.270,96   

Δζζπνάλεζξ οπέν ηνίηςκ 3.237.732,5   

Υνδιαηζηυ Τπυθμζπμ 19.108.930,69   

ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ 53.769.553,68 ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ 33.088.822,73 

Ζ ηαηακμιή ηςκ πνδιαηζηχκ πμζχκ ακά ηαηδβμνία εζυδςκ ηαζ ελυδςκ απεζημκίγεηαζ 
ζηα παναηάης βναθήιαηα 

ρήκα 25: Απνινγηζκφο Δζφδσλ 
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ρήκα 26: Απνινγηζκφο Δμφδσλ 

 

2.3.4.1 Αριθμοδείκτες 

Ζ βεκζηή ακαηεθαθαίςζδ ημο ηαιεζαημφ απμθμβζζηζημφ πίκαηα ημο Γήιμο Λαιζέςκ 
έημοξ 2018 πανμοζζάγεζ ζοκμθζηά έζμδα εζζπναπεέκηα 53.769.553,68 € ηαζ 
πθδνςεέκηα έλμδα 33.088.822,73 €, εκχ βζα έημξ 2019 ζοκμθζηά έζμδα 

εζζπναπεέκηα 53.766.405,16 € ηαζ πθδνςεέκηα έλμδα 35.307.334,2 €.   

Πίλαθαο 18: Απνινγηζκφο Γήκνπ Λακηέσλ Έηνπο 2018 & 2019 

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΔΟΓΧΝ 

2018 2019 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΔΞΟΓΧΝ 

2018 2019 

Σαηηζηά 25.875.185,05 17.985.006,86 Λεζημονβζηέξ 
δαπάκεξ 

26.717.726,01 22.075.629,23 

·ηηαηηα 5.077.356,6 5.112.965,68 Δπεκδφζεζξ 2.593.868,51 8.241.085,36 

ΠΟΔ πμο 
αεααζχεδηακ 
πνχηδ θμνά 

122.077,88 180.387,27 Πθδνςιέξ ΠΟΔ 3.777.228,21 4.990.619,61 

Γάκεζα – 
Δζζπνάλεζξ 

ΠΟΔ 

348.270,96 4.933.541,5    

Δζζπνάλεζξ 
οπέν ηνίηςκ 

3.237.732,5 4.873.772,9    

Υνδιαηζηυ 
Τπυθμζπμ 

19.108.930,69 20.680.730,95    

ΤΝΟΛΟ 
ΔΟΓΧΝ 

53.769.553,68 53.766.405,16 ΤΝΟΛΟ 
ΔΞΟΓΧΝ 

33.088.822,73 35.307.334,2 

 

Ζ ηαηακμιή ηςκ πνδιαηζηχκ πμζχκ ακά ηαηδβμνία εζυδςκ ηαζ ελυδςκ απεζημκίγεηαζ 
ζηα παναηάης βναθήιαηα 
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ρήκα 27: Απνινγηζκφο Δζφδσλγηα ην έηνο 2018 

 

 

 

ρήκα 28: Απνινγηζκφο Δζφδσλγηα ην έηνο 2019 

 

 

Σακτικά

Ζκτακτα

ΠΟΕ που βεβαιώθηκαν 
πρώτη φορά

Δάνεια – Ειςπράξεισ ΠΟΕ

Ειςπράξεισ υπζρ τρίτων

Χρηματικό Τπόλοιπο
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ρήκα 29: Απνινγηζκφο Δμφδσλ γηα ην έηνο 2018 

 

 

ρήκα 30: Απνινγηζκφο Δμφδσλ γηα ην έηνο 2019 

 

 

2.3.4.2 Αριθμοδείκτες 

ηδκ πανάβναθμ πμο αημθμοεεί επζπεζνείηαζ δ ακάθοζδ ηςκ ηονζμηένςκ 
ανζειμδεζηηχκ ημο Γήιμο Λαιζέςκ, μζ μπμίμζ αθμνμφκ ζηδκ πνήζδ ηςκ εηχκ 2018 
ηαζ 2019. Ζ πανμοζίαζδ ηςκ ανζειμδεζηηχκ αλζμθυβδζδξ πμο ελάβμκηαζ απυ ηα 
ζημζπεία ημο Απμθμβζζιμφ ημο Γήιμο, πνμαθέπεηαζ απυ ηδκ απυθαζδ ημο 
Τπμονβμφ Δζςηενζηχκ 74712/29-12-2010 (ΦΔΚ 2043/Β/30-12-2010).  

Αξηζκνδείθηεο Γνκήο Δζφδσλ – Δμφδσλ 

Λειτουργικζσ δαπάνεσ

Επενδφςεισ

Πληρωμζσ ΠΟΕ
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ημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί παναεέημκηαζ μζ ηονζυηενμζ ανζειμδείηηεξ δμιήξ 
Δζυδςκ - Δλυδςκ πμο αθμνμφκ ζημ Γήιμ Λαιζέςκβζα ηα έηδ 2018 ηαζ 2019. 

Πίλαθαο 19: Αξηζκνδείθηεο δνκήο Δζφδσλ Δμφδσλ 

Γείθηεο 

Πνζά 
Δηζπξαρζέληα & 

πιεξσζέληα 
2018 

Πνζνζηφ  

Πνζά 
Δηζπξαρζέληα 
& πιεξσζέληα 

2019 

 

Πνζνζηφ 

Σαηηζηά έζμδα  25.875.185,05 
48,12% 

17.985.006,86 

53.766.405,16 

 

  33,45% φκμθμ εζυδςκ 53.769.553,68 

Ήδζα έζμδα 10.827.598,52 
20,13% 

14.957.901,44 

53.766.405,16 

27,82% 

φκμθμ εζυδςκ 53.769.553,68 

οκμθζηέξ επζπμνδβήζεζξ 20.173.242,34  

37,52% 

13.065.071,89 

53.766.405,16 

 

24,3% φκμθμ εζυδςκ 53.769.553,68 

ΠΟΔ ημ πνχημκ 122.077,88 
0,23% 

180.387,27 

53.766.405,16 

 

0,34% φκμθμ εζυδςκ 53.769.553,68 

Λεζημονβζηά έλμδα 26.717.726,01 
80,75% 

22.075.629,23 

35.307.334,20 

 

62,52% 
φκμθμ ελυδςκ 33.088.822,73 

Δπεκδφζεζξ 2.593.868,51 
7,84% 

8.241.085,36 

35.307.334,20 

 

23,34% φκμθμ ελυδςκ 33.088.822,73 

 

Ακάθοζδ ηςκ ανζειμδεζηηχκ πνμτπμθμβζζιμφ – απμθμβζζιμφ δμιήξ εζυδςκ – 

ελυδςκ Γήιμο Λαιζέςκ έημοξ 2018: 

 Σμ πμζμζηυ ηςκ εζζπναπεέκηςκ ηαηηζηχκ εζυδςκ ακηζπνμζςπεφεζ ημ 48,12% 
ηςκ ζοκμθζηχκ εζζπναπεέκηςκ εζυδςκ, πμζμζηυ ιέηνζμ. Ο Γήιμξ Λαιζέςκ ημ 
2018 δζαεέηεζ ζπεηζηή αοημκμιία ηαευηζ πμζμζηυ πενίπμο 50% ηςκ 
εζζπναπεέκηςκ εζυδςκ ημο πνμένπεηαζ απυ ηαηηζηά έζμδα, δδθαδή, ιπμνεί κα 
πνμβναιιαηίζεζ ηαζ κα ζπεδζάζεζ ηδκ πμθζηζηή ημο αθμφ ιπμνεί κα ζηδνζπεεί ζε 
πυνμοξ ημοξ μπμίμοξ εθέβπεζ μ ίδζμξ υπςξ ηα ηαηηζηά έζμδα. Σμ πμζμζηυ αοηυ 
υιςξ ημ 2019 ιεζχκεηαζ ηαζ δείπκεζ ιζηνυηενδ αοημκμιία θυβς ηδξ ιεζςιέκδξ 
είζπναλδξ ηςκ ηαηηζηχκ εζυδςκ. 

 Σμ πμζμζηυ ηςκ εζζπναπεέκηςκ ζδίςκ εζυδςκ ακηζπνμζςπεφεζ ημ 20,13% ηςκ 

ηεθζηχκ εζζπναπεέκηςκ εζυδςκ βζα ημ 2018 ηαζ ημ 27,82% βζα ημ 2019, πμζμζηά 
παιδθά, αθμφ δ ιέζδ ηζιή ζηδκ μπμία ηοιαίκεηαζ μ ανζειμδείηηδξ ζδιαίκεζ υηζ μ 
Γήιμξ Λαιζέςκ δεκ έπεζ ακελανηδζία χζηε κα ιπμνεί ηαζ κα ζηδνίγεζ ηζξ δνάζεζξ 
ημο ζε ίδζα έζμδα ηαζ εα πνέπεζ κα ζηναθεί ζηδκ ελεφνεζδ εζυδςκ απυ 
επζπμνδβήζεζξ ή ηοπυκ δάκεζα.  

 Σμ πμζμζηυ ηςκ εζζπναπεέκηςκ επζπμνδβήζεςκ ακηζπνμζςπεφεζ ημ 37,52% βζα 

ημ 2018 ηαζ ημ 24,3% βζα ημ 2019 ηςκ ηεθζηά εζζπναπεέκηςκ εζυδςκ. Ζ ηζιή ημο 
ανζειμδείηηδ είκαζ παιδθή βζα ημ 2019 ηαζ ζδιαίκεζ υηζ μζ δνάζεζξ ημο Γήιμο 
Λαιζέςκ δεκ ελανηχκηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηζξ πνδιαημδμηήζεζξ.  
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 Σμ πμζμζηυ ηςκ εζζπναπεέκηςκ εζυδςκ απυ Π.Ο.Δ ηα μπμία αεααζχεδηακ βζα 
πνχηδ θμνά ακηζπνμζςπεφεζ ημ 0,23% ηςκ ηεθζηχκ εζζπναπεέκηςκ εζυδςκ βζα 
ημ 2018 ηαζ 0,34% βζα ημ 2019, πμο δεκ είκαζ ζηακμπμζδηζηυ αθμφ δ ηζιή ημο 
ανζειμδείηηδ είκαζ παιδθή ηαζ απμηοπχκεζ ηδ δοζπένεζα ημο Γήιμο κα εζζπνάηηεζ 
έζμδα πνμδβμφιεκςκ εηχκ. 

 Σμ πμζμζηυ ηςκ θεζημονβζηχκ ελυδςκ απμηεθεί ημ 80,75% ημο ζοκυθμο ηςκ 

ελυδςκ βζα ημ 2018 ηαζ 62,52% βζα ημ 2019. Σα πμζμζηά αοηά είκαζ ανηεηά 
ορδθά ηαζ πενζμνίγμοκ ηζξ επεκδφζεζξ. Αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια μ Γήιμξ κα ιδκ 
έπεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα πνμπςνήζεζ ζε ζηακμπμζδηζημφ ααειμφ επεκδοηζηυ 
πνυβναιια, αθμφ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ δαπακχκ ημο αθζενχκεηαζ βζα ηδκ 
θεζημονβία ημο. 

 Σμ απμηέθεζια ημο ανζειμδείηηδ ηςκ επεκδφζεςκ δείπκεζ υηζ μ Γήιμξ πθδνχκεζ 
βζα δαπάκεξ επεκδφζεςκ  πμζμζηυ 7,84% βζα ημ 2018 ηαζ 23,34% βζα ημ 2019  

επί ηςκ ζοκμθζηά πθδνςεέκηςκ δαπακχκ. Μεζχκμκηαζ δδθαδή μζ πυνμζ πμο 
πνμμνίγμκηαζ βζα επεκδφζεζξ ζε ακηίεεζδ ιε ημοξ πυνμοξ πμο δζαηίεεκηαζ βζα 
θεζημονβζηέξ δαπάκεξ. Οζ πυνμζ πμο δαπακχκηαζ βζα θεζημονβζηά έλμδα 
(πθδνςιή θεζημονβζηχκ δαπακχκ) είκαζ οπενδζπθάζζμζ αοηχκ πμο δαπακχκηαζ 
βζα επεκδφζεζξ. 
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Αξηζκνδείθηεο Δζφδσλ – Δμφδσλ αλά Κάηνηθν 

Οζ ανζειμδείηηεξ αοημί ζηδνίγμκηαζ ζηδκ απμβναθή ηδξ Δθθδκζηήξ ηαηζζηζηήξ Τπδνεζίαξ δ μπμία δζελήπεδ ημ 2011 (υπμο μζ ηάημζημζ ημο 
Γήιμο Λαιζέςκ 75.315) ηαζ αθμνά ημκ πναβιαηζηυ πθδεοζιυ ημο Γήιμο Λαιζέςκ. Οζ ανζειμδείηηεξ αοημί ηονίςξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα 
ζφβηνζζδ ζημζπείςκ ιεηαλφ Γήιςκ. 

Πίλαθαο 20: Αξηζκνδείθηεο Δζφδσλ – Δμφδσλ αλά θάηνηθν 

Γείθηεο  

Πνζά 
Πξνυπνινγηζζέληα 

2018 Δπξψ  

Πνζά 
Δηζπξαρζέληα 

& 
πιεξσζέληα 

2018 

Δπξψ  

Πνζά 
Πξνυπνινγηζζέληα 

2019 

Δπξψ Πνζά 
Δηζπξαρζέληα 

& 
πιεξσζέληα 

2019 

Δπξψ 

φκμθμ εζυδςκ 
 

65.332.801,48 
867,46 

34.660.622,99 

460,21 
62.758.429,7 

75.315 

 

833,28 

 

33.085.674,21 

75.315 

 

439,3 φκμθμ 
πθδεοζιμφ 

75.315 75.315 

Ήδζα ηαηηζηά έζμδα 28.680.491,91 

380,81 

10.827.598,52 

143,76 
28.680.411,41 

75.315 

 

 

380,81 

14.957.901,44 

75.315 

 

198,6 φκμθμ 

πθδεοζιμφ 
75.315 75.315 

Ακηαπμδμηζηά 
έζμδα 

5.433.000,00 

72,14 

5.953.737,86 

79,05 
5.794.221,74 

75.315 

 

76,93 

6.054.994,61 

75.315 

 

80,4 φκμθμ 
πθδεοζιμφ 

75.315 75.315 

Φυνμζ & ηέθδ 640.031,55 

8,5 

 

596.900,52 
7,93 

605.000 

75.315 

 

8,03 

603.611 

75.315 

 

8,01 φκμθμ 
πθδεοζιμφ 

75.315 75.315 

Λεζημονβζηά έλμδα 37.636.915,53 
499,73 

26.717.726,01 
354,75 

 

32.002.399,23 

 

424,91 

22.075.629,23 

75.315 

 

293,11 φκμθμ 75.315 75.315 
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Γείθηεο  

Πνζά 
Πξνυπνινγηζζέληα 

2018 Δπξψ  

Πνζά 
Δηζπξαρζέληα 

& 
πιεξσζέληα 

2018 

Δπξψ  

Πνζά 
Πξνυπνινγηζζέληα 

2019 

Δπξψ Πνζά 
Δηζπξαρζέληα 

& 
πιεξσζέληα 

2019 

Δπξψ 

πθδεοζιμφ 
75.315 

Δπεκδφζεζξ 29.772.277,39 

395,3 

2.593.868,51 

34,44 
32.332.592,21 

75.315 

 

429,3 

8.241.085,36 

75.315 

 

109,42 φκμθμ 

πθδεοζιμφ 75.315 75.315 
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Ακάθοζδ ηςκ ανζειμδεζηηχκ Δζυδςκ  - Δλυδςκ ακά ηάημζημ ημο Γήιμο Λαιζέςκ 

 Ο ανζειμδείηηδξ ηςκ ζοκμθζηχκ εζυδςκ ακά ηάημζημ, ιαξ δείπκεζ υηζ μ Γήιμξ 
Λαιζέςκβζα ημ 2018 ηαζ ημ 2019 είπε πνμτπμθμβίζεζ κα δζαεέζεζ ακά ηάημζημ 
ζοκμθζηά έζμδα 867,46 € ηαζ 833,28 € ακηίζημζπα ηαηά ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ 
πμθζηζηχκ ημο, εκχ ηεθζηά δζέεεζε απυ αοηά ακά ηάημζημ 460,21€ βζα ημ 2018 ηαζ 
439,3 € βζα ημ 2019 (ζημζπεία ιε αάζδ ημκ απμθμβζζιυ έημοξ 2018).  

 Ο ανζειμδείηηδξ ηςκ ζδίςκ ηαηηζηχκ εζυδςκ ακά ηάημζημ δείπκεζ υηζ μ Γήιμξ είπε 
πνμτπμθμβίζεζ κα επζαανφκεζ ηάεε δδιυηδ, κα εζζπνάλεζ δδθαδή απυ ηάεε 
δδιυηδ, ημ πμζυ ηςκ 380,81 € ηαζ ηεθζηά επζαάνοκε αοημφξ ιε ημ πμζυ ηςκ 
143,76 € ημ 2018 ηαζ 198,6€ακηίζημζπα ημ 2019 (ζημζπεία απμθμβζζιμφ). Γδθαδή 
επζαάνοκε ηάεε δδιυηδ θζβυηενμ ηαηά πενίπμο 60% απυ ημ πμζυ πμο ανπζηά 
είπε πνμτπμθμβίζεζ. 

 Ο ανζειμδείηηδξ ηςκ ακηαπμδμηζηχκ εζυδςκ ακά ηάημζημ δείπκεζ υηζ μ Γήιμξ 

Λαιζέςκ είπε πνμτπμθμβίζεζ υηζ εα εζζπνάλεζ ακά ηάημζημ ακηαπμδμηζηά ηέθδ 
72,14€ ημ 2018 ηαζ 76,93 € ημ 2019 ηαζ εζζέπναλε ηεθζηά79,05 ηαζ 80,4 
ακηίζημζπα. 

 Ο ανζειμδείηηδξ ηςκ θυνςκ ηαζ ηεθχκ ακά ηάημζημ δείπκεζ υηζ μ Γήιμξ είπε 
πνμαθέρεζ υηζ εα θάαεζ απυ θυνμοξ ηαζ ηέθδ 8,5 ημ 2018 ηαζ 8,03 ημ 2019 ακά 
άημιμ ηεθζηά έθααε 7,93 ηαζ 8,01 ακηίζημζπα ακά άημιμ. Δπεζδή δ ηζιή ημο 
ζοβηεηνζιέκμο ανζειμδείηηδ δεκ εεςνείηαζ ζδζαίηενα ορδθή ζδιαίκεζ υηζ δεκ 
επζαάθθεζ ορδθμφξ θυνμοξ μ Γήιμξ.  

 Ο ανζειμδείηηδξ ηςκ θεζημονβζηχκ ελυδςκ ακά ηάημζημ δείπκεζ υηζ μ Γήιμξ είπε 

πνμαθέρεζ υηζ ημ ηυζημξ θεζημονβίαξ ημο εα ακένπμκηακ ζημ πμζυ ηςκ 499,73 € 
ακά άημιμ ημ 2018 ηαζ 424,91€ ημ 2019, ημ μπμίμ υιςξ ηεθζηά δζαιμνθχεδηε ζε 
354,75 € ηαζ 293,11€, δδθαδή ειθακίζηδηε ιεζςιέκμξ ηαηά πενίπμο 20% ηαζ 
31% ακηίζημζπα. Πανά ηδ ιείςζή ημο, ζοκεπίγεζ κα είκαζ ορδθυξ ηαζ αοηυ ζδιαίκεζ 
υηζ ημ ηυζημξ θεζημονβίαξ ημο Γήιμο είκαζ ανηεηά ορδθυ ή είκαζ αολδιέκδ δ 
πανμπή ηςκ οπδνεζζχκ ημο. 

 Σμ πμζυ ημο ανζειμδείηηδ επεκδφζεςκ ακά ηάημζημ, είπε πνμτπμθμβζζηεί ζε 

395,3€ ακά ηάημζημ βζα ημ 2018 ηαζ 429,3€ ακά ηάημζημ ημ 2019 ηαζ ηεθζηά 
δζαιμνθχεδηε ζε 34,44€ ηαζ 109,42€ ακηίζημζπα. Ζ παιδθή ηζιή ημο 
ανζειμδείηηδ ζδιαίκεζ υηζ μ Γήιμξ αθζενχκεζ παιδθυ πμζυ ακά άημιμ βζα 
επεκδφζεζξ. 

Αξηζκνδείθηεο Οηθνλνκηθήο Δπίδνζεο 

ημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί παναεέημκηαζ μζ ηονζυηενμζ ανζειμδείηηεξ μζημκμιζηήξ 
επίδμζδξ πμο αθμνμφκ ημ Γήιμ Λαιζέςκβζα ημ 2019. 

Πίλαθαο 21: Αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο επίδνζεο 

Γείθηεο Πνζνζηφ  

Βεααζςεέκηα έζμδα  46.173.534,81 
74% 

Πνμτπμθμβζζεέκηα έζμδα 62.758.429,17 

Πθδνςεέκηα έλμδα 35.307.334,2 
42% 

Πνμτπμθμβζζεέκηα έλμδα 83.439.160,12 

Δζζπναπεέκηα έζμδα 33.085.674,21 72% 
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Βεααζςεέκηα έζμδα 46.173.534,81 

 

Ακάθοζδ ηςκ ανζειμδεζηηχκ μζημκμιζηήξ επίδμζδξ ημο Γήιμο Λαιζέςκ 

 Ο ανζειμδείηηδξ ηςκ αεααζςεέκηςκ εζυδςκ δείπκεζ ηδκ εηηέθεζδ ημο 
πνμτπμθμβζζιμφ ζημ ιένμξ ηςκ εζυδςκ. ηδκ πενίπηςζδ ημο Γήιμο Λαιζέςκ, 
ιε αάζδ ηα απμηεθέζιαηα ημο ανζειμδείηηδ επζζδιαίκμκηαζ ηα παναηάης, υζμ 
αθμνά ηδκ αεααίςζδ ηςκ εζυδςκ ζε ζπέζδ ιε ηα πνμτπμθμβζζεέκηα:  

- ηδκ δζάνηεζα ημο μζημκμιζημφ έημοξ 2019 αεααζχεδηακ απυ ηα 
πνμτπμθμβζζεέκηα ημο έζμδα πμζμζηυ αοηχκ πμο ακένπεηαζ πενίπμο ζημ 74%. 

Σμ πμζμζηυ αοηυ εεςνείηαζ ορδθυ, εζδζηά ακ βίκεζ ζοζπέηζζδ ηαζ ιε ημ πμζμζηυ 
ηςκ ηαηηζηχκ ηαζ έηηαηηςκ εζυδςκ. 

 Ο ανζειμδείηηδξ ηςκ πθδνςεέκηςκ ελυδςκ δείπκεζ ημκ ααειυ εηηέθεζδξ ημο 
πνμτπμθμβζζιμφ ζημ ιένμξ ηςκ ελυδςκ. Μαξ δείπκεζ ηζ πμζμζηυ ελυδςκ απυ ηα 
πνμτπμθμβζζεέκηα ελμθθήεδηακ ιέζα ζηδ πνήζδ. Σμ πμζμζηυ 42% ζημ μπμίμ 
ακήθεε μ ανζειμδείηηδξ αοηυξ ζδιαίκεζ παιδθή εηηέθεζδ ημο πνμτπμθμβζζιμφ, 
ζδιαίκεζ πθαζιαηζηυ πνμτπμθμβζζιυ.Δπίζδξ, απυ ημκ φρμξ ηςκ 
πνμτπμθμβζζεέκηςκ μθεζθχκ ΠΟΔ φρμοξ 370.000 € ελμθθήεδηακ ιυθζξ 
122.077,88 € ζε πμζμζηυ δδθαδή πενίπμο 49%. Απυ ηα παναπάκς πνμηφπηεζ 
υηζ ιεβάθμ πμζμζηυ ηςκ οπμπνεχζεςκ παναιέκεζ ακελυθθδημ ηαζ ιεηαθένεηαζ 

ζημ επυιεκμ έημξ. Ο Γήιμξ αθήκεζ εηηνειείξ μθεζθέξ απυ ΠΟΔ  εκχ εα έπνεπε, 
ζφιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ, κα ηζξ ελμθθεί ηαηά πνμηεναζυηδηα ηαζ πνζκ 
απυ μπμζαδήπμηε άθθδ κέα οπμπνέςζδ. 

 Ο ανζειμδείηηδξ ηςκ εζζπναπεέκηςκ εζυδςκ δείπκεζ ημ πμζμζηυ ηςκ 
αεααζςεέκηςκ εζυδςκ πμο εζζπνάπεδηακ ιέζα ζηδ πνήζδ. Απυ ηα απμθμβζζηζηά 
ζημζπεία, πνμηφπηεζ υηζ μζ εζζπνάλεζξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ αεααίςζδ ακήθεακ ζημ 
72% ηςκ ζοκμθζηά αεααζςιέκςκ εζυδςκ. Σμ πμζμζηυ αοηυ δείπκεζ υηζ μ Γήιμξ 
Λαιζέςκ δεκ έπεζ αημθμοεήζεζ υθεξ ηζξ δζαδζηαζίεξ πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ημ 
Νυιμ βζα ηδκ είζπναλδ ηςκ εζυδςκ ημο ιε υθεξ ηζξ επαηυθμοεεξ ζοκέπεζεξ, 

υπςξ ιείςζδ ηδξ είζπναλδξ ηςκ πνμαθεπμιέκςκ ζημκ πνμτπμθμβζζιυ εζυδςκ 
ημο, υπζ οθμπμίδζδ ημο πνμβνάιιαηυξ ημο, παναβναθέξ εζυδςκ η.θ.π. Δίκαζ 
ανκδηζηυ βζα ημ Γήιμ κα αεααζχκεζ ηάπμζα έζμδα ηαζ κα ιδκ εζζπνάηηεζ αοηά βζα 
ημοξ θυβμοξ πμο πνμακαθένεδηακ ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο Νυιμο 
3852/2010 (ηαηαθμβζζιυξ ζημοξ οπαίηζμοξ ηδξ γδιίαξ πμο οπέζηδ μ δήιμξ απυ 
ηδκ ιδ είζπναλδ ηςκ εζυδςκ ημο).  

Αξηζκνδείθηεο πζρέηηζεο Δζφδσλ – Δμφδσλ 

ημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί παναηίεεκηαζ μζ ηονζυηενμζ ανζειμδείηηεξ. 

Πίλαθαο 22: Αξηζκνδείθηεο ζπζρέηηζεο εζφδσλ – εμφδσλ 2018 θαη 2019 

Γείθηεο 

Πνζά 
Δηζπξαρζέληα 
& πιεξσζέληα 

2018 

Πνζνζηφ  

Πνζά 
Δηζπξαρζέληα 
& πιεξσζέληα 

2019 

 

 

Πνζνζηφ 

φκμθμ επζπμνδβήζεςκ  20.173.242,34 
61% 

13.065.071,89 

35.307.334,20 

37% 

 φκμθμ ελυδςκ 33.088.822,73 
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Λεζημονβζηά έλμδα 26.717.726,01 
103% 

22.075.629,23 

17.985.006,86 

 

123% φκμθμ ηαηηζηχκ εζυδςκ 25.875.185,05 

Κυζημξ ακηαπμδμηζηχκ 
οπδνεζζχκ 3.070.305,64 53% 

3.975.237,81 

6.054.994,61 

 

66% 

Ακηαπμδμηζηά έζμδα 5.794.221,74 

Κεκηνζημί Αοημηεθείξ Πυνμζ 
(Κ.Α.Π.) 16.866.549,33 

65% 

 

9.157.563,21 

25.875.185,05 

 

35% 

Λεζημονβζηά έλμδα 25.875.185,05 

 Ο δείηηδξ ηςκ επζπμνδβήζεςκ δείπκεζ υηζ μ Γήιμξ Λαιζέςκ θαιαάκεζ 

επζπμνδβήζεζξ μζ μπμίεξ, ζε ζφβηνζζδ ιε ηα ζοκμθζηά ημο έλμδα, ακένπμκηαζ ζε 
πμζμζηυ 37% αοηχκ βζα ημ 2019 απυ 65% πμο ήηακ ημ 2018. Σμ πμζμζηυ αοηυ 
είκαζ παιδθυ ηαζ δείπκεζ υηζ ιία απχθεζα ιένμοξ ηςκ επζπμνδβήζεςκ δεκ εα 
μδδβμφζε ημ Γήιμ ζε δοζημθίεξ ςξ πνμξ ηδκ εηηέθεζδ ημο πνμβνάιιαηυξ ημο. 

 Ο δείηηδξ ηάθορδξ θεζημονβζημφ ηυζημοξ δείπκεζ υηζ μ Γήιμξ Λαιζέςκ έπεζ ηδ 
δοκαηυηδηα ηδξ ηάθορδξ ηςκ θεζημονβζηχκ ημο δαπακχκ απυ ηα ηαηηζηά ημο 
έζμδα.  

 φιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ δ ηζιή ημο δείηηδ ακηαπμδμηζηχκ οπδνεζζχκ 
εα έπνεπε κα ζζμφηαζ ιε ηδκ ιμκάδα (1) πμο ζδιαίκεζ υηζ ημ ηυζημξ ηςκ 
ακηαπμδμηζηχκ οπδνεζζχκ ηαθφπηεηαζ απμηθεζζηζηά απυ ηα έζμδα αοηχκ ηςκ 
οπδνεζζχκ (ακηαπμδμηζηά έζμδα). Απυ ηα απμθμβζζηζηά ζημζπεία, αθέπμοιε υηζ  
μ δείηηδξ αοηυξ είκαζ ιζηνυηενμξ ηδξ ιμκάδμξ (53% βζα ημ 2018 ηαζ 66% βζα ημ 
2019) πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ μ Γήιμξ Λαιζέςκ ιπμνεί κα ηαθφρεζ ηζξ ακάβηεξ 
ηςκ οπδνεζζχκ ιε ακηαπμδμηζηυ παναηηήνα απυ ηα ακηίζημζπα ακηαπμδμηζηά 
έζμδα. 

 Ο δείηηδξ ηςκ Κεκηνζηχκ Αοημηεθχκ Πυνςκ δείπκεζ ηδκ ζπέζδ ηςκ ΚΑΠ ζε ζπέζδ 

ιε ηα θεζημονβζηά έλμδα ηδξ πνήζδξ. Απυ ηα απμθμβζζηζηά ζημζπεία, πνμηφπηεζ υηζ 
μζ ΚΑΠ ηαθφπημοκ ημ 65% ημ 2018 ηαζ ημ 35% ημ 2019 ηςκ ζοκμθζηχκ 
πθδνςεέκηςκ θεζημονβζηχκ δαπακχκ. Απυ ηα παναπάκς πνμηφπηεζ,  ηαηά 
πνχημκ, υηζ μζ ΚΑΠ απμηεθμφκ  βζα ημκ Γήιμ ζδιακηζηή πδβή εζυδςκ ηαζ 
αμδεμφκ ζηδκ ελοπδνέηδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο αθθά, ηαηά δεφηενμκ, θαίκεηαζ ηαζ 
δ ορδθή ελάνηδζδ ηςκ θεζημονβζηχκ δαπακχκ απυ αοημφξ. 

πκπεξάζκαηα 

 Ο Γήιμξ Λαιζέςκ ζηδνίγεηαζ ζπεδυκ ημ ίδζμ ηυζμ ζηα ηαηηζηά έζμδα υζμ ηαζ ζηζξ 

επζπμνδβήζεζξ. Αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια κα έπεζ ζπεηζηή αοημκμιία υζμκ αθμνά 
ζηδ δζαπείνζζδ ηςκ θεζημονβζηχκ ημο ακαβηχκ απυ έζμδα ηονίςξ πνμαθέρζια, 
αθθά ηαοηυπνμκα κα ειθακίγεζ αζηάεεζα ηαηά ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ πμθζηζηχκ ηαζ 
ηςκ επεκδφζεςκ ημο πνμβνάιιαηυξ ημο. 

 Σα ζημζπεία πμο οπάνπμοκ βζα ημ επίπεδμ ηςκ επζπμνδβήζεςκ δείπκμοκ ακ μ 
Γήιμξ ελανηάηαζ ή υπζαπυ ιδ εθεβπυιεκεξ πδβέξ. Πνμηεζιέκμο κα παναηηδνζζηεί 
ελανηδιέκμξ ή υπζ μ Γήιμξ απυ ηζξ πδβέξ αοηέξ εα πνέπεζ κα βίκεζ ιία ζφβηνζζδ 
ηδξ ζοιιεημπήξ ηςκ ηαηηζηχκ ζδίςκ εζυδςκ ημο Γήιμο ζηα ζοκμθζηά ημο έζμδα 

ηαεχξ ηαζ ηδκ ζοιιεημπή ηςκ εηηάηηςκ επζπμνδβήζεςκ ζε αοηά. οβηνίκμκηαξ 
ηα απμθμβζζηζηά ζημζπεία αοηά ημο Γήιμο πνμηφπηεζ υηζ α)Σαηηζηά Ήδζα ·ζμδα  / 
οκμθζηά ·ζμδα (άενμζζια εζυδςκ) = 14.957.901,44 / 33.085.674,21= 45 % ηαζ 
α) ·ηηαηηεξ Δπζπμνδβήζεζξ / οκμθζηά ·ζμδα (άενμζζια εζυδςκ) = 
13.065.071,89 / 33.085.674,21= 39 %,(45% > 39 %). Απυ ηα παναπάκς 
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πνμηφπηεζ υηζ ημ πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ηςκ ζδίςκ ηαηηζηχκ εζυδςκ ζηα ζοκμθζηά 
έζμδα είκαζ ιεβαθφηενμ απυ αοηυ ηςκ εηηάηηςκ επζπμνδβήζεςκ, άνα μ Γήιμξ 
Λαιζέςκδεκ παναηηδνίγεηαζ ελανηχιεκμξ απυ ηζξ επζπμνδβήζεζξ ιδ εθεβπυιεκςκ 
πδβχκ πνμέθεοζδξ. 

 Ακ ηαζ μ Γήιμξ Λαιζέςκ ελανηάηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ έηηαηηεξ επζπμνδβήζεζξ, 
είκαζ εεηζηυ ημ βεβμκυξ υηζ ζε πενίμδμ φθεζδξ, πμο μζ δδιυηεξ αδοκαημφκ κα 

ακηαπελέθεμοκ ζηζξ οπμπνεχζεζξ ημοξ πνμξ ημ Γήιμ, μ ηεθεοηαίμξ έπεζ ηαηαθένεζ 
κα εκηαπεεί ηαζ κα απμννμθήζεζ ιεβάθμ ιένμξ απυ πνδιαημδμηήζεζξ εεκζηχκ ηαζ 
ημζκμηζηχκ πνμβναιιάηςκ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ένβςκ ημο.  

 ηζξ πενζζζυηενεξ ηαηδβμνίεξ εζυδςκ, εηηυξ αοηχκ πμο αεααζχκμκηαζ «ημ 
πνχημκ» ηαζ ηςκ «εζζπναηηέςκ οπμθμίπςκ», ηαεχξ ηαζ ηςκ ίδζςκ ηαηηζηχκ 
εζυδςκ πμο πνμένπμκηαζ απυ ηέθδ φδνεοζδξ, άνδεοζδξ ηαζ απμπέηεοζδξ, μ 
θυβμξ ηςκ εζζπναπεέκηςκ πνμξ ηςκ αεααζςεέκηςκ εζυδςκ πθδζζάγεζ ηδκ 
ιμκάδα (1) δδθαδή δεκ οπάνπεζ απυηθζζδ αεααίςζδξ ηαζ είζπναλδξ αοηχκ. Αοηυ 
ζδιαίκεζ υηζ δ δζαδζηαζία πμο αημθμοεεί μ Γήιμξ βζα ηδκ είζπναλδ ηςκ εζυδςκ 
ημο είκαζ, ηονίςξ, αοηή ηδξ μίημεεκ αεααίςζδξ ηαζ είζπναλδξ ηαζ υπζ ηδξ 

αεααίςζδξ ηςκ εζυδςκ ημο ιε αάζδ ηίηθςκ αεααίςζδξ πμο ηοπυκ ηαηέπεζ ή 
έπνεπε κα ακαγδηήζεζ δδθαδή ιε ζφκηαλδ αεααζςηζηχκ – πνδιαηζηχκ ηαηαθυβςκ.   

 φιθςκα ιε ηα παναπάκς, μ Γήιμξ Λαιζ‘εςκ εα πνέπεζ κα ηαηααάθθεζ 
πνμζπάεεζεξ βζα κα αολήζεζ ηα ίδζα ηαηηζηά ημο έζμδα ηαζ κα εκηαηζημπμζήζεζ ηδκ 
πνήζδ ηδξ πενζμοζίαξ ημο βζα κα αεθηζχζεζ ημοξ δείηηεξ ηδξ μζημκμιζηήξ ημο 
ηαηάζηαζδξ. 

2.4 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΥΤΙΟΓΝΨΜΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΛΑΜΙΕΨΝ 

Ζ εονφηενδ πενζμπή ηδξ Λαιίαξ πανμοζζάγεζ ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ηα μπμία 
ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ δδιμβναθζηέξ ηαζ ακαπηολζαηέξ ηάζεζξ, ηζξ ημζκςκζηέξ 
ζδζαζηενυηδηεξ, ηδκ πενζααθθμκηζηή ηαηάζηαζδ, ημ πμθζηζζηζηυ απυεεια αθθά ηαζ ηδ 
ζοκμθζηυηενδ εέζδ ηδξ ζημ βεςβναθζηυ ηαζ μζημκμιζηυ πχνμ. Κάπμζα απυ αοηά ηα 

εζδζηά παναηηδνζζηζηά εκημπίγμκηαζ ζηδκ φπανλδ ημονζζηζηχκ πυνςκ εεκζηήξ ηαζ 
δζεεκμφξ ειαέθεζαξ, ζηδ ζφκεεζδ εκυξ πμθοδζάζηαημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ, ζηδκ 
εκίζποζδ ηδξ πενζθενεζαηήξ ηζκδηζηυηδηαξ ιέζς ηδξ ζφκδεζδξ δεοηενεουκηςκ ηαζ 
ηνζηεουκηςκ ηυιαςκ ιε ηζξ οπμδμιέξ ΓΔΓ-Μ (ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ 
πμθοηνμπζηχκ ηυιαςκ), ζηα ζδζαίηενδξ αλίαξ μζημζοζηήιαηα, ζηδκ πθμφζζα 
αζμπμζηζθυηδηα ηςκ μζημζοζηδιάηςκ αοηχκ ηζ ζηζξ πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ ηαζ ηα 
ημπία. 

Δπίζδξ, ζδζαίηενμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ Πενζμπήξ Πανέιααζδξ απμηεθεί δ ακάπηολδ 
Οδζημφ / ζδδνμδνμιζημφ Κυιαμο οκδοαζιέκςκ Μεηαθμνχκ RRT ηςκ ΓΔΓ-Μ ηαζ 
ημο Διπμνεοιαηζημφ Κέκηνμο Λαιίαξ, δ αλζμπμίδζδ ημο Τπενημπζημφ νυθμο ηδξ 
πενζμπήξ ζε θεζημονβίεξ ακαροπήξ (πμθζηζζιυξ, αεθδηζηέξ εηδδθχζεζξ η.α.), μζ 
ελαζνεηζηέξ δοκαηυηδηεξ ημο αβνμδζαηνμθζημφ ημιέα βζα ηδκ παναβςβή Πνμσυκηςκ 
Οκμιαζίαξ Πνμέθεοζδξ ηαζ μζ ζοκεήηεξ παναβςβήξ αζμθμβζηχκ πνμσυκηςκ η.θ.π.  

Βανφκμοζα ζδιαζία βζα ημκ Δπζπεζνδζζαηυ πεδζαζιυ ηαζ Πνμβναιιαηζζιυ ηςκ 
πμθζηζηχκ ηαζ ηςκ δνάζεςκ βζα ηα επυιεκα έηδ, ηαηέπμοκ μζ επζιένμοξ εειαηζηέξ 
ηναηδβζηέξ Μεθέηεξ ηαζ ηα Υνδιαημδμηζηά Δνβαθεία πμο αθμνμφκ ζημ Γήιμ 
Λαιζέςκ. Πνυηεζηαζ βζα εβηεηνζιέκα ημπζηά ζπέδζα πμο απμηεθμφκ εθυδζα βζα ηδκ 
ακαπηολζαηή πμνεία ημο Γήιμο ακά εειαηζηυ ημιέα ηαζ ηδκ αεθηίςζδ ημο αζμηζημφ 
επζπέδμο ηςκ δδιμηχκ. οβηεηνζιέκα, ηα Υνδιαημδμηζηά Δνβαθεία, μζ Μεθέηεξ ηαζ μζ 
ηναηδβζηέξ πμο επδνεάγμοκ ημκ ζηναηδβζηυ ηαζ επζπεζνδζζαηυ ζπεδζαζιυ ημο Γήιμο 
έζκαζ: 
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 Οζ Οθμηθδνςιέκεξ Υςνζηέξ Δπεκδφζεζξ (Ο.Υ.Δ.) βζα ηδκ Βζχζζιδ Αζηζηή 
Ακάπηολδ (Β.Α.Α.) ημο Γήιμο Λαιζέςκ  

 Σμ πέδζμ Βζχζζιδξ Αζηζηήξ Κζκδηζηυηδηαξ (.Β.Α.Κ.)  

 Σμ οπυ έκανλδ οθμπμίδζδξ Ακμζηηυ Κέκηνμ Διπμνίμο Γήιμο Λαιζέςκ 

 Σμ Σμπζηυ πέδζμ Γζαπείνζζδξ Απμαθήηςκ (ΣμΓΑ)  

 Σμ πέδζμ Γνάζδξ βζα ηδκ Αεζθυνμ Δκένβεζα ζημ Γήιμ Λαιζέςκ 

 Σμ ηναηδβζηυ πέδζμ Σμονζζηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Πνμαμθήξ  

2.4.1 Φρηματοδοτικά Εργαλεία & Μελέτες που Επηρεάζουν το 

τρατηγικό χεδιασμό του Δήμου 

Ολοκληρωμένες Φωρικές Επενδύσεις (Ο.Φ.Ε.) για τη Βιώσιμη Αστική 

Ανάπτυξη (Β.Α.Α.) 

Οζ Οθμηθδνςιέκεξ Υςνζηέξ Δπεκδφζεζξ (Ο.Υ.Δ.) απμηεθμφκ έκα πνμβναιιαηζηυ ηαζ 
ζπεδζαζηζηυ ενβαθείμ ζοκμθζηήξ ηαζ μθμηθδνςιέκδξ πνμζέββζζδξ ηδξ πςνζηήξ 
ακάπηολδξ ηαζ ηδξ δζαιυνθςζδξ ζηναηδβζηχκ ακαπηολζαηχκ πθαζζίςκ 
ζοβηεηνζιέκςκ πςνζηχκ εκμηήηςκ. Σμ Οθζζηζηυ ενβαθείμ ηςκ Οθμηθδνςιέκςκ 
Υςνζηχκ Δπεκδφζεςκ ακηζιεηςπίγεζ πνμαθδιαηζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηςκ πενζμπχκ 
αοηχκ ηαζ αλζμπμζεί, ιεβζζημπμζεί ηδκ οπάνπμοζα ακαπηολζαηή δοκαιζηή ημοξ ιέζς 
εκυξ ζοκμθζημφ ζηναηδβζημφ ακαπηολζαημφ ζπεδζαζιμφ. Ο Οθζζηζηυξ παναηηήναξ ημο 

Πθαζζίμο ηςκ Ο.Υ.Δ. δζαιμνθχκεηαζ απυ ημ ααειυ ζοιπθδνςιαηζηυηδηαξ ηαζ 
ζοκεηηζηυηδηαξ ηςκ πνμηεζκυιεκςκ δνάζεςκ ηαζ ηδξ ακηζπνμζςπεοηζηυηδηαξ ημο 
ζοζηήιαημξ δζαηοαένκδζδξ. Ζ πςνζηή δζάζηαζδ-ζηναηδβζηή εκυξ αζχζζιμο 
ζηναηδβζημφ πθαζζίμο ηαηεοεφκζεςκ ηαζ δνάζεςκ βζα ηάεε πςνζηή εκυηδηα 
πνμηάζζεζ ηδ αεθηίςζδ ηςκ μζημκμιζηχκ ζοκεδηχκ ηαζ ηδξ απαζπυθδζδξ, ηδ 
αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ ηςκ πμθζηχκ ηαζ ηδκ πνμζηαζία-δζαηήνδζδ ημο 
δμιδιέκμο ηαζ θοζζημφ πενζαάθθμκημξ. 

Οζ Οθμηθδνςιέκεξ Υςνζηέξ Δπεκδφζεζξ ιπμνμφκ κα πνδιαημδμηδεμφκ απυ ηα 
Σαιεία ΔΚΣ, ΔΣΠΑ ηαζ Σαιείμ οκμπήξ, ιέζς ζοκδοαζιέκςκ επεκδφζεςκ, ιε 
ακαθμνά ζε δφμ ημοθάπζζημκ Άλμκεξ Πνμηεναζυηδηαξ ηαζ ιε ζοκδοαζιυ ιίαξ ή 
πενζζζμηένςκ ζοιπθδνςιαηζηχκ επεκδοηζηχκ πνμηεναζμηήηςκ απυ δζαθμνεηζημφξ 
εειαηζημφξ ζηυπμοξ, εκυξ ή πενζζζμηένςκ Δπζπεζνδζζαηχκ Πνμβναιιάηςκ. Ίπμο 

ηνίκεηαζ απαναίηδημ, δνάζεζξ πνδιαημδμημφιεκεξ απυ ζοβηεηνζιέκα ιέηνα ηςκ 
Σαιείςκ ΔΓΣΑΑ ηαζ ΔΣΘΑ, ιπμνμφκ κα ζοιπθδνχζμοκ ηζξ ΟΥΔ. Σμ εεζιζηυ 
πθαίζζμ ηςκ Δονςπασηχκ Γζανενςηζηχκ ηαζ Δπεκδοηζηχκ Σαιείςκ ηαζ ηα 
Δπζπεζνδζζαηά Πθαίζζα δζαηνίκμοκ δομ είδδ Οθμηθδνςιέκςκ Υςνζηχκ Δπεκδφζεςκ  
ηδκ ΟΥΔ βζα Βζχζζιδ Αζηζηή Ακάπηολδ (ΒΑΑ) ηαζ ηδκ ΟΥΔ βζα άθθεξ πςνζηέξ 
ζηναηδβζηέξ. 

Σμ Πνμβναιιαηζηυ Πθαίζζμ βζα ηδκ Πενζθένεζα ηενεάξ Δθθάδαξ ηαηά ηδκ πενίμδμ 
2014- 2020 δζαιμνθχκεηαζ ιέζς ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ ηδξ 
Πενζθένεζαξ ημ μπμίμ ζημπεφεζ ζηδκ πνμχεδζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ, ηδξ 
ακηαβςκζζηζηυηδηαξ, ηδξ ελςζηνέθεζαξ ηδξ πενζθενεζαηήξ μζημκμιίαξ, ζηδ 
δζαζθάθζζδ ημο πενζαάθθμκημξ, ηδξ αεζθμνίαξ ηδξ ακάπηολδξ ηαζ ηδ αεθηίςζδ ηδξ 
πμζυηδηαξ γςήξ. Δπίζδξ, πνμαάθθεζ ςξ επζπθέμκ ηναηδβζημφξ ηυπμοξ ηδκ 

μθμηθήνςζδ ηςκ ιεηαθμνζηχκ οπμδμιχκ ηαζ δζηηφςκ, ηδκ ακααάειζζδ ημο 
ακενχπζκμο δοκαιζημφ, ηδκ εκίζποζδ ηδξ απαζπυθδζδξ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ ζοκμπήξ, 
ηδ αεθηίςζδ ηδξ δζμζηδηζηήξ ζηακυηδηαξ, ηδκ πνμχεδζδ ηδξ πςνζηήξ ζοκμπήξ ηαζ 
ζοκενβαζίαξ.  
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οκμθζηυηενα, ημ Δ.Π. ηενεάξ Δθθάδαξ δζαιμνθχκεηαζ ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα 
ζοιαάθθεζ ζηδκ πνμχεδζδ ηςκ ζηυπςκ ηδξ ηναηδβζηήξ «Δονχπδ 2020», ηδξ 
Πενζθενεζαηήξ Καζκμημιζηήξ ηναηδβζηήξ (RIS3) ηαζ ζοκδνάιεζ ηαηαθοηζηά ζηδκ 
ακηζιεηχπζζδ ηδξ θηχπεζαξ ηαζ ημο ημζκςκζημφ ελμπθζζιμφ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, 
ζδιακηζηή πανάιεηνμξ βζα ηδκ επίηεολδ ιζαξ αεζθμνζηήξ πενζθενεζαηήξ ακαπηολζαηήξ 
ζηναηδβζηήξ απμηεθεί δ μθμηθδνςιέκδ αζχζζιδ πςνζηή ακάπηολδ ηαζ δ πςνζηή 
ζοκμπή ιέζς ηςκ κέςκ «ενβαθείςκ» ηδξ Σμπζηήξ Ακάπηολδξ ιε Πνςημαμοθία 
Σμπζηχκ Κμζκμηήηςκ (ΣΑΠΣΟΚ) ηαζ ηςκ Οθμηθδνςιέκςκ Υςνζηχκ Δπεκδφζεςκ 
(Ο.Υ.Δ.).   

Με ηδκ οπ‘ ανζει. 2344/3-10-2019 Απυθαζδ ·βηνζζδξ ηδξ Δζδζηήξ Τπδνεζίαξ 
Γζαπείνζζδξ Δ.Π. Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ, εβηνίεδηε δ ηναηδβζηή Βζχζζιδξ 
Αζηζηήξ Ακάπηολδξ ημο Γήιμο Λαιζέςκ ιε ηίηθμ: «Οινθιεξσκέλν ρέδην 
Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο” (ΟΒΑΑ) γηα ηελ αλάδεημε ηεο πφιεο ηεο 
Λακίαο σο Γηεζλψο Αλαγλσξίζηκνπ Πνιηηηζηηθνχ Πξννξηζκνχ.  

Ζπςνζηή εθανιμβή ημο πεδίμο ΟΒΑΑ/ΟΥΔ ζοιπενζθαιαάκεζ «ιεηηνπξγηθή 
αζηηθή πεξηνρή παξέκβαζεο» πμο μνζμεεηείηαζ απυ ηδκ πυθδ ηδξ Λαιίαξ 
ζημπεφμκηαξ:  

 ζηδκ πμζμηζηή ακααάειζζδ ηαζ ζημκ ειπθμοηζζιυ ημο ημπζημφ πμθζηζζηζημφ 
ηεθαθαίμο,  

 ζηδκ πνμζέθηοζδ ζημπεοιέκςκ νμχκ επζζηερζιυηδηαξ,  

 ζηδκ εκίζποζδ ηδξ αζχζζιδξ αζηζηήξ ηζκδηζηυηδηαξ, ζηδκ ακάπηολδ κέςκ 
εοηαζνζχκ απαζπυθδζδξ ηαζ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ, ιε έιθαζδ ζηδκ αλζμπμίδζδ 
ηδξ πμθζηζζηζηήξ ηαζ δδιζμονβζηήξ μζημκμιίαξ ηαζ  

 ζηδ ζφκδεζή ημοξ ιε κέα ημονζζηζηά ηαζ πμθζηζζηζηά πνμσυκηα, αλζμπμζχκηαξ ηδ 

αζμιδπακία ηδξ ειπεζνίαξ ηαζ ηδξ δδιζμονβίαξ» (Cultural and Creative Industries – 
CCIs).  

Πένακ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ Γεκζηχκ ηυπςκ ηδξ ηναηδβζηήξ βζα ηδ Λαιία, δ 
Οθμηθδνςιέκδ ηναηδβζηή βζα ηδ Βζχζζιδ Αζηζηή Ακάπηολδ ηαζ ημ πέδζμ Γνάζδξ 
βζα ηζξ Οθμηθδνςιέκεξ Υςνζηέξ Δπεκδφζεζξ ημο Γήιμο Λαιζέςκ ζοιπενζθαιαάκμοκ, 
επίζδξ, ηαζ Δζδζηέξ ζημπεφζεζξ μζ μπμίεξ ζπεηίγμκηαζ ιε :  

 ηδ δζεοηυθοκζδ ηδξ πνυζααζδξ πνμξ ηδκ πυθδ ηδξ Λαιίαξ,  

 ηδκ ακααάειζζδ ηαζ δζηηφςζδ ηςκ οθζζηάιεκςκ πμθζηζζηζηχκ οπμδμιχκ ηδξ 

εονφηενδξ πυθδξ ηδξ Λαιίαξ,  

 ηδκ εκίζποζδ ηδξ επζζηερζιυηδηάξ ημοξ,  

 ηδ δζεφνοκζδ ηςκ δοκδηζηχκ αζςιαηζηχκ ειπεζνζχκ ηςκ επζζηεπηχκ ζημ Ηζημνζηυ 

Κέκηνμ ηδξ Πυθδξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ αζχζζιδ δζαπείνζζδ ηςκ «νμχκ» 
πμθθαπθμφ πενζεπμιέκμο, ζημπμφ ηαζ νυθςκ.  

Ίθα αοηά έπμοκ ςξ ζηυπμ δ πνμζααζζιυηδηα ζηδκ πυθδ ηαζ ζημ δίηηομ «αζηζηχκ 
ημπυζδιςκ» κα ηαηαζηεί εθηοζηζηή, εοπάνζζηδ, εοέθζηηδ ηαζ πμζμηζηή, ζοκδεδειέκδ 
ιε ικήιεξ ηαζ αζςιαηζηέξ ειπεζνίεξ, πμο εα δζεονφκμοκ ηαζ εα πμθθαπθαζζάζμοκ ηδκ 
επζζηερζιυηδηα ηαζ εα πνμζεθηφζμοκ κέεξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ επεκδφζεζξ ηαζ εα 
δδιζμονβήζμοκ κέεξ εέζεζξ απαζπυθδζδξ.  

ε υθεξ ηζξ παναπάκς πνμηεζκυιεκεξ πανειαάζεζξ ημο ΟΒΑΑ/ΟΥΔ ημο Γήιμο 
Λαιζέςκ αλζμπμζμφκηαζ ηεπκμθμβίεξ, εθανιμβέξ ηαζ ζοζηήιαηα «έλοπκδξ» πυθδξ 
(Smart City). Δπζπνμζεέηςξ, ζηζξ πανειαάζεζξ ηδξ ΟΥΔ ημο Γήιμο Λαιζέςκ εα 
εκζςιαηςεεί μ «Καεμθζηυξ πεδζαζιυξ», δδθαδή δ ιένζικα, δ πνμχεδζδ ηαζ 
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ακάπηολδ πνμζαάζζιςκ οπμζηδνζηηζηχκ οπμδμιχκ, ηεπκμθμβζχκ, ελμπθζζιχκ ηαζ 
οπδνεζζχκ ιε ζηυπμ ηδκ άνζδ εκδεπυιεκςκ ή/ηαζ οθζζηάιεκςκ ειπμδίςκ ζε Άημια 
ιε Ακαπδνία (ΑιεΑ). 

Ζ ηναηδβζηή ΒΑΑ ημο Γήιμο Λαιζέςκ ζοκμθζημφ Πνμτπμθμβζζιμφ 10.000.000 
€ελεζδζηεφεηαζ ζημοξ αηυθμοεμοξ ηξαηεγηθνχο ηφρνπο:  

 Ακάδεζλδ, Πνμαμθή, Βεθηίςζδ ηδξ Δθηοζηζηυηδηαξ ηαζ Βζχζζιδ Γζαπείνζζδ ημο 

Πμθζηζζηζημφ ηαζ Σμονζζηζημφ Πνμσυκημξ – Π/Τ/: 1.600.000  € 

 Ακάπηολδ ηαζ Γζαζφκδεζδ Αζηζηχκ ηαζ Πμθζηζζηζηχκ Τπμδμιχκ, Βεθηίςζδ ηδξ 
Αζηζηήξ Κζκδηζηυηδηαξ ηαζ Πνμχεδζδ ηδξ Αζηζηήξ Ακαγςμβυκδζδξ ζηδκ πυθδ 
ηδξ Λαιίαξ – Π/Τ/: 5.200.000  € 

 Δκεάννοκζδ ηςκ Δπζπεζνδιαηζηχκ Δοηαζνζχκ – Π/Τ/: 800.000  € 

 Βεθηίςζδ ηδξ Απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ Κμζκςκζηήξ ·κηαλδξ ηαζ Δκεάννοκζδ ηδξ 

Απαζπυθδζδξ – Π/Τ/: 2.400.000  € 

χέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  (.Β.Α.Κ.) 

Σα πέδζα Βζχζζιδξ Αζηζηήξ Κζκδηζηυηδηαξ (ΒΑΚ) απμηεθμφκ ηναηδβζηά πέδζα 
πμο μνβακχκμοκ ηζξ ιεηαηζκήζεζξ ηςκ πμθζηχκ ηαζ ηδ δζακμιή ειπμνεοιάηςκ ζηζξ 
αζηζηέξ πενζμπέξ.Δζηζάγμοκ ζηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ ιεηαηζκήζεςκ αηυιςκ, ακηί ηδξ 
ελοπδνέηδζδξ ηςκ μπδιάηςκ, ζημκ δζαεέζζιμ αζηζηυ πχνμ ιε ζηυπμ ηδκ ηαθφηενδ 
πμζυηδηα γςήξ.Σα ΒΑΚ πανειααίκμοκ ζημοξ ελήξ ημιείξ: 

 Γδιυζζα ζοβημζκςκία 

 Βάδζζια ηαζ πμδδθαζία 

 Γζαθεζημονβζηυηδηα 

 Αζθάθεζα αζηζηχκ μδχκ 

 Οδζηέξ ιεηαθμνέξ (νέμοζεξ ηαζ αδνακείξ)  

 Αζηζηή εθμδζαζηζηή 

 Γζαπείνζζδ ηζκδηζηυηδηαξ 

 Δοθοή οζηήιαηα Μεηαθμνχκ. 

Σα μθέθδ εκυξ ΒΑΚ είκαζ ηαθφηενεξ ζοκεήηεξ πνμζααζζιυηδηαξ ζηα εκαθθαηηζηά 
ιέζα ιεηαθμνάξ, αεθηίςζδ ηδξ αζθάθεζαξ ζηζξ ιεηαηζκήζεζξ, ιείςζδ ηδξ 
αηιμζθαζνζηήξ νφπακζδξ, ηςκ εηπμιπχκ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο ηαζ ηδξ 
ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ, αφλδζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ 
ζηδ ιεηαηίκδζδ ακενχπςκ ηαζ αβαεχκ ηαζ εκίζποζδ ηδξ εθηοζηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ 
πμζυηδηαξ ημο αζηζημφ πενζαάθθμκημξ. Σα ΒΑΚ εα απμηεθμφκ ηυζμ ζηδκ ηνέπμοζα 
πενίμδμ υζμ ηαζ ζημ άιεζμ ιέθθμκ ακαπυζπαζημ ενβαθείμ ηςκ θμνέςκ ημπζηήξ ηαζ 
ηδξ πενζθενεζαηήξ Αοημδζμίηδζδξ, ηαεχξ ηαζ ηςκ άθθςκ ειπθεημιέκςκ θμνέςκ βζα 
ηδκ ζηναηδβζηή ακηζιεηχπζζδ ηςκ εειάηςκ αζχζζιδξ ηζκδηζηυηδηαξ ηαζ αεθηίςζδξ ηδξ 
πμζυηδηαξ γςήξ ηςκ πμθζηχκ. 

Σμ ρέδην Βηψζηκεο Κηλεηηθφηεηαο ηνπ Γήκνπ Λακίαο επζδζχηεζ ηδκ αεθηίςζδ ηδξ 
ηαεδιενζκυηδηαξ υθςκ ηςκ πμθζηχκ, πνμηείκμκηαξ ιέηνα πμο αεθηζχκμοκ ηζξ 

ηαεδιενζκέξ ιαξ ιεηαηζκήζεζξ, επζηνέπμοκ ηδκ πνυζααζδ ζε υθα ηα ζδιεία ηδξ 
πυθδξ ηαζ απυ υθμοξ (παζδζά, ΑιεΑ, δθζηζςιέκμοξ ηηθ.) ηαζ ιεηαηνέπμοκ ηδκ πυθδ ζε 
έκα γςκηακυ, εοπάνζζημ ηαζ αζθαθέξ ιένμξ.  
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Με ημ ζπέδζμ Βζχζζιδξ Κζκδηζηυηδηαξ ημο Γήιμο Λαιίαξ πμο πνυηεζηαζ κα 
δζαιμνθςεεί, εζζάβεηαζ ιζα κέα πνμζέββζζδ ημο δνυιμο ηαζ ηςκ πνδζηχκ ημο. 
Ακηίεεηα ιε ηδ θμβζηή πμο είπε επζηναηήζεζ ηα πνμδβμφιεκα πνυκζα ηςκ δνυιςκ ςξ 
δζαδνυιςκ ηίκδζδξ, ηαπφηδηαξ ηαζ ηονζανπίαξ ηςκ ΗΥ μπδιάηςκ, επζδζχηεηαζ δ 
πνμζέββζζή ημοξ ςξ γςκηακυξ δδιυζζμξ πχνμξ πμο ιπμνεί κα οπμδεπεεί πμζηίθεξ 
δναζηδνζυηδηεξ ηαζ υθεξ ηζξ ηαηδβμνίεξ πνδζηχκ.  

Σμ ημζκυ υναια βζα ημ ζπεδζαζιυ ΒΑΚ ημο Γήιμο Λαιίαξ, δζαιμνθχεδηε απυ ηδκ 
Οιάδα ·νβμο ημο ΒΑΚ, θαιαάκμκηαξ οπ‘ υρδ ηδκ άπμρδ ηςκ πμθζηχκ υπςξ 
ηαηαβνάθδηε ζηα ενςηδιαημθυβζα ηαζ επζηονχεδηε απυ ημοξ θμνείξ ηαζ πμθίηεξ πμο 

ζοιιεηείπακ ζηδ δεφηενδ δζααμφθεοζδ. 

Ζ δζαηφπςζδ ημο μνάιαημξ υπςξ δζαιμνθχεδηε ηεθζηά απυ ηδκ Οιάδα ένβμο ημο 
Γήιμο πανμοζζάγεηαζ παναηάης : 

«Μζα πυθδ ιε ηέκηνμ θζθζηυ βζα πεγμφξ, πμδδθάηεξ ηαζ εοάθςηεξ μιάδεξ 
ιεηαηζκμφιεκςκ,  πμο ζοκδέεηαζ απμηεθεζιαηζηά ηαζ εοέθζηηα ιε δίηηοα Γδιυζζαξ 
οβημζκςκίαξ, δίηηοα πεγχκ ηαζ πμδδθάηςκ, ιεηαηνέπμκηάξ ηδκ 
ζειία πνάζζκδπυθδιεγςκηακμφξδδιυζζμοξπχνμοξ,ιεακαδεδεζβιέκδηδκπμθζηζζηζηή 
ηδξ ηαοηυηδηα, ημοξ θοζζημφξ ηδξ πυνμοξ,ηδκεπζπεζνδιαηζηήηαζειπμνζηή ηδξ 
δναζηδνζυηδηα». 

Οζ ζοιιεημπζηέξ δζαδζηαζίεξ πμο έπμοκ  πνμδβδεεί ακάδεζλακ ζε ιεβάθμ ααειυ ηδκ 
πνμηεναζυηδηα ηδξ ελαζθάθζζδξ πνμζααζζιυηδηαξ ζημ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ ηαεχξ ηδκ 
εκίζποζδ ηδξ εθηοζηζηυηδηά ηδξ, χζηε κα ηνμθμδμηδεεί δ μζημκμιζηή ακάπηολδ ηδξ 
πυθδξ. Ζ πεγμδνυιδζδ ζε ηιήια ημο ζζημνζημφ ηέκηνμο πμο έβζκε ηα πνμδβμφιεκα 

πνυκζα αφλδζε ηδκ ειπμνζηή ηίκδζδ ζημ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ ηαζ μ ειπμνζηυξ ζφθθμβμξ 
αθέπεζ πθέμκ εεηζηά ηέημζεξ εκένβεζεξ. Καηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ δεφηενδξ δζααμφθεοζδξ 
μ εηπνυζςπμξ ηδξ Σνμπαίαξ δήθςζε υηζ ιεβάθμ ιένμξ ημο θυνημο πμο δζένπεηαζ 
απυ ημ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ είκαζ δζαιπενήξ πανυθμ πμο έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί 
πενζθενεζαημί άλμκεξ. Οζ Λαιζχηεξ πνμηζιμφκ κα δζαζπίγμοκ ημ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ ιε 
ημ ΗΥ ημοξ αηυια ηαζ υηακ δεκ είκαζ πνμμνζζιυξ ημοξ ημ ηέκηνμ ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ 
αφλδζδ ημο ηοηθμθμνζαημφ θυνημο ηαζ ζηδκ οπμαάειζζδ ηδξ εζηυκαξ ημο ζζημνζημφ 
ηέκηνμο. διακηζηυ πνυαθδια ημο ζζημνζημφ ηέκηνμο ηδξ πυθδξ είκαζ ηαζ δ 
πανάκμιδ ζηάειεοζδ πμο δοζημθεφεζ ηζξ ηζκήζεζξ ηςκ πεγχκ. Τπάνπεζ δζάποημ 
αίηδια ζηδκ ημζκςκία ηδξ Λαιίαξ βζα πενζμνζζιυ ηδξ ηίκδζδξ ημο ΗΥ ζημ ζζημνζηυ 
ηέκηνμ ηδξ πυθδξ.  

Δπζπθέμκ, ηςκ παναπάκς πνμζηίεεηαζ ςξ επζπθέμκ πνμηεναζυηδηα ημο ΒΑΚ 

Λαιίαξ δ πνμαβςβή ηςκ ηαεανχκ ιμνθχκ εκένβεζαξ βζα ηδκ ηίκδζδ δδιυζζςκ ηαζ 
ζδζςηζηχκ μπδιάηςκ. Με αάζδ ημκ εεκζηυ ζπεδζαζιυ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημ 
Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια Τπμδμιέξ Μεηαθμνχκ, Πενζαάθθμκ ηαζ Αεζθυνμξ 
Ακάπηολδ  δίκεηαζ ηαηεφεοκζδ βζα Καεανέξ Αζηζηέξ Μεηαθμνέξ (Πνμχεδζδ 
ηαεανχκ αζηζηχκ ηαζ πνμαζηζαηχκ ιεηαθμνχκ ζηα ηφνζα αζηζηά ηέκηνα ηδξ πχναξ) 
ηαζ βζα ηδ Βεθηίςζδ Αζηζημφ Πενζαάθθμκημξ (Πνμαβςβή ηδξ αζχζζιδξ αζηζηήξ 
ηζκδηζηυηδηαξ βζα ιείςζδ ηςκ ανκδηζηχκ επζπηχζεςκ ηςκ αζηζηχκ ιεηαθμνχκ ζημ 
πενζαάθθμκ. Βεθηίςζδ ζοζηδιάηςκ αζηζηχκ ηαζ πνμαζηζαηχκ ζοβημζκςκζχκ, 
αζθάθεζαξ πεγχκ (οπμδμιέξ ζηαεενήξ ηνμπζάξ, δζαπείνζζδ ηαοζίιςκ, ζοζηήιαηα 
εθέβπμο θεςθμνεζμθςνίδςκ). 

Οζ  πξνηεξαηφηεηεο ημο ΒΑΚ Λαιίαξ υπςξ έπμοκ δζαιμνθςεεί έπμοκ ςξ ελήξ:  

 Αφλδζδ ηδξ πνμζααζζιυηδηαξ ημο ηέκηνμο ηδξ πυθδξ  

 Αφλδζδ ηςκ πχνςκ πναζίκμο ηαζ ακάδεζλδ ηδξ πμθζηζζηζηήξ / ημονζζηζηήξ 
ηαοηυηδηαξ ηδξ πυθδξ 

 Δοέθζηημ ηαζ πζμ απμδμηζηυ ζφζηδια ΜΜΜ 
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 Βεθηίςζδ πνμζααζζιυηδηαξ βζα πεγμφξ ηαζ εοάθςημοξ πνήζηεξ  (ΑιεΑ, παζδζά) 

 Γζαπείνζζδ ζηάειεοζδξ  

 Αφλδζδ ηδξ ζοκδεζζιυηδηαξ ημο ηέκηνμο ιε ημοξ πενζθενεζαημφξ πυθμοξ έθλδξ 

ηαζ ζοκμζηίεξ 

 Δλμζημκυιδζδ εκένβεζαξ, ιείςζδ νφπςκ ηαζ βεκζηυηενα αεθηίςζδ ηςκ 
πενζααθθμκηζηχκ ζοκεδηχκ 

Ζ ζηακμπμίδζδ ηςκ ζηυπςκ πμο έπμοκ πνμηαεμνζζηεί ιπμνεί κα ελαζθαθζζηεί ιυκμ 
ιε ηαηάθθδθα επζθεβιέκα ιέηνα. Ζ επζθμβή ηςκ ιέηνςκ εα πνέπεζ κα ααζζζηεί ζε 
δζάθμβμ ιε ημοξ ααζζημφξ ειπθεηυιεκμοξ θμνείξ, κα θδθεεί οπυρδ δ ειπεζνία απυ 
άθθεξ πενζμπέξ ιε πανυιμζεξ πμθζηζηέξ, κα δζαζθαθζζηεί υηζ ηα ιέηνα 

ακηζηαημπηνίγμοκ ημ ηυζημξ οθμπμίδζήξ ημοξ ηαζ κα αλζμπμζδεμφκ ζημ ιέβζζημ 
δοκαηυ ααειυ μζ ζοκένβζεξ ιεηαλφ ηςκ ιέηνςκ.  

Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λαμιέων 

Με ηδκ οπ‘ ανζει.πνςη. 4272/1434/Α3 ζηζξ 28/9/2019 Απυθαζδ ·κηαλδξ, εβηνίκεηαζ 
δ πνδιαημδυηδζδ ηδξ Πνάλδξ «Αλνηθηφ Κέληξν Δκπνξίνπ Λακίαο» ζημ 
Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια«Ακηαβςκζζηζηυηδηα Δπζπεζνδιαηζηυηδηα ηαζ Καζκμημιία 
2014-2020». 

Σμ ·νβμ ιε ηίηθμ «Ακμζηηυ Κέκηνμ Διπμνίμο Λαιίαξ», ιε Γζηαζμφπμ ημ Γήιμ 
Λαιζέςκ ηαζ οκδζηαζμφπμ ημ ΔπζιεθδηήνζμΦεζχηζδαξ, αθμνά ζηδ δδιζμονβία 
Ακμζηημφ Κέκηνμο Διπμνίμο, ζε ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή πανέιααζδξ (εκηυξ ημο 
ζζημνζημφ-ειπμνζημφηέκηνμο) ηδξ πυθδξ ηδξ Λαιίαξ, ιέζς ζημπεοιέκςκ ηαζ 
επζθεβιέκςκ πανειαάζεςκ πμο πενζθαιαάκμοκ δνάζεζξ εηζοβπνμκζζιμφοπμδμιχκ, 
αεθηίςζδξ ηδξ ηζκδηζηυηδηαξ, αεθηίςζδξ ιζηνμηθίιαημξ, αζζεδηζηήξ ακααάειζζδξ ηαζ 
αεθηίςζδξ πνμζααζζιυηδηαξ. 

Πενζθαιαάκεζ επίζδξ ηδκ πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ ζοζηδιάηςκ έλοπκδξ πυθδξ , 

ηδκ πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ ζοζηδιάηςκ έλοπκδξαζχζζιδξ ηζκδηζηυηδηαξ, ηδκ 
ακάδεζλδ ηαοηυηδηαξ ειπμνζηήξ πενζμπήξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ πνμαμθή ηαζ πνμχεδζδ ηδξ 
ειπμνζηήξ πενζμπήξπανέιααζδξ ηαζ ηδξ Πνάλδξ. Ζ πενζμπή πανέιααζδξ υπμο εα 
δδιζμονβδεεί ημ Ακμζηηυ Κέκηνμ Διπμνίμο Λαιίαξ, απμηεθείηαζ απυ έκα 
ζοβηνμηδιέκμ δίηηομ ειπμνζηχκ δνυιςκ ζημκ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ, ημ μπμίμ είκαζ 
ζοκμθζημφ ιήημοξ 1.250 ιέηνςκ. 

Σα επζδζςηυιεκα απμηεθέζιαηα απυ ηδκ οθμπμίδζδ ηδξ πνάλδξ αθμνμφκ:  

 ηδκ εκίζποζδ ηαζ ηυκςζδ ηδξ μζημκμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζηδκ πενζμπή 
πανέιααζδξ. 

 ηδκ αλζμπμίδζδ ηαζ ακάδεζλδ ηςκ πμθζηζζηζηχκ ηαζ θοζζηχκ πυνςκ ηδξ πενζμπήξ.  

 ηδκ αλζμπμίδζδ ηδξ ημονζζηζηήξ δοκαιζηήξ ηδξ πενζμπήξ πανέιααζδξ, ιέζς ηδξ 
πνμζέθηοζδξ ημονζζηχκ-επζζηεπηχκ. 

 ηδκ αζηζηή ακαγςμβυκδζδ ηαζ αζζεδηζηή ακααάειζζδ ηδξ πενζμπήξ πανέιααζδξ.  

 ηδκ αφλδζδ ηδξ «εθηοζηζηυηδηαξ» ηδξ πενζμπήξ.  

 ηδκ μνβάκςζδ ηδξ μζημκμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ 

 ηδκ εκίζποζδ ηαζ ηυκςζδ ηδξ μζημκμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ιέζα απυ ηδκ 
πεναζηένς ακάδεζλδ ηδξ πενζμπήξ πανέιααζδξ ηαζ ηςκ μζημκμιζηχκ πδβχκ ηδξ 

ηαζ ηδ δδιζμονβία κέςκ εέζεςκ ενβαζίαξ απυ ηδκ ακααάειζζδ ηαζ θεζημονβία ηδξ 
ειπμνζηήξ πενζμπήξ. 
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Ο οκμθζηυξ Πνμτπμθμβζζιυξ ηδξ Γνάζδξ ακένπεηαζ ζπεδυκ ζε 1.800.000 €, εκχ δ 
διενμιδκία μθμηθήνςζδξ ηςκ πανειαάζεςκ μνίγεηαζ δ30/04/2022. 

Σοπικό χέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣοΔΑ) 

Με ηδκ οπ΄ ανζει. 95/2016 Απυθαζδ ημο Γδιμηζημφ οιαμοθίμο εβηνίεδηε ημ Σμπζηυ 
πέδζμ Γζαπείνζζδξ Απμαθήηςκ (ΣμΓΑ) Γήιμο Λαιζέςκ, ζφιθςκα ιε ημ Δεκζηυ 
πέδζμ Γζαπείνζζδξ Απμαθήηςκ (ΔΓΑ).Σμ Σμπζηυ πέδζμ Γζαπείνζζδξ Απμαθήηςκ 
πενζθαιαάκεζ:  

 Σδκ ακάθοζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηδξ οθζζηάιεκδξ ηαηάζηαζδξ παναβςβήξ ηαζ 
δζαπείνζζδξ ηςκ αζηζηχκ ζηενεχκ απμαθήηςκ ζημ Γήιμ.  

 Σδκ ηαηαβναθή ημο οπάνπμκημξ ελμπθζζιμφ απμημιζδήξ ηαζ ζοβηέκηνςζδξ 
απμαθήηςκ (ανζειυξ ηάδςκ ηαζ απμννζιιαημθυνα)  

 Σδκ ελεζδίηεοζδ ηςκ εεκζηχκ ζηυπςκ ζπεδζαζιμφ ζε επίπεδμ δήιμο.  

 Σδκ ηαηάνηζζδ πνμηάζεςκ ηαζ δνάζεςκ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ επζιένμοξ 

νεοιάηςκ δδιμηζηχκ απμαθήηςκ, πνμςεχκηαξ ηαηά πνμηεναζυηδηα ηδκ 
πνυθδρδ, ηδκ επακαπνδζζιμπμίδζδ, ηδ δζαθμβή ζηδκ πδβή ηαζ ηδκ 
ημιπμζημπμίδζδ. 

ημ Σμπζηυ πέδζμ Γζαπείνζζδξ Απμαθήηςκ εκζςιαηχκμκηαζμζ κέεξ απαζηήζεζξ ηαζ μζ 
ζηυπμζ ηδξ κμιμεεζίαξ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ ζηενεχκ απμαθήηςκ ιε έιθαζδ ζηζξ 
ανπέξ ηδξ πνυθδρδξ, επακαπνδζζιμπμίδζδξ ηαζ ακαηφηθςζδξ. Ακαδεζηκφμκηαζ ηα 
απαζημφιεκα ημπζηά ένβα οπμδμιήξ,μζ δνάζεζξ ηαεχξ ηαζ μζ ακαβηαίεξ 
ζοιπθδνςιαηζηέξ ηεκηνζηέξ οπμδμιέξ δζαπείνζζδξ απμαθήηςκ.Πνμηείκμκηαζ μζ 
δνάζεζξ βζα ηδ ιείςζδ ηςκ απμαθήηςκ πμο μδδβμφκηαζ βζα ηαθή ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ 
ημο ηυζημοξ δζαπείνζζδξ βζα ημ Γήιμ, βζα ηδκ αφλδζδ ηςκ πμζμζηχκ δζαθμβήξ ζηδκ 
πδβή ηαζ ακαηφηθςζδξ πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί μ ζηυπμξ ημο 50% ημ 2020. 
Δπίζδξ, επζηοβπάκεηαζδ εκδιένςζδ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ πμθζηχκ.  

Δζδζηυηενα ημ Σμπζηυ πέδζμ πενζθαιαάκεζ ηα ελήξ:  

 Γνάζεζξ πνυθδρδξ ηαζ δζαθμβήξ ζηδκ πδβή πμο ηαηά ηφνζμ θυβμ πενζθαιαάκμοκ 
ημκ οπμθμβζζιυ ημο ανζειμφ ηςκ ηάδςκ ακά νεφια απμαθήημο ιε ζεκάνζμ 
απμημιζδήξ ιία θμνά ηδκ εαδμιάδα. Πνμηνίκεηαζ δ πνήζδ πέκηε (5) ηάδςκ ακά 
νεφια απμαθήηςκ: πνάζζκμ βζα ζφιιεζηηα, ιπθε βζα πθαζηζηυ ηαζ ιέηαθθμ, 
ηίηνζκμ βζα πανηί-πανηυκζ, ηαθέ βζα αζμαπυαθδηα, πμνημηαθί βζα βοαθί.  

 Γνάζεζξ εκίζποζδξ ηδξ ημιπμζημπμίδζδξ ηαζ ηδξ πνμδζαθμβήξ αζμαπμαθήηςκ. Ζ 

εκίζποζδ ηδξ ημιπμζημπμίδζδξ εα επζηεοπεεί ιε πμνήβδζδ δςνεάκ 
αζμδζαζπχιεκςκ ζάηςκ ηαζ ηαθέ ηάδςκ δέηα θίηνςκ ζε υθα ηα κμζημηονζά ημο 
Γήιμο. Σα πνμδζαθεβιέκα αζμαπυαθδηα εα μδδβμφκηαζ ζε ιμκάδα 
ημιπμζημπμίδζδξ ακαενυαζμο ηφπμο.  

 Καηαβναθή ζδιείςκ ζδζαίηενμο εκδζαθένμκημξ ηαζ ιεβάθςκ παναβςβχκ 
απμαθήηςκ, υπςξ πχνμζ εζηίαζδξ, ζπμθεία, εηπαζδεοηζηά ζδνφιαηα, ηνάπεγεξ.  

 Καηαβναθή ζοζηήιαημξ απμημιζδήξ ηαζ ιεηαθμνάξ πμο πενζθαιαάκεζ ηα 

απαναίηδηα απμννζιιαημθυνα ακά είδμξ ηαζ πςνδηζηυηδηα.  

 Καηαβναθή εκδεζηηζημφ δζηηφμο πνάζζκςκ ζδιείςκ βζα ηδ ζοβηέκηνςζδ οθζηχκ 
πμο δεκ ηαηεοεφκμκηαζ ζημοξ ηάδμοξ υπςξ δθεηηνζηυξ-δθεηηνμκζηυξ ελμπθζζιυξ, 
εθαζηζηά, μβηχδδ ακηζηείιεκα, ηοπυκ ζοβηεκηνςιέκεξ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ 
ακαηοηθχζζιςκ ηαζ παθαζχκ ακηζηεζιέκςκ.  
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 Γνάζεζξ οπμηίκδζδξ, εκδιένςζδξ, εοαζζεδημπμίδζδξ ηαζ πενζααθθμκηζηήξ 
εηπαίδεοζδξ βζα ηδ δζαθμβή ζηδκ πδβή, ηδκ ακαηφηθςζδ ηαζ ηδκ 
ημιπμζημπμίδζδ. Πενζβναθή ηαζ ακάθοζδ δζαθυνςκ ηφπςκ δνάζεςκ 
εκδιένςζδξ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδξ ημο ημζκμφ ζε αάεμξ πεκηαεηίαξ, ιε ζημπυ 
ηδκ επζηοπή επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ημο Σμπζημφ πεδίμο Γζαπείνζζδξ.  

 Ακαθοηζηή ημζημθυβδζδ δνάζεςκ πμο πενζθαιαάκεζ ημ ηυζημξ εβηαηαζηάζεςκ 

ηαζ ελμπθζζιμφ, εκδεζηηζηυ ηυζημξ επζπθέμκ πνμζςπζημφ, ηυζημξ δνάζεςκ 
εκδιένςζδξ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδξ, αθθά ηαζ ηζξ πδβέξ πνδιαημδυηδζδξ ημο 
Σμπζημφ πεδίμο Απμηεκηνςιέκδξ Γζαπείνζζδξ Απμαθήηςκ.  

Κφνζμζ ζηυπμζ ημο εεκζημφ,επμιέκςξ ηαζ ημο ημπζημφ ζπεδζαζιμφ είκαζ:  

 Μείςζδ παναβςβήξ απμαθήηςκ  

 Αφλδζδ επακαπνδζζιμπμίδζδξ  

 Αφλδζδ ακαηφηθςζδξ  

 Αφλδζδ ημιπμζημπμίδζδξ  

 Δθαπζζημπμίδζδ ηςκ οπμθμίπςκ πμο μδδβμίκηαζ ζημοξ ΥΤΣΑ ή ΥΤΣΤ 

Γζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηςκ παναπάκς ζηυπςκ ζημ Γήιμ Λαιζέςκ πνμηείκεηαζ, 
πνμχεδζδ ηδξ ακαηφηθςζδξ, ηδξ ημιπμζημπμίδζδξ ηαζ ηδξ επακαπνδζζιμπμίδζδξ, 
πμο εα μδδβήζμοκ ζηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ οπμθεζιιάηςκ πμο εα μδδβμφκηαζ 
ζημοξ ΥΤΣΑ ή ΥΤΣΤ. Οζ παναπάκς δνάζεζξ πενζθαιαάκμοκ δζαθμβή ζηδκ πδβή, 
επακαζπεδζαζιυ ημο δζηηφμο ηςκ ηάδςκ πνμδζαθμβήξ, ηςκ πνάζζκςκ ζδιείςκ, ηςκ 
ιέζςκ ηαζ ημο ηνυπμο απμημιζδήξ ηαζ ιεηαθμνάξ (ανζειυξ ηαζ είδμξ 
απμννζιιαημθυνςκ, ζοπκυηδηα δνμιμθμβίςκ, ηθπ),δδιζμονβία ηέκηνμο δζαθμβήξ 
ακαηοηθχζζιςκ οθζηχκ ηαζ ημιπμζημπμίδζδξ αθθά ηαζ δνάζεζξ εκδιένςζδξ, 
εοαζζεδημπμίδζδξ ηαζ εηπαίδεοζδξ ημο πθδεοζιμφ. Τπμπνέςζδ ημο Γήιμο είκαζ δ 
ιένζικα βζα ηδ ζοθθμβή ηαζ απμημιζδή ηςκ παναηάης νεοιάηςκ απμαθήηςκ:  

 Αζηζηά ηενεά Απυαθδηα (ΑΑ)  

 Απυαθδηα Ζθεηηνζημφ ηαζ Ζθεηηνμκζημφ Δλμπθζζιμφ (ΑΖΖΔ)  

 Μζηνέξ Πμζυηδηεξ Δπζηίκδοκςκ Απμαθήηςκ (ΜΠΔΑ)  

 Γζαθμβή ζηδ πδβή μνβακζηχκ αζμαπμδμιήζζιςκ απμαθήηςκ (ΒΑΑ)  

χέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια στο Δήμο Λαμιέων -

«ύμφωνο Δημάρχων» 

ημ πθαίζζμ ζηακμπμίδζδξ ηςκ δεζιεφζεςκ πμο έπμοκ δζεεκχξ ακαθδθεεί, ανπζηά ιε 

ημ Πνςηυημθθμ ημο Κζυημ ηζ ηαηυπζκ ιε ιία ζεζνά άθθςκ δζαηναηζηχκ ζοιθςκζχκ, δ 
«Δκενβεζαηή Πμθζηζηή βζα ηδκ Δονχπδ» έπεζ οζμεεηήζεζ ςξ ζηυπμ ημ απμηαθμφιεκμ 
«παηέημ 20-20-20» πμο ζδιαίκεζ: παναβςβή ημο 20% ηδξ εκένβεζαξ απυ 
ακακεχζζιεξ πδβέξ, 20% ιείςζδ ηςκ εηθουιεκςκ νφπςκ ηαζ 20% ελμζημκυιζζδ 
εκένβεζαξ. 

Δοεοβναιιζζιέκμ ιε αοηή ηδκ πμθζηζηή, ημ «χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ» είκαζ δ 
ηονζυηενδ εονςπασηή ηίκδζδ, πμο πνμζαθέπεζ ζηδκ ακάθδρδ πνςημαμοθζχκ ζε 
επίπεδμ ημπζηχκ ημζκςκζχκ, πνμηοιέκμο κα ιεζςεεί δ έηθοζδ νφπςκ πμο 
εοεφκμκηαζ βζα ημ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο. Οζ ημπζηέξ ηαζ πενζθενεζαηέξ ανπέξ 
δεζιεφμκηαζ εεεθμκηζηά κα αολήζμοκ ηδκ εκενβεζαηή απυδμζδ ηαζ ηδ πνήζδ ηςκ 
ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ ζηζξ πενζμπέξ ημοξ. 
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ηζξ 3/11/2012, ημ διμηζηυ οιαμφθζμ ημο Γήιμο Λαιζέςκ, εκέηνζκε ηδκ 
πνμζπχνδζδ ημο Γήιμο ζημ «φιθςκμ ηςκ Γδιάνπςκ» απμδεζηκφμκηαξ ηδκ 
δέζιεοζδ ημο Γήιμο Λαιζέςκ απέκακηζ ζημ πθαίζζμ ηςκ οπμπνεχζεςκ ηδξ 
εονςπασηήξ αοηήξ πνςημαμοθίαξ. 

Ζ ζοιιεημπή ζημ φιθςκμ πανέπεζ ημ μνβακςηζηυ πθαίζζμ πνμηεζιέκμο μ Γήιμξ κα 
ζπεδζάγεζ ηαζ κα οθμπμζεί δνάζεζξ πμο ζοιαάθθμοκ:  

 ημκ πενζμνζζιυ ηδξ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ απυ ηα δδιμηζηά ηηήνζα ηαζ ημ 

δδιμηζηυ ζηυθμ μπδιάηςκ, ρέδην Γξάζεο Αεηθφξνπ Δλέξγεηαο Γήκνπ 
Λακηέσλ. 

 ημκ πενζμνζζιί ηδξ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ βζα ημ δδιμηζηυ θςηζζιυ 

 ηδ δζεοηυθοκζδ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ένβςκ ΑΠΔ ζηδκ πενζμπή εοεφκδξ ημο Γήιμο  

 ημ ζοκημκζζιυ ημπζηχκ θμνέςκ, ζηδκ πθδνμθυνδζδ ηαζ ζηδκ εοαζζεδημπμίδζδ 

ηςκ δδιμηχκ βφνς απυ εέιαηα ελμζημκυιζζδξ εκένβεζαξ ηαζ πνμζηαζίαξ ημο 
πενζαάθθμκημξ 

τρατηγικό χέδιο Σουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής  

Με ηδκ οπ΄ ανζει. 227/2017 Απυθαζδ ημο Γδιμηζημφ οιαμοθίμο εβηνίεδηε ημ 
ηναηδβζηυ πέδζμ Σμονζζηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Πνμαμθήξ (ΣΑΠ) Γήιμο Λαιζέςκημ 
μπμίμ ιπμνεί κα απμηεθέζεζπνήζζιμ ενβαθείμ ζηδκ πνμζπάεεζα ημο Γήιμο βζα 
αθθαβή αδιαηζζιμφ χζηε: 

 κα επζαεααζςεμφκ μζ πνμζδμηίεξ ακάπηολδξ ζημ άιεζμ ηαζ εονφηενμ ιέθθμκ.  

 κα ηαεμνζζημφκ ηα ιέζα οθμπμίδζδξ ηδξ ημζκήξ επζδίςλδξ βζα ηδκ ακάπηολδ εκυξ 

ζδιακηζημφημονζζηζημφ πνμμνζζιμφ ζηζξ ηφνζεξ αβμνέξ, πνμζθένμκηαξ ιζα 
ιμκαδζηή ηαζ αοεεκηζηή ειπεζνία 

 κα δδιζμονβδεεί έκα εθηοζηζηυ πενζαάθθμκ ηυζμ βζα ημοξ επζζηέπηεξ, υζμ ηαζ βζα 
ημοξ οπμρήθζμοξ επεκδοηέξ. 

 κα ζοιπθδνςεμφκ μζ ηονίανπμζ ζηυπμζ ημο Γδιμηζημφ οιαμοθίμο ηαζ αηγέκηαξ 

βζα ημζκςκζηήακακέςζδ. 

Γεκζημί ηυπμζ ημο  πεδίμο: 

 Πανμπή ζοκεπμφξ ζπεδίαζδξ βζα κα δζαζθαθίζεζ ηδκ ακάδεζλδ ημο ημονζζιμφ ςξ 
έκακ απυημοξ ααζζημφξ ποθχκεξ ακάπηολδξ.  

 Σδκ ζηήνζλδ ζηδκ ελςζηνέθεζα ηςκ μζημκμιζηχκ ηοηηάνςκ.  

 Σδκ δδιζμονβία πνμτπμεέζεςκ βζα ηδκ πνμζέθηοζδ επεκδφζεςκ.  

 Σδκ ακάπηολδ κέςκ πυθςκ έθλδξ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ πμο εα εκζζπφζμοκ ηδκ  

 δζαθμνμπμίδζδ ημο ημονζζηζημφ πνμμνζζιμφ.  

 Σδκ αεθηίςζδ απαζπυθδζδξ ιε κέεξ εέζεζξ ενβαζίαξ.  

 Σδκ αεθηίςζδ ημο αζμηζημφ επζπέδμο. 

Σμιείξ Γνάζδξ: 

Α. Γδιζμονβία μνβακςηζηήξ δμιήξ & ημονζζηζημφ spot ζημ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ. 

Β. Βεθηίςζδ πμζυηδηαξ οθζζηάιεκςκ ημονζζηζηχκ οπμδμιχκ.  

Γ. Πνμζεήηδ κέςκ πυθςκ έθλδξ βζα ηδκ δζεφνοκζδ εθηοζηζηυηδηαξ . 
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Γ. Βεθηίςζδ δελζυηδηαξ ηαζ βκχζεςκ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ ζημκ ημονζζηζηυ ημιέα 
αθθά ηαζαπμννμθδηζηυηδηαξ. 

Δ. οκενβαζία ηαζ ημζκέξ δνάζεζξ δδιυζζμο ηαζ ζδζςηζημφ ημιέα.  

Σ. Ακάπηολδ ημο marketing ηαζ branding ηδξ Λαιίαξ ζηδκ εβπχνζα ηαζ δζεεκή αβμνά.  

2.4.2 Παράγοντες επιτυχούς ολοκλήρωσης των τρατηγικών 

χεδίων 

Γζα ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ εβηεηνζιέκςκ ηναηδβζηχκ ηαζ Σμπζηχκ πεδίςκ ηαεχξ ηαζ 
ηςκ επζιένμοξ πναθεπυιεκςκ πανειαάζεςκ ηαζ ένβςκ πμο ηζξ ελοπδνεημφκ, 
οπάνπεζ ιία ζεζνά ηνίζζιςκ παναβυκηςκ επζηοπμφξ μθμηθήνςζδξ υπςξ: 

 Ζ άιεζδ εκενβμπμίδζδ υθςκ ηςκ ιδπακζζιχκ οπμζηήνζλδξ ημο Γήιμο, πμο 
απμηεθεί απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα κα πνμπςνήζμοκ ηα ηνία ζηάδζα ηάεε 
πνμηεζκυιεκδξ πανέιααζδξ: ζπεδζαζιυξ / ιεθέηδ, οθμπμίδζδ, θεζημονβία.  

 Ο ααειυξ ηαζ νοειυξ οθμπμίδζδξ ηςκ πανειαάζεςκ πμο ζπεδζάγεζ μ Γήιμξ ηα 

επυιεκα πνυκζα: ιέηνα, ένβα ηαζ εκένβεζεξ, ηνζηήνζα επίδμζδξ 
(απμηεθεζιαηζηυηδηα, δζαπείνζζδ ηαζ πνδιαημδμηζηή εηηέθεζδ), δζαδζηαζία 
μθμηθήνςζδξ. Δίκαζ ζαθέξ, υηζ δ επίηεολδ ηςκ ζηναηδβζηχκ ηαζ εζδζηυηενςκ 
ζηυπςκ ημο Γήιμο εα δδιζμονβήζεζ εοκμσηυ πθαίζζμ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηαζ ηςκ 
πανειαάζεςκ ηδξ ηεκηνζηήξ Κοαένκδζδξ, εκηείκμκηαξ ηδκ ακαβηαζυηδηά ημοξ ηαζ 
αλζμπμζχκηαξ ηζξ εεηζηέξ ημοξ επζπηχζεζξ.  

 Αλζμπμίδζδ υθςκ ηςκ δοκαηχκ πδβχκ πνδιαημδυηδζδξ ζηα Δπζπεζνδζζαηά 
Πνμβνάιιαηα ημο ΔΠΑ ηαζ ζοκεπήξ δζενεφκδζδ κέςκ δοκαημηήηςκ π.π. ζε 
ημζκμηζηέξ πνςημαμοθίεξ. 

 Δηιεηάθθεοζδ υθςκ ηςκ δοκαηχκ ζοκενβζχκ ιε ένβα ηαζ εκένβεζεξ πμο 

πνδιαημδμημφκηαζ ιέζς ηςκ Δπζπεζνδζζαηχκ Πνμβναιιάηςκ.  

Οζ πανάβμκηεξ αοημί είκαζ δοκαηυκ κα επδνεάζμοκ ζδιακηζηά ηδκ επίηεολδ ηςκ 
ζηυπςκ ημο Γήιμο. Ζ οθμπμίδζδ ηςκ πανειαάζεςκ πμο ζπεδζάγεζ μ Γήιμξ 
ελανηάηαζ άιεζα ηυζμ απυ ημκ νοειυ οθμπμίδζδξ ηςκ ένβςκ πμο ακηζζημζπμφκ 
ζημοξ πανάβμκηεξ αοημφξ (ζοκημκζζιυξ δνάζεςκ ηαζ εκενβεζχκ, δζαδμπζηή 
οθμπμίδζδ ένβςκ) υζμ ηαζ απυ ηδ δζάποζδ ηδξ ηεπκμβκςζίαξ ηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ 
ηεπκζηήξ ηαζ επζζηδιμκζηήξ οπμζηήνζλδξ πμο πνυηεζηαζ κα παναζπεεμφκ.  

 

2.4.3 «Αμφικτυονίες» Αναπτυξιακός Οργανισμός Σοπικής 

Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία 

Η προοπτική των Αναπτυξιακών Οργανισμών Σοπικής Αυτοδιοίκησης  

Ζ κέα Γδιμηζηή ανπή ακηζθαιαακυιεκδ ηζξ οθζζηάιεκεξ ακάβηεξ ηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ 
πμο πανέπμοκ ηα δζαεέζζια πνδιαημδμηζηά ενβαθεία ηαζ ιέζα, ηαζ θαιαάκμκηαξ 
οπυρδ ημ κέμ εεζιζηυ πθαίζζμ βζα ηδκ ακαπηολζαηή πνμμπηζηή ηςκ Ονβακζζιχκ 
Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ (Ν.4674/2020), πνμπχνδζε άιεζα ηαζ ζε ζοκενβαζία ιε 
ημοξ υιμνμοξ Γήιμοξ, ζηδ έβνζζδ ηδξ ζφζηαζδξ ηαζ ζοιιεημπήξ ζημκ Ακαπηολζαηυ 
Ονβακζζιυ ηςκ Γήιςκ Λαιζέςκ, Αιθίηθεζαξ-Δθάηεζαξ, Γμιμημφ, Μαηναηχιδξ ηαζ 
ηοθίδαξ, ιε ηδκ επςκοιία «Ακθηθηπνλίεο Αλαπηπμηαθφο Οξγαληζκφο Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο Αλψλπκε Δηαηξεία» ιε ημκ δζαηνζηζηυ ηίηθμ «ΑΜΦΗΚΣΤΟΝΗΔ 
Α.Δ.» 
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Οζ Ακαπηολζαημί Ονβακζζιμί Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ (εθελήξ «Ακαπηολζαημί 
Ονβακζζιμί») είκαζ ακχκοιεξ εηαζνείεξ εζδζημφ ζημπμφ, μζ μπμίεξ θεζημονβμφκ οπέν 
ημο δδιμζίμο ζοιθένμκημξ, ζοιπνάηημοκ απυ ημζκμφ ιε ημοξ ΟΣΑ ζηδκ οθμπμίδζδ 
ηδξ ακαπηολζαηήξ πμθζηζηήξ ζε δδιμηζηυ, δζαδδιμηζηυ, πενζθενεζαηυ ή εονφηενμ 
πχνμ, ακάθμβα ιε ηζξ ηαηαζηαηζηέξ ημοξ πνμαθέρεζξ ηαζ έπμοκ ςξ ζημπυ ζδίςξ ηδκ 
επζζηδιμκζηή, ζοιαμοθεοηζηή ηαζ ηεπκζηή οπμζηήνζλδ ηςκ ΟΣΑ ηαζ ηςκ εκχζεχκ 
ημοξ, ηδκ οπμζηήνζλδ ηαζ εθανιμβή ηδξ ακαπηολζαηήξ πμθζηζηήξ ηςκ δήιςκ ηαζ ηςκ 
πενζθενεζχκ, ηδκ ςνίιακζδ ένβςκ οπμδμιήξ ηαζ ηδκ οθμπμίδζδ πμθζηζηχκ 
ημζκςκζηήξ ζοκμπήξ, ρδθζαηήξ ζφβηθζζδξ ηαζ αεζθυνμο ακάπηολδξ. Γζα ηδκ επίηεολδ 

ηςκ ζημπχκ ημοξ, μζ Ακαπηολζαημί Ονβακζζιμί ακαθαιαάκμοκ ηδκ εηηέθεζδ 
δνάζεςκ ηναηζηχκ εκζζπφζεςκ, αλζμπμζμφκ πνδιαημδμηζηά ενβαθεία ηαζ 
δζαπεζνίγμκηαζ ακαπηολζαηά, επεκδοηζηά ηαζ εζδζηά πνμβνάιιαηα, πνδιαημδμημφιεκα 
απυ εεκζημφξ ή εκςζζαημφξ πυνμοξ. 

Αναπτυξιακός Οργανισμός Σοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΜΥΙΚΣΤΟΝΙΕ 

Α.Ε.» - κοποί της Εταιρείας 

Οζ ζημπμί ημο δζαδδιμηζημφ Ακαπηολζαημφ Ονβακζζιμφ «ΑΜΦΗΚΣΤΟΝΗΔ Α.Δ.» 
είκαζ: 

1.Ζ επζζηδιμκζηή, ηεπκζηή ηαζ δζμζηδηζηή οπμζηήνζλδ ηςκ ιεθχκ ηδξ, ηαεχξ ηαζ 
άθθςκ Ονβακζζιχκ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ ηαζ θμνέςκ αοηχκ, θμνέςκ ημο 
Γδιμζίμο ημιέα, ζοκεηαζνζζιχκ ηαζ εκχζεςκ αοηχκ, επζζηδιμκζηχκ θμνέςκ, 
επζιεθδηδνίςκ, θμνέςκ ζοθθμβζηχκ ημζκςκζηχκ ή μζημκμιζηχκ ζοιθενυκηςκ, 
ηαεχξ ηαζ πνδιαημπζζηςηζηχκ ζδνοιάηςκ.  

2. Ζ πανμπή ηεπκζηχκ ηαζ ζοιαμοθεοηζηχκ οπδνεζζχκ δζαπείνζζδξ ηαζ αλζμπμίδζδξ 
αηίκδηδξ πενζμοζίαξ ηαεχξ ηαζ δ άζηδζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηςκ άνενςκ 182 ηαζ 
183 ημο κ. 4555/2018 (Α' 133).  

3. Ζ ακάθδρδ εηηέθεζδξ, επμπηείαξ ηζ επίαθερδξ δδιμζίςκ ιεθεηχκ ηαζ ένβςκ βζα 

θμβανζαζιυ ηςκ ιεθχκ ηδξ ηαζ άθθςκ ΟΣΑ πμο δεκ δζαεέημοκ ηεπκζηή επάνηεζα ή 
ηεπκζηυ πνμζςπζηυ ηαεχξ ηαζ δ οπμζηήνζλδ ηεπκζηχκ οπδνεζζχκ ηαζ οπδνεζζχκ 

δυιδζδξ ηςκ ιεθχκ ηδξ ηαζ άθθςκ ΟΣΑ ηαηά ηα μνζζεέκηα ζηα Άνενα 3 ηαζ 4 ημο 
Ν.4674/2020. 

4. Ζ ζοιιεημπή ηδξ Δηαζνείαξ ζημ ζπεδζαζιυ, εθανιμβή ηαζ οθμπμίδζδ 
Οθμηθδνςιέκςκ Υςνζηχκ Δπεκδφζεςκ (ΟΥΔ) πςνζηχκ ζηναηδβζηχκ ηαζ άθθςκ 
ζπεηζηχκ πμθζηζηχκ ζε ημπζηυ, πενζθενεζαηυ, εεκζηυ, εονςπασηυ ή ζε εονφηενμ 
βεςβναθζηυ πχνμ. 

5. Ζ πνμχεδζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ, μζημκμιζηήξ ηαζ βεκζηυηενα αζχζζιδξ ακάπηολδξ, 
ηαεχξ ηαζ δ ακάπηολδ δναζηδνζμηήηςκ πνμζηαζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ 
ακααάειζζδξ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ αοηχκ. 

6. Ζ ιεθέηδ, ηαηαβναθή, ένεοκα ηαζ αλζμθυβδζδ οθζζηάιεκςκ δμιχκ, ακαβηχκ ηαζ 
πνμαθδιάηςκ ζπεηζηά ιε ηδκ μζημκμιζηή, ημζκςκζηή ηαζ ακαπηολζαηή δναζηδνζυηδηα 
ζηδκ πενζμπή δναζηδνζμπμίδζδξ, μ ζπεδζαζιυξ ηαζ δ εθανιμβή απμηεθεζιαηζηχκ 

ιεευδςκ ηαζ δνάζεςκ βζα ηδκ ακααάειζζδ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ ηαζ ημκ 
ειπθμοηζζιυ ηδξ ημονζζηζηήξ ειπεζνίαξ, ηδκ ακάδεζλδ ημο ζζημνζημφ πθμφημο, ηδξ 
πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ ηαζ ηδξ πμθζηζζηζηήξ ηαοηυηδηαξ ηςκ ιεθχκ ηδξ, ηδκ ηυκςζδ 
ηδξ μζημκμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ απαζπυθδζδξ, ηδκ πνμζέθηοζδ επεκδφζεςκ ηαζ 
ηδ αεθηίςζδ ηςκ οπμδμιχκ ηαεχξ ηαζ δ ακάπηολδ κέςκ ιμνθχκ εκαθθαηηζημφ 
ημονζζιμφ. 

7. Ζ ζηήνζλδ ηαζ ακάπηολδ ηδξ αβνμηζηήξ μζημκμιίαξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα δ εκίζποζδ 
επεκδφζεςκ ηαζ δ ζηήνζλδ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ, δ ακάπηολδ δνάζεςκ αβνμηζημφ 
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ημονζζιμφ ηαζ ιζηνμιεζαίςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ζοκαηυθμοεα δ ζηήνζλδ ηαζ 
αλζμπμίδζδ ηςκ ημπζηά παναβυιεκςκ πνμσυκηςκ ηαζ δ εκίζποζδ ηδξ πνμζπάεεζαξ 
ιεηαπμίδζήξ ημοξ ζε επχκοια πμζμηζηά πνμσυκηα, ηαεχξ ηαζ δ ζφκδεζδ ημπζημφ 
παναβυιεκμο πνμσυκημξ ηαζ ημονζζηζηήξ οπδνεζίαξ.  

8. Ζ δζενεφκδζδ, ιεθέηδ ηαζ ζοκημκζζιυξ δζαδζηαζζχκ ηαζ ιδπακζζιχκ βζα ηδκ 
παναβςβή, ιεηαθμνά ηαζ πανμπή ηεπκμβκςζίαξ, οπδνεζζχκ ηαζ οπμζηήνζλδξ ζε 
θμνείξ ηαζ επζπεζνήζεζξ ηδξ αοημδζμίηδζδξ, ημο δδιμζίμο ηαζ ημο ζδζςηζημφ ημιέα ζε 
ακαπηολζαηά εέιαηα πνδιαημδυηδζδξ ένβςκ οπμδμιήξ, αζηζηήξ ακάπθαζδξ, 
ημζκςκζηχκ δνάζεςκ ηαζ αλζμπμίδζδξ ηδξ δδιμηζηήξ πενζμοζίαξ ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ 

αλζμπμίδζδ ηαζ οθμπμίδζδ εεκζηχκ, εονςπασηχκ ηαζ δζεεκχκ πνδιαημδμημφιεκςκ 
πνμβναιιάηςκ ζε ημπζημφξ, πενζθενεζαημφξ, εεκζημφξ ηζ εονςπασημφξ ζημπμφξ.  

9. Ο ζπεδζαζιυξ, εθανιμβή, οθμπμίδζδ, αλζμθυβδζδ ηαζ παναημθμφεδζδ εεκζηχκ, 
εονςπασηχκ ή δζεεκχκ πνδιαημδμημφιεκςκ πνμβναιιάηςκ ζοκαθχκ πνμξ ημοξ 
ζημπμφξ ημο ηαηαζηαηζημφ. 

10. Ζ δδιζμονβία πνμτπμεέζεςκ βζα ηδκ ζφιιεηνδ ακάπηολδ ηςκ ιεθχκ ηδξ απυ 
μζημκμιζηή, ημζκςκζηή ηαζ πμθζηζζηζηή άπμρδ, ιε αάζδ ηζξ ημπζηέξ δοκάιεζξ ηαζ 
πυνμοξ ζδζςηζημφξ ηαζ δδιυζζμοξ, ηαεχξ ηαζ ιε πυνμοξ ηαζ ιέζα ηδξ Δονςπασηήξ 
·κςζδξ ηαζ ημο Δθθδκζημφ Γδιμζίμο. 

11. Ο ζπεδζαζιυξ ηαζ οθμπμίδζδ δνάζεςκ ηαζ πνμβναιιάηςκ ημζκςκζηήξ πμθζηζηήξ, 
πμο απμζημπμφκ ζηδκ οπμζηήνζλδ ηαζ ημζκςκζηή θνμκηίδα ηδξ ανεθζηήξ, παζδζηήξ 
ηαζ ηνίηδξ δθζηίαξ, μ ζπεδζαζιυξ ηαζ εθανιμβή πμθζηζηχκ εκ βέκεζ ηαζ δνάζεςκ, πμο 
αθμνμφκ ζηδκ οπμζηήνζλδ ακένβςκ ή αηυιςκ πνμενπυιεκςκ απυ εοάθςηεξ 

ημζκςκζηά μιάδεξ ηαζ μ ζπεδζαζιυξ, εζζήβδζδ ηαζ ιένζικα βζα ηδκ εθανιμβή 
πμθζηζηχκ ηαζ δνάζεςκ πμο ζημπεφμοκ ζηδκ οπμζηήνζλδ ηαζ θνμκηίδα ηδξ οβείαξ ηςκ 
πμθζηχκ ηαζ ηδκ πνμαβςβή ηδξ ροπζηήξ οβείαξ.  

12. Ζ ακάπηολδ πνςημαμοθζχκ ηαζ δ δδιζμονβία οπμδμιχκ βζα ηδ ζηήνζλδ ηδξ 
επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ηαζ δ ιεθέηδ ηδξ αβμνάξ βζα θμβανζαζιυ επζπεζνήζεςκ ηαζ 
θμνέςκ ηδξ πενζμπήξ. 

13.Ζ ακάπηολδ επζζηδιμκζηδ́ξ δναζηδνζμ́ηδηαξ ηαζ ζοκενβαζζχκ ιε εηπαζδεοηζηά ηαζ 
ενεοκδηζηά ζδνφιαηα , δ πνήζδ εθανιμβχκ ηαζκμημιίαξ ηαζ κέςκ Σεπκμθμβζχκ 
Πθδνμθμνζηήξ ηαζ Δπζημζκςκζχκ ηαεχξ ηαζ δ ακάπηολδ δνάζεςκ ένεοκαξ ηαζ 
ακάπηολδξ. 

14. Ζ ζοιιεημπή ζε πνμβναιιαηζηέξ ζοιαάζεζξ, υπςξ ηαζ μ μνζζιυξ ηδξ ςξ 
Δκδζάιεζμο Φμνέα Γζαπείνζζδξ βζα ηδκ οθμπμίδζδ επζπεζνδζζαηχκ πνμβναιιάηςκ 

ηαζ δ ακάθδρδ ηάεε ζοκαθμφξ νυθμο, ζφιθςκα ιε ημοξ υνμοξ ηαζ πενζμνζζιμφξ ηδξ 
ζζπφμοζαξ κμιμεεζίαξ. 

15.Ζ ζφζηαζδ ηαζ δζαπείνζζδ Σαιείςκ Υανημθοθαηίμο βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ 
Μέζςκ Υνδιαημμζημκμιζηήξ Σεπκζηήξ ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ ηαζ ηςκ  
εονςπασηχκ ή παβηυζιζςκ εεζιχκ ή άθθςκ ακάθμβςκ ή ζοκαθχκ, εθυζμκ δεκ 
ένπμκηαζ ζε ακηίεεζδ πνμξ μπμζαδήπμηε εηάζημηε ζζπφμοζα δζάηαλδ κυιμο.                       

16.Ζ επζημζκςκία, εκδιένςζδ ηαζ πνμαμθή πθδνμθμνζχκ, δνάζεςκ ηαζ εκενβεζχκ 
δδιμζίμο εκδζαθένμκημξ βζα ηδκ πθδνμθυνδζδ ημο ημζκμφ, ηαεχξ ηαζ δ αλζμπμίδζδ 
Σεπκμθμβζχκ Πθδνμθμνίαξ ηαζ Δπζημζκςκίαξ.  

17.Ζ δζμνβάκςζδ εηδδθχζεςκ πμθζηζζηζημφ ηαζ αεθδηζημφ παναηηήνα, ηαεχξ ηαζ δ 
δζμνβάκςζδ ή ζοκδζμνβάκςζδ ζοκεδνίςκ, ζειζκανίςκ ηαζ άθθςκ εηδδθχζεςκ.  

18. Κάεε άθθμξ ζημπυξ ζοκαθήξ ή ζοκεπυιεκμξ ή ακαβηαία ζοιπθδνςιαηζηυξ ή 

οπμαμδεδηζηυξ ηςκ ακςηένς, αηυιδ ηαζ ιδ νδηχξ ηαημκμιαγυιεκμξ ή  
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ελεζδζηεουιεκμξ ζημ πανυκ, εθυζμκ δεκ ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ πνμξ μπμζαδήπμηε 
εηάζημηε ζζπφμοζα κυιζιδ δζάηαλδ.  

 

2.5 ΕΤΚΑΙΡΙΕ & ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΑΠΟ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ 

ΕΤΡΨΠΑΩΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Χξ βκςζηυ, μζ ααζζηέξ πδβέξ ηςκ εζυδςκ ηςκ ΟΣΑ είκαζ δ ηναηζηή επζπμνήβδζδ, μζ 
ημπζημί θυνμζ, ηα ηέθδ, δζηαζχιαηα ηαζ εζζθμνέξ, ηα έζμδα απυ επζπεζνδιαηζηή δνάζδ,  
απυ ηδ δδιμηζηή πενζμοζία ηαζ απυ δακεζζιυ. Οζ ηναηζηέξ επζπμνδβήζεζξ απμηεθμφκ 
ααζζηή πδβή πνδιαημδυηδζδξ ηςκ δαπακχκ ηδξ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ, ζηδκ 
Δθθάδα ηαζ δζεεκχξ, εκέπμκηαξ εεηζηά ηαζ ανκδηζηά ζδιεία. Απυ ηδκ ιία, ζηα 
ανκδηζηά, δεκ επζηνέπμοκ ημκ ιαηνμπνυεεζιμ πνμβναιιαηζζιυ ηςκ δνάζεςκ ηςκ 
Γήιςκ, δζυηζ δεκ έπμοκ ζηαεενή νμή. Γεκ ζοιαάθθμοκ μοζζαζηζηά ζηδκ 
εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ δδιμηχκ απέκακηζ ζηζξ ημπζηέξ πνμηθήζεζξ ηαζ ζοκηδνμφκ ηδ 
ζπέζδ ελάνηδζδξ ιε ηδκ ηεκηνζηή δζμίηδζδ. Απυ ηδκ άθθδ, ζηα εεηζηά, αιαθφκμοκ ηζξ 

δδιμζζμκμιζηέξ ακζζυηδηεξ ιεηαλφ ηςκ ΟΣΑ, ελαζθαθίγμοκ έκα εθάπζζημ επίπεδμ 
πανεπυιεκςκ δδιμζίςκ αβαεχκ/ οπδνεζζχκ ηαζ δζμνεχκμοκ ηζξ εκδεπυιεκεξ 
ελςηενζηέξ επζδνάζεζξ απυ ηζξ ακαπηολζαηέξ ακζζυηδηεξ. Με δεδμιέκμ υηζ ηα έζμδα 
ηαζ μζ επζπμνδβήζεζξ ηςκ Γήιςκ είκαζ πενζμνζζιέκα, ηαθμφκηαζ μζ ημπζηέξ δζμζηήζεζξ 
κα έπμοκ ιζα πμθφ ηαθή βκχζδ ηςκ δοκδηζηχκ πδβχκ εφνεζδξ ή δζεηδίηδζδξ 
πνδιαημδμηήζεςκ, χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα ζπεδζάγμοκ ηαζ οθμπμζμφκ ηζξ 
απαναίηδηεξ ακαπηολζαηέξ δνάζεζξ. 

2.5.1 Εθνικοί & Ευρωπαϊκοί Πόροι 

ε υηζ αθμνά ηζξ πνδιαημδμηήζεζξ απυ εζληθνχο πφξνπο, μζ Γήιμζ ιπμνμφκ κα 
ακαηνέλμοκ ζηα ηνέπμκηα ηαζ επυιεκα πνμβνάιιαηα:  

 Τπμονβείμ Δζςηενζηχκ, Νέμ Πνυβναιια ·νβςκ ηαζ Γνάζεςκ Ακάπηολδξ ηαζ 
Αθθδθεββφδξ ζηδκ Αοημδζμίηδζδ «Ακηχκδξ Σνίηζδξ» 

 Πνάζζκμ ηαιείμ (Αζηζηή ακαγμςβυκκδζδ, Σμπζηά πςνζηά ζπέδζα, Κμζκυπνδζημζ 

πχνμζ ζηζξ πυθεζξ, Καζκμηυιεξ δνάζεζξ, ηηθ),  

 Τπμονβείμ Πενζαάθθμκημξ (Δκενβεζαηή ακααάειζζδ δδιμζίςκ ηηζνίςκ ΖΛΔΚΣΡΑ,  

 Τπμονβεία Δζςηενζηχκ, Δνβαζίαξ, Οζημκμιζηχκ (κέα ηιήιαηα παζδζηήξ/ανεθζηήξ 
θνμκηίδαξ) 

 Τπμονβείμ Δνβαζίαξ (ημζκςθεθή ενβαζία ΟΑΔΓ)  

 Σαιείμ παναηαηαεδηχκ ηαζ δακείςκ βζα επζπμνήβδζδ ιεθεηχκ ςνίιακζδξ ένβςκ 
ΟΣΑ 

 Τπμονβείμ Πμθζηζζιμφ (επζπμνήβδζδ θεζηζαάθ ηαζ πμθοεειαηζηχκ δνάζεςκ, 

πνμζααζζιυηδηα ΑΜΔΑ ζημκ πμθζηζζιυ)  

Απυ ηα επξσπατθά ηαζ δηεζλή πνμβνάιιαηα, μζ Γήιμζ ιπμνμφκ κα εζηζάζμοκ 
εκδεζηηζηά ζηδκ ηαηάνηζζδ ακηαβςκζζηζηχκ αθθά ηαζ άθθμο παναηηήνα πνμηάζεςκ 
βζα: 

 EUROPE FOR CITIZENS 2014 – 2020 

 Πνυβναιια "Ονίγμκηαξ 2020" 

 Πνυβναιια Γζηαζχιαηα, Ηζυηδηα ηαζ Ηεαβέκεζα, 2014 – 2020 
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 Πνυβναιια "Γδιζμονβζηή Δονχπδ" 2014-2020 

 EaSI: Απαζπυθδζδ ηαζ ηδκ Κμζκςκζηή Καζκμημιία 

 ERASMUS + 2020 

 ELENA: European Local ENergy Assistance 

 Urbact 

 LIFE 

 Urban Innovative Actions 

 Σαιείμ Δονςπασηήξ Βμήεεζαξ βζα ημοξ Απυνμοξ (ΣΔΒΑ)  

 Σαιείμ Αζφθμο, Μεηακάζηεοζδξ ηαζ ·κηαλδξ 2014-2020 

Δπζπνυζεεηεξ δοκαηυηδηεξ δίκμοκ ηα παναηάης πνδιαημδμηζηά ενβαθεία:  

 Σαιείμ Τπμδμιχκ βζα ημοξ Θειαηζημφξ ζηυπμοξ 4 ηαζ 6  ημο ΔΠΑ 2014 -2020 

 Crowdfunding: Υνδιαημδυηδζδ απυ ημ πθήεμξ: Ζ ζοιιεημπζηή πνδιαημδυηδζδ 
είκαζ ιεβάθδξ ζδιαζίαξ ζοκδοάγεζ πανειαάζεζξ ζε ηαίνζμοξ ημιείξ βζα ημοξ ΟΣΑ 
ηαζ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημοξ ημπζημφξ θμνείξ κα ανμοκ κέμοξ ηνυπμοξ 

ακαγήηδζδξ επεκδφζεςκ ηαζ εφνεζδξ πυνςκ βζα δνάζεζξ. Ζ οθμπμίδζδ ηδξ 
πθαηθυνιαξ βζα έκα Γήιμ απμηεθεί ιζα ιμκαδζηή ζηναηδβζηή εοηαζνία ιε απηά 
μθέθδ ζε αναποπνυεεζιμ ηαζ ιαηνμπνυεεζιμ επίπεδμ.  

 οιπνάλεζξ Γδιμζίμο – Ηδζςηζημφ ημιέα ΓΗΣ 

 οιαάζεζξ Δκενβεζαηήξ Απυδμζδξ ΔΑ, επζηνέπμοκ ηδ πνδιαημδυηδζδ ιέηνςκ 
εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ιέζς πνμαθεπυιεκςκ ιεζχζεςκ ημο εκενβεζαημφ 
ηυζημοξ. 

 οιαάζεζξ παναπχνδζδξ, είκαζ έκα είδμξ εηαζνζηήξ ζπέζδξ ιεηαλφ ημο δδιυζζμο 
ημιέα ηαζ ιζαξ (ζοκήεςξ) ζδζςηζηήξ εηαζνείαξ πμο έπεζ απμδείλεζ ηδκ 
πνμζηζεέιεκδ αλία ηδξ ζε έκακ ζοβηεηνζιέκμ ημιέα, (ππ οθμπμίδζδ ένβςκ 
οπμδμιήξ). 

 Γακεζμδυηδζδ απυ Σαιείμ Παναηαηαεδηχκ ηαζ Γακείςκ (Υνδιαημδμηζηυ 
Πνυβναιια Ηδίςκ Πυνςκ, Ακααάειζζδ Γδιμηζημφ Οδμθςηζζιμφ, 

Ακαπνδιαημδυηδζδ Γακείςκ, Γάκεζα ΔΣΔπ - ΣΠ&Γ, Δκενβεζαηυξ οιρδθζζιυξ, 
Ακηζηαηάζηαζδ Δλμπθζζιμφ Καεανζυηδηαξ, Πνυβναιια Απαθθμηνζχζεςκ, 
Υνδιαημδυηδζδ Μεθεηχκ). 

2.5.2 Πρόγραμμα «Αντώνης Σρίτσης» 

Σμ Πνυβναιια «Ακηχκδξ Σνίηζδξ» εα πνδιαημδμηδεεί απυ ημ Σαιείμ 

Παναηαηαεδηχκ ηαζ Γακείςκ ηαζ ηδκ Δονςπασηή Σνάπεγα Δπεκδφζεςκ ιε 
δοκαηυηδηα αφλδζδξ ηδξ πνδιαημδυηδζδξ, εάκ οπάνλεζ ακάθμβδ γήηδζδ απυ ημοξ 
Γήιμοξ ηαζ ηζξ Πενζθένεζεξ. Σμ πνυβναιια αθμνά ηδκ ηαηαζηεοή ένβςκ ζδίςξ ζημοξ 
ημιείξ ηςκ οπμδμιχκ, ηδξ ρδθζαηήξ ζφβηθζζδξ, ηδξ αζχζζιδξ ακάπηολδξ, 
πνμζηαζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ πνμιήεεζα αβαεχκ ηαζ οπδνεζζχκ 
πμθζηζηήξ πνμζηαζίαξ ηαζ πνμζηαζίαξ ηδξ δδιυζζαξ οβείαξ ηαζ εζδζηυηενα ηδκ άνζδ 
ηςκ μζημκμιζηχκ επζπηχζεςκ απυ ηδ δζαζπμνά ημο ημνςκμσμφ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ 
εηηέθεζδ δνάζεςκ ηαζ πνςημαμοθζχκ ημζκςκζηήξ ζοκμπήξ ηαζ αθθδθεββφδξ. 
οβηεηνζιέκα, μζ πνμηεναζυηδηεξ ημο κέμο ακαπηολζαημφ πνμβνάιιαημξ είκαζ:  

1) Ζ πνμζηαζία ηδξ γςήξ ηαζ ηδξ δδιυζζαξ οβείαξ ηαζ αζθάθεζαξ. Δδχ 
πενζθαιαάκμκηαζ ηάεε δνάζδ – πανέιααζδ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ πακδδιίαξ ημο 
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ημνςκμσμφ. Δπίζδξ, ένβα ηαζ ζδιακηζηέξ πανειαάζεζξ πμθζηζηήξ πνμζηαζίαξ ιε 
ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηδκ  ακηζπθδιιονζηή πνμζηαζία ζε υθδ ηδ πχνα.  

2) Ζ πμζυηδηα γςήξ ηαζ δ εφνοειδ θεζημονβία ηςκ πυθεςκ, ηδξ οπαίενμο, ηςκ 
μζηζζιχκ (ηαηαζηεοή ααζζηχκ ένβςκ οπμδμιήξ ζε ηνίζζιμοξ ημιείξ υπςξ δ 
φδνεοζδ ηαζ δ απμπέηεοζδ, ηαζ εκίζποζδ ηδξ δζμζηδηζηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ ΟΣΑ, πνμξ 
άιεζμ υθεθμξ ηςκ πμθζηχκ). Καζ δίπθα ζε αοηά, ηαζ δ ιένζικα βζα ηδ ζίηζζδ ηαζ 
θνμκηίδα ηςκ αδέζπμηςκ ηεηνάπμδςκ θίθςκ ιαξ.  

3) Σμ πενζαάθθμκ (αζχζζιδ ακάπηολδ ιε έκημκμ πενζααθθμκηζηυ απμηφπςια, 
εκίζποζδ πνμβναιιάηςκ ακαηφηθςζδξ ζηδκ πδβή, δνάζεζξ ελμζημκυιδζδξ 

εκένβεζαξ, δζαπείνζζδ οδάηςκ, οβνχκ ηαζ ζηενεχκ απμαθήηςκ η.α.),  

4) Ζ ρδθζαηή ζφβηθζζδ [ηεπκμθμβίεξ πθδνμθμνζηήξ ηαζ επζημζκςκζχκ (ΣΠΔ), 
εθανιμβέξ δζαδζηηφμο ηςκ πναβιάηςκ (Internet of Things), έλοπκεξ ρδθζαηέξ 
ηεπκμθμβίεξ, ιε εθανιμβή ζηδκ ημπζηή δζμζηδηζηή πναηηζηή ηαζ ηδκ ηαεδιενζκυηδηα 
ηςκ πμθζηχκ ηαζ ζηυπμ ημκ ιεηαζπδιαηζζιυ ηςκ πυθεςκ ζε «έλοπκεξ πυθεζξ»],  

5) παζδεία, πμθζηζζιυξ, ημονζζιυξ ηαζ αεθδηζζιυξ (ακέβενζδ ζπμθείςκ, αλζμπμίδζδ 
δδιμηζηήξ πενζμοζίαξ , εκαθθαηηζηυξ ημονζζιυξ),  

6) Ζ ημζκςκζηή ζοκμπή ηαζ αθθδθεββφδ ιε δνάζεζξ ημζκςκζηήξ πνμζηαζίαξ ηαζ 
εζδζηχκ πνμβναιιάηςκ βζα εοπαεείξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ. Δδχ εκηάζζμκηαζ ηζ ένβα 
υπςξ ακέβενζδ ηαζ εηζοβπνμκζζιυξ ανεθμκδπζαηχκ ζηαειχκ, βζαηί ζηδνίγμοιε ηδκ 
μζημβέκεζα ηαζ ηα κέα γεοβάνζα, αθθά ηαζ πνμβνάιιαηα ιε ααζζηή ζηυπεοζδ ηδκ άνζδ 
ημο ημζκςκζημφ απμηθεζζιμφ, 

7) Γνάζεζξ ηεπκζηήξ αμήεεζαξ ηςκ δζηαζμφπςκ βζα ηδκ εθανιμβή ημο Πνμβνάιιαημξ. 

2.5.3 ΕΠΑ 2014 – 2020 (ΠΕΠ τερεάς Ελλάδας) 

Πένα απυ ηζξ πνμακαθενεείζεξ πδβέξ πνδιαημδυηδζδξ, ααζζηή πδβή εφνεζδξ 
πυνςκ βζα ημοξ ΟΣΑ ςξ δοκδηζημί δζηαζμφπμζ, παναιέκμοκ μζ πνμτπμθμβζζιμί ηαζ μζ 
δνάζεζξ ηςκ Αλυκςκ πνμηεναζυηδηαξ ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ ηδξ 

Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ 2014-2020. Ακαθοηζηυηενα, μζ Γήιμζ δφκακηαζ κα 
δζενεοκήζμοκ ηζξ παναηάης ακαπηολζαηέξ πνςημαμοθίεξ ημο ΠΔΠ(έπμοκ 
μιαδμπμζδεεί ακά εονφηενδ ηαηδβμνία πμθζηζηήξ) ηαζ κα ηζξ ζοκδέζμοκ ιε ηζξ ημπζηέξ 
ακάβηεξ, πνμηθήζεζξ ηαζ ζηυπμοξ πμθζηζηήξ ηδξ αοημδζμίηδζδξ. 

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας – καινοτομίας – ανταγωνιστικότητας 

Οζ επζπεζνήζεζξ ηδξ πενζμπήξ ακαθμνάξ δφκαηαζ κα αλζμπμζήζμοκ ηζξ δνάζεζξ πμο 
εκηάζζμκηαζ ηαζ πνμηδνφζζμκηαζ ζημοξ Άλμκεξ Πνμηεναζυηδηαξ (ΑΠ) 1, 2 ηαζ 3. ημκ 
ΑΠ 1, ζηζξ ανπέξ ημο Β ελαιήκμο ημο 2018 εκενβμπμζήεδηε δ δνάζδ ‗Δκίζποζδ 
πεδίςκ ·νεοκαξ, Σεπκμθμβζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Καζκμημιίαξ ζε ημιείξ ηδξ RIS3‘, ιε 
ηδ δδιμζίεοζδ ηδξ Πνυζηθδζδξ ζοκμθζημφ φρμοξ 5 εη.€ (Γ.Γ.), δ δζαδζηαζία ηδξ 
οπμαμθήξ πνμηάζεςκ μθμηθδνχεδηε εκηυξ ημο 2018 ηαζ λεηίκδζε δ δζαδζηαζία ηδξ 
αλζμθυβδζδξ. ημκ ΑΠ 2, έπεζ εκενβμπμζδεεί δ πνυζηθδζδ βζα ηδ δνάζδ ‗Δκίζποζδ 
πμθφ ιζηνχκ ηαζ ιζηνχκ επζπεζνήζεςκ ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ βζα ημκ 
εηζοβπνμκζζιυ ημοξ ιέζς ηδξ πνήζδξ Σεπκμθμβζχκ Πθδνμθμνζηήξ ηαζ Δπζημζκςκίαξ 
(ΣΠΔ) ηαεχξ ηαζ ζοζηδιάηςκ αοημιαηζζιμφ‘. ημκ ΑΠ 3, έπεζ ήδδ εκηαπεεί ημ ένβμ 

ηδξ ίδνοζδξ ημο Κέκηνμο Τπμζηήνζλδξ Δπζπεζνήζεςκ (ΚΤΔ), ημ μπμίμ εκδιενχκεζ ηαζ 
οπμζηδνίγεζ ηζξ επζπεζνήζεζξ, έπεζ εκενβμπμζδεεί ημ Σαιείμ Δπζπεζνδιαηζηυηδηαξ ΗΗ ηαζ 
ιε πυνμοξ ημο ΠΔΠ, εκχ πανάθθδθα έπμοκ εκενβμπμζδεεί μζ δνάζεζξ βζα ημκ 
εηζοβπνμκζζιυ ηςκ ιεζαίςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ βζα ηδ θεζημονβία κέςκ ημονζζηζηχκ 
ιζηνμιεζαίςκ επζπεζνήζεςκ. Ο μνζζιυξ ημο ΔΦΔΠΑΔ απυ ηδ Γζαπεζνζζηζηή ανπή  
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(ΓΑ)ημο ΠΔΠ, ςξ εκδζάιεζμ θμνέα δζαπείνζζδξ, ακαιέκεηαζ κα δζεοημθφκεζ ηδ 
δδιμζίεοζδ ακάθμβςκ δνάζεςκ ζηήνζλδξ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ. 

Προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη φυσικού/ δομημένου 

περιβάλλοντος και πολιτισμού 

Οζ ημπζηέξ αοημδζμζηήζεζξ ιπμνμφκ κα αλζμπμζήζμοκ ηζξ δνάζεζξ ηςκ ΑΠ 4,5 ηαζ 6. 
ημκ ΑΠ 4, βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ζδζςηζηχκ ηηζνίςκ έπεζ 
εκενβμπμζδεεί ημ Σαιείμ Δλμζημκμιχ ΗΗ, εκχ δ ΓΑ έπεζ εκενβμπμζήζεζ ακηίζημζπδ 
δνάζδ. πεηζηά ιε ηδκ εκενβεζαηή ακααάειζζδ ηςκ δδιμζίςκ ηηζνίςκ ανίζηεηαζ ζε 
ζζπφ πνυζηθδζδ βζα ένβα ακααάειζζδξ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ηαζ 
ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ ζε δδιυζζα ηηίνζα ζηζξ πενζμπέξ πανέιααζδξ ηςκ 
ηναηδβζηχκ Βζχζζιδξ Αζηζηήξ Ακάπηολδξ (ΒΑΑ). ημκ ΑΠ 5, ανίζηεηαζ ζε ζζπφ 
πνυζηθδζδ βζα ένβα πνμζηαζίαξ απυ θαζκυιεκα πθδιιονχκ ζηζξ αζηζηέξ ηαζ 
πενζαζηζηέξ πενζμπέξ πανέιααζδξ ηςκ ηναηδβζηχκ Βζχζζιδξ Αζηζηήξ Ακάπηολδξ 
(ΒΑΑ). ημκ ΑΠ 6, έπεζ εκενβμπμζδεεί δνάζδ βζα ηζξ οπμδμιέξ δζαπείνζζδξ 
απμαθήηςκ, υπςξ ηαζ δνάζδ βζα ένβα ελμζημκυιδζδξ ηαζ ακααάειζζδξ ηδξ 

πμζυηδηαξ ημο πυζζιμο κενμφ. Δπίζδξ, ανίζηεηαζ ζε ζζπφ δ δνάζδ βζα ηδ δζαπείνζζδ 
αζμαπμαθήηςκ αθθά ηαζ δνάζδ βζα ηδ δδιζμονβία ‗Πνάζζκςκ διείςκ‘. ημκ ημιέα 
ημο πμθζηζζιμφ ζε ζφκδεζδ ιε ημ πενζαάθθμκ ηαζ ημονζζιυ, επμοκ εκενβμπμζδεεί 
δνάζεζξ βζα ηδκ αλζμπμίδζδ πμθζηζζηζημφ/θοζζημφ απμεέιαημξ βζα ηδκ ημονζζηζηή 
πνμαμθή ηδξ Πενζθένεζαξ. οιπθδνςιαηζηά, ζημ πθαίζζμ ηςκ Οθμηθδνςιέκςκ 
Υςνζηχκ Δπεκδφζεςκ (ΟΥΔ), πνυζθαηα εβηνίεδηε ημ πέδζμ δνάζδξ βζα 
ηδκΠμθζηζζηζηή, Πενζααθθμκηζηή, Σμονζζηζηή Γζαδνμιή ηδξ Πενζθένεζαξ. Ίζμκ αθμνά 
ζηδκ αεθηίςζδ ημο αζηζημφ πενζαάθθμκημξ, μζ δνάζεζξ πνμςεμφκηαζ ιέζα απυ ηζξ 
ΒΑΑ ηδξ Πενζθένεζαξ (1. Γήιμο Λαιζέςκ, 2. Γήιμο Υαθηζδέςκ, 3. Γήιςκ 
Λεααδέςκ, Θδααίςκ ηαζ Αθζάνημο-Θεζπζέςκ). Ζ ζηήνζλδ ηδξ αζμιδπακζηήξ 
ιεηάααζδξ ιε απμδμηζηή πνήζδ πυνςκ εκηάζζεηαζ ζηδκ ΟΥΔ Αζςπμφ.  

Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών 

ημκ ΑΠ 7, οθμπμζμφκηαζ ένβα βζα ηδ αεθηίςζδ ή ηαηαζηεοή πενζθενεζαηχκ 
ζοκδέζεςκ ιε ηα ΓΔΓ-Μ, υπςξ ηαζ βζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ οθζημηεπκζηήξ οπμδμιήξ βζα 
ηδκ αεθηίςζδ ηδξ αζθάθεζαξ ζημοξ πνήζηεξ μδζημφ δζηηφμο. Σμ ένβμ βζα ηδκ 

ακάπηολδ δζηηφςκ δζακμιήξ Φοζζημφ Αενίμο Μέζδξ ηαζ Υαιδθήξ Πίεζδξ ανίζηεηαζ ζε 
ελέθζλδ.  

τήριξη της βιώσιμης απασχόλησης 

ημκ ΑΠ 8, ανίζηεηαζ ζε ζζπφ δνάζδ βζα ηδκ ηαηάνηζζδ ηαζ πζζημπμίδζδ βκχζεςκ ηαζ 
δελζμηήηςκ ενβαγμιέκςκ ημο ζδζςηζημφ ημιέα ζηδκ Πενζθένεζα. Γζα ημκ πανυκηα 
ημιέα πμθζηζηήξ οπάνπεζ αηυια ζδιακηζηυ πενζεχνζμ εκενβμπμίδζδξ δνάζεςκ, αθμφ 
ακαιέκεηαζ κα πνμςεδεμφκ ηονίςξ ιέζα απυ ηζξ ΟΥΔ.  

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – 

στήριξη της εκπαίδευσης  

ημ πθαίζζμ ημο ΑΠ 9, πνδιαημδμημφκηαζ απυ ημ ΔΣΠΑ δνάζεζξ ελμπθζζιμφ ηαζ 
οπμδμιχκ βζα ηδκ οβεία ηαζ ημζκςκζηέξ οπδνεζίεξ βεκζηυηενα. ημκ ΑΠ 10, ιε 
πνδιαημδυηδζδ απυ ημ ΔΚΣ, έπεζ εκενβμπμζδεεί πθδεχνα δνάζεςκ ημζκςκζηήξ 
ζηήνζλδξ ηαζ εκζςιάηςζδξ αηυιςκ πμο ακήημοκ ζε εοάθςηεξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ. 
·πμοκ εηδμεεί πνμζηθήζεζξ βζα δνάζεζξ πμο αθμνμφκ ζε οπδνεζίεξ πνμζπμθζηήξ 



ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑ ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΛΑΜΙΕΩΝ  

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΟ  

211/280 

 

αβςβήξ, ζηδ θνμκηίδα αηυιςκ ιε ακαπδνία, ζε οπδνεζίεξ πνμζπμθζηήξ αβςβήξ 
/εηπαζδεοηζηήξ οπμζηήνζλδξ βζα παζδζά ιε ακαπδνία ή εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ, 
ζηδκ πανμπή οπδνεζζχκ πνςημαάειζαξ θνμκηίδαξ οβείαξ ηαζ ροπζηήξ οβείαξ, ηαζ ζε 
οπδνεζίεξ βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηςκ ελανηήζεςκ. ·νβα ακααάειζζδξ ηςκ 
εηπαζδεοηζηχκ οπμδμιχκ εκηάζζμκηαζ ζημκ ΑΠ 11 ημο ΠΔΠ.  

2.5.4 ΕΠΑ Προγραμματικής Περιόδου 2021– 2027 

Ο ζπεδζαζιυξ, δ πνμχεδζδ ηαζ δ οθμπμίδζδ ηδξ ζηναηδβζηήξ βζα ηδκ πενζμπή εκυξ 
Γήιμο, μθείθεζ κα ιδκ απμηεθείηαζ απυ απμζπαζιαηζηέξ πανειαάζεζξ, ζημ πθαίζζμ 
ιυκμ ηδξ πανμφζαξ πνδιαημδμηζηήξ πενζυδμο, αθθά κα πενζθαιαάκεζ έκακ 
πνμμπηζηυ ηαζ δοκαιζηυ ζπεδζαζιυ, πμο κα δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ηδξ ακαπηολζαηήξ 
ζοκέπεζαξ, ιε μθμηθδνςιέκδ πνμεημζιαζία ζηζξ πνδιαημδμηζηέξ δοκαηυηδηεξ πμο εα 
πνμζθένεζ δ κέα πνμβναιιαηζηή πενίμδμξ 2021-2027. ηδκ επυιεκδ πενίμδμ, μζ 11 
εειαηζημί ζηυπμζ ημο Κμζκμφ ηναηδβζημφ Πθαζζίμο ηδξ Πμθζηζηήξ οκμπήξ 2014-2020 
εκμπμζμφκηαζ ζε πέκηε (5) ηυπμοξ Πμθζηζηήξ (Π). Οοζζαζηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε 

ηδκ ηνέπμοζα πενίμδμ, απμηεθεί ημ βεβμκυξ υηζ δ πςνζηή ακάπηολδ ιεηαηνέπεηαζ ζε 
έκακ δζαηνζηυ ηυπμ Πμθζηζηήξ «Μζα Δονχπδ πζμ ημκηά ζημοξ πμθίηεξ». Οπυηε ηαζ ηα 
ενβαθεία ηςκ Οθμηθδνςιέκςκ Υςνζηχκ Δπεκδφζεςκ ακαιέκεηαζ κα απμηηήζμοκ 
πενζζζυηενδ αανφηδηα. ημ πθαίζζμ αοηυ, δ πμθζηζηή ζοκμπήξ ζηδνίγεζ δζαηνζηά ηζξ 
ακαπηολζαηέξ ζηναηδβζηέξ πμο ηαηανηίγμκηαζ ζε ημπζηυ επίπεδμ ηαζ εκζζπφεζ ημκ νυθμ 
ηςκ ημπζηχκ ανπχκ. Οζ πέκηε (5) ηυπμζ Πμθζηζηήξ (Π) ηδξ επυιεκδξ πενζυδμο είκαζ 
μζ παναηάης: 

Π1: Μζα ελοπκυηενδ Δονχπδ — ηαζκμηυιμξ ηαζ έλοπκμξ μζημκμιζηυξ 
ιεηαζπδιαηζζιυξ 

Π2: Μζα πζμ «πνάζζκδ» Δονχπδ ιε παιδθέξ εηπμιπέξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα  

Π3: Μζα πζμ δζαζοκδεδειέκδ Δονχπδ — ηζκδηζηυηδηα ηαζ πενζθενεζαηέξ 
δζαζοκδέζεζξ ΣΠΔ 

Π4: Μζα πζμ ημζκςκζηή Δονχπδ — οθμπμίδζδ ημο εονςπασημφ ποθχκα ημζκςκζηχκ 
δζηαζςιάηςκ 

Π5: Μζα Δονχπδ πζμ ημκηά ζημοξ πμθίηεξ ηδξ — αζχζζιδ ηαζ μθμηθδνςιέκδ 
ακάπηολδ ηςκ αζηζηχκ, αβνμηζηχκ ηαζ πανάηηζςκ πενζμπχκ πάνδ ζε ημπζηέξ 
πνςημαμοθίεξ. 
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3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ 

ΚΑΣΑΣΑΗ 

Ζ αλζμθυβδζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ πενζμπήξ ηαζ ημο εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ ημο 
Γήιμο Λαιζέςκ εα πναβιαημπμζδεεί ιε ηδ ιέεμδμ ακάθοζδξ εζςηενζημφ ηαζ 
ελςηενζημφ πενζαάθθμκημξ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). 
Ζ ζοβηεηνζιέκδ ιέεμδμξ εκημπίγεζ ηαζ ηαηαβνάθεζ ηα εζςηενζηά δοκαηά (strengths) 
ηαζ αδφκαηα (weaknesses) ζδιεία ημο ελεηαγυιεκμο «ακηζηεζιέκμο» (μνβακζζιυξ, 
βεςβναθζηή πενζμπή, ηθπ.) ηαζ ηα ζοζπεηίγεζ ιε ηζξ εοηαζνίεξ (opportunities) ηαζ ηζξ 
απεζθέξ (threats) πμο πνμηφπημοκ απυ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ ημο. Ο εκημπζζιυξ 

ηςκ δοκαηχκ ηαζ ηςκ αδοκάηςκ ζδιείςκ, ηςκ εοηαζνζχκ ηαζ ηςκ απεζθχκ απμηεθεί 
ααζζηυ ενβαθείμ βζα ημ ζηναηδβζηυ ζπεδζαζιυ ακάπηολδξ ημο «ακηζηεζιέκμο», ηαεχξ 
πνμζδζμνίγεζ ηαηδβμνίεξ πζεακχκ ζηυπςκ ζηδκ: 

 Αλζμπμίδζδ ηςκ δοκαηχκ ζδιείςκ ηαζ ηςκ εοηαζνζχκ βζα ηδ δδιζμονβία 
ζοβηνζηζημφ πθεμκεηηήιαημξ. 

 Ακηζιεηχπζζδ ηςκ αδοκαιζχκ ηαζ ηςκ απεζθχκ (ηζκδφκςκ) βζα ηδκ απμθοβή 

ζοβηνζηζημφ ιεζμκεηηήιαημξ. 

ηδ ζοκέπεζα πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ακάθοζδξ SWOT βζα ηδκ 
οθζζηάιεκδ ηαηάζηαζδ ηδξ πενζμπήξ ηαζ ημο εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ ημο Γήιμο 
Λαιζέςκ. ημ ηέθμξ, ηαεμνίγμκηαζ μζ ακαπηολζαηέξ πνμηεναζυηδηεξ βζα ημ Γήιμ 
(πενζμπήξ ηαζ εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ) ιε αάζδ ηα ηνίζζια γδηήιαηα πμο 
πνμηφπημοκ απυ ηδκ ακάθοζδ SWOT. 

3.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ – ΕΝΣΟΠΙΜΟ ΚΡΙΙΜΨΝ ΖΗΣΗΜΑΣΨΝ ΣΟΠΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

3.1.1 Αξιολόγηση Εξωτερικού περιβάλλοντος (S.W.O.T. Ανάλυση)  
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Πίλαθαο 23: SWOT Αλάιπζε εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο Γήκνπ Λακηέσλ 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΨΗ 

Ενόηηηες: Φσζικό Περιβάλλον, Οικιζηικό Περιβάλλον, Τετνικές Υποδομές (Υποδομές Μεηαθορών, Περιβαλλονηικές 
Υποδομές, Υποδομές Διατείριζη Υδάηινων Πόρων, Υποδομές Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιακές Υποδομές)  

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 

 

 Κεκηνμαανήξ εέζδ ημο Γήιμο ζημκ εεκζηυ βεςβναθζηυ πχνμ ηαζ ζημ 
ζφζηδια δζεεκχκ ηαζ εεκζηχκ ιεηαθμνχκ 

 Γεζηκίαζδ ιε ηδκ Μδηνμπμθζηζηή Πενζθένεζα Αηηζηήξ  

 διακηζηέξ οδάηζκεξ εηηάζεζξ ιε ζδιακηζηυ βεςιμνθμθμβζηυ, 
πενζααθθμκηζηυ νυθμ πμο δδιζμονβμφκ ακαπηολζαηέξπνμμπηζηέξ 

 Ηδζαίηενδξ αλίαξ μζημζοζηήιαηα πνμζηαηεουιεκα απυ ηδκ Δεκζηή ηαζ ηδ 
Γζεεκή Νμιμεεζία (πενζμπέξ NATURA, ηαηαθφβζα άβνζαξ γςήξ, 

οβνυημπμζ, η.θ.π.) 

 Τρδθυ βεςεενιζηυ ηαζ αζμθζηυ δοκαιζηυ 

 Ηηακμπμζδηζηή δζαζφκδεζδ ηςκ μζηζζιχκ ηδξ πενζμπήξ  

 πανλδ αλζυθμβςκ μζηζζηζηχκ ηέκηνςκ πένακ ηςκ οπανπμοζχκ Αζηζηχκ 
Πενζμπχκ 

 διακηζηυξ πενζααθθμκηζηυξ ηαζ θοζζηυξπθμφημξ  

 Ηηακμπμζδηζηυ οδνεοηζηυ δίηηομ ηαζ ηαθή πμζυηδηα κενμφ  

 Ηηακμπμζδηζηή ακάπηολδ ημο ηδθεπζημζκςκζαημφ δζηηφμο  

 Ο Μαθζαηυξ απμηεθεί έκακ απυ ημοξ δφμ ηαθφηενμοξ ζπεομβεκκδηζημφξ 

 

 Κίκδοκμξ οπμαάειζζδξ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ πυνςκ ηαζ ηςκ 
μζημζοζηδιάηςκ ηδξ πενζμπήξ θυβς ηδξ έθθεζρδξ ιδπακζζιχκ 
πνμζηαζίαξ ημοξ, ηδξ ιδ έβηαζνδξ εθανιμβήξ ημο εεζιζημφ 
πθαζζίμο ηαζ ηδξ ηαεοζηένδζδξ οθμπμίδζδξ ααζζηχκ 
πενζααθθμκηζηχκ οπμδμιχκ 

 Ακεπανηέξ ζφζηδια δζαπείνζζδξ ζηενεχκ απμαθήηςκ 

 Πνμαθήιαηα επζαάνοκζδξ ημο ημπζημφ θοζζημφ πενζαάθθμκημξ, 

θυβς αζμηεπκζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, δζάεεζδξ απμαθήηςκ ζημκ 
πενπεζυ πμηαιυ, ιυθοκζδ ημο Μαθζαημφ Κυθπμο απυ 
ενβμζηάζζα, εθαζμηνζαεία, αζηζηά θφιαηα, ιεβάθεξ πμζυηδηεξ 
θοημθανιάηςκ, ηηδκμηνμθζηέξ ιμκάδεξ 

 Ακεπανηχξ ακεπηοβιέκδ οπμδμιή αενμδνμιίμο 

 Ακζζμννμπία ημο αζηζημφ ζοζηήιαημξ ηδξ πενζμπήξ 

 Ακεπανηή απμπεηεοηζηά δίηηοα ζημοξ μζηζζιμφξ  

 Απμοζία θζιεκζηήξ οπμδμιήξ 

 διακηζηά ηοηθμθμνζαηά πνμαθήιαηα θυνημο ηαζ ζηάειεοζδξ ζημ 
ηέκηνμ ηδξ Λαιίαξ ιε ζοκέπεζα ηδκ επζαάνοκζδ ηδξ αηιμζθαζνζηήξ 
νφπακζδξ ηαζ δπμννφπακζδξ 
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ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΨΗ 

Ενόηηηες: Φσζικό Περιβάλλον, Οικιζηικό Περιβάλλον, Τετνικές Υποδομές (Υποδομές Μεηαθορών, Περιβαλλονηικές 
Υποδομές, Υποδομές Διατείριζη Υδάηινων Πόρων, Υποδομές Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιακές Υποδομές)  

ζηαειμφξ ηδξ πανάηηζαξ Δθθάδαξ 

 Γεςβναθζηά ημιαζηή εέζδ ζημκ Δεκζηυ ηαζ Μεζμβεζαηυ πχνμ 

 Δκζζποιέκεξ ηαζ Γζεονοιέκεξ Λεζημονβζηέξ Αζηζηέξ Πενζμπέξ 

 Ο κεμζοζηαεήξ Ακαπηολζαηυξ Ονβακζζιυξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ 
Αιθζηηομκίεξ Α.Δ 

 

 

 οκεπείξ πθδιιφνεξ ζε, πανυπεζμοξ ημο πενπεζμφ, μζηζζιμφξ ηαζ 
ηαθθζένβεζεξ 

 πανλδ πεπαθαζςιέκμο μδζημφ δζηηφμο, έθθεζρδ πενζθενεζαηχκ 

μδχκ πυθδξ ηαζ ακάβηδ αεθηίςζδξ ηςκ οθζζηάιεκςκ  

 ·θθεζρδ πμθεμδμιζημφ ζπεδζαζιμφ ζημοξ πενζαζηζημφξμζηζζιμφξ 

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί  

 

 Βεθηίςζδ ηδξ Πμζυηδηαξ Εςήξ ηαζ Δλμνεμθμβζζιμφ ηςκ Κοηθμθμνζαηχκ 
Ρμχκ ζημ Αζηζηυ πενζαάθθμκ ιέζς εζζαβςβήξ ηαζ εθανιμβήξ 
οκδοαζιέκςκ Γνάζεςκ Αζηζηήξ Κζκδηζηυηδηαξ 

 Βεθηίςζδ ηδξ οπενημπζηήξ μδζηήξ ζφκδεζδξ ιε ηδκ μθμηθήνςζδ ημο 
μδζημφάλμκα Δ65 ηαζ ηςκ δζαζοκδεηήνζςκ μδχκ ιε ημκ ΠΑΘΔ ηαζ ηδκ ΔΟ 
Λαιίαξ Κανπεκδζίμο 

 Γδιζμονβία Οδζημφ / ζδδνμδνμιζημφ Κυιαμο οκδοαζιέκςκ Μεηαθμνχκ 
RRT ηςκ ΓΔΓ-Μ ηαζ Διπμνεοιαηζημφ Κέκηνμο Λαιίαξ 

 ·ιθαζδ ημο κέμο ΔΠΑ 2021-2027 ζηδ δδιζμονβία ηζ εκίζποζδ αζηζηχκ 
οπμδμιχκ 

 Ακαδζμνβάκςζδ ημο ημκηζκμφ θζιέκα Αβίμο Κςκ/κμο ηαζ ηςκ ηαηαθφβζςκ 
ζηαθχκ ζημκ Αβ.Κςκ/κμ ηαζ ζηα Καιέκα Βμφνθα 

 Αολακυιεκδ εοαζζεδημπμίδζδ πμθζηχκ ηαζ πμθζηζηχκ θμνέςκ ζε εέιαηα 
πενζαάθθμκημξ ηαζ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ 

 

 ΓΠ ςξ παναβμκηαξ ακάπηολδξ ηαζ επεκδφζεςκ. Δθθεζπέξ ΓΠ - 
Ονζμεέηδζδ γςκχκ – πενζμπχκ  

 Μδ έβηαζνδ εθανιμβή Κμζκμηζηήξ πενζααθθμκηζηήξ κμιμεεζίαξ 
ζημοξ ημιείξ βεςνβίαξ ηαζ ηηδκμηνμθίαξ, δζαπείνζζδξ οδαηζηχκ 
πυνςκ, δζαπείνζζδξ οβνχκ ηαζ ζηενεχκ απμαθήηςκ, δζαπείνζζδξ 
πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ.  

 Καεοζηένδζδ μθμηθήνςζδξ ηςκ εηηεθμφιεκςκ ένβςκ ιεηαθμνχκ.  

 Τζηένδζδ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ ζοκδοαζιέκςκ 
ιεηαθμνζηχκοπμδμιχκ.  

 Πενζμνζζιέκεξ δοκαηυηδηεξ πμθζηζηήξ πνμζηαζίαξ εκυρεζ θοζζηχκ 
ηαηαζηνμθχκ (ζεζζιμί, πονηαβζέξ,πθδιιφνεξ). 

 ·κημκεξ εκδμπενζθενεζαηέξακζζυηδηεξ. 

 Πνμαθήιαηα υπθδζδξ ζε οβνμαζυημπμοξ ηαζ 
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ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΨΗ 

Ενόηηηες: Φσζικό Περιβάλλον, Οικιζηικό Περιβάλλον, Τετνικές Υποδομές (Υποδομές Μεηαθορών, Περιβαλλονηικές 
Υποδομές, Υποδομές Διατείριζη Υδάηινων Πόρων, Υποδομές Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιακές Υποδομές)  

 Αλζμπμίδζδ πυνςκ (εεκζηχκ ηαζ Δ.Δ.) βζα δδιζμονβία ηαζ εηζοβπνμκζζιυ 
πενζααθθμκηζηχκ οπμδμιχκ, ηαεχξ ηαζ εθανιμβή ζοζηδιάηςκ 
πενζααθθμκηζηήξ δζαπείνζζδξ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ. 

 Οθμηθήνςζδ ηςκ κέςκ εκενβεζαηχκ δζηηφςκ ζε εεκζηυ ηαζ δζεεκέξ 
επίπεδμ. 

 Ακάπθαζδ παναθζαηήξ Εχκδξ πανάηηζςκ πενζμπχκ ηδξ Πενζθενεζαηήξ 
Δκυηδηαξ Φεζχηζδαξ 

 Βεθηίςζδ ημκηζκχκ θζιεκζηχκ εβηαηαζηάζεςκ 

 Γοκαηυηδηεξ ακηζπθδιιονζηήξ Πνμζηαζίαξ ηαζ δζεοεεηήζεςκ πμο 

ζοιαάθθμοκ ζηδκΑζηζηή Ακαγςμβυκδζδ ηδξ Πυθδξ ηδξ Λαιίαξ.  

 Αλζμπμίδζδ ιεβάθμο ιήημοξ ήδδ εβηαηεζηδιέκμο δζηηφμο μπηζηχκ ζκχκ 
εκηυξ ημο αζηζημφ ηέκηνμο 

 πεδζαγυιεκδ μθμηθδνςιέκδ πνμζέββζζδ ηαζ δζαπείνζζδ ηδξ πενζμπήξ ημο 
πμηαιμφ Αζςπμφ 

 Οθμηθδνςιέκδ Υςνζηή Δπέκδοζδ Πμθζηζζηζηχκ Γζαδνμιχκ 

 Γζαδδιμηζηή ζοκενβαζία ζε εειαηζηέξ δζαδνμιέξ 

 Αλζμπμίδζδ ημο μνοηημφπθμφημο 

 Δθανιμβή ημο πεδίμο Βζχζζιδξ Αζηζηήξ Κζκδηζηυηδηαξ  

 Αλζμπμίδζδ εκενβεζαηχκ απμεειάηςκ ηδξ πενζμπήξ  

 Ακάπηολδ ηδξ ηοηθζηήξ μζημκμιίαξ 

 Ακάπηολδ ηαζ αλζμπμίδζδ Α.Π.Δ. 

 Οζ αθθαβέξ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα πμο επένπμκηαζ ιεηά ηδκ πακδδιία θυβς 

ζδιακηζηάμζημζοζηήιαηα.  

 Οζ επζπηχζεζξ απυ ηδκ πακδδιία θυβς ημο ζμφ Covid-19 
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ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΨΗ 

Ενόηηηες: Φσζικό Περιβάλλον, Οικιζηικό Περιβάλλον, Τετνικές Υποδομές (Υποδομές Μεηαθορών, Περιβαλλονηικές 
Υποδομές, Υποδομές Διατείριζη Υδάηινων Πόρων, Υποδομές Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιακές Υποδομές)  

ημο ζμφ Covid-19 
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ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ: ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΑΘΛΗΣΙΜΟ 

Ενόηηηες: Δημογραθικά Φαρακηηριζηικά, Κοινωνικές Υποδομές (Δομές Υγείας-Πρόνοιας, Υποδομές Εκπαίδεσζης, 
Πολιηιζηικές Υποδομές, Αθληηικές Υποδομές)  

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 

 Γζαπνμκζηή αφλδζδ ημο πθδεοζιμφ. 

 ηαδζαηή εκζςιάηςζδ μζημκμιζηχκ ιεηακαζηχκ. 

 οβηέκηνςζδ πθδεοζιμφ ζηζξ δθζηίεξ ιεηαλφ 25-49 εηχκ. 

 οκεπήξ αεθηίςζδ ημο επζπέδμο εηπαίδεοζδξ ηαζ δελζμηήηςκ ημο 
ακενχπζκμο δοκαιζημφ. 

 πεηζηή επάνηεζα οπμδμιχκ εηπαίδεοζδξ ηαζ αεθδηζηχκ 
εβηαηαζηάζεςκ. 

 διακηζηή δναζηδνζυηδηα πμθζηζζηζηχκ δμιχκ ημο Γήιμο ηαζ 

ζηακμπμζδηζηυξ ανζειυξ πμθζηζζηζηχκ ζοθθυβςκ. 

 Ηηακμπμζδηζηή πενζθενεζαηή κμζμημιεζαηή οπμδμιή ηαζ οπμδμιέξ 
πνυκμζαξ. 

 πανλδ ημο ζζημνζημφ ηνζβχκμο Θενιμποθχκ-Αθαιάκαξ-
Γμνβμπυηαιμο ηαζ εζδζηυηενα ηδξ παβημζιίμο ειαέθεζαξ ημπμεεζίαξ 
ηςκΘενιμποθχκ.  

 Ηηακμπμζδηζηή θεζημονβία δμιχκ ηαζ απυηηδζδ ειπεζνίαξ ζηδκ πανμπή 

ημζκςκζηχκ οπδνεζζχκ ιέζα απυ ημζκςκζηά πακημπςθεία, ηέκηνα 

ημζκυηδηαξ, ηέκηνα ημζκςκζηήξ ζηήνζλδξ η.θ.π. 

 Ηηακμπμζδηζηή εθανιμβή πνμβναιιάηςκ ανεθμκδπζαηχκ, παζδζηχκ 

 Μείςζδ ημο πθδεοζιμφ  

 Σάζεζξ ζηαδζαηήξ βήνακζδξ ημο πθδεοζιμφ. 

 Δίζμδμξ ηαζ ιυκζιδ δζαιμκή ζδιακηζημφ ανζειμφ ιεηακαζηχκ. 

 ·θθεζρδ ένβςκ ακάδεζλδξ πμθζηζζηζηχκ πυνςκ.  

 Υαιδθυξ ααειυξ ελςζηνέθεζαξ ηςκ ζοθθμβζηχκ ημπζηχκ 
θμνέςκ. 

 Πενζμνζζιέκδ πνμαμθή ηςκ πμθζηζζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ημο 
Γήιμο. 

 Δθθείρεζξ ζηδκ ακάδεζλδ ηςκ ζζημνζηχκ πενζμπχκ ηαζ ηδξ 
ζζημνζηήξ ηαοηυηδηαξ ημο Γήιμο.  

 Πνμμδεοηζηή απαλίςζδ ηςκ ημζκμπνήζηςκ πχνςκ ηαζ παζδζηχκ 
πανχκ θυβς έθθεζρδξ ζοκηήνδζδξ ηαζ πνμζανιμβήξ ζημοξ 
κέμοξ εεζιμεεηδιέκμοξ ηακυκεξ ηαηαζηεοήξ ηαζ θεζημονβίαξ. 

 Πανμοζία «εοθάηςκ» θηχπεζαξ ηαζ θαζκμιέκςκ ημζκςκζημφ 

δζαπςνζζιμφ. 

 οκέπζζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ ααζζηχκ δζμζηδηζηχκ 
θεζημονβζχκ ηα ζημζκςκζηχκ δμιχκ ζηα αζηζηά ηέκηνα ηαζ ημοξ 
πεδζκμφξ μζηζζιμφξ. 
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Ενόηηηες: Δημογραθικά Φαρακηηριζηικά, Κοινωνικές Υποδομές (Δομές Υγείας-Πρόνοιας, Υποδομές Εκπαίδεσζης, 
Πολιηιζηικές Υποδομές, Αθληηικές Υποδομές)  

ζηαειχκ ηαζ ηέκηνςκ δδιζμονβζηήξ απαζπυθδζδξ παζδζχκ. 

 Ηηακμπμζδηζηή δναζηδνζμπμίδζδ ημο Γήιμο ζηδκ άζηδζδ ημπζηχκ 

πμθζηζηχκ ημζκςκζηήξ θνμκηίδαξ, ζηήνζλδξ θηςπχκ κμζημηονζχκ, 

βοκαζηχκ αθθά ηαζ δδιζμονβίαξ ημζκςκζηχκ δζηηφςκ, αλζμπμίδζδξ 

εεεθμκηχκη.θπ. 

 Γοκαηυηδηεξ ζοκενβζχκ ιε Δνεοκδηζημφξ Φμνείξ βζα ηδκ ηζκδημπμίδζδ 

ηδξ Καζκμημιίαξ ηαζ ηςκ Νέςκ Σεπκμθμβζχκ.  

 Ο κεμζοζηαεήξ Ακαπηολζαηυξ Ονβακζζιυξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ 

Αιθζηηομκίεξ Α.Δ 

 

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί  

 Άκμδμξ αζμηζημφ επζπέδμο ηαζ αολακυιεκδ γήηδζδ βζα πμζμηζηυηενα 
πνμσυκηα ηαζ οπδνεζίεξ. 

 Γζαηήνδζδ, πνμζηαζία, πνμχεδζδ ηαζ ακάπηολδ ηδξ θοζζηήξ ηαζ 
πμθζηζζηζηήξηθδνμκμιζάξ. 

 Γναζηήνζμζ ημπζημί Κμζκςκζημί Φμνείξ, εεεθμκηζηά δίηηοα η.θ.π 

 Ζ θεζημονβία ηνζημαάειζςκ ιμκάδςκ εηπαίδεοζδξ ζηδκ πενζμπή 
(Σιήιαηα Πακεπζζηδιίμο Θεζζαθίαξ). 

 Δζηίαζδ ηςκ πνμζπαεεζχκ ηςκ ΟΣΑ ζηδκ ακααάειζζδ ηςκ διζαζηζηχκ 

πενζμπχκ ηαζ ζηδκ ακάδεζλδ ηαζ πνμζηαζία ηδξ θοζζμβκςιίαξ ηςκ 
μζηζζιχκ ηαζ ημο ανπζηεηημκζημφ πθμφημο.  

 Οζ πνμηεναζυηδηεξ ημο ΔΠΑ ζηζξ μπμίεξ πενζθαιαάκμκηαζ γδηήιαηα 
απαζπυθδζδξ ηαζ ημζκςκζηήξ εκζςιάηςζδξ. 

 Ακεπανηείξ δζαδζηαζίεξ ζοκημκζζιμφ πμθζηζηχκ ηαζ ιέηνςκ 
απαζπυθδζδξ-ημζκςκζηήξ πμθζηζηήξ ζε εεκζηυ επίπεδμ. 

 Υαιδθυ επίπεδμ εηπαίδεοζδξ ημο ακενχπζκμοδοκαιζημφ. 

 Πενζμνζζιέκμζ πυνμζ ηαζ ιέζα βζα ηδκ οπμζηήνζλδ οπενημπζηχκ 
πνςημαμοθζχκ.  

 Πενζμνζζιέκδ δοκαηυηδηα ζοκέπζζδξ ηαζ αεθηίςζδξ ηςκ 
πνμβναιιάηςκ ημζκςκζηήξ πανέιααζδξ πςνίξ ηναηζηή ηαζ 
ημζκμηζηή  πνδιαημδυηδζδ.  

 πανλδ πενζεςνζμπμζδιέκςκ Κμζκμηήηςκ.  

 Πενζμνζζιέκδ ακάδεζλδ παναδμζζαηχκ μζηζζηζηχκ ζοκυθςκ 
ζδζαίηενδξ πμθζηζζιζηήξ ηαζ ανπζηεηημκζηήξ αλίαξ 
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Ενόηηηες: Δημογραθικά Φαρακηηριζηικά, Κοινωνικές Υποδομές (Δομές Υγείας-Πρόνοιας, Υποδομές Εκπαίδεσζης, 
Πολιηιζηικές Υποδομές, Αθληηικές Υποδομές)  

 Γζαζφκδεζδ Διαθδιαηζηχκ Πμθζηζζηζηχκ Τπμδμιχκ (Θενιμπφθεξ–
Ηζημνζηυ Κέκηνμ ηδξ Πυθδξ ηδξ Λαιίαξ). 

 Γζαηήνδζδ, πνμζηαζία, πνμχεδζδ ηαζ ακάπηολδ ηδξ θοζζηήξ ηαζ 

πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ (ΟΥΔ Πμθζηζζηζηχκ Γζαδνμιχκ). 

 Πνμμπηζηέξ ακάδεζλδξ Πμθζηζζηζηήξ Γζαδνμιήξ δζαιέζμο ημο Ηζημνζημφ 
Κέκηνμο πνμξ ημ Κάζηνμ ηδξ Λαιίαξ. 

 Φζθμλεκία ηαζ δζμνβάκςζδ αεθδηζηχκ βεβμκυηςκ πακεθθήκζαξ ηαζ  
δζεεκμφξ ειαέθεζαξ (ππ. RALLY WRC & ERC , Σμλμαμθία CISM ηθπ.) 

 οιιεημπή  ημπζηχκ αεθδηζηχκ οθθυβςκ ηαζ αεθδηχκ αημιζηχκ 

αεθδιάηςκ ζε ακχηαηεξ ηαζ ακχηενεξ ηαηδβμνίεξ Πνςηαεθδιάηςκ ιε 
ακηίζημζπδ πνμαμθή ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο. 

 Γναζηήνζμζ ημπζημί Κμζκςκζημί Φμνείξ, εεεθμκηζηά δίηηοα η.θ.π 

 Πμθθαπθή αλζμπμίδζδ ημο ζδιακηζημφ πμθζηζζηζημφ απμεέιαημξ. 

 Οζ αθθαβέξ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα πμο επένπμκηαζ ιεηά ηδκ πακδδιία 
θυβς ημο ζμφ Covid-19 

 Διθάκζζδ κέςκ ιμνθχκ (ιδ-εοδζάηνζημο) ημζκςκζημφ 
απμηθεζζιμφ: κευπηςπμζ, κέμ-άζηεβμζ, οπενπνέςζδ 
κμζημηονζχκ,ζοκεπήξ αφλδζδ ηςκ πμζμζηχκακενβίαξ(ζδζαίηενα 

ηδξ ιαηνμπνυκζαξ), αφλδζδ ηςκ πμζμζηχκ αηναίαξ θηχπεζαξ. 

 Αφλδζδ / δζεφνοκζδ ηδξ παζδζηήξ θηχπεζαξ. 

 Διθάκζζδ «εοθάηςκ» θηχπεζαξ ηαζ αζηζηήξ οπμαάειζζδξ, ηαζ 
ακάβηδ πνδιαημδυηδζδξ ηαζ εθανιμβήξ ζημπεοιέκςκ 
μθμηθδνςιέκςκπμθζηζηχκ.  

 Οζ επζπηχζεζξ απυ ηδκ πακδδιία θυβς ημο ζμφ Covid-19 
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ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ: ΣΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΦΟΛΗΗ 

Ενόηηηες: Απαζτόληζη-Ανεργία, Παραγωγικές Δραζηηριόηηηες (Πρωηογενής-Δεσηερογενής-Τριηογενής Τομέας) 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 

 διακηζηή δ ζοκεζζθμνά ημο ΑΔΠ ηδξ Πενζθενεζαηήξ Δκυηδηαξ 

Φεζχηζδαξ ζημ ΑΔΠ ηδξ Πενζθένεζαξ. 

 διακηζηή ζοιαμθή ηδξ ΑΠΑ ημο πνςημβεκμφξ ημιέα παναβςβήξ ημο 
Νμιμφ ζηδ ζοκμθζηή ΑΠΑ ημο ίδζμο ημιέα ηδξ Πενζθένεζαξ. 

 Γζαπνμκζηή αφλδζδ ηδξ ΑΠΑ ημο ηνζημβεκμφξ ημιέα ηδξ Πενζθενεζαηήξ 
Δκυηδηαξ Φεζχηζδαξ.  

 Γοκαιζηυξ ηαζ ορδθήξ παναβςβζηυηδηαξ μ πνςημβεκήξ 

ημιέαξ(ηαεεημπμίδζδ παναβςβχκ εθζάξ, η.α.). 

 Ηηακυξ ανζειυξ Ηαιαηζηχκπδβχκ.  

 διακηζηέξ οπμδμιέξ πμο ιπμνμφκ κα ζοιαάθθμοκ ζηδκ ημπζηή 
μζημκμιία υπςξ δ Πακεθθήκζα ·ηεεζδ Λαιίαξ. 

 Ακάπηολδ αβνμημονζζιμφ ηαζ πνμχεδζδ ηδξ πενζμπήξ ςξ (weekend) 
πνμμνζζιμφ (παναεενζζιυξ, ελμπζηή ηαημζηία, εαθάζζζμξ αεθδηζζιυξ, 
ακαροπή, πμδδθαζία, πεγμπμνία ηαζ αλζμπμζδζδ ημο μνεζκμφ υβημο). 

 Δκδοκάιςζδ παναδμζζαηήξ ηηδκμηνμθίαξ ηαζ βεςνβίαξ ιε χεδζδ 
πζζημπμίδζδξ πνμσυκηςκ Π.Ο.Π. πμο δζαεέηεζ δ πενζμπή. 

 Αλζμζδιείςηδ αζμιδπακζηή δναζηδνζυηδηα. 

 Αλζμπμίδζδ ηδξ ζζπονήξ πανμοζίαξ ημο ηονίανπμο "επχκοιμο 
ημονζζηζημφ πνμσυκημξ" ζε βεζημκζηέξ Πενζθένεζεξ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα 
δζαζφκδεζδξ ιε βεζημκζημφξ ημονζζηζημφξ πυθμοξ δζεεκμφξειαέθεζαξ 

(Γεθθμί). 

 Υαιδθυηενμξ νοειυξ αφλδζδξ ημο ΑΔΠ ηδξ Πενζθενεζαηήξ Δκυηδηαξ ζε 

ζπέζδ ιε ηδ πχνα. 

 Μζηνυ ιέβεεμξ ηςκ ημπζηχκ επζπεζνήζεςκ πμο ηζξ ηαεζζηά εοάθςηεξ ζηζξ 
ιεηααμθέξ ημο ακηαβςκζζιμφ.  

 Ακάβηδ πνμαμθήξ ημο εενιαθζζιμφ βζα εκίζποζδ/ακάπηολδ ημο ζαιαηζημφ 
ημονζζιμφ. 

 Τζηένδζδ ζηδκ ακάπηολδ ηαζ πνμχεδζδ ηςκ εκαθθαηηζηχκ ιμνθχκ 

ημονζζιμφ. 

 Ακάβηδ πανμπήξ ηζκήηνςκ βζα δδιζμονβία πμζμηζηχκ ημονζζηζηχκ 
εβηαηαζηάζεςκ. 

 Μεζςιέκδ θεζημονβία δμιχκ ζηήνζλδξ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ 
δναζηδνζυηδηαξ.  

 Τρδθυ πμζμζηυ ακενβίαξ ηαζ ζδζαίηενα ηςκ κέςκ ηαζ ηςκ βοκαζηχκ. 

 Ο μζημκμιζηά ιδ εκενβυξ πθδεοζιυξ είκαζ ιεβαθφηενμξ απυ ημκ 

μζημκμιζηά εκενβυ ιε ακηίηηοπμ ζηδ ιεθθμκηζηή δοκαιζηή ηδξ 
παναβςβζηήξ δναζηδνζυηδηαξ.  

 Γοζημθία εκζςιάηςζδξ ηαζκμηυιςκ, θζθζηχκ πνμξ ημ πενζαάθθμκ,ιδ 
εκενβμαυνςκ ζοζηδιάηςκ ζηδκ αβνμηζηή ηαζ αζμιδπακζηή 
δναζηδνζυηδηα.  

 Υαιδθυξ ααειυξ ιεηαπμίδζδξαβνμηζηχκ-ηηδκμηνμθζηχκ επχκοιςκ 

πνμσυκηςκ μκμιαζίαξ πνμέθεοζδξ. 
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 Ο κεμζοζηαεήξ Ακαπηολζαηυξ Ονβακζζιυξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ 
Αιθζηηομκίεξ Α.Δ 

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί  

 Οθμηθδνςιέκα πνμβνάιιαηα παναβςβήξ ηαζ πνμχεδζδξ ηςκ ημπζηχκ 
επχκοιςκ πνμσυκηςκ.  

 Φζθζηέξ πμθζηζηέξ ηδξ ΔΔ δ μπμία πνμςεεί ηζξ εκαθθαηηζηέξ ιμνθέξ 
βεςνβίαξ ηαζ ηδκ παναβςβή δζαθμνμπμζδιέκςκ ηαζ πζζημπμζδιέκςκ 

αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ.  

 Ηδζαίηενδ έιθαζδ ηςκ εεκζηχκ ηαζ εονςπασηχκ πμθζηζηχκ ζηδκ ακάπηολδ 
ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηαζ ηδκ εκίζποζδ ηδξ δζμζηδηζηήξ 
ζηακυηδηαξηαζ δνάζεζξ ιεηαθμνάξ ηεπκμβκςζίαξ - ηαθχκ πναηηζηχκ.  

 Άιεζδ βεζηκίαζδ ζε αζηζηά ηέκηνα ηαζ ζε ζδιεία ημονζζηζημφ ηαζ 
πμθζηζζηζημφ εκδζαθένμκημξ. 

 Ακάπηολδ κέςκ ιμνθχκ γήηδζδξ ζημοξ ημιείξ ηδξ βεςνβίαξ (π.π. 

πζζημπμζδιέκα πμζμηζηά αβνμηζηά πνμσυκηα, παναδμζζαηά ηαζ 
ηαζκμημιζηά ηνυθζια). 

 Γδιζμονβία δμιχκ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ ηαζκμημιίαξ ηαζ ηδξ 
επζπεζνδιαηζηυηδηαξ, βζα ηδκεκίζποζδ ημο ημπζημφ ηεθαθαίμο βζα ηδκ 
ζζπονμπμίδζδ ηςκ ζπέζεςκ ένεοκαξ ηαζ παναβςβήξ, η.α. 

 Πνμζέθηοζδ επεκδοηχκ επζπεζνδιαηζχκ.  

 Τπμζηήνζλδ πενζθενεζαηχκ δζηηοχζεςκ ιεηαλφ ημονζζηζηχκ 
δναζηδνζμηήηςκ. 

 Γζαθαζκυιεκδ ηάζδ ακάπηολδξ ιζηνχκ ηαζ μζημβεκεζαηχκ εοέθζηηςκ 
επζπεζνήζεςκ. 

 ·κημκμξ ακηαβςκζζιυξ απυ υιμνεξ Πενζθενεζαηέξ Δκυηδηεξ υπμο 
οθίζηαηαζ ορδθή παναβςβζηή δναζηδνζυηδηα (π.π. Π.Δ. Βμζςηίαξ) 
πνμζεθηφμκηαξ ενβαηζηυ δοκαιζηυ ηαζ επζπεζνήζεζξ πνμξ εβηαηάζηαζδ, 
ηαεχξ ηαζ πενζμπέξ πμο δζαεέημοκ ακαπηοβιέκμοξ ηαζ ακαβκςνζζιέκμοξ 

ημονζζηζημφξ πυνμοξ (π.π. Γεθθμί, Ίζζμξ Λμοηάξ, η.θ.π.). 

 Γζαννμή ενβαηζημφ δοκαιζημφ απυ ημκ πνςημβεκή ημιέα πνμξ άθθμοξ 
παναβςβζημφξ ημιείξ ηαζ ηονίςξ ημκ ηνζημβεκή. 

 Πενζμπέξ ιε αζηζηή οπμαάειζζδ ηονίςξ εηεί πμο ακαπηφζζεηαζ 
αζμηεπκζηή ηαζ απμεδηεοηζηή δναζηδνζυηδηα(π.π. πμκδνειπυνζμ) 

 Μείςζδ ηςκ «εκενβχκ» επζπεζνήζεςκ ηαζ ημο Κφηθμο Δνβαζζχκ. 

 Δζζμδδιαηζηή δζαννμή πνμξ ηδ βεζηκζάγμοζα Πενζθένεζα Αηηζηήξ.  

 Ανκδηζηυ Δπζπεζνδιαηζηυ Πενζαάθθμκ (έθθεζρδ ζφβπνμκςκ βναθεζαηχκ 
οπμδμιχκ, δοζημθίεξ πνυζααζδξ / ζηάειεοζδξ). 

 Γοζημθία αλζμπμίδζδξ ηςκ πθεμκεηηδιάηςκ πμο πνμζθένμοκ μζ κέεξ 
ηεπκμθμβίεξ ηαζ παιδθή ακηαβςκζζηζηυηδηα ηςκ ιζηνμ-ιεζαίςκ 
επζπεζνήζεςκ. 

 Οζημκμιζηά πνμαθήιαηα ηςκ θμνέςκ ελαζηίαξ ηδξ βεκζηυηενδξ δοζπενμφξ 

μζημκμιζηήξ ηαηάζηαζδξ. 

 Οζ επζπηχζεζξ ζηδκ μζημκμιία απυ ηδκ πακδδιία θυβς ημο ζμφ Covid-19 
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ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ: ΣΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΦΟΛΗΗ 

Ενόηηηες: Απαζτόληζη-Ανεργία, Παραγωγικές Δραζηηριόηηηες (Πρωηογενής-Δεσηερογενής-Τριηογενής Τομέας) 

 Πνμαθεπυιεκδ αφλδζδ ηδξ γήηδζδξ βζα εκαθθαηηζηέξ/εζδζηέξ ιμνθέξ 
ημονζζιμφ ηαζ ζδζαίηενα ημο ζαιαηζημφ ημονζζιμφ.  

 Ακηαβςκζζηζηά πθεμκεηηήιαηα απυ ηδ πνήζδ ζφβπνμκςκ, 
ζοκδοαζιέκςκ ζοζηδιάηςκ ιεηαθμνχκ (μδζηέξ, εαθθάζζεξ, 
ζζδδνμδνμιζηέξ). 

 φγεολδ αβνμηζημφ ημιέα ιε δεοηενμβεκή ηαζ ηνζημβεκή ημιέα ζε 
βεςνβζηά πνμσυκηα πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ. 

 Πνμηεναζυηδηα βζα ηδ πνήζδ ΑΠΔ απυ ΔΔ-επεκδοηζηέξ εοηαζνίεξ (ηάθορδ 

ηςκ Γδι. Κηζνίςκ ιε θςημαμθηασηά, ημο Γδι. Φςηζζιμφ ηαζ ηςκ 
αεθδηζηχκ εβηαηαζηάζεςκ) 

 Γοκαηυηδηα αφλδζδξ ημο εζζμδήιαημξ απυ ημκ ημονζζιυ ηαζ ηζξ ζοκαθείξ 
οπδνεζίεξ. 

 Οζ εεναπεοηζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ Ηαιαηζηχκ Πδβχκ ημο Γήιμο. 

 Αλζμπμίδζδ ηδξ ημιαζηήξ εέζδξ ηςκ ημκηζκχκ θζιακζχκ ακαααειίγμκηαξ 
ηδκ πμζυηδηα ημονζζηζηχκ πανμπχκ (δζαιμκή, δζαηνμθή, δζαζηέδαζδ - 

ροπαβςβία) 

 Αλζμπμίδζδ ηςκ πανεπυιεκςκ εοηαζνζχκ ημο κέμο Ακαπηολζαημφ Νυιμο 

 Γοκαηυηδηεξ ημο αβνμδζαηνμθζημφ ημιέα βζα ηδκ παναβςβή πνμσυκηςκ 
μκμιαζίαξ πνμέθεοζδξ ηαζ ζοκεήηεξ παναβςβήξ αζμθμβζηχκ πνμσυκηςκ.  

 Πνμζέθηοζδ εβηαηάζηαζδξ ηαζ εκίζποζδ ηδξ δδιζμονβίαξ κέςκ 
Δπζπεζνήζεςκ – Δκίζποζδ ηςκ start-ups ζε Σμιείξ ζημοξ μπμίμοξ μζ 

πενζμπέξ ειθακίγμοκ «δοκαιζηή» («αζμιδπακία πμθζηζζιμφ ηαζ 
ημονζζιμφ», δδιζμονβζηέξ αζμιδπακίεξ, ·νεοκα & Καζκμημιίαη.θπ.). 

 Πμθθαπθή αλζμπμίδζδ ημο ζδιακηζημφ απμεέιαημξ ηςκ Βζμιδπακζηχκ 
Κηζνίςκ ηζ Απμεδηχκ. 
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ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ: ΣΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΦΟΛΗΗ 

Ενόηηηες: Απαζτόληζη-Ανεργία, Παραγωγικές Δραζηηριόηηηες (Πρωηογενής-Δεσηερογενής-Τριηογενής Τομέας) 

 Νέα ηναηδβζηή ακάπηολδξ ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ 

 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ: ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΠΟΛΙΣΨΝ / ΚΡΑΣΙΚΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ  

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 

 Βεθηίςζδ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ ιέζς ηδξ αλζμπμίδζδξ κέςκ 
ηεπκμθμβζχκ - Τρδθή δζείζδοζδ ζηζξ οπδνεζίεξ δθεηηνμκζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ ηςκ δδιυζζςκ οπδνεζζχκ ζημοξ πμθίηεξ ηαζ 
ζηζξεπζπεζνήζεζξ. 

 οιιεημπή ημο Γήιμο ζε δζεεκή ηαζ εονςπασηά δίηηοα πυθεςκ. 

 Δπζηάποκζδ νοειμφ ελοπδνέηδζδξ οπμεέζεςκ αζηζηήξ ηαηάζηαζδξ 
δδιμηχκ ιε ηδκ αλζμπμίδζδ νοειίζεςκ απθμφζηεοζδξ δζαδζηαζζχκ 
ζηζξ ζοκαθθαβέξ ηνάημοξ – πμθίηδ. 

 Αλζμπμίδζδ έιπεζνμο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ιέζς ηδξ ζοκεπμφξ 
εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ εζζαβςβήξ ζφβπνμκςκ  οπμζηδνζηηζηχκ 
εθανιμβχκ.  

 Πανμπή ηζκήηνςκ ζε κέμοξ επζπεζνδιαηίεξ ηαζ κέμοξ επζζηήιμκεξ.  

 Ηηακή ειπεζνία ακάπηολδξ εθανιμβχκ δζαδζηηφμο βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ 
ηςκ πμθζηχκ (εονογςκζηέξ οπμδμιέξ ζε υθεξ ηζξ Γδιμηζηέξ Δκυηδηεξ).  

 Ηηακμπμζδηζηή πανμπή οπδνεζζχκ πνμξ ημοξ Γδιυηεξ απυ ημ ΚΔΠ. 

 

 ·θθεζρδ ζοζηδιαηζηά επζηαζνμπμζμφιεκςκ ζημζπείςκ βζα ηδκ 

ακαβηαία ζηυπεοζδ ηςκ ημπζηχκ ημζκςκζηχκ πμθζηζηχκ (ενβαθεία, 

ζοζηήιαηα, αάζεζξ δεδμιέκςκη.θπ.). 

 Υαιδθυξ ααειυξ εζζαβςβήξ ζφβπνμκςκ οπμζηδνζηηζηχκ 
ζοζηδιάηςκ ηαζ εθανιμβχκ.  

 Δθθζπήξ ζηεθέπςζδ ηςκ ΚΔΠ. 

 Γοζημθία επζημζκςκίαξ ηδξ Γ/κζδξ ΚΔΠ ιε ηζξ Τπδνεζίεξ πμο 

απεοεφκεηαζ. 

 Ακάβηδ ακααάειζζδξ ηδξ θεζημονβίαξ ημο ΚΔΠ ηαζ πνμζανιμβήξ 
ημο ζηα ημπζηά δεδμιέκα. 

 ·θθεζρδ ιδπακζζιμφ οπμδμπήξ αζηδιάηςκ -ενςηδιάηςκ – 
παναπυκςκ – οπμδείλεςκ δδιμηχκ – εθανιμβή ζοζηήιαημξ 
«ηαεδιενζκυηδηαξ» ηαζ feedback εκδιενχζεςκ πμθζηχκ.  

 Γοζημθίεξ επζημζκςκίαξ ιε ηζξ οπδνεζίεξ ημο Γδιμζίμο ηαζ ημο 
Γήιμο. 

 ·θθεζρδ μθμηθδνςιέκδξ ζηναηδβζηήξBranding.  
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ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ: ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΠΟΛΙΣΨΝ / ΚΡΑΣΙΚΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ  

 

 

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί  

 ·ιθαζδ ιέζς ημο ΔΠΑ ζηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ δζμζηδηζηήξ αθθαβήξ ηαζ 
ημο εηζοβπνμκζζιμφ ηςκ ιεευδςκ ελοπδνέηδζδξ πμθζηχκ.  

 διακηζηέξ δοκαηυηδηεξ πνδιαημδυηδζδξ ένβςκ μνβάκςζδξ – 
πθδνμθμνζηήξ ηαζ επζημζκςκζχκ ιέζς ηςκ πυνςκ ημο ΔΠ 
Μεηαννφειζζδ Γδιυζζμο Σμιέα. 

 Βεθηίςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ απμδμηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ έλοπκδξ δζαπείνζζδξ 
ηδξ εκένβεζαξ ζηζξ Γδιυζζεξ Τπμδμιέξ ηαζ ζηα Κηίνζα ημο Γήιμο. 

 ·κηαλδ ηςκ Γδιυζζςκ Τπμδμιχκ ηαζ ηςκ Κηζνίςκ ζηδ ηναηδβζηή 
Αζηζηήξ ακαγςμβυκδζδξ ιέζς ηδξ αλζμπμίδζδξ ηδξ εκενβεζαηήξ 
απμδμηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ελμζημκυιδζδξεκένβεζαξ. 

 διακηζηή ηαζ επζηαποκυιεκδ αφλδζδ ηςκ πμθζηχκ πμο αλζμπμζμφκ ηζξ 

ηεπκμθμβζηέξ δοκαηυηδηεξ δθεηηνμκζηχκ ζοκαθθαβχκ. 

 Δπέηηαζδ ηαζ δζανηήξ ακααάειζζδ ηςκ οπμδμιχκ επζημζκςκζχκ.  

 Γοκαηυηδηεξ αεθηίςζδξ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ 
ημο ΚΔΠ ιε ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ ενβαθείςκ ηαζ ιέζςκ ΣΠΔ ιέζς ηδξ 
ελέθζλδξημοξ ζε μθμηθδνςιέκα one stop shops.  

 Δθανιμβή πνμβναιιάηςκ οκενβαζίαξ Γδιυζζμο Ηδζςηζημφ Σμιέα 

(ΓΗΣ) ιε εειαηζηά ακηζηείιεκα ακαπηολζαημφ παναηηήνα. 

 Ακεθαζηζηέξ οπδνεζζαηέξ δμιέξ. 

 ·θθεζρδ μνβάκςκ ηαηάθθδθδξ εονςπασηήξ ηθίιαηαξ βζα ζπεδζαζιυ 
ηαζ οθμπμίδζδ πενζθενεζαηήξ πμθζηζηήξ ιε εκδεπυιεκδ απχθεζα 
ημκδοθίςκ απυ ηδκ ιδ ζοκημκζζιέκδ πνμζπάεεζα απμννυθδζδξ 
πυνςκ ζηα πθαίζζα ηςκ εονςπασηχκπνμβναιιάηςκ.  

 ·θθεζρδ ηεπκμβκςζίαξ ζε ζφβπνμκεξ ιεευδμοξ μνβάκςζδξ ηαζ 
δζμίηδζδξ. 

 Πενζμνζζιέκεξ δοκαηυηδηεξ ζοκεπμφξ εηπαίδεοζδξ ηζ επζιυνθςζδξ 
ακενχπζκμο δοκαιζημφ ιε εηπαζδεοηζηά ζειζκάνζα.  

 Μδ ελεζδίηεοζδ ηςκ ζηναηδβζηχκ ηαηεοεφκζεςκ ημο Πενζθενεζαημφ 
Πθαζζίμο Υςνμηαλζημφ πεδζαζιμφ & Αεζθυνμο Ακάπηολδξ ιέζς 

ηδξ ακάπηολδξ Δπζπεζνδζζαηχκ Πνμβναιιάηςκ Γήιςκ.  

 Μδ έκηαλδ ένβςκ ζε πνδιαημδμηζηά πνμβνάιιαηα ΔΠΑ, ηονίςξ 
θυβς ιεζςιέκδξςνζιυηδηαξ 

 Αδοκαιίεξ εεζιζημφ πθαζζίμο δθεηηνμκζηχκ ζοκαθθαβχκ. 

 Γζεεκήξ αθθά ηαζ εεκζηή μζημκμιζηή ηνίζδ ηαζ ακάθμβμξ 
πενζμνζζιυξ εεκζηήξ πνδιαημδυηδζδξ. 

 Οζ επζπηχζεζξ απυ ηδκ πακδδιία θυβς ημο ζμφ Covid-19 
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3.1.2 Κρίσιμα Ζητήματα Σοπικής Ανάπτυξης 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΨΗ 

 Βεθηίςζδ ηςκ ζοκεδηχκ ηοηθμθμνίαξ (αεθηίςζδ παναηαιπηήνζςκ ΠΑΘΔ ηαζ ηυιαςκ/ επανπζαηχκ μδχκ).  

 Βεθηίςζδ ηδξ οπενημπζηήξ μδζηήξ ζφκδεζδξ ιε ηδκ μθμηθήνςζδ ημο μδζημφάλμκα Δ65 

 Γδιζμονβία Οδζημφ / ζδδνμδνμιζημφ Κυιαμο οκδοαζιέκςκ Μεηαθμνχκ RRT ηςκ ΓΔΓ-Μ ηαζ Διπμνεοιαηζημφ Κέκηνμο Λαιίαξ 

 ·ιθαζδ ημο κέμο ΔΠΑ 2021-2027, Horizon Europeζηδ δδιζμονβία ηζ εκίζποζδ αζηζηχκ οπμδμιχκ. 

 Αολακυιεκδ εοαζζεδημπμίδζδ πμθζηχκ ηαζ πμθζηζηχκ θμνέςκ ζε εέιαηα πενζαάθθμκημξ ηαζ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ 

 Ακαγςμβυκδζδ οπμααειζζιέκςκ πενζμπχκ ιε πενζααθθμκηζηά πνμαθήιαηα. 

 Γζαζθάθζζδ εθεφεενςκ πχνςκ ηαζ πχνςκ πναζίκμο ζημ ηέκηνμ ηςκ Γδιμηζηχκ Δκμηήηςκ. 

 Νέμξ ιμπθυξ ακάπηολδξ ηζ αλζμπμίδζδξ ηςκ Ακακεχζζιςκ Πδβχκ Δκένβεζαξ : Ήδνοζδ ηδξ Δκενβεζαηήξ Κμζκυηδηαξ Λαιίαξ  

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ: ΣΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΦΟΛΗΗ 

 Τπμζηήνζλδ ηδξ απαζπυθδζδξ, ζδζαίηενα βζα ηζξ εοαίζεδηεξ μιάδεξ πθδεοζιμφ (βοκαίηεξ, κέμζ) ιε ηδ δδιζμονβία ηέκηνμο κεακζηήξ επζπεζνδιαη ζηυηδηαξ 
ηαζ ηδκ πνμζέθεοζδ κέςκ επεκδφζεςκ 

 Ακάπηολδ ημονζζιμφ (πνμαμθή εενιαθζζιμφ, ακάπηολδ ζαιαηζημφ ημονζζιμφ, εαθάζζζμο αεθδηζζιμφ, αλζμπμίδζδ θζιέκςκ οπμδμπήξ ζηαθχκ).  

 Δκίζποζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ηςκ ενβαγμιέκςκ, ηαζ αεθηίςζδ ηδξ πνμζανιμζηζηυηδηαξ ιε ηζξ κέεξ ακάβηεξ ηδξ αβμνάξ, ζδίςξ ιεηά ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ 
πακδδιίαξ θυβς ημο ζμφ Covid-19, ζηδκ ημπζηή μζημκμιία  

 Γζαζφκδεζδ οπμδμιχκ ιεηαθμνζηήξ-ειπμνζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, ζήναββα Καθζδνυιμο  

 Υςνμηαλζηέξ νοειίζεζξ / γχκεξ ηάεεηςκ δναζηδνζμηήηςκ (εθανιμβή κέμο ΓΠ). 

 Δηιεηάθθεοζδ ηςκ ηηζνζαηχκ οπμδμιχκ 

 Νέμξ ιμπθυξ ακάπηολδξ ηδξ ημπζηήξ μζημκμιίαξ : Ακαπηολζαηυξ Ονβακζζιυξ ΟΣΑ (Ν.4674/2020) 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ: ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΠΟΛΙΣΨΝ / ΚΡΑΣΙΚΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ 

 Βεθηίςζδ πμζυηδηαξ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ.  
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 Δκζςιάηςζδ ηαζ αλζμπμίδζδ ηεπκμθμβζηχκ δοκαημηήηςκ ηαζ  εηπαίδεοζδ – ελεζδίηεοζδ πνμζςπζημφ. 

 Δκίζποζδ ιε ελεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ ηνίζζιςκ εέζεςκ  βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ δδιμηχκ.  

 Βεθηίςζδ ζοζηήιαημξ ηαζ ιεευδςκ πθδνμθυνδζδξ ηςκ δδιμηχκ (εκίζποζδ ηςκ δμιχκ οπμζηήνζλδξ ηδξ ηαεδιενζκυηδηηαξ).  

 διακηζηέξ δοκαηυηδηεξ πνδιαημδυηδζδξ ένβςκ μνβάκςζδξ – πθδνμθμνζηήξ ηαζ επζημζκςκζχκ ιέζς ηςκ πυνςκ ημο ΔΠ Μεηαννφειζζδ Γδιυζζμο 
Σμιέα. 

 Πνμχεδζδ ηςκ απμιαηνοζιέκςκ οπδνεζζχκ πνμξ ημο δδιυηεξ, ιέζς ηδξ πνήζδξ εθανιμζιέκςκ ηεπκμθμβζχκ.  
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3.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΕΨΣΕΡΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΕΝΣΟΠΙΜΟ ΚΡΙΙΜΨΝ ΖΗΣΗΜΑΣΨΝ 

ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ημ πθαίζμ ηδξ αλζμθυβδζδξ ημο Δζςηενζημφ Πενζαάθθμκημξ ημο Γήιμο, δζεκενβήεδηε ηαηά ημ πνμδβμφιεκμ δζάζηδια εζςηενζηή ένεοκα ιε ηδ 
πνήζδ δμιδιέκμο ενςηδιαημθμβίμο πενζβναθήξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηςκ οπδνεζζχκ, οπμ ηδκ επμπηεία ημο Σιήιαημξ Πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ 
Ονβάκςζδξ ημο Γήιμο. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ απμηοπχκμκηαζ ζημοξ πίκαηεξ ηδξ SWOT Ακάθοζδξ πμο αημθμοεμφκ. 

 

3.2.1 Αξιολόγηση Εσωτερικού περιβάλλοντος (S.W.O.T. Ανάλυση) 

Πίλαθαο 24: SWOT Αλάιπζε εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο Γήκνπ Λακηέσλ 

ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΟΔΟΜΨΝ &ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ, ΔΟΜΗΗ 

Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

Λειηοςπγία 
(Δπαζηηπιόηηηερ & 
Διαδικαζίερ) 

Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 

 Αλζυθμβδ ειπεζνία ηαζ δοκαηυηδηα δζαπείνζζδξ ηεπκζηχκ 
ένβςκ απυ ηζξ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο.  

 Σμ ιμνθςηζηυ επίπεδμ ηςκ ζηεθεπχκ είκαζ ζηακμπμζδηζηυ ιε 

ζδιακηζηέξ δοκαηυηδηεξ ακάπηολδξ,  

 Γοκαηυηδηα αεθηίςζδξ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ παναβυιεκςκ 
ένβςκ ιέζς εζζαβςβήξ δζαδζηαζζχκ παναημθμφεδζδξ 
πμζυηδηαξ ηαζ ζοζηδιάηςκ δζαπείνζζδξ ένβςκ. 

 

 Ακάβηδ ηεηιδνίςζδξ δζαδζηαζίαξ νμήξ ζηαηζζηζηχκ 
ζημζπείςκ ακά βναθείμ ημο ηιήιαημξ Σεπκζηχκ 
Τπδνεζζχκ.  

 Ακάβηδ δθεηηνμκζηήξ ηαηαπχνδζδξ ηαζ ηήνδζδξ 
δεδμιέκςκ ηςκ Σιδιάηςκ.  

 Μδ εθανιμβή επζηεθζηήξ δζαδζηαζίαξ 
παναημθμφεδζδξ ηαζ ηαηαβναθήξ ημο ηηζνζαημφ 
απμεέιαημξ ημο Γήιμο. 

 Δθθεζπήξ ζοκημκζζιυξ ιε ηζξ ειπθεηυιεκεξ οπδνεζίεξ 

ημο Γήιμο. 
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ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΟΔΟΜΨΝ &ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ, ΔΟΜΗΗ 

Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί  

 Αλζμπμίδζδ δοκαημηήηςκ πνδιαημδυηδζδξ ένβςκ 
ακαδζμνβάκςζδξ ιέζς δνάζεςκ Φδθζαηήξ φβηθζζδξ ηαζ  
Γζμζηδηζηήξ Μεηαννφειζζδξ. 

 Δθανιμβή ζοζηήιαημξ Γζμίηδζδξ Οθζηήξ Πμζυηδηαξ ημ 
μπμίμ ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ζηδ αεθηζζημπμίδζδ ηςκ 
δζαδζηαζζχκ βζα ηδκ ηαθφηενδ θεζημονβία ηςκ οπδνεζζχκ.  

 Αλζμπμίδζδ ηςκ ΣΠΔ βζα ηδκ δζεφνοκζδ ηςκ οπδνεζζχκ 
δθεηηνμκζηήξ δζαηοαένκδζδξ ηαζ ηδκ ηαεζένςζδ ηςκ 
ρδθζαηχκ ζοκαθθαβχκ. 

 Γοκαηυηδηα πνμχεδζδξ ημο νυθμο ημο Γήιμο ιέζς 
μθμηθδνςιέκςκ πανειαάζεςκ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή.  

 Ανβή εκζςιάηςζδ ζοζηδιάηςκ παναημθμφεδζδξ 
ένβςκ ηαζ αζηήζεςκ απυ ηδκ οπδνεζία. 

 Αδοκαιίεξ ζημπμεεζίαξ, παναημθμφεδζδξ ηαζ 

ιέηνδζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηδξ 
απυδμζδξ ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ πανεπυιεκςκ 
οπδνεζζχκ απυ ημοξ μνβακζζιμφξ ηδξ Γδιυζζαξ 
Γζμίηδζδξ.  

 Αδοκαιία ελαζθάθζζδξ ηςκ ακαβηαίςκ 
πνμτπμεέζεςκ (εεζιζηχκ, μνβακςηζηχκ, 

ζηεθέπςζδξ, ηθπ.) βζα ηδκ πθήνδ αλζμπμίδζδ ηςκ 
ΣΠΔ ηαζ ηδκ ακάπηολδ οπδνεζζχκ δθεηηνμκζηήξ 
δζαηοαένκδζδξ. 

Οπγάνωζη / 
Σςνεπγαζίερ 

Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 

 Καθή ζοκενβαζία ηςκ ηιδιάηςκ ζε εέιαηα ηονίςξ 

αλζμπμίδζδξ ηςκ ΣΠΔ βζα ηδκ ηάθορδ ηοπυκ εθθείρεςκ.  

 Βεθηίςζδ ηδξ εζςηενζηήξ μνβάκςζδξ. 

 Ο κεμζοζηαεήξ Ακαπηολζαηυξ Ονβακζζιυξ Σμπζηήξ 
Αοημδζμίηδζδξ Αιθζηηομκίεξ Α.Δ 

 ·θθεζρδ ηοπμπμίδζδξ δζαδζηαζζχκ ηαζ ζπεηζηή  

έθθεζρδ ζοκημκζζιμφ ιε ζοκέπεζα ηδκ ιδ 
ζηακμπμζδηζηή  πμζυηδηα πανμπήξ οπδνεζζχκ ηαζ 
εηηέθεζδξ ενβαζζχκ/ένβμο. 

 Ακάβηδ ηαθφηενμο ζοκημκζζιμφ ιε άθθεξ Γ/κζεζξ 

 

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί  



ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑ ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΛΑΜΙΕΩΝ  

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΟ  

229/280 

 

ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΟΔΟΜΨΝ &ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ, ΔΟΜΗΗ 

Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

 Αλζμπμίδζδ κέςκ ηεπκμθμβζχκ βζα δζηηφςζδ ηαζ ζοκενβαζίεξ. 

 Γζαπεζνζζηζηή επάνηεζαημο Γήιμο ζημ πθαίζζμ οθμπμίδζδξ 
ηςκ ΔΓΔΣ. 

 Γοκαηυηδηα αλζμπμίδζδξ υθςκ ηςκ δζαεέζζιςκ 
πνδιαημδμηζηχκ ενβαθείςκ.  

 Σμ ηακμκζζηζηυ πθαίζζμ ηδξ Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ πμο  
παναηηδνίγεηαζ απυ ζμαανέξ δοζθεζημονβίεξ θυβς ηδξ 
πμθοπθμηυηδηαξ ηςκ δζαδζηαζζχκ, ηονίςξ ζε υ,ηζ 

αθμνά ζηζξ ζοκαθθαβέξ ηςκ δδιμζίςκ οπδνεζζχκ ιε 
ημοξ πμθίηεξ ηαζ ηζξ επζπεζνήζεζξ. 

 Καεζενςιέκεξ πναηηζηέξ πενζζηαζζαηήξ ηαζ 
πενζπηςζζαηήξ εζζαβςβήξ νοειίζεςκ ζηδ Γδιυζζα 
Γζμίηδζδ, πςνίξ μθζζηζηή πνμζέββζζδ ηαζ 
μθμηθδνςιέκμ πνυβναιια ιεηαννφειζζδξ. 

 Απμοζία μνβάκςζδξ ζε εέζεζξ ενβαζίαξ, 
ηαεδημκημθμβίμο ηαζ πενζβναθχκ ενβαζίαξ βζα ημοξ 
μνβακζζιμφξ ηδξ Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ. 

Ανθπ. Δςναμικό / 
Υλικοηεσνική Υποδομή  

Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 

 πεηζηή επάνηεζα ιδπακμθμβζημφ ηαζ δθεηηνμκζημφ 
ελμπθζζιμφ ηςκ ηιδιάηςκ ημο Σιήιαημξ Σεπκζηχκ 

Τπδνεζζχκ & Πμθεμδμιίαξ.  

 Καηανηζζιέκμ πνμζςπζηυ ηςκ δζάθμνςκ ηιδιάηςκ ζε 
εέιαηα πνήζδξ δθεηηνμκζηχκ ενβαθείςκ.  

 Δθθείρεζξ ζηεθέπςζδξ ημο Σιήιαημξ Σεπκζηχκ 
Τπδνεζζχκ & Πμθεμδμιίαξ.  

 Ακάβηδ πνυζθδρδξ ζοβηεηνζιέκςκ εζδζημηήηςκ 
πνμζςπζημφ. 

 Ακάβηδ ακααάειζζδξ ελμπθζζιμφ ζοζηδιάηςκ. 

 Ακάβηδ ιδπακμβναθζηήξ παναημθμφεδζδξ ηςκ 
οθζηχκ Απμεήηδξ.  

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί  
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ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΟΔΟΜΨΝ &ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ, ΔΟΜΗΗ 

Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

 Πνμαθέρεζξ βζα εκίζποζδ ηδξ οθζημηεπκζηήξ οπμδμιήξ ιέζς 
ηςκ δνάζεςκ ακααάειζζδξ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ (κέμ 
ΔΠΑ). 

 Αφλδζδ ηςκ πυνςκ βζα εηπαίδεοζδ ηαζ επζιυνθςζδ 
ζηεθεπχκ ηαζ αζνεηχκ. 

 Χνίιακζδ ζοκεδηχκ βζα ηδκ ελ‘ απμζηάζεςξ ελοπδνέηδζδ 
ηςκ δδιμηχκ. 

 Πανμπή δοκαημηήηςκ ηάθορδξ ηςκ ακαβηχκ ζηεθέπςζδξ ιε 
ζφβπνμκεξ εζδζηυηδηεξ δζαιέζμο ημο κέμο ηθαδμθμβίμο. 

 Νέα πνμβνάιιαηα δζμίηδζδξ ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηαζ 
ζημπμεεζίαξ. 

 Οζ δοκαηυηδηεξ ηαζ εοηαζνίεξ εηπαίδεοζδξ ηςκ ζηεθεπχκ ηδξ 
Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ ιε ζημπυηδκ εκδοκάιςζδ ημο 
ακενχπζκμο δοκαιζημφ ιέζα απυ ηδκ οθμπμίδζδ 
μθμηθδνςιέκςκ πνμβναιιάηςκ επζιυνθςζδξ. 

 Ακεπανηήξ ζφκδεζδ ηδξ πνμζθενυιεκδξ 
εηπαίδεοζδξ ηαζ επζιυνθςζδξ ιε ηζξ πναβιαηζηέξ 
ακάβηεξ ζημ επίπεδμ ημο δδιυζζμο μνβακζζιμφ ηαζ 

ζημ αημιζηυ επίπεδμ ημο οπαθθήθμο. 

 Υνμκμαυνεξ δζαδζηαζίεξ πνμζθήρεςκ.  

 Ακακηζζημζπία ιεηαλφ ηδξ ζηεθέπςζδξ ηςκ οπδνεζζχκ 
ηαζ ηςκ πναβιαηζηχκ ακαβηχκ ημοξ, ζε εκδμ-
οπδνεζζαηυ ηαζ ζε δζοπδνεζζαηυ επίπεδμ, ςξ πνμξ 
ηα ανζειδηζηά ιεβέεδ, ηα μοζζαζηζηά πνμζυκηα, ηαζ ημ 

πνμκζζιυ ηςκ πνμζθήρεςκ, η.θ.π. 

 

Οικονομικά (Έζοδα / 
Δαπάνερ) 

Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 

 Γοκαηυηδηα άζηδζδξ ηαθφηενδξ πμθζηζηήξ δζαπείνζζδξ 
πνμζθήρεςκ βζα ημκ πενζμνζζιυ αφλδζδξ ημο θεζημονβζημφ 
ηυζημοξ. 

 Αφλδζδ εζυδςκ απυ αλζμπμίδζδ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ 

 Πενζμνζζιέκδ δοκαηυηδηα αοημπνδιαημδυηδζδξ 
ένβςκ. 

 Ακακηζζημζπία ηςκ πθδεοζιζαηά ηαηακειυιεκςκ ΚΑΠ 
ιε ηζξ πναβιαηζηέξ ακάβηεξ ημο Γήιμο ζε ηεπκζηά 
ένβα. 

 

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί  
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ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΟΔΟΜΨΝ &ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ, ΔΟΜΗΗ 

Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

 ·κημκα αολδηζηέξ ηάζεζξ ζηδ γήηδζδ πμθεμδμιζηχκ ηαζ 
ηεπκζηχκ οπδνεζζχκ.  

 Γοκαηυηδηα ελαζθάθζζδξ πνδιαημδμηήζεςκ απυ 

πνμβνάιιαηα πενζθενεζαημφ ή εεκζημφ παναηηήνα ή ιε 
απεοεείαξ πνδιαημδυηδζδ απυ ηδκ Δονςπασηή ·κςζδ 
(ΔΠΑ 2014-2020, ΔΠΑ 2021-2027, Νέα Υνδιαημδμηζηά 
Δνβαθεία βζα ημοξ Γήιμοξ). 

 ·θθεζρδ μθμηθδνςιέκμο ζπεδίμο αλζμπμίδζδξ 
αηίκδηδξ πενζμοζίαξ.  

 Σάζεζξ πενζμνζζιμφ ημο Πνμβνάιιαημξ Γδιμζίςκ 

Δπεκδφζεςκ. 

 Αολακυιεκδ ελάνηδζδ ηςκ ΟΣΑ απυ ελςηενζηέξ 
εκζζπφζεζξ. 
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ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ / ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ-ΚΕΠ 

Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

Λειηοςπγία 
(Δπαζηηπιόηηηερ & 
Διαδικαζίερ) 

Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 

 Καθά μνβακςιέκμ ημ ηιήια Γζμζηδηζηχκ Τπδνεζζχκ ηαζ 
ζςζηή θεζημονβία ηςκ ααζζηχκ θεζημονβζχκ.  

 Καθή ηαζ επανηήξ πμζυηδηα οπδνεζζχκ ημο ηιήιαημξ 

Γζμζηδηζηχκ Τπδνεζζχκ πνμξ ημοξ Γδιυηεξ. 

 Δπανηήξ ηοπμπμίδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ αοζηδνή ηήνδζδ 
ηδξ μζημκμιζηήξ δζαπείνζζδξ απυ ημ ηιήια Οζημκμιζηχκ 
Τπδνεζζχκ.  

 Απμοζία αθθδθεπζηαθφρεςκ ανιμδζμηήηςκ ηαζ 
δναζηδνζμηήηςκ ηςκ οπδνεζζχκ Τπμζηήνζλδξ ιε άθθεξ 

Τπδνεζίεξ ημο Γήιμο. 

 Καθά μνβακςιέκμ ημ ηιήια ημο ΚΔΠ ηαζ ζςζηή θεζημονβία 
ηςκ ααζζηχκ θεζημονβζχκ.  

 

 Μεβάθμξ θυνημξ ενβαζίαξ βζα βναθεζμηναηζηέξ 
ενβαζίεξ. 

 Απμοζία δζαδζηαζζχκ πμο εα ζοιαάθθμοκ ζημκ 

ηαθφηενμ πνμβναιιαηζζιυ, παναημθμφεδζδ ηαζ 
αλζμθυβδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ Σιδιάηςκ ηςκ 
Γζμζηδηζηχκ Τπδνεζζχκ ηαζ Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ.  

 Μενζηή ηαζ απμζπαζιαηζηή ακηζιεηχπζζδ ηςκ 
ηαεδιενζκχκ πνμαθδιάηςκ πμο ακαηφπημοκ ζημ 
ηιήια Γζμζηδηζηχκ Τπδνεζζχκ.  

 Απμοζία ζοζηήιαημξ ζημπμεεζίαξ ηαζ ζφκδεζήξ ημο 
ιε ηδκ ηαεδιενζκή δναζηδνζυηδηα ημο ηιήιαημξ 
Γζμζηδηζηχκ Τπδνεζζχκ.  

 Ακαπμηεθεζιαηζηή πανμπή οπδνεζζχκ ηςκ 
Τπδνεζζχκ Τπμζηήνζλδξ, θυβς έθθεζρδξ 
ελεζδζηεοιέκςκ ζηεθεπχκ. 

 Ακάβηδ πνυζθδρδξ ζηεθεπχκ ιε ελεζδζηεοιέκεξ 
βκχζεζξ. 

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί  
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ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ / ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ-ΚΕΠ 

Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

 Αλζμπμίδζδ δοκαημηήηςκ πνδιαημδυηδζδξ ένβςκ 
ακαδζμνβάκςζδξ ιέζς δνάζεςκ Φδθζαηήξ φβηθζζδξ ηαζ  
Γζμζηδηζηήξ Μεηαννφειζζδξ.  

 Γοκαηυηδηεξ πανμπήξ κέςκ οπδνεζζχκ πνμξ ημοξ δδιυηεξ. 

 Δθανιμβή ζοζηήιαημξ Γζμίηδζδξ Οθζηήξ Πμζυηδηαξ ημ μπμίμ 
ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ζηδ αεθηζζημπμίδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ 
βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ ηαζ απμδμηζηυηενδ θεζημονβία 
ηςκ Τπδνεζζχκ. 

 Καηεφεοκζδ ελμνεμθμβζζιμφ ηςκ οθζζηάιεκςκ δζμζηδηζηχκ 

δμιχκ, ιε βκχιμκα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ βναθεζμηναηίαξ, 
ηδκ απθμφζηεοζδ ηαζ επζηάποκζδ ηςκ δζμζηδηζηχκ 
δζαδζηαζζχκ ηαζ ηδκ εκ βέκεζ ακαδζμνβάκςζδ ηςκ οπδνεζζχκ 
ημο δδιυζζμο ημιέα, ηδξ πενζθενεζαηήξ δζμίηδζδξ ηαζ ηδξ 
Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ πμο ειπενζέπεηαζ ζηδ ζηναηδβζηή βζα 
ηδ Γδιυζζα Γζμίηδζδ ζημ πθαίζζμ ημο ΔΠΑ. 

 Πεναζηένς αλζμπμίδζδ ηςκ ΣΠΔ βζα ηδ δζεφνοκζδ ηςκ 

οπδνεζζχκ δθεηηνμκζηήξ δζαηοαένκδζδξ ηαζ ηδκ ηαεζένςζδ 
ηςκ ρδθζαηχκ ζοκαθθαβχκ. 

 Αδοκαιίεξ ζημπμεεζίαξ, παναημθμφεδζδξ ηαζ 
ιέηνδζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηδξ 
απυδμζδξ ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ πανεπυιεκςκ 

οπδνεζζχκ απυ ημοξ μνβακζζιμφξ ηδξ Γδιυζζαξ 
Γζμίηδζδξ. 

 ·ιθαζδ ζηζξ δζαδζηαζίεξ ηοπζηήξ κμιζιυηδηαξ πμο 
δεκ είκαζ πάκημηε ακηίζημζπδ ιε ηδκ πνμζπάεεζα 
παναβςβηήξ ορδθήξ πμζυηδηαξ ένβςκ ηαζ 
οπδνεζζχκ.  

 Αδοκαιία ελαζθάθζζδξ ηςκ ακαβηαίςκ 
πνμτπμεέζεςκ (εεζιζηχκ, μνβακςηζηχκ, 
ζηεθέπςζδξ, ηθπ.) βζα ηδκ πθήνδ αλζμπμίδζδ ηςκ 
ΣΠΔ βζα ηδκ ακάπηολδ οπδνεζζχκ δθεηηνμκζηήξ 
δζαηοαένκδζδξ. 

Οπγάνωζη / Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 
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Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

Σςνεπγαζίερ 
 αθήξ ηαηακμιή ανιμδζμηήηςκ ηςκ ζηεθεπχκ ημο Σιήιαημξ 

Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ. 
 Καεοζηενήζεζξ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ 

βναθεζμηναηίαξ ιέζα απυ αοημιαημπμζδιέκεξ 
δζαδζηαζίεξ θυβς πενζμνζζιχκ ημο κμιμεεηζημφ 

πθαζζίμο. 

 Ονβακςηζηή αδοκαιία ηαζ πνμαθήιαηα ηαηακμιήξ 
ανιμδζμηήηςκ ημο Σιήιαημξ Πνμζςπζημφ. 

 Πνμαθήιαηα επζημζκςκίαξ ιε ηζξ ειπθεηυιεκεξ 
οπδνεζίεξ ημο Γδιμζίμο, ζδζαίηενα ζε εέιαηα 
ενιδκείαξ ηακυκςκ δζηαίμο.  

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί  

 Ζ ζοκεπήξ αεθηίςζδ ηςκ ζοκενβαζζχκ ιεηαλφ οπδνεζζχκ 
ημο Γδιυζζμο ημιέα. 

 Ζ εζζαβςβή ζοζηδιάηςκ δθεηηνμκζηχκ ζοκαθθαβχκ. 

 Ζ αλζμπμίδζδ ηςκ ανπχκ ημο e-government βζα ηδκ 
ακαδζμνβάκςζδ ηδξ εζςηενζηήξ θεζημονβίαξ ηςκ δδιυζζςκ 

οπδνεζζχκ. 

 Δθανιμβή κέμο νοειζζηζημφ πθαζζίμο ηδξ δζμζηδηζηήξ δνάζδξ 
ηαζ ηδξ μνβάκςζδξ ηςκ δδιυζζςκ οπδνεζζχκ.  

 Ζ θεζημονβία ηδξ Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ 
ημο e-government υπςξ ηαεμνίγμκηαζ ζε Δονςπασηά ηείιεκα 
υπςξ «DigitalAgenda 2020 – Δονςπασηή ημζκςκία ηδξ 

πθδνμθμνίαξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ απαζπυθδζδ» ηθπ. 

 

 Σμ ηακμκζζηζηυ πθαίζζμ ηδξ Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ πμο  
παναηηδνίγεηαζ απυ ζμαανέξ δοζθεζημονβίεξ θυβς 
ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ ηςκ δζαδζηαζζχκ, ηονίςξ ζε υ,ηζ 
αθμνά ζηζξ ζοκαθθαβέξ ηςκ δδιμζίςκ οπδνεζζχκ ιε 
ημοξ πμθίηεξ ηαζ ηζξ επζπεζνήζεζξ. 

 Ζ φπανλδ νοειίζεςκ πμο ημ ηυζημξ εθανιμβήξ ημοξ 
οπενααίκεζ ημ δδιυζζμ υθεθμξ, μζημκμιζηυ ή άθθμ. 

 Ζ απμοζία μνβάκςζδξ ζε εέζεζξ ενβαζίαξ, 
ηαεδημκημθμβίμο ηαζ πενζβναθχκ ενβαζίαξ. 
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ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ / ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ-ΚΕΠ 

Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

Ανθπ. Δςναμικό / 
Υλικοηεσνική Υποδομή  

Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 

 Ηηακμπμζδηζηυ ιμνθςηζηυ επίπεδμ ηαζ ειπεζνία ηςκ ζηεθεπχκ 
ημο Σιήιαημξ Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ.  

 Σαηηζηή επζιυνθςζδ ηςκ ζηεθεπχκ ημο Σιήιαημξ 

Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ. 

 Καθυ επίπεδμ ημο ηεπκμθμβζημφ ελμπθζζιμφ ηςκ Τπδνεζζχκ 
Τπμζηήνζλδξ. 

 ·θθεζρδ ελεζδζηεοιέκμο πνμζςπζημφ ηςκ Σιδιάηςκ 
Γζμζηδηζηχκ Τπδνεζζχκ, Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ ηαζ 
ΚΔΠ. 

 

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί  
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ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ / ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ-ΚΕΠ 

Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

 Αφλδζδ ηςκ πυνςκ βζα εηπαίδεοζδ ηαζ επζιυνθςζδ 
ζηεθεπχκ ηαζ αζνεηχκ ζδζαίηενα ηαηά ηδ κέα πνμβναιιαηζηή 
πενίμδμ 

 Βεθηίςζδ ηδξ οθζημηεπκζηήξ οπμδμιήξ ιέζς 
ζοβπνδιαημδμφιεκςκ  ένβςκ.  

 Ζ εθανιμβή ημο κέμο (οπυ έβηνζζδ)  ΟΔΤ εα ζοιαάθθεζ ζηδκ 
ακαδζάηαλδ ηςκ Σιδιάηςκ Γζμζηδηζηχκ & Οζημκμιζηχκ 
Τπδνεζζχκ ηαζ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ. 

 Νέα πνμβνάιιαηα δζμίηδζδξ ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηαζ 

ζημπμεεζίαξ. 

 Ηδζαίηενδ έιθαζδ ηςκ εονςπασηχκ πμθζηζηχκ ζηδκ ακάπηολδ 
ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηαζ ηδκ εκίζποζδ ηδξ δζμζηδηζηήξ 
ζηακυηδηαξ. 

 Ζ εζζαβςβή ηςκ Σεπκμθμβζηχκ Πθδνμθμνζηήξ ηαζ 
Δπζημζκςκζχκ ζηδ Γδιυζζα Γζμίηδζδ, ςξ ενβαθείμ βζα ηδκ 
οπμζηήνζλδ ηςκ δζμζηδηζηχκ ηαζ μνβακςηζηχκ αθθαβχκ. 

 Ζ αλζμπμίδζδ ημο οπαθθδθζημφ ηχδζηα βζα ηδκ εζζαβςβή 
ζφβπνμκςκ νοειίζεςκ ζημκ ημιέα ημο ακενχπζκμο 
δοκαιζημφ. 

 Υνμκμαυνεξ δζαδζηαζίεξ πνμζθήρεςκ.  

 Ζ ακακηζζημζπία ιεηαλφ ηδξ ζηεθέπςζδξ ηςκ 
οπδνεζζχκ ηαζ ηςκ πναβιαηζηχκ ακαβηχκ ημοξ, ζε 

εκδμ-οπδνεζζαηυ ηαζ ζε δζ-οπδνεζζαηυ επίπεδμ, ςξ 
πνμξ ηα ανζειδηζηά ιεβέεδ, ηα μοζζαζηζηά πνμζυκηα, 
ηαζ ημ πνμκζζιυ ηςκ πνμζθήρεςκ, η.θ.π. 

 πανλδ νοειίζεςκ μζ μπμίεξ δεκ έπμοκ 
πνμζανιμζεεί πνμξ ηα ζφβπνμκα ηεπκμθμβζηά 
δεδμιέκα ηαζ ηζξ κέεξ ημζκςκζημ-μζημκμιζηέξ 

απαζηήζεζξ. 

 

Οικονομικά (Έζοδα / Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 



ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑ ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΛΑΜΙΕΩΝ  

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΟ  

237/280 
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Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

Δαπάνερ) 
 Μείςζδ ηςκ θεζημονβζηχκ δαπακχκ.  

 Καθφηενδ πμθζηζηή δζαπείνζζδξ πνμζθήρεςκ βζα ημκ 
πενζμνζζιυ αφλδζδξ ημο ιζζεμθμβζημφ ηυζημοξ.  

 

 Πενζμνζζιέκμζ πυνμζ βζα ηδκ ηάθορδ επεκδοηζηχκ 
δαπακχκ. 

 Πενζμνζζιέκδ δοκαηυηδηα ηεηιδνίςζδξ ηαζ ηεπκζηήξ, 

επζζηδιμκζηήξ επελενβαζίαξ πνμηάζεςκ πνμξ 
οπμαμθή ζε Κμζκμηζηά πνμβνάιιαηα ηαζ 
πνςημαμοθίεξ βζα ηδκ απυηηδζδ πνυζεεηςκ πυνςκ.  

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί  

 Ζ αλζμπμίδζδ ηςκ ΣΠΔ βζα ηδκ ακααάειζζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ 

εθέβπμο ηαζ μζημκμιζηήξ δζαπείνζζδξ ηςκ δδιυζζςκ 
μνβακζζιχκ ηαζ οπδνεζζχκ.  

 Γοκαηυηδηα ελαζθάθζζδξ πνδιαημδμηήζεςκ απυ 
πνμβνάιιαηα πενζθενεζαημφ ή εεκζημφ παναηηήνα ή ιε 
απεοεείαξ πνδιαημδυηδζδ απυ ηδκ Δονςπασηή ·κςζδ.  

 Ακεθαζηζηέξ δαπάκεξ θεζημονβίαξ. 

 Αολακυιεκδ ελάνηδζδ ηςκ ΟΣΑ απυ ελςηενζηέξ 
εκζζπφζεζξ. 
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Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

Λειηοςπγία 
(Δπαζηηπιόηηηερ & 
Διαδικαζίερ) 

Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 

 Ηηακμπμζδηζηή ακηαπυηνζζδ ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ 
ηδξ Γ/κζδξ Πενζαάθθμκημξ &Πμθζηζηήξ Πνμζηαζίαξ ζηζξ 
απαζηήζεζξ ηςκ Γδιμηχκ.  

 Μδ ηήνδζδ ηαζ παναημθμφεδζδ ανπείςκ ζηαηζζηζηχκ 
ζημζπείςκ απυ ηα επζιένμοξ ηιήιαηα ηδξ Γ/κζδξ 
Πενζαάθθμκημξ & Πμθζηζηήξ Πνμζηαζίαξ 

 Μδ ζηακμπμζδηζηή πμζυηδηα πανεπυιεκςκ  
οπδνεζζχκ, θυβς έθθεζρδξ πνμζςπζημφ ζηδ Γ/κζδ 
Πενζαάθθμκημξ & Πμθζηζηήξ Πνμζηαζίαξ. 

 Μδ απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία ηδξ Γ/κζδξ 
Πενζαάθθμκημξ & Πμθζηζηήξ Πνμζηαζίαξ, θυβς 
ακεπανημφξ μνβάκςζδξ ηδξ Τπδνεζίαξ. 

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί  

 Αλζμπμίδζδ κέςκ ηεπκμθμβζχκ βζα αεθηίςζδ ηδξ 
απμδμηζηυηδηαξ ηαζ ημο επζπέδμο ημο παναβυιεκμο ένβμο. 

 Πνμμπηζηή δζεφνοκζδξ πνμβναιιάηςκ ακαηφηθςζδξ. 

 Αολακυιεκδ ζδιαζία ημο  Σμιέα ημο Πενζααθθμκηζημφ ςξ 

απμηέθεζια ηονίςξ ημο εκηεζκυιεκμο νοειμφ παναβςβήξ 
Κμζκμηζηχκ ηαζ Δεκζηχκ νοειζζηζηχκ πανειαάζεςκ. 

 Ακεπανηήξ πμζυηδηα ηαζ πμζυζηδηα ηεπκζημφ ελμπθζζιμφ ηαζ 
ιέζςκ 

 Μεηαζηέβαζδ ηδξ Γζεφεοκζδξ ζε κέοξ πχνμοξ (Νηαιάνζα 
Ρμδίηζαξ) 

 πανλδ ζδιακηζηχκ ακαβηχκ ζε απμηεθεζιαηζημφξ 
ιδπακζζιμφξ εθέβπμο εθανιμβήξ πενζααθθμκηζηήξ 
κμιμεεζίαξ. 

 Αδοκαιία ελαζθάθζζδξ ηςκ ακαβηαίςκ 

πνμτπμεέζεςκ (εεζιζηχκ, μνβακςηζηχκ, 
ζηεθέπςζδξ, ηθπ.) βζα ηδκ πθήνδ αλζμπμίδζδ ηςκ 
ΣΠΔ βζα ηδκ ακάπηολδ οπδνεζζχκ δθεηηνμκζηήξ 
δζαηοαένκδζδξ. 

Οπγάνωζη / Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 



ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑ ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΛΑΜΙΕΩΝ  

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΟ  

239/280 
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Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

Σςνεπγαζίερ 
 Ζ εζζαβςβή ηεπκμθμβζχκ δζαπείνζζδξ ζηυθμο ηαζ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ απμημιζδήξ ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ζηδ 
αεθηίςζδ ηςκ ημζημθμβίςκ ηαζ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ιε ηδ πνήζδ πνμβναιιάηςκ ιέζς 
GIS. 

 Γοκαηυηδηεξ ζοκενβαζίαξ ηδξ Γ/κζδξ Πενζαάθθμκημξ & 
Πμθζηζηήξ Πνμζηαζίαξ ιε άθθεξ Γ/κζεζξ ζε εέιαηα ημζκμφ 
εκδζαθένμκημξ (π.π. Γ/κζδ Σεπκζηχκ Τπδνεζζχκ). 

 Γοζημθία ζοκημκζζιμφ ιε ηα ηιήιαηα ηςκ 
Τπδνεζζχκ Γυιδζδξ ηαζ Σεπκζηχκ ·νβςκ. 

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί  

 Γοκαηυηδηεξ ζοκενβαζίαξ ιε υιμνμοξ ΟΣΑ βζα ηδ 
δδιζμονβία ημζκχκ οπδνεζζχκ ηαζ ηδκ ακάθδρδ ημζκχκ 
δνάζεςκ. 

 Γοκαηυηδηεξ ζοκενβαζίαξ ιε δδιυζζμοξ ή ζδζςηζημφξ θμνείξ 
ζε ημπζηυ ή οπενημπζηυ επίπεδμ ιε δναζηδνζυηδηεξ 
ζοκαθείξ ιε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημο ΟΣΑ. 

 Πνμαθδιαηζηυξ ζοκημκζζιυξ ζοκανιυδζςκ 
δζμζηδηζηχκ δμιχκ ζηδκ ζενάνπδζδ ηαζ επζθμβή 
δνάζεςκ ηαζ ένβςκ πενζααθθμκηζημφ εκδζαθένμκημξ.  

 Ζ έθθεζρδ πενζααθθμκηζηήξ εοαζζεδζίαξ ηαζ εοεφκδξ 
ιένμοξ ηςκ ηαημίηςκ ηαζ ηςκ επζπεζνήζεςκ 

Ανθπ. Δςναμικό / Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 
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ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

Υλικοηεσνική Υποδομή  
 Τρδθυ επίπεδμ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ηςκ ζηεθεπχκ ηςκ 

Γ/κζεςκ ηςκ Τπδνεζζχκ Πενζαάθθμκημξ & Πμθζηζηήξ 
Πνμζηαζίαξ. 

 Ακεπανηήξ ελμπθζζιυξ ηδξ Γ/κζδξ Πενζαάθθμκημξ & 
Πμθζηζηήξ Πνμζηαζίαξ. 

 ·θθεζρδ ζηεθέπςζδξ ηςκ Γ/κζςκ Πενζαάθθμκημξ ζε 

ανζειυ ηαζ εζδζηυηδηεξ. 

 Ακάβηδ ζοζηδιαηζηήξ ζοκηήνδζδξ ημο ελμπθζζιμφ 
ηαζ μπδιάηςκ.  

 Ακάβηδ ζφκδεζδξ ζοζηήιαημξ πνέςζδξ ημο 
Σιήιαημξ Καεανζυηδηαξ & Ακαηφηθςζδξ ιε ημ 
ζφζηδια μζημκμιζηήξ δζαπείνζζδξ ημο Γήιμο.  

 

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί  
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ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

 Αφλδζδ ηςκ δοκαημηήηςκ επζιυνθςζδξ πνμζςπζημφ ζηδκ 
κέα πνμβναιιαηζηή πενίμδμ.  

 Ζ εθανιμβή ημο κέμο (οπυ έβηνζζδ) ΟΔΤεα ζοιαάθθεζ ζηδκ 

μνεή μνβάκςζδ ηςκ Γ/κζεςκ Πενζαάθθμκημξ, ηαεχξ ηαζ ζηδ 
αεθηίςζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηάξ ηδξ.  

 διακηζηή πνμηεναζυηδηα ημο κέμο ΔΠΑ, δ αεθηίςζδ ηδξ 
δζμζηδηζηήξ ζηακυηδηαξ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ. 

 Ζ ακακηζζημζπία ιεηαλφ ηδξ ζηεθέπςζδξ ηςκ 
οπδνεζζχκ ηαζ ηςκ πναβιαηζηχκ ακαβηχκ ημοξ, ζε 
εκδμ-οπδνεζζαηυ ηαζ ζε δζ-οπδνεζζαηυ επίπεδμ, ςξ 

πνμξ ηα ανζειδηζηά ιεβέεδ, ηα μοζζαζηζηά πνμζυκηα, 
ηαζ ημ πνμκζζιυ ηςκ πνμζθήρεςκ, η.θ.π. 

 Ροειίζεζξ πμο δεκ έπμοκ πνμζανιμζεεί πνμξ ηα 
ζφβπνμκα ηεπκμθμβζηά δεδμιέκα ηαζ ηζξ κέεξ 
ημζκςκζημ-μζημκμιζηέξ απαζηήζεζξ. 

 Ζ πενζμνζζιέκδ, ιέπνζ ζήιενα, αλζμπμίδζδ ηςκ ΣΠΔ 

ζε ζπέζδ ιε ηδκ εζςηενζηή θεζημονβία ηςκ 
οπδνεζζχκ ηαζ ηζξ ζοκαθθαβέξ ημοξ ιε ημοξ πμθίηεξ 
ηαζ ηζξ επζπεζνήζεζξ. 

 Ακηζζηάζεζξ ζηδκ εζζαβςβή ζφβπνμκςκ νοειίζεςκ 
ζημκ ημιέα ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ.  

Οικονομικά (Έζοδα / 
Δαπάνερ) 

Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 

 Βεθηίςζδ ημο νοειμφ είζπναλδξ ακηαπμδμηζηχκ ηεθχκ 

 

 

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί  

 Γοκαηυηδηα ελαζθάθζζδξ πνδιαημδμηήζεςκ απυ 
πνμβνάιιαηα πενζθενεζαημφ ή εεκζημφ παναηηήνα ή ιε 

απεοεείαξ πνδιαημδυηδζδ απυ ηδκ Δονςπασηή ·κςζδ.  

 Αολακυιεκδ ελάνηδζδ ηςκ ΟΣΑ απυ ελςηενζηέξ 
εκζζπφζεζξ. 
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ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

 Δθανιμβή ζφβπνμκςκ ιεευδςκ δζμίηδζδξ βζα ηδκ 
απμηεθεζιαηζηυηενα ηαζ απμδμηζηυηενδ πανμπή οπδνεζζχκ.  

 Ζ ηαηεφεοκζδ ελμνεμθμβζζιμφ ηςκ οθζζηάιεκςκ δζμζηδηζηχκ 

δμιχκ, ιε βκχιμκα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ βναθεζμηναηίαξ, 
ηδκ απθμφζηεοζδ ηαζ επζηάποκζδ ηςκ δζμζηδηζηχκ 
δζαδζηαζζχκ ηαζ ηδκ εκ βέκεζ ακαδζμνβάκςζδ ηςκ οπδνεζζχκ 
ημο δδιυζζμο ημιέα, ηδξ πενζθενεζαηήξ δζμίηδζδξ ηαζ ηδξ 
Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ πμο ειπενζέπεηαζ ζηδ ζηναηδβζηή βζα 
ηδκ ημζκςκζηή  

 Ζ αλζμπμίδζδ ηςκ ΣΠΔ βζα ηδ δζεφνοκζδ ηςκ οπδνεζζχκ 
δθεηηνμκζηήξ δζαηοαένκδζδξ ηαζ ηδκ ηαεζένςζδ ηςκ 
ρδθζαηχκ ζοκαθθαβχκ. 

 Αδοκαιία ελαζθάθζζδξ ηςκ ακαβηαίςκ 
πνμτπμεέζεςκ (εεζιζηχκ, μνβακςηζηχκ, 
ζηεθέπςζδξ, ηθπ.) βζα ηδκ πθήνδ αλζμπμίδζδ ηςκ 

ΣΠΔ βζα ηδκ ακάπηολδ οπδνεζζχκ δθεηηνμκζηήξ 
δζαηοαένκδζδξ. 
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ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

Λειηοςπγία 
(Δπαζηηπιόηηηερ & 
Διαδικαζίερ) 

Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 

 Ηηακμπμζδηζηή ακηαπυηνζζδ ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ 
ηδξ Γ/κζδξ Αβνμηζηήξ ηαζ Σμπζηήξ Ακάπηολδξ  

 Ηηακμπμζδηζηυ επίπεδμ ηεπκζημφ ελμπθζζιμφ ηαζ ιέζςκ 

 Μδ ηήνδζδ ηαζ παναημθμφεδζδ ανπείςκ ζηαηζζηζηχκ 
ζημζπείςκ απυ ηα επζιένμοξ ηιήιαηα ηςκ 
Τπδνεζζχκ. 

 Μδ ζηακμπμζδηζηή πμζυηδηα πανεπυιεκςκ  
οπδνεζζχκ, θυβς έθθεζρδξ πνμζςπζημφ ζημ Σιήια 
Σμονζζιμφ.  

 

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί  

 Αλζμπμίδζδ κέςκ ηεπκμθμβζχκ βζα αεθηίςζδ ηδξ 
απμδμηζηυηδηαξ ηαζ ημο επζπέδμο ημο παναβυιεκμο ένβμο. 

 Τρδθήξ πνμηεναζυηδηαξ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο Γναθείμο 
Απαζπυθδζδξ ηαζ Σμονζζιμφ. 

 πανλδ ζδιακηζηχκ ακαβηχκ ζε απμηεθεζιαηζημφξ 
ιδπακζζιμφξ εθέβπμο εθανιμβήξ κμιμεεζίαξ 
ειπμνζηχκ δναζηδνζμηήηςκ.  

 Αδοκαιία ελαζθάθζζδξ ηςκ ακαβηαίςκ 
πνμτπμεέζεςκ (εεζιζηχκ, μνβακςηζηχκ, 
ζηεθέπςζδξ, ηθπ.) βζα ηδκ πθήνδ αλζμπμίδζδ ηςκ 

ΣΠΔ βζα ηδκ ακάπηολδ οπδνεζζχκ δθεηηνμκζηήξ 
δζαηοαένκδζδξ. 

Οπγάνωζη / Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 
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ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

Σςνεπγαζίερ 
 Ζ εζζαβςβή ηεπκμθμβζχκ δζαπείνζζδξ ηαζ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ζηδ αεθηίςζδ 
ηδξ. 

 Ζ δδιζμονβία εκυξ Κέκηνμο·νεοκαξ ηαζ Καζκμημιίαξ ζε 
ζοκενβαζία ιε ημ ΔΔΛΛΑΚ 

 Γοκαηυηδηεξ ζοκενβαζίαξ ηςκ Τπδνεζζχκ Σμπζηήξ 
μζημκμιζηήξ Ακάπηολδξ ιε ηζξ οπυθμζπεξ Γ/κζεζξ ζε εέιαηα 
ημζκμφ εκδζαθένμκημξ.  

 Γοζημθία ζοκημκζζιμφ ηςκ κέςκ Τπδνεζζχκ Σμπζηήξ 
ηαζ Οζημκμιζηήξ Ακάπηολδξ ιε ηζξ Δπζηεθζηέξ 
Τπδνεζίεξ. 

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί  

 Γοκαηυηδηεξ ζοκενβαζίαξ ιε υιμνμοξ ΟΣΑ βζα ηδ 
δδιζμονβία ημζκχκ οπδνεζζχκ ηαζ ηδκ ακάθδρδ ημζκχκ 
δνάζεςκ. 

 Γοκαηυηδηεξ ζοκενβαζίαξ ιε δδιυζζμοξ ή ζδζςηζημφξ θμνείξ 
ζε ημπζηυ ή οπενημπζηυ επίπεδμ ιε δναζηδνζυηδηεξ 
ζοκαθείξ ιε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημο ΟΣΑ. 

 Πνμαθδιαηζηυξ ζοκημκζζιυξ ζοκανιυδζςκ 
δζμζηδηζηχκ δμιχκ ζηδκ ζενάνπδζδ ηαζ επζθμβή 
δνάζεςκ ηαζ ένβςκ ημονζζηζημφ εκδζαθένμκημξ.  

 Πνμαθδιαηζηυξ ζοκημκζζιυξ ζοκανιυδζςκ 
δζμζηδηζηχκ δμιχκ ζηδκ ζενάνπδζδ ηαζ επζθμβή 
δνάζεςκ ηαζ ένβςκ αβνμηζηήξ ακάπηολδξ. 

 Ζ έθθεζρδ επεκδοηζηήξ ημοθημφναξ ιένμοξ ηςκ 
ηαημίηςκ ηαζ ηςκ επζπεζνήζεςκ 

Ανθπ. Δςναμικό / Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 
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ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

Υλικοηεσνική Υποδομή  
 Ηηακμπμζδηζηυξ ελμπθζζιυξ ηςκ Τπδνεζζχκ. 

 Τρδθυ επίπεδμ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ηςκ ζηεθεπχκ ηςκ 
Τπδνεζζχκ. 

 ·θθεζρδ ζηεθέπςζδξ ηςκ Τπδνεζζχκ Σμπζηήξ 
μζημκμιζηήξ Ακάπηολδξ ζε ανζειυ ηαζ εζδζηυηδηεξ. 

 Δθθείρεζξ ζε πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα. 

 Δθθείρεζξ οθζημηεπκζημφ ελμπθζζιμφ. 

 Ακάβηδ εηπαίδεοζδξ – επζιυνθςζδξ ημο 
πνμζςπζημφ ηςκ Τπδνεζζχκ. 

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί  

 Αφλδζδ ηςκ δοκαημηήηςκ επζιυνθςζδξ πνμζςπζημφ ζηδκ 

κέα πνμβναιιαηζηή πενίμδμ.  

 Ζ εθανιμβή ημο κέμο (οπυ έβηνζζδ) ΟΔΤ εα ζοιαάθθεζ ζηδκ 
μνεή μνβάκςζδ ηςκ Τπδνεζζχκ, ηαεχξ ηαζ ζηδ αεθηίςζδ 
ηδξ θεζημονβίαξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηάξ ηδξ. 

 διακηζηή πνμηεναζυηδηα ημο κέμο ΔΠΑ, δ αεθηίςζδ ηδξ 
δζμζηδηζηήξ ζηακυηδηαξ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ. 

 Ζ ακακηζζημζπία ιεηαλφ ηδξ ζηεθέπςζδξ ηςκ 

οπδνεζζχκ ηαζ ηςκ πναβιαηζηχκ ακαβηχκ ημοξ, ζε 
εκδμ-οπδνεζζαηυ ηαζ ζε δζ-οπδνεζζαηυ επίπεδμ, ςξ 
πνμξ ηα ανζειδηζηά ιεβέεδ, ηα μοζζαζηζηά πνμζυκηα, 
ηαζ ημ πνμκζζιυ ηςκ πνμζθήρεςκ, η.θ.π. 

 Ροειίζεζξ πμο δεκ έπμοκ πνμζανιμζεεί πνμξ ηα 
ζφβπνμκα ηεπκμθμβζηά δεδμιέκα ηαζ ηζξ κέεξ 
ημζκςκζημ-μζημκμιζηέξ απαζηήζεζξ. 

 Ζ πενζμνζζιέκδ, ιέπνζ ζήιενα, αλζμπμίδζδ ηςκ ΣΠΔ 
ζε ζπέζδ ιε ηδκ εζςηενζηή θεζημονβία ηςκ 
οπδνεζζχκ ηαζ ηζξ ζοκαθθαβέξ ημοξ ιε ημοξ πμθίηεξ 
ηαζ ηζξ επζπεζνήζεζξ. 

 Ακηζζηάζεζξ ζηδκ εζζαβςβή ζφβπνμκςκ νοειίζεςκ 
ζημκ ημιέα ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ.  

Οικονομικά (Έζοδα / Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 



ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑ ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΛΑΜΙΕΩΝ  

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΟ  

246/280 
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Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

Δαπάνερ) 
 Βεθηίςζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ εθέβπμο – επζαμθήξ πνμζηίιςκ.  

 

 Πενζμνζζιέκεξ δοκαηυηδηεξ επζαμθήξ πνμζηίιςκ ιε 
ζοκέπεζεξ ζηδ ζοκμθζηή πνδιαημδυηδζδ ηςκ 
οπδνεζζχκ.  

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί  

 Γοκαηυηδηα ελαζθάθζζδξ πνδιαημδμηήζεςκ απυ 
πνμβνάιιαηα πενζθενεζαημφ ή εεκζημφ παναηηήνα ή ιε 
απεοεείαξ πνδιαημδυηδζδ απυ ηδκ Δονςπασηή ·κςζδ.  

 Αολακυιεκδ ελάνηδζδ ηςκ ΟΣΑ απυ ελςηενζηέξ 
εκζζπφζεζξ. 

 Πενζμνζζιέκδ αλζμπμίδζδ ηςκ εεκζηχκ ηαζ 
εονςπασηχκ ημκδοθίςκ.  

 

 

ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

Θέμαηα εζωηεπικήρ 
ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

Λειηοςπγία Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 
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ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

Θέμαηα εζωηεπικήρ 
ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

(Δπαζηηπιόηηηερ & 
Διαδικαζίερ) 

 Ηηακμπμζδηζηή πμζυηδηα πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ πνμξ ημοξ 
Γδιυηεξ. 

 

 Πνυαθδια επζηάθορδξ θεζημονβζχκ ζοβηεηνζιέκςκ 
ημζκςκζηχκ δμιχκ ηαζ δνάζεςκ. 

 Μδ ζηακμπμζδηζηή ελοπδνέηδζδ ηςκ ΑΜΔΑ. 

 Ακάβηδ ζοκημκζζιμφ ηαζ ηαθφηενδξ μνβάκςζδξ ηςκ 

πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ ημζκςκζηήξ πμθζηζηήξ ζε 
επζπεζνδζζαηυ επίπεδμ.  

 Αδοκαιίεξ ζημπμεεζίαξ, παναημθμφεδζδξ ηαζ 
ιέηνδζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηδξ 
απυδμζδξ ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ πανεπυιεκςκ 
οπδνεζζχκ.  

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί  
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ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

Θέμαηα εζωηεπικήρ 
ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

 Δθανιμβή ζφβπνμκςκ ιεευδςκ δζμίηδζδξ βζα ηδκ 
απμηεθεζιαηζηυηενα ηαζ απμδμηζηυηενδ πανμπή οπδνεζζχκ.  

 Ζ ηαηεφεοκζδ ελμνεμθμβζζιμφ ηςκ οθζζηάιεκςκ δζμζηδηζηχκ 
δμιχκ, ιε βκχιμκα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ βναθεζμηναηίαξ, 

ηδκ απθμφζηεοζδ ηαζ επζηάποκζδ ηςκ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ 
ηαζ ηδκ εκ βέκεζ ακαδζμνβάκςζδ ηςκ οπδνεζζχκ ημο δδιυζζμο 
ημιέα, ηδξ πενζθενεζαηήξ δζμίηδζδξ ηαζ ηδξ Σμπζηήξ 
Αοημδζμίηδζδξ πμο ειπενζέπεηαζ ζηδ ζηναηδβζηή βζα ηδ 
Γδιυζζα Γζμίηδζδ ζημ πθαίζζμ ηδξ Γ΄πνμβναιιαηζηήξ 
πενζυδμο. 

 Ζ αλζμπμίδζδ ηςκ ΣΠΔ βζα ηδ δζεφνοκζδ ηςκ οπδνεζζχκ 
δθεηηνμκζηήξ δζαηοαένκδζδξ ηαζ ηδκ ηαεζένςζδ ηςκ 
ρδθζαηχκ ζοκαθθαβχκ. 

 Ζ αλζμπμίδζδ ηςκ πνδιαημδμηζηχκ ενβαθείςκ ηαζ ηςκ 
δνάζεςκ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ ΟΥΔ/ΒΑΑ ημο 
Γήιμο Λαιζέςκ 

 Αδοκαιία ελαζθάθζζδξ ηςκ ακαβηαίςκ 
πνμτπμεέζεςκ (εεζιζηχκ, μνβακςηζηχκ, 
ζηεθέπςζδξ, ηθπ.) βζα ηδκ πθήνδ αλζμπμίδζδ ηςκ 
ΣΠΔ βζα ηδκ ακάπηολδ οπδνεζζχκ δθεηηνμκζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ. 

Οπγάνωζη / 
Σςνεπγαζίερ 

Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 

 Γοκαηυηδηεξ ζοκενβαζίαξ ιε βεζημκζημφξ ΟΣΑ.   Ακάβηδ ζοκενβαζίαξ ιε Τπδνεζίεξ ημο Γήιμο.  

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί  
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ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

Θέμαηα εζωηεπικήρ 
ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

 Οζ πνμαθέρεζξ ηςκ ζπεηζηχκ άνενςκ ημο Καθθζηνάηδ βζα ηα 
Νμιζηά Πνυζςπα ηαζ ηζξ επζπεζνήζεζξ ηςκ ΟΣΑ πμο ιπμνμφκ 
κα ζοιαάθθμοκ ζημκ εηζοβπνμκζζιυ ηαζ ελμνεμθμβζζιυ ηδξ 
θεζημονβίαξ ημοξ.  

 Ζ ζοκεπήξ αεθηίςζδ ηςκ ζοκενβαζζχκ ιεηαλφ οπδνεζζχκ ημο 
Γδιυζζμο ημιέα (φγεολζξ ΗΗ). 

 Ζ εζζαβςβή ζοζηδιάηςκ δθεηηνμκζηχκ ζοκαθθαβχκ. 

 Ζ αλζμπμίδζδ ηςκ ανπχκ ημο e-government βζα ηδκ 
ακαδζμνβάκςζδ ηδξ εζςηενζηήξ θεζημονβίαξ ηςκ δδιυζζςκ 
οπδνεζζχκ. 

 Σμ ηακμκζζηζηυ πθαίζζμ ηδξ Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ πμο  
παναηηδνίγεηαζ απυ ζμαανέξ δοζθεζημονβίεξ θυβς 
ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ ηςκ δζαδζηαζζχκ, ηονίςξ ζε 
υ,ηζ αθμνά ζηζξ ζοκαθθαβέξ ηςκ δδιμζίςκ 

οπδνεζζχκ ιε ημοξ πμθίηεξ ηαζ ηζξ επζπεζνήζεζξ. 

 Ζ φπανλδ νοειίζεςκ πμο ημ ηυζημξ εθανιμβήξ 
ημοξ οπενααίκεζ ημ δδιυζζμ υθεθμξ, μζημκμιζηυ ή 
άθθμ. 

 Ζ απμοζία μνβάκςζδξ ζε εέζεζξ ενβαζίαξ, 
ηαεδημκημθμβίμο ηαζ πενζβναθχκ ενβαζίαξ βζα ημοξ 

μνβακζζιμφξ ηδξ Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ. 

Ανθπ. Δςναμικό / 
Υλικοηεσνική Υποδομή  

Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 

 Δπανηχξ ηαηανηζζιέκμ πνμζςπζηυ.  Ακεπανηήξ ανζειυξ ζηεθεπχκ ζε υθα ζπεδυκ ηα 
Σιήιαηα ηςκ Τπδνεζζχκ Κμζκςκζηήξ Πνμζηαζίαξ, 
παδείαξ & πμθζηζζιμφ.  

 Ακάβηδ αεθηίςζδξ ηςκ ηηζνζαηχκ οπμδμιχκ.  

 Ακάβηδ ιδπακμβνάθδζδξ. 

 Ακεπανηήξ οθζημηεπκζηυξ ελμπθζζιυξ. 

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί  
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ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

Θέμαηα εζωηεπικήρ 
ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

 Βεθηίςζδ ηδξ οθζημηεπκζηήξ οπμδμιήξ ιέζς 
ζοβπνδιαημδμφιεκςκ  ένβςκ.  

 Νέα πνμβνάιιαηα δζμίηδζδξ ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηαζ 
ζημπμεεζίαξ. 

 Ηδζαίηενδ έιθαζδ ηςκ εονςπασηχκ πμθζηζηχκ ζηδκ ακάπηολδ 
ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηαζ ηδκ εκίζποζδ ηδξ δζμζηδηζηήξ 
ζηακυηδηαξ. 

 Ζ εζζαβςβή ηςκ Σεπκμθμβζηχκ Πθδνμθμνζηήξ ηαζ 
Δπζημζκςκζχκ ζηδ Γδιυζζα Γζμίηδζδ, ςξ ενβαθείμ βζα ηδκ 
οπμζηήνζλδ ηςκ δζμζηδηζηχκ ηαζ μνβακςηζηχκ αθθαβχκ. 

 Υνμκμαυνεξ δζαδζηαζίεξ πνμζθήρεςκ.  

 Ζ ακακηζζημζπία ιεηαλφ ηδξ ζηεθέπςζδξ ηςκ 
οπδνεζζχκ ηαζ ηςκ πναβιαηζηχκ ακαβηχκ ημοξ, ςξ 
πνμξ ηα ανζειδηζηά ιεβέεδ, ηα μοζζαζηζηά 

πνμζυκηα, ηαζ ημ πνμκζζιυ ηςκ πνμζθήρεςκ, η.θ.π. 

 πανλδ παθαζςιέκςκ νοειίζεςκ μζ μπμίεξ δεκ 
έπμοκ πνμζανιμζεεί πνμξ ηα ζφβπνμκα ηεπκμθμβζηά 
δεδμιέκα ηαζ ηζξ κέεξ ημζκςκζημ-μζημκμιζηέξ 
απαζηήζεζξ. 

 Ζ πενζμνζζιέκδ, ιέπνζ ζήιενα, αλζμπμίδζδ ηςκ ΣΠΔ 

ζε ζπέζδ ιε ηδκ εζςηενζηή θεζημονβία ηςκ 
οπδνεζζχκ ηαζ ηζξ ζοκαθθαβέξ ημοξ ιε ημοξ πμθίηεξ 
ηαζ ηζξ επζπεζνήζεζξ. 

 

 

ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΕΠΙΣΕΛΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ  

Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

Λειηοςπγία Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 
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ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΕΠΙΣΕΛΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ  

Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

(Δπαζηηπιόηηηερ & 
Διαδικαζίερ) 

 Ηηακμπμζδηζηή ακηαπυηνζζδ ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ 
ζηζξ απαζηήζεζξ ηςκ Γδιμηχκ.  

 Ηηακμπμζδηζηυ επίπεδμ ηεπκζημφ ελμπθζζιμφ ηαζ ιέζςκ 

 Μδ ηήνδζδ ηαζ παναημθμφεδζδ ανπείςκ ζηαηζζηζηχκ 
ζημζπείςκ απυ ηα επζιένμοξ ηιήιαηα ηςκ 
Τπδνεζζχκ. 

 Μδ ζηακμπμζδηζηή πμζυηδηα πανεπυιεκςκ  
οπδνεζζχκ, θυβς έθθεζρδξ πνμζςπζημφ ζημ Σιήια 
ΣΠΔ. 

 Αδοκαιίεξ ζημπμεεζίαξ, παναημθμφεδζδξ ηαζ 
ιέηνδζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηδξ 
απυδμζδξ ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ πανεπυιεκςκ 

οπδνεζζχκ απυ ημοξ μνβακζζιμφξ ηδξ Γδιυζζαξ 
Γζμίηδζδξ.  

 

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί  

 Αλζμπμίδζδ κέςκ ηεπκμθμβζχκ βζα αεθηίςζδ ηδξ 
απμδμηζηυηδηαξ ηαζ ημο επζπέδμο ημο παναβυιεκμο ένβμο. 

 Πνμμπηζηή δζεφνοκζδξ πνμβναιιάηςκ ακαηφηθςζδξ. 

 Τρδθή πνμηεναζυηδηαξ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο Σιήιαημξ 
Πνμβναιιαηζζιμφ. 

 πανλδ ζδιακηζηχκ ακαβηχκ ζε απμηεθεζιαηζημφξ 
ιδπακζζιμφξ πνμζδζμνζζιμφ μνβάκςζδξ ηαζ 

αλζμθυβδζδξ ηδξ δδι‘υζζαξ δζμίηδζδξ. 

 Αδοκαιία ελαζθάθζζδξ ηςκ ακαβηαίςκ 
πνμτπμεέζεςκ (εεζιζηχκ, μνβακςηζηχκ, 
ζηεθέπςζδξ, ηθπ.) βζα ηδκ πθήνδ αλζμπμίδζδ ηςκ 
ΣΠΔ βζα ηδκ ακάπηολδ οπδνεζζχκ δθεηηνμκζηήξ 
δζαηοαένκδζδξ. 

Οπγάνωζη / Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 
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ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΕΠΙΣΕΛΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ  

Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

Σςνεπγαζίερ 
 Ζ εζζαβςβή ηεπκμθμβζχκ δζαπείνζζδξ ηαζ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ 
απμηεθεζιαηζηυηδηαξ. 

 Γοκαηυηδηεξ ζοκενβαζίαξ ηςκ Δπζηεθζηχκ Τπδνεζζχκ ιε ηζξ 
υθεξ ηζξ οπυθμζπεξ Γ/κζεζξ. 

 Γοζημθία ζοκημκζζιμφ  

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί  

 Γοκαηυηδηεξ ζοκενβαζίαξ ιε υιμνμοξ ΟΣΑ βζα ηδ 
δδιζμονβία ημζκχκ οπδνεζζχκ ηαζ ηδκ ακάθδρδ ημζκχκ 

δνάζεςκ. 

 Γοκαηυηδηεξ ζοκενβαζίαξ ιε δδιυζζμοξ ή ζδζςηζημφξ θμνείξ 
ζε ημπζηυ ή οπενημπζηυ επίπεδμ ιε δναζηδνζυηδηεξ 
ζοκαθείξ ιε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημο ΟΣΑ. 

 Πνμαθδιαηζηυξ ζοκημκζζιυξ ζοκανιυδζςκ 
δζμζηδηζηχκ δμιχκ ζηδκ ζενάνπδζδ ηαζ επζθμβή 

δνάζεςκ ηαζ ένβςκ ημονζζηζημφ εκδζαθένμκημξ.  

 Ζ έθθεζρδ ακαπηολζαηήξ ημοθημφναξ ιένμοξ ηςκ 
ηαημίηςκ ηαζ ηςκ επζπεζνήζεςκ 

Ανθπ. Δςναμικό / 
Υλικοηεσνική Υποδομή  

Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 

 Ηηακμπμζδηζηυξ ελμπθζζιυξ ηςκ Τπδνεζζχκ. 

 Τρδθυ επίπεδμ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ηςκ ζηεθεπχκ ηςκ 
Τπδνεζζχκ. 

 ·θθεζρδ ζηεθέπςζδξ ηςκ Δπζηεθζηχκ Τπδνεζζχκ ζε 

ανζειυ ηαζ εζδζηυηδηεξ. 

 Ακάβηδ εηπαίδεοζδξ – επζιυνθςζδξ ημο 
πνμζςπζημφ ηςκ Τπδνεζζχκ. 

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί  
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ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΕΠΙΣΕΛΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ  

Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

 Αφλδζδ ηςκ δοκαημηήηςκ επζιυνθςζδξ πνμζςπζημφ ζηδκ 
κέα πνμβναιιαηζηή πενίμδμ. 

 Ζ εθανιμβή ημο κέμο (οπυ έβηνζζδ) ΟΔΤ εα ζοιαάθθεζ ζηδκ 

μνεή μνβάκςζδ ηςκ Τπδνεζζχκ, ηαεχξ ηαζ ζηδ αεθηίςζδ 
ηδξ θεζημονβίαξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηάξ ηδξ.  

 διακηζηή πνμηεναζυηδηα ημο κέμο ΔΠΑ, δ αεθηίςζδ ηδξ 
δζμζηδηζηήξ ζηακυηδηαξ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ. 

 Ζ ακακηζζημζπία ιεηαλφ ηδξ ζηεθέπςζδξ ηςκ 
οπδνεζζχκ ηαζ ηςκ πναβιαηζηχκ ακαβηχκ ημοξ, ζε 
εκδμ-οπδνεζζαηυ ηαζ ζε δζ-οπδνεζζαηυ επίπεδμ, ςξ 

πνμξ ηα ανζειδηζηά ιεβέεδ, ηα μοζζαζηζηά πνμζυκηα, 
ηαζ ημ πνμκζζιυ ηςκ πνμζθήρεςκ, η.θ.π. 

 Ροειίζεζξ πμο δεκ έπμοκ πνμζανιμζεεί πνμξ ηα 
ζφβπνμκα ηεπκμθμβζηά δεδμιέκα ηαζ ηζξ κέεξ 
ημζκςκζημ-μζημκμιζηέξ απαζηήζεζξ. 

 Ζ πενζμνζζιέκδ, ιέπνζ ζήιενα, αλζμπμίδζδ ηςκ ΣΠΔ 

ζε ζπέζδ ιε ηδκ εζςηενζηή θεζημονβία ηςκ 
οπδνεζζχκ ηαζ ηζξ ζοκαθθαβέξ ημοξ ιε ημοξ πμθίηεξ 
ηαζ ηζξ επζπεζνήζεζξ. 

 Ακηζζηάζεζξ ζηδκ εζζαβςβή ζφβπνμκςκ νοειίζεςκ 
ζημκ ημιέα ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ.  

Οικονομικά (Έζοδα / 
Δαπάνερ) 

Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 

 Δπακαπνμζδζμνζζιυξ ηςκ δζαδζηαζζχκ μνβάκςζδξ ημο 
ιμκηέθμο ελοπδνέηδζδξ πμθζηχκ ηαζ επζπεζνήζεςκ πμο εα 
μδδβήζεζ ζε ιείςζδ ημο ηυζημοξ θεζημονβίαξ. 

 

 

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί  

 Γοκαηυηδηα ελαζθάθζζδξ πνδιαημδμηήζεςκ απυ 
πνμβνάιιαηα πενζθενεζαημφ ή εεκζημφ παναηηήνα ή ιε 
απεοεείαξ πνδιαημδυηδζδ απυ ηδκ Δονςπασηή ·κςζδ.  

 Αολακυιεκδ ελάνηδζδ ηςκ ΟΣΑ απυ ελςηενζηέξ 
εκζζπφζεζξ. 
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Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

Λειηοςπγία 
(Δπαζηηπιόηηηερ & 
Διαδικαζίερ) 

Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 

 Καθά μνβακςιέκα ηα Γναθεία Γζμζηδηζηχκ εειάηςκ ηαζ 
ελοπδνέηδζδξ ημο Πμθίηδ ηαζ ζςζηή θεζημονβία ηςκ ααζζηχκ 

θεζημονβζχκ. 

 Καθή ηαζ επανηήξ πμζυηδηα οπδνεζζχκ ηςκ Γναθείςκ ΚΔΠ 
πνμξ ημοξ δδιυηεξ. 

 πεηζηά επανηήξ ηοπμπμίδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ αοζηδνή 
ηήνδζδ ηδξ μζημκμιζηήξ δζαπείνζζδξ απυ ηδ Γζεφεοκζδ 
ΟζημκμιζηήξΤπδνεζίαξ.  

 Μεβάθμξ θυνημξ ενβαζίαξ βζα βναθεζμηναηζηέξ 
ενβαζίεξ. 

 Απμοζία δζαδζηαζζχκ πμο εα ζοιαάθθμοκ ζημκ 
ηαθφηενμ πνμβναιιαηζζιυ, παναημθμφεδζδ ηαζ 
αλζμθυβδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ Γναθείςκ.  

 Ονζαηά ζηακμπμζδηζηή πμζυηδηα ηςκ πανεπυιεκςκ 
οπδνεζζχκ ηςκ Γναθείςκ. 

 Μενζηή ηαζ απμζπαζιαηζηή ακηζιεηχπζζδ ηςκ 

ηαεδιενζκχκ πνμαθδιάηςκ πμο ακαηφπημοκ ζημ 
βναθείμ Γζμζηδηζηχκ Θειάηςκ.  

 Απμοζία ζοζηήιαημξ ζημπμεεζίαξ ηαζ ζφκδεζήξ ημο 
ιε ηδκ ηαεδιενζκή δναζηδνζυηδηα ηςκ 
Απμηεκηνςιέκςκ Τπδνεζζχκ.  

 Ακαπμηεθεζιαηζηή πανμπή οπδνεζζχκ ηςκ 

Απμηεκηνςιέκςκ Τπδνεζζχκ, θυβς έθθεζρδξ 
ελεζδζηεοιέκςκ ζηεθεπχκ. 

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί  
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Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

 Γοκαηυηδηεξ πανμπήξ κέςκ οπδνεζζχκ πνμξ ημοξ δδιυηεξ. 

 Δθανιμβή ζοζηήιαημξ Γζμίηδζδξ Οθζηήξ Πμζυηδηαξ ημ μπμίμ 
ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ζηδ αεθηζζημπμίδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ 

βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ ηαζ απμδμηζηυηενδ θεζημονβία 
ηςκ Τπδνεζζχκ. 

 Καηεφεοκζδ ελμνεμθμβζζιμφ ηςκ οθζζηάιεκςκ δζμζηδηζηχκ 
δμιχκ, ιε βκχιμκα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ βναθεζμηναηίαξ, 
ηδκ απθμφζηεοζδ ηαζ επζηάποκζδ ηςκ δζμζηδηζηχκ 
δζαδζηαζζχκ ηαζ ηδκ εκ βέκεζ ακαδζμνβάκςζδ ηςκ οπδνεζζχκ 

ημο δδιυζζμο ημιέα, ηδξ πενζθενεζαηήξ δζμίηδζδξ ηαζ ηδξ 
Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ πμο ειπενζέπεηαζ ζηδ ζηναηδβζηή βζα 
ηδ Γδιυζζα Γζμίηδζδ ζημ πθαίζζμ ηδξ Γ΄πνμβναιιαηζηήξ 
πενζυδμο. 

 Αλζμπμίδζδ ηςκ ΣΠΔ βζα ηδ δζεφνοκζδ ηςκ οπδνεζζχκ 
δθεηηνμκζηήξ δζαηοαένκδζδξ ηαζ ηδκ ηαεζένςζδ ηςκ 
ρδθζαηχκ ζοκαθθαβχκ. 

 Πνμαθήιαηα μθμηθήνςζδξ εεζιζημφ πθαζζίμο 
δθεηηνμκζηήξ δζμίηδζδξ.  

 Αδοκαιίεξ ζημπμεεζίαξ, παναημθμφεδζδξ ηαζ 

ιέηνδζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηδξ 
απυδμζδξ ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ πανεπυιεκςκ 
οπδνεζζχκ απυ ημοξ μνβακζζιμφξ ηδξ Γδιυζζαξ 
Γζμίηδζδξ. 

 Ζ έιθαζδ ζηζξ δζαδζηαζίεξ ηοπζηήξ κμιζιυηδηαξ δεκ 
είκαζ πάκημηε ακηίζημζπδ ιε ηδκ πνμζπάεεζα 

παναβςβηήξ ορδθήξ πμζυηδηαξ ένβςκ ηαζ 
οπδνεζζχκ.  

 Αδοκαιία ελαζθάθζζδξ ηςκ ακαβηαίςκ 
πνμτπμεέζεςκ (εεζιζηχκ, μνβακςηζηχκ, 
ζηεθέπςζδξ, ηθπ.) βζα ηδκ πθήνδ αλζμπμίδζδ ηςκ 
ΣΠΔ βζα ηδκ ακάπηολδ οπδνεζζχκ δθεηηνμκζηήξ 
δζαηοαένκδζδξ. 

Οπγάνωζη / 
Σςνεπγαζίερ 

Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 

 αθήξ ηαηακμιή ανιμδζμηήηςκ ηςκ ζηεθεπχκ ηςκ Γναθείςκ.   Καεοζηενήζεζξ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ 
βναθεζμηναηίαξ ιέζα απυ αοημιαημπμζδιέκεξ 
δζαδζηαζίεξ θυβς πενζμνζζιχκ ημο κμιμεεηζημφ 
πθαζζίμο. 

 Πνμαθήιαηα επζημζκςκίαξ ιε ηζξ ειπθεηυιεκεξ 
οπδνεζίεξ ημο Γδιμζίμο, ζδζαίηενα ζε εέιαηα 
ενιδκείαξ ηακυκςκ δζηαίμο.  
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Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί  

 Ζ ζοκεπήξ αεθηίςζδ ηςκ ζοκενβαζζχκ ιεηαλφ οπδνεζζχκ 
ημο Γδιυζζμο ημιέα. 

 Ζ αλζμπμίδζδ ηςκ ανπχκ ημο e-government βζα ηδκ 

ακαδζμνβάκςζδ ηδξ εζςηενζηήξ θεζημονβίαξ ηςκ δδιυζζςκ 
οπδνεζζχκ. 

 Δθανιμβή κέμο νοειζζηζημφ πθαζζίμο ηδξ δζμζηδηζηήξ δνάζδξ 
ηαζ ηδξ μνβάκςζδξ ηςκ δδιυζζςκ οπδνεζζχκ.  

 Πνμχεδζδ δνάζεςκ μνβακςηζημφ ηαζ επζπεζνδζζαημφ 
ακαζπεδζαζιμφ ηδξ ηεκηνζηήξ, πενζθενεζαηήξ δζμίηδζδξ ηαζ 

ηδξ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ ιέζς ημο ΔΠ 
«ΜεηαννφειζζδΓζμζηδηζημφ Σμιέα». 

 Ζ θεζημονβία ηδξ Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ 
ημο e-government υπςξ ηαεμνίγμκηαζ ζε Δονςπασηά ηείιεκα 
υπςξ «DigitalAgenda 2020 – Δονςπασηή ημζκςκία ηδξ 
πθδνμθμνίαξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ απαζπυθδζδ» ηθπ. 

 Σμ ηακμκζζηζηυ πθαίζζμ ηδξ Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ πμο  
παναηηδνίγεηαζ απυ ζμαανέξ δοζθεζημονβίεξ θυβς 
ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ ηςκ δζαδζηαζζχκ, ηονίςξ ζε υ,ηζ 

αθμνά ζηζξ ζοκαθθαβέξ ηςκ δδιμζίςκ οπδνεζζχκ ιε 
ημοξ πμθίηεξ ηαζ ηζξ επζπεζνήζεζξ. 

 Ζ φπανλδ νοειίζεςκ πμο ημ ηυζημξ εθανιμβήξ ημοξ 
οπενααίκεζ ημ δδιυζζμ υθεθμξ, μζημκμιζηυ ή άθθμ. 

 Ζ απμοζία μνβάκςζδξ ζε εέζεζξ ενβαζίαξ, 
ηαεδημκημθμβίμο ηαζ πενζβναθχκ ενβαζίαξ. 

Ανθπ. Δςναμικό / 
Υλικοηεσνική Υποδομή  

Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 

 Ονζαηά ζηακμπμζδηζηυ ιμνθςηζηυ επίπεδμ ηαζ ειπεζνία ηςκ 
ζηεθεπχκ ηςκ Γναθείςκ. 

 Σαηηζηή επζιυνθςζδ ηςκ ζηεθεπχκ ηςκ Γναθείςκ.  

 Καθυ επίπεδμ ημο ηεπκμθμβζημφ ελμπθζζιμφ ηςκ Γναθείςκ.  

 ·θθεζρδ ελεζδζηεοιέκμο πνμζςπζημφ  

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί  
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Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

 Αφλδζδ ηςκ πυνςκ βζα εηπαίδεοζδ ηαζ επζιυνθςζδ 
ζηεθεπχκ ηαζ αζνεηχκ ζδζαίηενα ηαηά ηδ κέα πνμβναιιαηζηή 
πενίμδμ 

 Βεθηίςζδ ηδξ οθζημηεπκζηήξ οπμδμιήξ ιέζς 
ζοβπνδιαημδμφιεκςκ  ένβςκ.  

 Ζ μνεή εθανιμβή ημο κέμο (οπυ έβηνζζδ) ΟΔΤ εα ζοιαάθθεζ 
ζηδκ ακαδζάηαλδ ηςκ Γ/κζεςκ Γζμζηδηζηχκ & Οζημκμιζηχκ 
Τπδνεζζχκ ηαζ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ. 

 διακηζηή πνμηεναζυηδηα ημο κέμο ΔΠΑ, δ αεθηίςζδ ηδξ 

δζμζηδηζηήξ ζηακυηδηαξ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ. 

 Πανμπή δοκαημηήηςκ ηάθορδξ ηςκ ακαβηχκ ζηεθέπςζδξ ιε 
ζφβπνμκεξ εζδζηυηδηεξ δζαιέζμο ημο κέμο ηθαδμθμβίμο.  

 Νέα πνμβνάιιαηα δζμίηδζδξ ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηαζ 
ζημπμεεζίαξ. 

 Ηδζαίηενδ έιθαζδ ηςκ εονςπασηχκ πμθζηζηχκ ζηδκ ακάπηολδ 
ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηαζ ηδκ εκίζποζδ ηδξ δζμζηδηζηήξ 

ζηακυηδηαξ. 

 Ζ εζζαβςβή ηςκ Σεπκμθμβζηχκ Πθδνμθμνζηήξ ηαζ 
Δπζημζκςκζχκ ζηδ Γδιυζζα Γζμίηδζδ, ςξ ενβαθείμ βζα ηδκ 
οπμζηήνζλδ ηςκ δζμζηδηζηχκ ηαζ μνβακςηζηχκ αθθαβχκ. 

 

 Υνμκμαυνεξ δζαδζηαζίεξ πνμζθήρεςκ.  

 Ζ ακακηζζημζπία ιεηαλφ ηδξ ζηεθέπςζδξ ηςκ 
οπδνεζζχκ ηαζ ηςκ πναβιαηζηχκ ακαβηχκ ημοξ, ζε 

εκδμ-οπδνεζζαηυ ηαζ ζε δζ-οπδνεζζαηυ επίπεδμ, ςξ 
πνμξ ηα ανζειδηζηά ιεβέεδ, ηα μοζζαζηζηά πνμζυκηα, 
ηαζ ημ πνμκζζιυ ηςκ πνμζθήρεςκ, η.θ.π. 

 πανλδ νοειίζεςκ μζ μπμίεξ δεκ έπμοκ 
πνμζανιμζεεί πνμξ ηα ζφβπνμκα ηεπκμθμβζηά 
δεδμιέκα ηαζ ηζξ κέεξ ημζκςκζημ-μζημκμιζηέξ 

απαζηήζεζξ. 

 Ζ πενζμνζζιέκδ, ιέπνζ ζήιενα, αλζμπμίδζδ ηςκ ΣΠΔ 
ζε ζπέζδ ιε ηδκ εζςηενζηή θεζημονβία ηςκ 
οπδνεζζχκ ηαζ ηζξ ζοκαθθαβέξ ημοξ ιε ημοξ πμθίηεξ 
ηαζ ηζξ επζπεζνήζεζξ. 

 

Οικονομικά (Έζοδα / Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 
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Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

Δαπάνερ) 
 Καθφηενδ πμθζηζηή δζαπείνζζδξ πνμζθήρεςκ βζα ημκ 

πενζμνζζιυ αφλδζδξ ημο ιζζεμθμβζημφ ηυζημοξ.  

 Αλζμπμίδζδ ηςκ εθανιμβχκ ηδξ ακαθοηζηήξ θμβζζηζηήξ ζημκ 

μζημκμιζηυ πνμβναιιαηζζιυ. 

 Πενζμνζζιέκμζ πυνμζ βζα ηδκ ηάθορδ επεκδοηζηχκ 
δαπακχκ. 

 Αδοκαιίεξ ζημκ μζημκμιζηυ πνμβναιιαηζζιυ ιε 

ζοκέπεζα ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ηδκ οπένααζδ 
ηςκ πναβιαηζηχκ δοκαημηήηςκ ημο Γήιμο.  

 Πενζμνζζιέκδ δοκαηυηδηα ηεηιδνίςζδξ ηαζ ηεπκζηήξ, 
επζζηδιμκζηήξ επελενβαζίαξ πνμηάζεςκ πνμξ 
οπμαμθή ζε Κμζκμηζηά πνμβνάιιαηα ηαζ 
πνςημαμοθίεξ βζα ηδκ απυηηδζδ πνυζεεηςκ πυνςκ.  

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί  

 Μείςζδ ηυζημοξ θεζημονβίαξ θυβς ηδξ βεκίηεοζδξ ηδξ 
πνήζδξ δζαδζηηοαηχκ εθανιμβχκ.  

 Ζ αλζμπμίδζδ ηςκ ΣΠΔ βζα ηδκ ακααάειζζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ 
εθέβπμο ηαζ μζημκμιζηήξ δζαπείνζζδξ ηςκ δδιυζζςκ 
μνβακζζιχκ ηαζ οπδνεζζχκ.  

 Γοκαηυηδηα ελαζθάθζζδξ πνδιαημδμηήζεςκ απυ 
πνμβνάιιαηα πενζθενεζαημφ ή εεκζημφ παναηηήνα ή ιε 
απεοεείαξ πνδιαημδυηδζδ απυ ηδκ Δονςπασηή ·κςζδ.  

 Ακεθαζηζηέξ δαπάκεξ θεζημονβίαξ. 

 Αολακυιεκδ ελάνηδζδ ηςκ ΟΣΑ απυ ελςηενζηέξ 
εκζζπφζεζξ. 
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ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΑΓΟΜΕΝΕ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΣΟ ΔΗΜΑΡΦΟ  

Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

Λειηοςπγία 
(Δπαζηηπιόηηηερ & 
Διαδικαζίερ) 

Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 

 Καθά μνβακςιέκεξ μζ οπδνεζίεξ οπαβυιεκεξ απεοεείαξ ζημ 
Γήιανπμ ηαζ ζςζηή θεζημονβία ηςκ ααζζηχκ θεζημονβζχκ.  

 Καθή ηαζ επανηήξ πμζυηδηα οπδνεζζχκ ηςκ πνμξ ημοξ 

Γδιυηεξ. 

 Δπανηήξ ηοπμπμίδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ.  

 Πανμοζία ζοζηήιαημξ ζημπμεεζίαξ ηαζ ζφκδεζήξ ημο ιε ηδκ 
ηαεδιενζκή δναζηδνζυηδηα. 

 Μεβάθμξ θυνημξ ενβαζίαξ βζα βναθεζμηναηζηέξ 
ενβαζίεξ. 

 Απμοζία δζαδζηαζζχκ πμο εα ζοιαάθθμοκ ζημκ 

ηαθφηενμ πνμβναιιαηζζιυ, παναημθμφεδζδ ηαζ 
αλζμθυβδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ Τπδνεζζχκ.  

 Μενζηή ηαζ απμζπαζιαηζηή ακηζιεηχπζζδ ηςκ 
ηαεδιενζκχκ πνμαθδιάηςκ πμο ακαηφπημοκ ζηζξ 
Τπδνεζίεξ. 

 

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί 
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ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΑΓΟΜΕΝΕ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΣΟ ΔΗΜΑΡΦΟ  

Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

 Αλζμπμίδζδ δοκαημηήηςκ πνδιαημδυηδζδξ ένβςκ 
ακαδζμνβάκςζδξ ιέζς δ΄ναζεςκ Φδθζαηήξ φβηθζζδξ ηαζ  
Γζμζηδηζηήξ Μεηαννφειζζδξ.  

 Γοκαηυηδηεξ πανμπήξ κέςκ οπδνεζζχκ πνμξ ημοξ δδιυηεξ. 

 Δθανιμβή ζοζηήιαημξ Γζμίηδζδξ Οθζηήξ Πμζυηδηαξ ημ μπμίμ 
ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ζηδ αεθηζζημπμίδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ 
βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ ηαζ απμδμηζηυηενδ θεζημονβία 
ηςκ Τπδνεζζχκ. 

 Καηεφεοκζδ ελμνεμθμβζζιμφ ηςκ οθζζηάιεκςκ δζμζηδηζηχκ 

δμιχκ, ιε βκχιμκα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ βναθεζμηναηίαξ, 
ηδκ απθμφζηεοζδ ηαζ επζηάποκζδ ηςκ δζμζηδηζηχκ 
δζαδζηαζζχκ ηαζ ηδκ εκ βέκεζ ακαδζμνβάκςζδ ηςκ οπδνεζζχκ 
ημο δδιυζζμο ημιέα, ηδξ πενζθενεζαηήξ δζμίηδζδξ ηαζ ηδξ 
Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ πμο ειπενζέπεηαζ ζηδ ζηναηδβζηή βζα 
ηδ Γδιυζζα Γζμίηδζδ ζημ πθαίζζμ ηδξ Γ΄πνμβναιιαηζηήξ 
πενζυδμο. 

 Αλζμπμίδζδ ηςκ ΣΠΔ βζα ηδ δζεφνοκζδ ηςκ οπδνεζζχκ 
δθεηηνμκζηήξ δζαηοαένκδζδξ ηαζ ηδκ ηαεζένςζδ ηςκ 
ρδθζαηχκ ζοκαθθαβχκ. 

 Ζ έιθαζδ ζηζξ δζαδζηαζίεξ ηοπζηήξ κμιζιυηδηαξ δεκ 
είκαζ πάκημηε ακηίζημζπδ ιε ηδκ πνμζπάεεζα 
παναβςβηήξ ορδθήξ πμζυηδηαξ ένβςκ ηαζ 

οπδνεζζχκ.  

Οπγάνωζη / 
Σςνεπγαζίερ 

Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 

 αθήξ ηαηακμιή ανιμδζμηήηςκ ηςκ ζηεθεπχκ ηςκ Γναθείςκ.   Πνμαθήιαηα επζημζκςκίαξ ιε ηζξ ειπθεηυιεκεξ 

οπδνεζίεξ ημο Γδιμζίμο, ζδζαίηενα ζε εέιαηα 
ενιδκείαξ ηακυκςκ δζηαίμο.  

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί 
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ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΑΓΟΜΕΝΕ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΣΟ ΔΗΜΑΡΦΟ  

Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

 Ζ ζοκεπήξ αεθηίςζδ ηςκ ζοκενβαζζχκ ιεηαλφ οπδνεζζχκ 
ημο Γδιυζζμο ημιέα. 

 Ζ εζζαβςβή ζοζηδιάηςκ δθεηηνμκζηχκ ζοκαθθαβχκ. 

 Ζ αλζμπμίδζδ ηςκ ανπχκ ημο e-government βζα ηδκ 
ακαδζμνβάκςζδ ηδξ εζςηενζηήξ θεζημονβίαξ ηςκ δδιυζζςκ 
οπδνεζζχκ. 

 Δθανιμβή κέμο νοειζζηζημφ πθαζζίμο ηδξ δζμζηδηζηήξ δνάζδξ 
ηαζ ηδξ μνβάκςζδξ ηςκ δδιυζζςκ οπδνεζζχκ.  

 Πνμχεδζδ δνάζεςκ μνβακςηζημφ ηαζ επζπεζνδζζαημφ 

ακαζπεδζαζιμφ ηδξ ηεκηνζηήξ, πενζθενεζαηήξ δζμίηδζδξ ηαζ 
ηδξ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ ιέζς ημο ΔΠ 
«ΜεηαννφειζζδΓζμζηδηζημφ Σμιέα». 

 Ζ θεζημονβία ηδξ Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ 
ημο e-government υπςξ ηαεμνίγμκηαζ ζε Δονςπασηά ηείιεκα 
υπςξ «DigitalAgenda 2020 – Δονςπασηή ημζκςκία ηδξ 
πθδνμθμνίαξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ απαζπυθδζδ» ηθπ. 

 Ζ φπανλδ νοειίζεςκ πμο ημ ηυζημξ εθανιμβήξ ημοξ 
οπενααίκεζ ημ δδιυζζμ υθεθμξ, μζημκμιζηυ ή άθθμ. 

 Ζ απμοζία μνβάκςζδξ ζε εέζεζξ ενβαζίαξ, 

ηαεδημκημθμβίμο ηαζ πενζβναθχκ ενβαζίαξ. 

Ανθπ. Δςναμικό / 
Υλικοηεσνική Υποδομή  

ΑΔςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 

 Ηηακμπμζδηζηυ ιμνθςηζηυ επίπεδμ ηαζ ειπεζνία ηςκ ζηεθεπχκ 
ηςκ Τπδνεζζχκ. 

 Σαηηζηή επζιυνθςζδ ηςκ ζηεθεπχκ ηςκ Τπδνεζζχκ. 

 Καθυ επίπεδμ ημο ηεπκμθμβζημφ ελμπθζζιμφ ηςκ Τπδνεζζχκ. 

 

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί 
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ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΑΓΟΜΕΝΕ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΣΟ ΔΗΜΑΡΦΟ  

Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

 Αφλδζδ ηςκ πυνςκ βζα εηπαίδεοζδ ηαζ επζιυνθςζδ 
ζηεθεπχκ ηαζ αζνεηχκ ζδζαίηενα ηαηά ηδ κέα πνμβναιιαηζηή 
πενίμδμ 

 Βεθηίςζδ ηδξ οθζημηεπκζηήξ οπμδμιήξ ιέζς 
ζοβπνδιαημδμφιεκςκ  ένβςκ.  

 Ζ μνεή εθανιμβή ημο κέμο (οπυ έβηνζζδ) ΟΔΤ εα ζοιαάθθεζ 
ζηδκ ακαδζάηαλδ ηςκ Τπδνεζζχκ ηαζ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ 
απμηεθεζιαηζηυηδηαξ. 

 διακηζηή πνμηεναζυηδηα ημο κέμο ΔΠΑ, δ αεθηίςζδ ηδξ 

δζμζηδηζηήξ ζηακυηδηαξ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ. 

 Πανμπή δοκαημηήηςκ ηάθορδξ ηςκ ακαβηχκ ζηεθέπςζδξ ιε 
ζφβπνμκεξ εζδζηυηδηεξ δζαιέζμο ημο κέμο ηθαδμθμβίμο.  

 Νέα πνμβνάιιαηα δζμίηδζδξ ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηαζ 
ζημπμεεζίαξ. 

 Ηδζαίηενδ έιθαζδ ηςκ εονςπασηχκ πμθζηζηχκ ζηδκ ακάπηολδ 
ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηαζ ηδκ εκίζποζδ ηδξ δζμζηδηζηήξ 

ζηακυηδηαξ. 

 Ζ εζζαβςβή ηςκ Σεπκμθμβζηχκ Πθδνμθμνζηήξ ηαζ 
Δπζημζκςκζχκ ζηδ Γδιυζζα Γζμίηδζδ, ςξ ενβαθείμ βζα ηδκ 
οπμζηήνζλδ ηςκ δζμζηδηζηχκ ηαζ μνβακςηζηχκ αθθαβχκ. 

 Υνμκμαυνεξ δζαδζηαζίεξ πνμζθήρεςκ.  

 Ζ ακακηζζημζπία ιεηαλφ ηδξ ζηεθέπςζδξ ηςκ 
οπδνεζζχκ ηαζ ηςκ πναβιαηζηχκ ακαβηχκ ημοξ, ζε 

εκδμ-οπδνεζζαηυ ηαζ ζε δζ-οπδνεζζαηυ επίπεδμ, ςξ 
πνμξ ηα ανζειδηζηά ιεβέεδ, ηα μοζζαζηζηά πνμζυκηα, 
ηαζ ημ πνμκζζιυ ηςκ πνμζθήρεςκ, η.θ.π. 

 πανλδ νοειίζεςκ μζ μπμίεξ δεκ έπμοκ 
πνμζανιμζεεί πνμξ ηα ζφβπνμκα ηεπκμθμβζηά 
δεδμιέκα ηαζ ηζξ κέεξ ημζκςκζημ-μζημκμιζηέξ 

απαζηήζεζξ. 

 Ζ πενζμνζζιέκδ, ιέπνζ ζήιενα, αλζμπμίδζδ ηςκ ΣΠΔ 
ζε ζπέζδ ιε ηδκ εζςηενζηή θεζημονβία ηςκ 
οπδνεζζχκ ηαζ ηζξ ζοκαθθαβέξ ημοξ ιε ημοξ πμθίηεξ 
ηαζ ηζξ επζπεζνήζεζξ. 

 Ακηζζηάζεζξ ζηδκ εζζαβςβή ζφβπνμκςκ νοειίζεςκ 
ζημκ ημιέα ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ. 

 

Οικονομικά (Έζοδα / Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 
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ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΑΓΟΜΕΝΕ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΣΟ ΔΗΜΑΡΦΟ  

Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

Δαπάνερ) 
 Καθφηενδ πμθζηζηή δζαπείνζζδξ πνμζθήρεςκ βζα ημκ 

πενζμνζζιυ αφλδζδξ ημο ιζζεμθμβζημφ ηυζημοξ.  

 Αλζμπμίδζδ ηςκ εθανιμβχκ ηδξ ακαθοηζηήξ θμβζζηζηήξ ζημκ 

μζημκμιζηυ πνμβναιιαηζζιυ. 

 

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί  

 Μείςζδ ηυζημοξ θεζημονβίαξ θυβς ηδξ βεκίηεοζδξ ηδξ 
πνήζδξ δζηηοαηχκ εθανιμβχκ.  

 Ζ αλζμπμίδζδ ηςκ ΣΠΔ βζα ηδκ ακααάειζζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ 

εθέβπμο ηαζ μζημκμιζηήξ δζαπείνζζδξ ηςκ δδιυζζςκ 
μνβακζζιχκ ηαζ οπδνεζζχκ.  

 Γοκαηυηδηα ελαζθάθζζδξ πνδιαημδμηήζεςκ απυ 
πνμβνάιιαηα πενζθενεζαημφ ή εεκζημφ παναηηήνα ή ιε 
απεοεείαξ πνδιαημδυηδζδ απυ ηδκ Δονςπασηή ·κςζδ.  

 Ακεθαζηζηέξ δαπάκεξ θεζημονβίαξ. 

 Αολακυιεκδ ελάνηδζδ ηςκ ΟΣΑ απυ ελςηενζηέξ 
εκζζπφζεζξ. 
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3.2.2 Κρίσιμα Ζητήματα Εσωτερικής Ανάπτυξης  

ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ / ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΔΟΜΨΝ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ&ΔΟΜΗΗ 

 Ακάβηδ εηπαίδεοζδξ – επζιυνθςζδξ ηςκ ζηεθεπχκ ζε εονφηενα εέιαηα θεζημονβίαξ ηαζ 

ζηυπςκ ηδξ Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ. 

 Ακάβηδ ηαθφηενδξ ζηεθέπςζδξ ηςκ επζιένμοξ ηιδιάηςκ ζε ανζειυ ηαζ εζδζηυηδηεξ. 

 Δκίζποζδ ηδξ ηοπμπμίδζδξ ηςκ δζαδζηαζζχκ βζα ηδκ επίηεολδ ζοκμθζημφ εθέβπμο ηαζ ηδξ 
δζαζθάθζζδξ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ πανεπυιεκδξ οπδνεζίαξ/εηηέθεζδξ ένβμο. 

 Απυηηδζδ ζοζηήιαημξ αλζμθυβδζδξ ηαζ απμδμηζηυηδηαξ ηςκ Τπδνεζζχκ.  

 Δκίζποζδ ηδξ οθζημηεπκζηήξ οπμδμιήξ.  

 Αλζμπμίδζδ ηςκ δζαεέζζιςκ πνδιαημδμηζηχκ ενβαθείςκ 

ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ / ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΕΠ 

 Βεθηίςζδ ηδξ εζςηενζηήξ μνβάκςζδξ ηςκ οπδνεζζχκ.  

 Δηπαίδεοζδ ηαζ επζιυνθςζδ ημο πνμζςπζημφ. 

 Δκίζποζδ ηδξ ζηεθέπςζδξ ηςκ Γ/κζεςκ Γζμζηδηζηχκ, Οζημκμιζηχκ ηαζ Τπδνεζζχκ ΚΔΠ.  

 Βεθηίςζδ ηδξ ζοκενβαζίαξ ηαζ επζημζκςκίαξ ηςκ Γ/κζεςκ Γζμζηδηζηχκ Τπδνεζζχκ ηαζ 
Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ ιε άθθεξ Γ/κζεζξ 

 Απυηηδζδ ζοζηήιαημξ αλζμθυβδζδξ ηαζ απμδμηζηυηδηαξ ηςκ Τπδνεζζχκ. 

ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

 Βεθηίςζδ ηδξ μνβάκςζδξ ηςκ επζιένμοξ Σιδιάηςκ ηςκ Τπδνεζζχκ  

 Δκίζποζδ ηδξ ζηεθέπςζδξ ηςκ επζιένμοξ Σιδιάηςκ ηςκ Τπδνεζζχκ  

 Δηπαίδεοζδ ηζ επζιυνθςζδ ημο πνμζςπζημφ.  

 Βεθηίςζδ ηδξ ζοκενβαζίαξ ηαζ επζημζκςκίαξ ιε ηζξ θμζπέξ Γ/κζεζξ ημο Γήιμο.  

 Δκίζποζδ ημο οθζημηεπκζημφ ελμπθζζιμφ. 

 Αλζμπμίδζδ ηςκ δζαεέζζιςκ πνδιαημδμηζηχκ ενβαθείςκ 

ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΟΙΝ. 

ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ -  ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

 Δκίζποζδ ηδξ ζηεθέπςζδξ ηςκ ηιδιάηςκ ηςκ Τπδνεζζχκ.  

 Δηπαίδεοζδ ηζ επζιυνθςζδ ημο πνμζςπζημφ. 

 Δκίζποζδ ημο οθζημηεπκζημφ ελμπθζζιμφ ηαζ αεθηίςζδ ηςκ ζοκεδηχκ ζηέβαζδξ ηςκ 
οπδνεζζχκ.  

 Αλζμπμίδζδ ηςκ δζαεέζζιςκ πνδιαημδμηζηχκ ενβαθείςκ 

 Απυηηδζδ ζοζηήιαημξ αλζμθυβδζδξ ηαζ απμδμηζηυηδηαξ ηςκ Τπδνεζζχκ 

ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΠΙΚΗ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 Βεθηίςζδ ηδξ μνβάκςζδξ ηςκ επζιένμοξ Σιδιάηςκ ηςκ Τπδνεζζχκ Σμπζηήξ ηαζ 
Οζημκμιζηήξ Ακάπηολδξ. 
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 Δκίζποζδ ηδξ ζηεθέπςζδξ ηςκ επζιένμοξ Σιδιάηςκ ηςκ ΤπδνεζζχκΣμπζηήξ ηαζ 
Οζημκμιζηήξ Ακάπηολδξ. 

 Δηπαίδεοζδ ηζ επζιυνθςζδ ημο πνμζςπζημφ.  

 Δκίζποζδ ημο οθζημηεπκζημφ ελμπθζζιμφ ηςκ ΤπδνεζζχκΣμπζηήξ ηαζ Οζημκμιζηήξ 
Ακάπηολδξ. 

 Απυηηδζδ ζοζηήιαημξ αλζμθυβδζδξ ηαζ απμδμηζηυηδηαξ ηςκ Τπδνεζζχκ 

ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΕΠΙΣΕΛΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 

 Βεθηίςζδ ηδξ μνβάκςζδξ ηςκ επζιένμοξ Σιδιάηςκ ηςκ Δπζηεθζηχκ Τπδνεζζχκ.  

 Δκίζποζδ ηδξ ζηεθέπςζδξ ηςκ επζιένμοξ Σιδιάηςκ ηςκ Δπζηεθζηχκ Τπδνεζζχκ.  

 Δηπαίδεοζδ ηαζ επζιυνθςζδ ημο πνμζςπζημφ. 

ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΑΠΟΚΕΝΣΡΨΜΕΝΕ 

ΤΠΗΡΕΙΕ 

 Βεθηίςζδ ηδξ εζςηενζηήξ μνβάκςζδξ ηςκ επζιένμοξ Γναθείςκ ηςκ Τπδνεζζχκ. 

 Δκίζποζδ ηδξ ζηεθέπςζδξ ηςκ επζιένμοξ Γναθείςκ ηςκ Τπδνεζζχκ. 

 Δηπαίδεοζδ ηζ επζιυνθςζδ ημο πνμζςπζημφ.  

 Δκίζποζδ ημο οθζημηεπκζημφ ελμπθζζιμφ Δπζηεθζηχκ Τπδνεζζχκ.  

 Βεθηίςζδ ηδξ ζοκενβαζίαξ ηαζ επζημζκςκίαξ ηςκ Απμηεκηνςιέκςκ Τπδνεζζχκ ιε ηζξ 

θμζπέξ Κεκηνζηέξ οπδνεζίεξ 

 Απυηηδζδ ζοζηήιαημξ αλζμθυβδζδξ ηαζ απμδμηζηυηδηαξ ηςκ Τπδνεζζχκ 

ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ 

ΤΠΑΓΟΜΕΝΕ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΣΟ ΔΗΜΑΡΦΟ 

 Βεθηίςζδ ηδξ εζςηενζηήξ μνβάκςζδξ ηςκ επζιένμοξ Τπδνεζζχκ.  

 Δκίζποζδ ηδξ ζηεθέπςζδξ ηςκ επζιένμοξ Τπδνεζζχκ. 

 Δκίζποζδ ημο οθζημηεπκζημφ ελμπθζζιμφ ηςκ Τπδνεζζχκ.  

 Βεθηίςζδ ηδξ ζοκενβαζίαξ ηαζ επζημζκςκίαξ ηςκ Τπδνεζζχκ ιε ηζξ θμζπέξ Κεκηνζηέξ ηαζ 

Απμηεκηνςιέκεξ οπδνεζίεξ 
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4 ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ 

·κα ζηναηδβζηυ ζπέδζμ ακάπηολδξ ιπμνεί κα ζοιαάθεζ αάζζια ζηδκ ακάπηολδ ιζαξ 
πενζμπήξ υηακ ζοκδοάγεζ δδιζμονβζηά ηδ δζάβκςζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ 
παναηηδνζζηζηχκ ηδξ ιε ζδέεξ ηαζ πνμηάζεζξ μζ μπμίεξ απμννέμοκ απυ ηδκ 
οθζζηάιεκδ εεκζηή ηαζ δζεεκή ειπεζνία ηαζ μ ζοκδοαζιυξ αοηυξ πναβιαηζηχκ 
δοκαημηήηςκ ηαζ ζδεχκ ανίζηεζ βυκζιμ έδαθμξ ζηδκ ημπζηή ημζκςκία ηαζ δζμίηδζδ ηαζ 
ιεηαηνέπεηαζ ζε υναια ηαζ ζοθθμβζημφξ ζηυπμοξ.  

Ζ ακαπηολζαηή ζηναηδβζηή απυ ηδ θφζδ ηδξ έπεζ δοκαιζηυ παναηηήνα ηαεχξ, 
ζηδνίγεηαζ ιεκ ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ οθζζηάιεκδξ ηαηάζηαζδξ, αθθά δ έιθαζή ηδξ 

ανίζηεηαζ ζηδκ δδιζμονβζηή πανέιααζδ ηαζ ηδ δνάζδ. ε έκα ηυζιμ πμο αθθάγεζ ιε 
βνήβμνμοξ νοειμφξ, δ ακαπηολζαηή ζηναηδβζηή ιζαξ πενζμπήξ εα πνέπεζ κα έπεζ ημ 
αθέιια ζηναιιέκμ ζημ ιέθθμκ, κα ηαηακμεί εβηαίνςξ ηζξ κέεξ ηάζεζξ ηαζ δοκαιζηέξ 
ηαζ κα απμθεφβεζ ηδκ επακάπαοζδ ζηζξ ζοκηαβέξ ηδξ πεπαηδιέκδξ. Να 
ακηζθαιαάκεηαζ υηζ ημ κέμ μζημκμιζηυ ηαζ ηεπκμθμβζηυ πενζαάθθμκ απαζηεί κέμοξ 
ηνυπμοξ ακηζιεηχπζζδξ ηαζ κέεξ πμθζηζηέξ.  

Ζ ακαπηολζαηή ζηναηδβζηή εα πνέπεζ κα είκαζ ακμζπηή ζε κέεξ ζδέεξ, κα ηζξ 
εκεαννφκεζ ηαζ κα ηζξ εκζζπφεζ ηαζ κα πνμζπαεεί κα εκζςιαηχζεζ ζηδκ ημπζηή 
ημζκςκία ηαζ μζημκμιία ιδπακζζιμφξ ηαηακυδζδξ ηαζ δζαπείνζζδξ ηδξ αθθαβήξ. Ζ 
δζάεεζδ βζα ιάεδζδ, δ δδιζμονβζηυηδηα, δ ένεοκα, δ εθεονεηζηυηδηα, δ ελςζηνέθεζα 
ηαζ δ ακαγήηδζδ ημο ηαζκμφνβζμο πνέπεζ κα είκαζ ηεκηνζηά ζημζπεία ηδξ ζηναηδβζηήξ 
ηαζ κα ανίζημοκ ηδκ έηθναζή ημοξ ζε ιζα ζεζνά απυ ζοβηεηνζιέκεξ ακαπηολζαηέξ 

πμθζηζηέξ. 

·ηζ πεναζηένς, βζα κα είκαζ απμηεθεζιαηζηή ιζα ζηναηδβζηή, εα πνέπεζ κα ζηδνίγεηαζ 
ζε ιζα εονφηενδ ημζκςκζηή ζοκαίκεζδ, κα δζαιμνθχκεζ ζηυπμοξ ηαζ έκα υναια βζα 
ηδκ πυθδ μζ μπμίμζ κα πείεμοκ ηαζ κα ηζκδημπμζμφκ εονφηενα ημζκςκζηά ηαζ 
μζημκμιζηά πενζμπή. Γζα κα βίκεζ αοηυ εα πνέπεζ μζ πμθζηζηέξ ηδξ κα απμθεφβμοκ ηδ 
ιμκμιένεζα ηαζ κα πνμζθένμοκ δοκαηυηδηεξ βζα ακαπηολζαηυ ιένζζια ζε υθεξ ηζξ 
ημζκςκζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ ηάλεζξ. Αοηυ δεκ ζδιαίκεζ υηζ εα πνέπεζ κα απμθεφβεζ ηζξ 
ακαβηαίεξ ημιέξ. διαίκεζ υιςξ, υηζ ηα ηυζηδ ηαζ ηα μθέθδ πμο εα πνμηφρμοκ απυ 
ζοβηεηνζιέκεξ πμθζηζηέξ εα πνέπεζ κα είκαζ ζζυννμπα ηαηακειδιέκα ηαζ επζπθέμκ, 
αοηή δ ηαηακμιή εα πνέπεζ κα είκαζ μναηή ηαζ ιέζα ζηα υνζα ηδξ ημζκήξ θμβζηήξ.  

4.1 ΑΠΟΣΟΛΗ, ΌΡΑΜΑ, ΑΡΦΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ 

Ζ ζηναηδβζηή ακάπηολδξ ημο Γήιμο Λαιζέςκ βζα ηδκ επυιεκδ πενίμδμ, ένπεηαζ κα 
οπδνεηήζεζ ηζξ πμθζηζηέξ ηδξ αεζθμνίαξ ηαζ ηδξ αζςζζιυηδηαξ υπςξ αοηέξ 
εθανιυγμκηαζ ηδκ ηεθεοηαία εζημζαεηία ζηδκ Δονχπδ αθθά ηαζ δζεεκχξ. Οζ έκκμζεξ 
ηδξ ημπζηήξ ακάπηολδξ ηαζ ηδξ αζςζζιυηδηαξ απμηεθμφκ δζαπνμκζηά ηνίζζια 
γδημφιεκα, ηαζ δ πνμζέββζζδ ημοξ ααζίγεηαζ εκ πμθθμίξ ζηδ θεζημονβία ηαζ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ Γήιςκ, μζ μπμίμζ ςξ επίπεδμ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ 
ανίζημκηαζ ζε πζμ ημκηζκή ηαζ μοζζαζηζηή αθθδθεπίδναζδ ηαζ ελμζηείςζδ ιε ηδκ 
ηαεδιενζκυηδηα ηαζ ηα πνμαθήιαηα ηςκ ηαημίηςκ.  



ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑ ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΛΑΜΙΕΩΝ  

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΟ  

267/280 

 

Βζχζζιδ ακάπηολδ είκαζ δ ακάπηολδ, δ μπμία ζηακμπμζεί ηζξ ακάβηεξ ημο πανυκημξ 
πςνίξ κα εέηεζ ζε ηίκδοκμ ηδκ ζηακυηδηα ηςκ ιεθθμκηζηχκ βεκεχκ κα ζηακμπμζήζμοκ 
ηζξ δζηέξ ημοξ ακάβηεξ. Απμηεθεί ζηυπμ βζα ημοξ Γήιμοξ ηαζ αθμνά ηονίςξ ηδ 
αζχζζιδ εκδμβεκή ημπζηή ακάπηολδ, ιζα ακάπηολδ πμο ζοκδοάγεζ μζημκμιζηή 
ιεβέεοκζδ (ιε ελεζδίηεοζδ αθθά ηαζ δζαθμνμπμίδζδ), ημζκςκζηή εοδιενία ηαζ ζοκμπή, 
υπςξ ηαζ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ. Ίθμ ηαζ πενζζζυηενεξ ιεθέηεξ, αθθά ηαζ ηα 
bestpractices δζεεκχξ ηαηαδεζηκφμοκ υηζ ηαζ μ πμθζηζζιυξ εκηάζζεηαζ ςξ ααζζηυξ 
ποθχκαξ ζηδ αζχζζιδ ακάπηολδ. Με ημκ υνμ ‗εκδμβεκήξ‘, εκκμείηαζ δ ακάπηολδ πμο 
ααζίγεηαζ ζε θοζζημφξ, ακενχπζκμοξ ηαζ ηεπκζημφξ πυνμοξ ημο ηάεε Γήιμο 
ακαθμνάξ, ηδξ ηάεε ημπζηήξ ημζκςκίαξ. 

Γζα κα ιπμνέζεζ υιςξ μ πνχημξ ααειυξ αοημδζμίηδζδξ κα θένεζ εζξ πέναξ ημ 
δφζημθμ ένβμ ημο βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ηαεδιενζκχκ αθθά ηαζ ιαηνμπνυεεζιςκ 
ακαβηχκ ηςκ ηαημίηςκ ηαζ ηςκ πενζμπχκ, εα πνέπεζ κα έπεζ ηαζ ημοξ απαναίηδημοξ 
μζημκμιζημφξ πυνμοξ. Σμ ααζζηυ ενχηδια εάκ μζ Γήιμζ εα πνέπεζ κα έπμοκ ημοξ 
δζημφξ ημοξ πυνμοξ ή κα ααζίγμκηαζ ζε ηεκηνζηέξ, πενζθενεζαηέξ ηαζ άθθεξ πδβέξ, 
παναιέκεζ ηαζ ζήιενα ςξ έκα επίιαπμ εέια ζογήηδζδξ. Αδζαιθδζαήηδημ είκαζ υιςξ 
ημ βεβμκυξ υηζ μζ πνδιαημδμηζηέξ ακάβηεξ ηςκ Γήιςκ είκαζ αολδιέκεξ ηαζ αολάκμκηαζ 
πενζζζυηενμ, υζμ απμηεκηνχκμκηαζ μζ ανιμδζυηδηεξ ηαζ δεκ απμηεκηνχκμκηαζ μζ 
ακαπηολζαημί πυνμζ. Χζηυζμ, ημ οθζζηάιεκμ πθαίζζμ είκαζ ζοβηεηνζιέκμ ηαζ δ ημπζηή 
αοημδζμίηδζδ ηαθείηαζ κα ακηαπελέθεεζ ιε ηα οθζζηάιεκα μζημκμιζηά πθαίζζα, εκχ 
πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ αεθηίςζδξ, ηαθείηαζ κα παναιέκεζ εκενβή, χζηε κα 
αλζμπμζεί ζημ ιέβζζημ ηα οπάνπμκηα πενζθενεζαηά, εεκζηά ηαζ εονςπασηά 
πνδιαημδμηζηά ενβαθεία ηδκ ηνέπμοζα πνμβναιιαηζηή πενίμδμ ηαζ κα επζδζχηεζ ιζα 

ζηένεα πνμεημζιαζία βζα ηδκ έκηαλδ ηαζ πνήζδ ηςκ κέςκ ενβαθείςκ ηδξ επυιεκδξ 
πενζυδμο. .  

Οζ ζηυπμζ πμθζηζηήξ ημο Πθαζζίμο Γνάζδξ βζα ηδκ Αεζθυνμ Αζηζηή Ακάπηολδ ζηδκ 
Δονςπασηή ·κςζδ αθμνμφκ ζε: 

 Δκδοκάιςζδ ηδξ μζημκμιζηήξ εοδιενίαξ ηαζ ηδξ απαζπυθδζδξ ζε ιζηνά ηαζ 
ιεβάθα αζηζηά ηέκηνα. 

 Πνμχεδζδ ηδξ ζζυηδηαξ, ηδξ ημζκςκζηήξ έκηαλδξ ηαζ ηδξ ακαγςμβυκδζδξ ηςκ 

οπμααειζζιέκςκ αζηζηχκ γςκχκ. 

 Πνμζηαζία ηαζ αεθηίςζδ ημο αζηζημφ πενζαάθθμκημξ: ημπζηή ηαζ παβηυζιζα 
αεζθμνία. 

 οιαμθή ζηδκ ηαθή δζαηοαένκδζδ ηςκ αζηζηχκ πενζμπχκ ηαζ ζηδκ εκίζποζδ ημο 
ημπζημφ δοκαιζημφ. 

4.1.1 Αποστολή 

Ζ απμζημθή ημο ΓήιμοΛαιζέςκ – δ μπμία είκαζ ημζκή βζα υθμοξ ημοξ Γήιμοξ – 
πνμζδζμνίγεζ ημκ ηφνζμ ζημπυ θεζημονβίαξ ημο ίδζμο ημο Ονβακζζιμφ, δδθαδή ημο 
Γήιμο ηαζ ηςκ Νμιζηχκ ημο Πνμζχπςκ, ημκ θυβμ φπανλήξ ημο, υπςξ αοηυξ 
πνμηφπηεζ απυ ημ ζζπφμκ εεζιζηυ πθαίζζμ ηαζ απμζαθδκίγμκηαξ ημ ηφνζμ ένβμ ημο.  

Ζ απμζημθή ημο Γήιμο Λαιζέςκ ζοκίζηαηαζ ζηδκ ελήξ: «Η διακςβέπνηζη ηων 
ηοπικών ςποθέζεων και η παποσή δημόζιων αγαθών και ςπηπεζιών για ηην 
ικανοποίηζη αναγκών ηων καηοίκων και ηων ηοπικών θοπέων, με απώηεπο 
ζκοπό ηη βιώζιμη κοινωνική και οικονομική ανάπηςξη ηηρ πεπιοσήρ». 
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4.1.2 Όραμα 

Ο Γήιμξ Λαιζέςκ ζημ κέμ εεκζηυ ακαπηολζαηυ ζπεδζαζιυ, ηαζ πενζθενεζαηυ 
ζπεδζαζιυ, ακαβκςνίγεηαζ ςξ έκα ζδζαίηενα δοκαιζηυ αζηζηυ ηέκηνμ ηαζ ζδιακηζηυξ 

πυθμξ εεκζηήξ ακάπηολδξ. φιθςκα ιε ημ υναια ηδξ Γδιμηζηήξ Ανπήξ βζα ηδκ 
επζηνάηεζα ημο Γήιμο Λαιζέςκ πνμςεείηαζ δ ακααάειζζδ ηςκ ηεπκζηχκ ηαζ 
ημζκςκζηχκ οπμδμιχκ ηαζ οπδνεζζχκ ηαζ δ ηαζκμημιία, ιε ζηυπμ ηδ αεθηίςζδ ηδξ 
πμζυηδηαξ γςήξ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ηδξ ημπζηήξ μζημκμιίαξ. 

Ζ Γδιμηζηή Ανπή ακαβκςνίγμκηαξ ηα ακηζηεζιεκζηά ζημζπεία ηδξ οθζζηαιέκδξ 
ηαηάζηαζδξ ηαζ ηςκ πνμμπηζηχκ ηυζμ ημο ίδζμο ημο Γήιμο υζμ ηαζ ημο εονφηενμο 
ελςηενζημφ πενζαάθθμκημξ,επακαπνμζδζμνίγεζ ημ αλαπηπμηαθόημο υναια ςξ ελήξ: 
Αλάδεημε ηνπ Γήκνπ Λακηέωλ ζε: 

 Γήκν θνηλωλό θαη ζπκκέηνρν ζε ζέκαηα αλάπηπμεο θαη βειηίωζεο ηεο πνηόηεηαο 

δωήο, ηεο δεκόζηαο πγείαο, ηεο θνηλωληθήο αιιειεγγύεο, ηνπ ηνπξηζκνύ, ηνπ 
αζιεηηζκνύ θαη ηνπ πνιηηηζκνύ,  

 Γήκν πνπ ζα αλαγθωξίδεη θαη ζα αμηνπνηεί ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, όληαο 
κηα απνηειεζκαηηθή, επέιηθηε θαη βηώζηκε νξγαλωηηθή δνκή,  

 Γήκν πνπ ζα ζρεδηάδεη, πινπνηεί θαη ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ζηνρεπκέλωλ 
πνιηηηθώλ θαη νινθιεξωκέλωλ παξεκβάζεωλ,  

 Γήκν πνπ ζα πξνάγεη, πξνωζεί, εληζρύεη θη επηδηώθεη ηε ζπλεξγαζία κε άιινπο 

θνξείο ηεο πεξηνρήο γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε. 

Γζα ηδκ οθμπμίδζή ημο, έπεζ ηαηαζηνχζεζ ζοβηνμηδιέκμ, πνμκζηά πνμζδζμνζζιέκμ 
ηαζ ιε ζηυπμοξ ιεηνήζζιμοξ ηαζ εθέβλζιμοξ ζηξαηεγηθό ζρέδην, ημ μπμίμ ααζίγεηαζ 

ζηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ δοκαηχκ ζδιείςκ, ηδκ εηιεηάθθεοζδ ηςκ εοηαζνζχκ, ηδκ 
πενζζημθή ηςκ αδφκαηςκ ζδιείςκ ηαζ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ηζκδφκςκ / απεζθχκ πμο 
ειθακίγεζ δ πενζμπή ημο Γήιμο. 

Σμ ζηξαηεγηθό ζρέδην πμο έπεζ ιεζμπνυεεζιμ πνμκζηά μνίγμκηα (ιέπνζ ημ 2023) 

ζημπεφεζ ηφνζα ζηδκ ιεβζζημπμίδζδ ηςκ δοκαημηήηςκ ημο Γήιμο ηαζ ζηδκ εκενβυ 
ζοιιεημπή ηςκ δδιμηχκ. Οζ δοκαηυηδηεξ ημο Γήιμο πνμζδζμνίγμκηαζ απυ ηδ 

θεζημονβζηή απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ (Γζεοεφκζεζξ Γήιμο, 
Νμιζηά Πνυζςπα, ηθπ). Γζα ημ ζημπυ αοηυ δ Γδιμηζηή Ανπή έπεζ ελεζδζηεφζεζ ημ 
ακαπηολζαηυ υναια βζα ημ εζςηενζηυ ημο Γήιμο ςξ ελήξ:  

Ο εηζοβπνμκζζιυξ ηδξ μνβάκςζδξ ηαζ ηδξ θεζημονβίαξ ημο Γήιμο (άιεζδ 
επζημζκςκία ιε ημοξ πμθίηεξ, απθμφζηεοζδ δζαδζηαζζχκ, πνδζηή ηαζ απμδμηζηή 
δζαπείνζζδ, επζιυνθςζδ ηαζ ελεζδίηεοζδ πνμζςπζημφ, δζεφνοκζδ ζοκενβαζζχκ 
ημπζηχκ ηαζ οπενημπζηχκ) ςξ επίζδξ ηαζ δ απυηηδζδ ηδξ απαναίηδηδξ οθζημηεπκζηήξ 
οπμδμιήξ (δδιζμονβία εθηοζηζημφ ενβαζζαημφ πενζαάθθμκημξ), χζηε κα ζοιαάθθεζ 
ζηδ αεθηίςζδ ημο επζπέδμο πανεπμιέκςκ οπδνεζζχκ ζημοξ πμθίηεξ ηαζ κα 
ακηαπμηνζεεί ζηζξ πνμζδμηίεξ ημοξ.Βεθηίςζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ 
οπδνεζζχκ ημο Γδιμο, ιέζς μοζζαζηζηήξ πανέιααζδξ, ζηδ άιεζδ εθανιμβή ηςκ 
επζηεβιέκςκ πμθζηζηχκ  αθθά ηαζ ηδκ πανέιααζδ ημοξ ζηδ πάναλδ ηςκ ακςηένς 

πμθζηζηχκ.  

Ζ εκενβυξ ζοιιεημπή ηςκ πμθζηχκ ελαζθαθίγεηαζ εθυζμκ ημ ζηναηδβζηυ ζπέδζμ 
εηηεθείηαζ ζφιθςκα ιε μνζζιέκεξ ηαηεοεοκηήνζεξ ανπέξ.Ο Γήιμξ Λαιζέςκ 
ακαβκςνίγεζ ςξ ααζζηέξ ανπέξ : 

Σδκ δζαπείνζζδ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ ηςκ Γδιμηχκ ςξ έηθναζδ ζεααζιμφ ηαζ ςξ 
ηνίζζιμ ζημζπείμ βζα ηαθφηενδ πμζυηδηα γςήξ ηαζ εοδιενία. Δλδεηθηηθάακαθένμκηαζ : 
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 Πνυβναιια Καεανζυηδηαξ ηαζ πενζζοθθμβήξ απμνζιιάηςκ ηαζ οπμζηήνζλδ 
δζαδζηαζίαξ ακαηφηθςζδξ. 

 Γζαπείνζζδ Τδαηίκςκ Πυνςκ 

 Φςηζζιυξ ηαζ ζοκηήνδζδ δζηηφμο 

 Λεζημονβία ηςκ οπμδμιχκ βζα θφιαηα ηαζ άθθα απυαθδηα.  

 Λεζημονβία ηςκ υθςκ ηςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ  

 Τπμζηήνζλδ ζηα θεζημονβζηά εέιαηα Γδιυζζαξ Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Πνυκμζαξ. 

 Δφνοειδ θεζημονβία ηςκ δμιχκ οπμζηήνζλδξ πμθζηχκ ηαζ ηαημίηςκ ημο Γήιμο  

 Τπμζηήνζλδ ηαζ ημζκςκζηή έκηαλδ ηςκ ακενχπςκ πμφ πνεζάγμκηαζ αμήεεζα 
ελαζηίαξ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ηαζ ηδξ ακενβίαξ.  

 Βεθηίςζδ ηαζ εθανιμβή ηςκ πμθεμδμιζηχκ ηαζ πςνμηαλζηχκ ζπεδίςκ  

 Δνβα ηαζ δνάζεζξ ζημ πθαίζζμ ηδξ ηθζιαηζηήξ πνμζηαζίαξ υπςξ δ 
ακηζπθδιιονζηή πνμζηαζία, δ δζαπείνζζδ εειάηςκ βζα πεζιάνμοξ ηαζ νέιαηα ηαζ δ 
ακηζιεηχπζζδ αηναίςκ θαζκμιέκςκ ηαζ ηαηαζηάζεςκ.  

 Ακάδεζλδ ανπαζμθμβζηχκ ηαζ ζζημνζηχκ πχνςκ ηαζ ικδιείςκ.  

 Ακάδεζλδ ημο Γήιμο ςξ δζεεκμφξ ημονζζηημφ πνμμνζζιμφ  

Καηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ ελάθθμο είκαζ ηαζ μζ : 

 Βεθηίςζδ ηαζ έκανλδ κέςκ ένβςκ αζηζηήξ οπμδμιήξ. 

 Αλζμπμίδζδ ηςκ οθζζηάιεκςκ οπμδμιχκ ηαζ ζοκηήνδζδ  ηδξ Γδιμηζηήξ 

πενζμοζίαξ. 

 Γζαπείνζζδ ζηυθμο μπδιάηςκ ηαζ πνμβναιιαηζζιυξ  ενβαζζχκ.  

 Ακααάειζζδ  ηαζ εκενβεζαηή εςνάηζζδ δδιμζίςκ ηηδνίςκ. 

 Δφνοειδ θεζημονβία ηςκ Νεηνμηαθείςκ. 

 Τπμζηήνζλδ ζηδ αάζδ ηδξ ακηαπμδμηζηυηδηαξ Πμθζηζζηζηχκ, 
Αεθδηζηχκ,Υμνεοηζηχκ, Μμοζζηχκ,εεαηνζηχκ η.θ.π ζοθθυβςκ,ζοκδέζιςκ ηαζ 
θμνέςκ ή ζοκεηαζνζζιχκ, πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ιε εηδδθχζεζξ ηάεε ιμνθήξ, 
ζημ Γήιμ. 

 Δζςηενζηή μνβάκςζδ ιε δζαδζηαζίεξ  ηαζ εφνοειδ θεζημονβία ημο Γήιμο ηαζ δ 
μνεμθμβζηή αλζμπμίδζδ ηςκ δμιχκ ηαζ δ εηπαίδεοζδ ημο 

πνμζςπζημφ.Παναημθμφεδζδ εζυδςκ ηαζ ελυδςκ ηαζ πνμιήεεζεξ ηαζ 
δζαβςκζζιμφξ. 

 οκενβαζίεξ, ιε άθθμοξ Γήιμοξ,ηδκ Πενζθένεζα ηενεάξ Δθθάδαξ, ηα Τπμονβεία 
άθθα ηαζ ιε θμνείξ - πμθίηεξ,πμφ ιπμνμφκ κα ζοιαάθμοκ ζημ ένβμ ηαζ ηδκ 
πνμζπάεεζα ακάπηολδξ ημο Γήιμο. 

 οκενβαζία ιε ηα Σμπζηά οιαμφθζα βζα ζοκημκζζιυ δνάζεςκ. 

 Δπίθοζδ εειάηςκ ηαημίηςκ,εηενμδδιμηχκ,αθθά ηαζ πμθζηχκ πμο 

δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζηδ πενζμπή ημο Γήιμο ή έπμοκ ελμπζηέξ ηαημζηίεξ.  

 Μαηνμπνυκζμξ ηαζ αναποπνυκζμξ ζπεδζαζιυξ δνάζεςκιε ζημπυ ηδκ αεθηίςζδ  
ηςκ ζοκεδηχκ δζααίςζδξ, ζε υθεξ ηζξΓδιμηζηέξ Δκυηδηεξ. 
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 Γνάζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ αβνμηζηή, ημονζζηζηή, αλζμπμίδζδ ημο μνεζκμφ υβημο ηαζ 
ακάπηολδ  ηδξ πενζμπήξ.  

 Πνμαμθή ηζ επζημζκςκία ημο Γήιμο. 

 Γδιζμονβία ηαηάθθδθμο πενζαάθθμκημξ βζα επεκδφζεζξ.  

Άθθεξ ηαηεοεοκηήνζεξ ανπέξ πμο έπεζ ηαεμνίζεζ μ Γήιμξ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο 
ζηναηδβζημφ ζπεδίμο είκαζ: 

 Ζ ιεβζζημπμίδζδ ηδξ ημζκςκζημμζημκμιζηήξ απμδμηζηυηδηαξ ηςκ δζαεέζζιςκ 
πυνςκ, βζα πανμπή οπδνεζζχκ ορδθήξ πμζυηδηαξ. 

 Ζ ανιμκζηή ζοκενβαζία ιε ημζκςκζημφξ, πμθζηζζηζημφξ ηζ επζπεζνδιαηζημφξ θμνείξ.  

 Ζ πνδζηή ηαζ ιε δζαθάκεζα δζαπείνζζδ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαζ ηδξ πενζμοζίαξ ημο 
Γήιμο. 

 Ζ εοαζζεδημπμίδζδ απέκακηζ ζηα ζφβπνμκα ημζκςκζηά πνμαθήιαηα ηαζ δ 
ακάθδρδ ζπεηζηχκ πνςημαμοθζχκ. 

 Ζ εονφηενδ δοκαηή ζοιιεημπή ηςκ δδιμηχκ ζηζξ ημπζηέξ οπμεέζεζξ.  

 Ζ αλζμπμίδζδ ηςκ πνμζθενμιέκςκ ιέζςκ ηαζ πυνςκ ηδξ πενζμπήξ.  

 Ο ζεααζιυξ ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ δ αεζθυνμξ ακάπηολδ. 

4.1.3 Κατευθυντήριες Αρχές  

Ζ πνμζέββζζδ ημο μνάιαημξ ημο Γήιμο ζηδνίπεδηε ζε ηέζζενζξ (4) ααζζηέξ 
ηαηεοεοκηήνζεξ ανπέξ μζ μπμίεξ ζοκμρίγμκηαζ ζηζξ ελήξ:  

 Ζ ακάπηολδ δνάζεςκ πμο εκζζπφμοκ ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα ηδξ ημπζηήξ 

μζημκμιίαξ. 

 Ζ ακάπηολδ δνάζεςκ πμο ακαδεζηκφμοκ, ακαααειίγμοκ αθθά ηαζ πνμζηαηεφμοκ 
ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ. 

 Ζ ειαάεοκζδ ζε δνάζεζξ πμο εκζζπφμοκ ηδκ πμζυηδηα γςήξ ζηζξ πμθζηζζηζηέξ 
οπμδμιέξ, ηζξ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ, ηδκ ζδζςηζηή αζθάθεζα ηαζ ηδκ ακααάειζζδ 
ημο αζζεήιαημξ αζθάθεζαξ, ηδκ πμζυηδηα ζηέβαζδξ, ηζξ οπμδμιέξ εηπαίδεοζδξ, 
ηδκ ημονζζηζηή εθηοζηζηυηδηα ηαζ ηδκ ημζκςκζηή ζοκμπή. 

 Ζ οζμεέηδζδ ζφβπνμκςκ ιμνθχκ ηαζ ηεπκζηχκ δζαηοαένκδζδξ υπςξ, ζοιιεημπή 
ηςκ πμθζηχκ ζηδ θήρδ απμθάζεςκ, δζαθάκεζα, επάνηεζα, οπδνεζίεξ πνυκμζαξ, 
δθεηηνμκζηή δζαηοαένκδζδ, εοέθζηηεξ ηαζ ααζζζιέκεξ ζηδ βκχζδ μνβακςηζηέξ 
δμιέξ, ιέηνδζδ ηαζ δζαζθάθζζδ πμζυηδηαξ οπδνεζζχκ.  

4.2 ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 

ηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα δυεδηε ημ ααζζηυ πθαίζζμ ηαηεφεοκζδξ ηαζ 
πνμζδζμνίζεδηε δ ζηναηδβζηή πμο πνμηίεεηαζ κα αημθμοεήζεζ μ Γήιμξ ζηδκ πενίμδμ 
πμο αημθμοεεί ιέπνζ ηαζ ημ 2023. Γζα ηδ δζαιυνθςζδ ημο ζηναηδβζημφ ζπεδίμο εα 
πνέπεζ ανπζηά κα ηαεμνζζημφκ ηαζ απμηοπςεμφκ μζ βεκζημί ζηυπμζ μζ μπμίμζ εα 
επζηεοπεμφκ ιε ηδκ εθανιμβή ημο επζπεζνδζζαημφ πνμβνάιιαημξ.   

Δπζθέπεδηε μζ ζηναηδβζημί ζηυπμζ κα δζαπςνζζεμφκ ζε δφμ βεκζηέξ ηαηδβμνίεξ, ζε 

αοημφξ πμο αθμνμφκ ζημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ ηαζ ζηζξ οπδνεζίεξ πμο πνμζθένεζ 
ζημκ Γδιυηδ «γεληθνί ζηφρνη ηνπηθήο αλάπηπμεο»  ηαζ ζε αοημφξ πμο αθμνμφκ 
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ζημ εζςηενζηυ πενζαάθθμκ ημο Γήιμο ηαζ ζηζξ οπδνεζίεξ ημο,«γεληθνί ζηφρνη 
εζσηεξηθήο αλάπηπμεο». 

4.2.1 Γενικοί τόχοι Σοπικής Ανάπτυξης  

Οζ βεκζημί ζηυπμζ ημπζηήξ ακάπηολδξ ακηζιεηςπίγμοκ ηα ηνίζζια γδηήιαηα υπςξ αοηά 
εκημπίζηδηακ ζηδ θάζδ ηδξ ακάθοζδξ ηδξ οθζζηάιεκδξ ηαηάζηαζδξ ημο ελςηενζημφ 
πενζαάθθμκημξ ημο Γήιμο Λαιζέςκ. Αθμνμφκ ζηα γδηήιαηα ηα μπμία πνέπεζ ηαηά 
πνμηεναζυηδηα κα ακηζιεηςπίζεζ μ Γήιμξ πνμηεζιέκμο κα εηπθδνχζεζ 
απμηεθεζιαηζηυηενα ηδκ απμζημθή ημο. Παναηάης πανμοζζάγμκηαζ μζ βεκζημί 
ζηναηδβζημί ζηυπμζ ημπζηήξ ακάπηολδξ ακά εειαηζηυ ημιέα. 

Θεκαηηθφο Σνκέαο: Γξαζηεξηφηεηεο & Γηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο  

Γενικόρ ηόσορ 1: Βεληίωζη ηηρ ποιόηηηαρ και ηηρ επάπκειαρ ηων 
παπεσόμενων ςπηπεζιών ηος Γήμος.  

 Δζδζηυξ ηυπμξ 1.1: Γζαζθάθζζδ πμζυηδηαξ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ ιέζς 
ηδξ πνμχεδζδξ ηοπμπμίδζδξ δζαδζηαζζχκ.  

 Δζδζηυξ ηυπμξ 1.2: Δθανιμβή ηςκ δζαδζηαζζχκ δθεηηνμκζηήξ δζαηοαένκδζδξ.  

Γεληθφο ηφρνο 2: Βειηίσζε ησλ επηηειηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Γήκνπ.  

 Δζδζηυξ ηυπμξ 2.1: Βεθηίςζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ μνβάκςκ δζμίηδζδξ  

Θεκαηηθφο Σνκέαο: Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο 

Γενικόρ ηόσορ 1: Βεληίωζη ηηρ οπγανωηικήρ και διοικηηικήρ ικανόηηηαρ ηος 
Γήμος και ανάπηςξη ζςνεπγαζιών με άλλοςρ θοπείρ. 

 Δζδζηυξ ηυπμξ 1.1: Πνμχεδζδ ηςκ ζοκενβαζζχκ ιε άθθμοξ θμνείξ ηαζ ηδξ 
ζοιιεημπήξ ζε δίηηοα ημπζηήξ ηαζ οπενημπζηήξ ζδιαζίαξ.  

 Δζδζηυξ ηυπμξ 1.2: Δκζςιάηςζδ δζαδζηαζζχκ ηαζ πνμηφπςκ βζα ηδκ 
μθμηθδνςιέκδ δζαπείνζζδ ένβςκ ηαζ πνμβναιιάηςκ.  

 Δζδζηυξ ηυπμξ 1.3: Βεθηίςζδ ηδξ δζμζηδηζηήξ ζηακυηδηαξ ημο Γήιμο ηαζ ηδξ 
εζςηενζηήξ θεζημονβίαξ ηςκ Γζεοεφκζεςκ.  

Θεκαηηθφο Σνκέαο: Αλζξψπηλν Γπλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή 

Γενικόρ ηόσορ 1: Βεληίωζη ηηρ εζωηεπικήρ λειηοςπγίαρ ηος Γήμος.  

 Δζδζηυξ ηυπμξ 1.1: Βεθηίςζδ ηδξ ηηζνζαηήξ ηαζ οθζημηεπκζηήξ οπμδμιήξ. 

 Δζδζηυξ ηυπμξ 1.2: Δκίζποζδ ηδξ ζηεθέπςζδξ ηαζ ακάπηολδ ηςκ δελζμηήηςκ 
ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ. 

Θεκαηηθφο Σνκέαο: Οηθνλνκηθά  

Γενικόρ ηόσορ 1: Βεληίωζη / ενίζσςζη ηηρ οικονομικήρ επάπκειαρ και 
αποδοηικήρ λειηοςπγίαρ ηος Γήμος και ηων επισειπήζεών ηος.  

 Δζδζηυξ ηυπμξ 1.1: ·θεβπμξ ηςκ θεζημονβζηχκ δαπακχκ ημο Γήιμο ηαζ 
αφλδζδ ηςκ εζυδςκ ημο. 

 Δζδζηυξ ηυπμξ 1.2: Βεθηίςζδ οθζζηάιεκςκ ή/ηαζ ακάπηολδ κέςκ 
πνμζμδμθυνςκ δναζηδνζμηήηςκ / αλζμπμίδζδ ηδξ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ ημο 
Γήιμο. 

Πίλαθαο 25: Γεληθνί ζηφρνη ηνπηθήο αλάπηπμεο αλά ζεκαηηθφ ηνκέα 
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Θεμαηική Δνόηηηα Δζωηεπικού 
Πεπιβάλλονηορ 

Γενικοί Σηόσοι Δζωηεπικήρ Ανάπηςξηρ 

Γραζηηριόηηηες & Γιαδικαζίες λειηοσργίας  

Γενικόρ Σηόσορ 1: Βεληίωζη ηηρ ποιόηηηαρ και ηηρ 
επάπκειαρ ηων παπεσόμενων ςπηπεζιών ηος Δήμος. 

Γενικόρ Σηόσορ 2: Βεληίωζη ηων επιηελικών λειηοςπγιών 
ηος Γήμος. 

Οργάνωζη & σνεργαζίες 

Γενικόρ Σηόσορ 1: Βεληίωζη ηηρ οπγανωηικήρ και 
διοικηηικήρ ικανόηηηαρ ηος Δήμος και ανάπηςξη 
ζςνεπγαζιών με άλλοςρ θοπείρ. 

Ανθρώπινο Γσναμικό & Τλικοηετνική 
Τποδομή 

Γενικόρ Σηόσορ 1: Βεληίωζη ηηρ εζωηεπικήρ λειηοςπγίαρ 
ηος Δήμος. 

Οικονομικά 

Γενικόρ Σηόσορ 1: Βεληίωζη / ενίζσςζη ηηρ οικονομικήρ 

επάπκειαρ και αποδοηικήρ λειηοςπγίαρ ηος Δήμος και ηων 
επισειπήζεών ηος. 

4.2.2 Ειδικοί τρατηγικοί τόχοι 

Οζ Γεκζημί ηυπμζ πμο πνμέηορακ απυ ηδκ ακάθοζδ ηδξ οθζζηάιεκδξ ηαηάζηαζδξ 
ημο ελςηενζημφ ηαζ ημο εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ ημο Γήιμο, αθθά ηαζ ηδξ SWOT 
ακάθοζδξ ζηδκ μπμία εκημπίζηδηακ ηα δοκαηά ηαζ αδφκαηα ζδιεία, μζ εοηαζνίεξ ηαζ 
απεζθέξ πμο οθίζηακηαζ ζήιενα βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ πενζμπήξ, αθθά ηαζ ημο Γήιμο 
ςξ μνβακζζιμφ. 

·πεζηα, μζ Γεκζημί ηυπμζ ελεζδζηεφηδηακ ζε Δζδζημφξ ηυπμοξ, ηυζμ βζα ημ ελςηενζηυ 
πενζαάθθμκ (Δζδζημί ηυπμζ Σμπζηήξ Ακάπηολδξ), υζμ ηαζ βζα ημ εζςηενζηυ 
πενζαάθθμκ ημο Γήιμο (Δζδζημί ηυπμζ Δζςηενζηήξ Ακάπηολδξ). 

ηα ζπήιαηα πμο αημθμοεμφκ πανμοζζάγμκηαζ μζ Γεκζημί ηαζ Δζδζημί ηυπμζ ημο 
Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ ακά εειαηζηυ ημιέα.  

Οζ Γεκζημί ηυπμζ Σμπζηήξ Ακάπηολδξ ακένπμκηαζ ζε επηά (7) ηαζ μζ Δζδζημί ηυπμζ  ζε 

ηνζάκηα έκα (31). 

Οζ Γεκζημί ηυπμζ Δζςηενζηήξ Ακάπηολδξ, ακένπμκηαζ ζε ηέζζενζξ (4) ηαζ μζ Δζδζημί 
ηυπμζ ζε μηηχ (8). 

4.2.3 Άξονες και Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

Οζ Άλμκεξ Πνμηεναζυηδηαξ απμηεθμφκ ηδ αάζδ πάκς απυ ηδκ μπμία ζπεδζάγμκηαζ ηαζ 

ηαεμνίγμκηαζ ηα Μέηνα ηαζ μζ Γνάζεζξ ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ ημο Γήιμο 
Λαιζέςκ. Οζ Άλμκεξ Πνμηεναζυηδηαξ ελεζδζηεφμκηαζ ζε Μέηνα. Κάεε Μέηνμ ζηακμπμζεί 
έκακ ή πενζζζυηενμοξ Δζδζημφξ ηυπμοξ.  

Σμ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια ημο Γήιμο Λαιζέςκ πενζθαιαάκεζ ηέζζενζξ (4)Άλμκεξ 
Πνμηεναζυηδηαξ: 

 Άλμκαξ Πνμηεναζυηδηαξ 1: «Ακααάειζζδ ηδξ Πμζυηδηαξ Εςήξ, ηαζ πνμζηαζία ημο 
Φοζζημφ ηαζ Γμιδιέκμο Πενζαάθθμκημξ».  
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 Άλμκαξ Πνμηεναζυηδηαξ 2: «Βεθηίςζδ ηςκ Τπμδμιχκ ηαζ Τπδνεζζχκ ζηδκ 
Κμζκςκζηή Πμθζηζηή, ηδκ Τβεία, ηδκ Δηπαίδεοζδ, ηδ Γζα Βίμο Μάεδζδ, ημκ 
Πμθζηζζιυ&ημκ Αεθδηζζιυ».  

 Άλμκαξ Πνμηεναζυηδηαξ 3: «Δκίζποζδ ηδξ Απαζπυθδζδξ ηαζ ηδξ Σμπζηήξ 
Δπζπεζνδιαηζηυηδηαξ».  

 Άλμκαξ Πνμηεναζυηδηαξ 4: «Βεθηίςζδ ηδξ Γζμζηδηζηήξ ηαζ Οζημκμιζηήξ Ηηακυηδηαξ 
ημο Γήιμο». 

ημ ζφκμθυ ημοξ, ηα Μέηνα ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ ακένπμκηαζ ζε 
δεηαηνία (13), ηα μπμία ηαηακέιμκηαζ ζημοξ Άλμκεξ Πνμηεναζυηδηαξ ςξ ελήξ.  

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 1: Αλαβάζκηζε ηεο Πνηφηεηαο Εσήο θαη 
Πξνζηαζία ηνπ Φπζηθνχ θαη Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο.  

Μέηνμ 1.1: Βεθηίςζδ ηδξ πνμζααζζιυηδηαξ ηςκ πμθζηχκ ηαζ ακααάειζζδ ημο μδζημφ 
δζηηφμο. 

Μέηνμ 1.2 : Ακααάειζζδ Αζηζημφ Υχνμο ηαζ Δκίζποζδ Τπμδμιχκ ηάειεοζδξ..  

Μέηνμ 1.2 : Ακάπηολδ μζηζζηζημφ πενζαάθθμκημξ.  

Μέηνμ 1.3 : Πνμζηαζία ηαζ ακααάειζζδ θοζζημφ πενζαάθθμκημξ, εκίζποζδ οπμδμιχκ 
ιείςζδξ ηδξ νφπακζδξ. 

Μέηνμ 1.4: Γζαζθάθζζδ Δθεφεενςκ Υχνςκ ηαζ Υχνςκ Πναζίκμο  

Μέηνμ 1.5: Πνμζηαζία ηαζ Ακααάειζζδ Φοζζημφ Πενζαάθθμκημξ, Δκίζποζδ 
Τπμδμιχκ Μείςζδξ ηδξ Ρφπακζδξ. 

Μέηνμ 1.6: Ακααάειζζδ οπμδμιχκ φδνεοζδξ, απμπέηεοζδξ ηαζ δζαπείνζζδξ 
απμαθήηςκ / Βεθηίςζδ ανδεοηζημφ δζηηφμο. 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 2:Βειηίσζε Τπνδνκψλ θαη Τπεξεζηψλ ζηελ 
Κνηλσληθή Πνιηηηθή, ηελ Τγεία, ηελ Δθπαίδεπζε, ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε, ηνλ 
Πνιηηηζκφ θαη ηνλ Αζιεηηζκφ. 

Μέηνμ 2.1: Ακάδεζλδ ηαζ πνμζηαζία πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ. 

Μέηνμ 2.2:Τβεία, ημζκςκζηή πνυκμζα,ιένζικα ηαζ θνμκηίδα.  

Μέηνμ 2.3: Δκίζποζδ ηαζ αεθηίςζδ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ αεθδηζηχκ οπμδμιχκ ηαζ 
οπδνεζζχκ. 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 3: Δλίζρπζε ηεο Απαζρφιεζεο θαη ηεο Σνπηθήο 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Μέηνμ 3.1: Σμπζηυ ζπέδζμ απαζπυθδζδξ. 

Μέηνμ 3.2:Δκίζποζδ ηδξ ημπζηήξ μζημκμιίαξ ηαζ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ. 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 4: Βειηίσζε Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο  
Ηθαλφηεηαο ηνπ Γήκνπ. 

Μέηνμ 4.1: Δηζοβπνμκζζιυξ ηδξ θεζημονβίαξ ηαζ ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ. 

Μέηνμ 4.2: Ακάπηολδ ζπέζεςκ ηαζ ζοκενβαζζχκ.  

Μέηνμ 4.3: Ακααάειζζδ ηδξ οθζημηεπκζηήξ οπμδμιήξ – Ακάπηολδ ακενχπζκμο 

δοκαιζημφ. 

Μέηνμ 4.4: Οζημκμιζηή δζαπείνζζδ. 

 



ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑ ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΛΑΜΙΕΩΝ  

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΟ  

274/280 

 

ημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί πανμοζζάγεηαζ δ ζενανπζηή δζάνενςζδ ηςκ Μέηνςκ ηαζ 
ηςκ Δζδζηχκ ηυπςκ ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ ημο Γήιμο Λαιζέςκ, εκχ 
ζηδ ζοκέπεζα πναβιαημπμζείηαζ ακαθοηζηή πενζβναθή ηςκ Μέηνςκ ακά Άλμκα 
Πνμηεναζυηδηαξ. 
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Πίλαθαο 26: Πίλαθαο ηεξαξρηθήο δηάξζξσζεο Αμφλσλ, Μέηξσλ, Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ ηφρσλ ηνπ ΔΠ 

Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο Γεληθνί ηφρνη Μέηξα Δηδηθνί ζηφρνη 

ΑΠ 1:Ακααάειζζδ ηδξ 

Πμζυηδηαξ Εςήξ, Πνμζηαζία 
ημο Φοζζημφ ηαζ Γμιδιέκμο 

Πενζαάθθμκημξ 

Γ1: Βεθηίςζδ ηςκ ζοκεδηχκ 
ηοηθμθμνίαξ ηαζ δζαζθάθζζδξ ηδξ 
εθεφεενδξ/ απνυζημπηδξ 

πνυζααζδξ ηςκ πμθζηχκ εκηυξ ημο 
μζηζζηζημφ ζζημφ 

Μ1.1: Βεθηίςζδ ηδξ 
Πνμζααζζιυηδηαξ ηςκ Πμθζηχκ 
ηαζ ακααάειζζδ ημο Οδζημφ 
Γζηηφμο. 

Δ1.1.1: Βεθηίςζδ ηδξ πνμζααζζιυηδηαξ ηςκ 
πμθζηχκ ζημοξ πχνμοξ ηαημζηίαξ, ενβαζίαξ, 
εηπαίδεοζδξ ηζ ακαροπήξ 

Δ1.1.2: Βεθηίςζδ ημο μδζημφ δζηηφμο ηαζ ηςκ 
ζοβημζκςκζαηχκ οπμδμιχκ 

Μ1.2: Ακααάειζζδ Αζηζημφ 
Υχνμο ηαζ Δκίζποζδ Τπμδμιχκ 

ηάειεοζδξ. 

Δ1.1.3: Δθανιμβή ηςκ ανπχκ ηδξ Βζχζζιδξ 
Αζηζηήξ Κζκδηζηυηδηαξ ηαζ ημο εβηεηνζιέκμο 
βεκζημφ πμθεμδμιζημφ ζπεδίμο (ΓΠ) ημο 
Γήιμο Λαιζέςκ 

Γ2: Βεθηίςζδ ημο δμιδιέκμο 
πενζαάθθμκημξ, ηςκ ζοκεδηχκ 
δζααίςζδξ ηαζ ελοπδνέηδζδξ ηςκ 
ηαημίηςκ ηαζ ηςκ επζζηεπηχκ 

Μ1.3: Ακάπηολδ Οζηζζηζημφ 
Πενζαάθθμκημξ.  

Δ2.1.1: Πνμζηαζία ηαζ απμηαηάζηαζδ ημο 
ηηζνζαημφ απμεέιαημξ ηαζ δζαηήνδζδ ηςκ 
μζηζζιχκ παναδμζζαημφ παναηηήνα 

Μ1.4: Γζαζθάθζζδ Δθεφεενςκ 
Υχνςκ ηαζ Υχνςκ Πναζίκμο  

Δ2.1.2: Αφλδζδ ηαζ δζαζθάθζζδ ημο αζηζημφ 

ηαζ πενζαζηζημφ πναζίκμο ηαζ ηςκ εθεφεενςκ 
πχνςκ 

Γ3: Πνμζηαζία ημο θοζζημφ 
πενζαάθθμκημξ ηαζ δζαζθάθζζδ ηδξ 
επάνηεζαξ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ 
πυνςκ 

Μ1.5: Πνμζηαζία ηαζ 
Ακααάειζζδ Φοζζημφ 
Πενζαάθθμκημξ, Δκίζποζδ 
Τπμδμιχκ Μείςζδξ ηδξ 

Ρφπακζδξ. 

Δ3.1.1: Μείςζδ ηδξ νφπακζδξ 

Δ3.1.2: Πνμζηαζία ηαζ ακάδεζλδ ημο ημπζημφ 
θοζζημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ ηςκ θοζζηχκ 
πυνςκ 

Δ3.1.3: Πνμχεδζδ ηδξ ακάπηολδξ έλοπκςκ 

εκενβεζαηχκ ζοζηδιάηςκ  

Δ3.1.4: Πνμχεδζδ ηςκ ακακεχζζιςκ πδβχκ 
εκένβεζαξ 

Δ3.1.5: Πνμαβςβή ηδξ πνμζανιμβήξ ζηδκ 
ηθζιαηζηή αθθαβή, ηδξ πνυθδρδξ ηςκ ηζκδφκςκ 
ηαζ ηδξ ακεεηηζηυηδηαξ ζηζξ ηαηαζηνμθέξ 
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Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο Γεληθνί ηφρνη Μέηξα Δηδηθνί ζηφρνη 

Δ3.1.6: Πνμχεδζδ ηδξ ακαηφηθςζδξ ηαζ ηδξ 
ιεηάααζδξ ζηδκ ηοηθζηή μζημκμιία 

Μ1.6: Ακααάειζζδ Τπμδμιχκ 
δνεοζδξ, Απμπέηεοζδξ ηαζ 

Γζαπείνζζδξ Απμαθήηςκ/ 
Βεθηίςζδ Ανδεοηζημφ Γζηηφμο. 

Δ3.1.7: Βεθηίςζδ οπμδμιχκ φδνεοζδξ ηαζ 
δζαπείνζζδξ οβνχκ ηαζ ζηενεχκ απμαθήηςκ 
ηαεχξ ηαζ δζηηφςκ απμπέηεοζδξ 

Δ3.1.8: Ακηζιεηχπζζδ ηδξ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ 
ιέζς ηδξ αεθηίςζδξ ηςκ οθζζηάιεκςκ 

ζοζηδιάηςκ πνμζηαζίαξ απυ αηναία 
θαζκυιεκα 

Δ3.1.9: Γζαπείνζζδ οδάηζκςκ πυνςκ 

ΑΠ 2: Βεθηίςζδ ηςκ 
Τπμδμιχκ ηαζ Τπδνεζζχκ 

ζημοξ Σμιείξ ηδξ 
Κμζκςκζηήξ Πμθζηζηήξ, 

Τβείαξ, Παζδείαξ, 
Πμθζηζζιμφ & Αεθδηζζιμφ 

Γ4: Πνμζηαζία ηδξ ζζημνζηήξ ηαζ 
πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ ηαζ 

πνμαμθή/ πνμχεδζδ ηδξ 
πμθζηζζηζηήξ ηαοηυηδηαξ ηδξ πυθδξ 

Μ2.1: Ακάδεζλδ ηαζ Πνμζηαζία 

Πμθζηζζηζηήξ Κθδνμκμιζάξ. 

Δ4.1.1: Γζαηήνδζδ, πνμαμθή ηαζ αλζμπμίδζδ 
ηςκ πμθζηζζηζηχκ πυνςκ ηαζ ακάδεζλδ ημο 
Γήιμο ςξ δζεεκή ημονζζηζημφ πνμμζνζζιμφ 
(Brandingstrategy) 

Δ4.1.2: Δκίζποζδ ηδξ ελςζηνέθεζαξ ηαζ ηδξ 
ειαέθεζαξ ηςκ ημπζηχκ ζοθθμβζηχκ θμνέςκ 

Γ5: Δκίζποζδ ηδξ ημζκςκζηήξ 
πμθζηζηήξ ηαζ ηςκ οπδνεζζχκ 
οβείαξ, παζδείαξ, πμθζηζζιμφ ηαζ 
αεθδηζζιμφ 

Μ2.2: Τβεία, ημζκςκζηή Πνυκμζα, 
Μένζικα  ηαζ Φνμκηίδα. 

Δ5.1.1: Βεθηίςζδ ηςκ οπμδμιχκ δδιυζζαξ 
οβείαξ ηαζ ημζκςκζηήξ πνυκμζαξ 

Δ5.1.2: Δκίζποζδ ηδξ ζζυηζιδξ ηαζ έβηαζνδξ  
πνυζααζδξ ζε πμζμηζηέξ, αζχζζιεξ ηαζ 
μζημκμιζηά πνμζζηέξ οπδνεζίεξ ημζκςκζηήξ 
ιένζικαξ ηαζ πνςημαάειζαξ οβεζμκμιζηήξ 

πενίεαθρδξ 

Δ5.1.3: Πνμχεδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ έκηαλδξ 

ηςκ αηυιςκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ηίκδοκμ 
θηχπεζαξ ή ημζκςκζημφ απμηθεζζιμφ, 
ζοιπενζθαιαακμιέκςκ πενζεςνζμπμζδιέκςκ 
ημζκμηήηςκ 
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Μ2.3: Δκίζποζδ ηαζ Βεθηίςζδ 
Δηπαζδεοηζηχκ, Αεθδηζηχκ ηαζ 

Πμθζηζζιζηχκ Τπμδμιχκ ηαζ 
Τπδνεζζχκ. 

Δ5.1.4: Βεθηίςζδ ηαζ ακααάειζζδ ηςκ 
εηπαζδεοηζηχκ ηαζ αεθδηζηχκ οπμδμιχκ 

Δ5.1.5: Δκίζποζδ οπμδμιχκ πμθζηζζιμφ 

Δ5.1.6: Βεθηίςζδ ηδξ πνυζααζδξ ζε 

πμζμηζηέξοπδνεζίεξ εηπαίδεοζδξ, ηαηάνηζζδξ 
ηαζ δζά αίμο ιάεδζδξ  

ΑΠ 3: Δκίζποζδ ηδξ 
Απαζπυθδζδξ ηαζ ηδξ 

Σμπζηήξ 
Δπζπεζνδιαηζηυηδηαξ 

Γ6: Δκίζποζδ ηδξ απαζπυθδζδξ, 
ηδξ ημζκςκζηήξ ζοκμπήξ ηαζ ηδξ 
ζζυηδηαξ ηςκ εοηαζνζχκ 

Μ3.1: Σμπζηυ πέδζμ 

Απαζπυθδζδξ. 

Δ6.1.1: Πνμαβςβή εκενβδηζηχκ πμθζηζηχκ 

απαζπυθδζδξ 

Δ6.1.2 :Βεθηίςζδ ηδξ πνυζααζδξ ζηδκ 

απαζπυθδζδ υθςκ ηςκ αηυιςκ πμο 
ακαγδημφκ ενβαζία, ζδίςξ ηςκ κέςκ, ηςκ 
ιαηνμπνυκζα ακένβςκ, ηςκ ΑΜΔΑ ηαζ ηςκ 
μζημκμιζηά ιδ εκενβχκ αηυιςκ, πνμχεδζδ 
ηδξ αοημαπαζπυθδζδξ. 

Γ7: Δκίζποζδ ημο παναβςβζημφ 
ζζημφ, ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηαζ 
ηδξ ελςζηνέθεζαξ ηδξ ημπζηήξ 

μζημκμιίαξ 

Μ3.2: Δκίζποζδ ηδξ Σμπζηήξ 
Οζημκμιίαξ ηαζ 
Δπζπεζνδιαηζηυηδηαξ.  

Δ7.1.1: Δκίζποζδ ημο νυθμο ηςκ δμιχκ 

ζηήνζλδξ επζπεζνδιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ  

Δ7.1.2: Δκίζποζδ ηδξ ημπζηήξ 
επζπεζνδιαηζηυηδηαξ, ηδξ ελςζηνέθεζαξ ηαζ ηδξ  
ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηδξ ημπζηήξ μζημκμιίαξ 
ιέζς ηδξ αλζμπμίδζδξ ηςκ ζοβηνζηζηχκ 
πθεμκεηηδιάηςκ ημο Γήιμο.  

Δ7.1.3: Ακάπηολδ δελζμηήηςκ βζα ηδκ έλοπκδ 
ελεζδίηεοζδ, ηδ αζμιδπακζηή ιεηάααζδ ηαζ ηδκ 
επζπεζνδιαηζηυηδηα. 
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Δ7.1.4: Πνμχεδζδ ηδξ ένεοκαξ ηαζ 
ηαζκμημιίαξ ζε ζοκενβαζία ιε ενεοκδηζηά ηαζ 
ηνζημαάειζα εηπαζδεοηζηά Ηδνφιαηα. 

Δ7.1.5: Πνμχεδζδ ηδξ ελςζηνέθεζαξ ημο 
ζδζςηζημφ ημιέα. 

Δ7.1.6: Πνμχεδζδ ηδξ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ 
ημο Γήιμο ηαζ άθθςκ θμνέςκ οπμζηήνζλδξ ηδξ 
παναβςβζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ.  

Δ7.1.7: Πνμχεδζδ ηδξ Κμζκςκζηήξ ηαζ 
Αθθδθέββοαξ Οζημκμιίαξ (K.ΑΛ.Ο) ηαζ ηδξ 
Κμζκςκζηήξ Δπζπεζνδιαηζηυηδηαξ 

ΑΠ 4: Βεθηίςζδ ηδξ  

Γζμζηδηζηήξ ηαζ Οζημκμιζηήξ 
Ηηακυηδηαξ ημο Γήιμο. 

Γ8: Βεθηίςζδ ηδξ εζςηενζηήξ 
θεζημονβίαξ ημο Γήιμο ηαζ ηδξ 
πμζυηδηαξ ηςκ πανεπυιεκςκ 

οπδνεζζχκ 

Μ4.1: Δηζοβπνμκζζιυξ ηδξ 
Λεζημονβίαξ ηαζ ηςκ 
Πανεπυιεκςκ Τπδνεζζχκ.  

Δ8.1.1: Γζαζθάθζζδ πμζυηδηαξ πανεπυιεκςκ 

οπδνεζζχκ ιέζς ηδξ πνμχεδζδξ 
ηοπμπμίδζδξ δζαδζηαζζχκ 

Δ8.1.2: Δθανιμβή ηςκ δζαδζηαζζχκ 
δθεηηνμκζηήξ δζαηοαένκδζδξ 

Δ8.1.3: Βεθηίςζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ 
μνβάκςκ δζμίηδζδξ 

Γ9: Βεθηίςζδ ηδξ μνβακςηζηήξ ηαζ 

δζμζηδηζηήξ ζηακυηδηαξ ημο Γήιμο 
ηαζ ακάπηολδ ζοκενβαζζχκ ιε 
άθθμοξ θμνείξ 

Μ4.2: Ακάπηολδ πέζεςκ ηαζ 
οκενβαζζχκ.  

Δ9.1.1: Πνμχεδζδ ηςκ ζοκενβαζζχκ ιε 
άθθμοξ θμνείξ ηαζ ηδξ ζοιιεημπήξ ζε δίηηοα 
ημπζηήξ ηαζ οπενημπζηήξ ζδιαζίαξ 

Δ9.1.2: Δκζςιάηςζδ δζαδζηαζζχκ ηαζ 
πνμηφπςκ βζα ηδκ μθμηθδνςιέκδ δζαπείνζζδ 

ένβςκ ηαζ πνμβναιιάηςκ 

Γ10: Βεθηίςζδ ηδξ εζςηενζηήξ 
θεζημονβίαξ ημο Γήιμο 

Μ4.3: Ακααάειζζδ ηδξ 
Τθζημηεπκζηήξ Τπμδμιήξ – 

Δ10.1.1: Βεθηίςζδ ηδξ ηηζνζαηήξ ηαζ 
οθζημηεπκζηήξ οπμδμιήξ 



ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑ ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΛΑΜΙΕΩΝ  

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΟ  

279/280 

 

Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο Γεληθνί ηφρνη Μέηξα Δηδηθνί ζηφρνη 

Ακάπηολδ Ακενχπζκμο 

Γοκαιζημφ. 
Δ10.1.2: Δκίζποζδ ηδξ ζηεθέπςζδξ ηαζ 
ακάπηολδ ηςκ δελζμηήηςκ ημο ακενχπζκμο 
δοκαιζημφ 

Γ11: Βεθηίςζδ/ εκίζποζδ ηδξ 
μζημκμιζηήξ επάνηεζαξ ηαζ 

απμδμηζηήξ θεζημονβίαξ ημο Γήιμο 
ηαζ ηςκ επζπεζνήζεχκ ημο 

Μ4.4: Οζημκμιζηή Γζαπείνζζδ 

Δ11.1.1: Βεθηίςζδ οθζζηάιεκςκ ή/ ηαζ 
ακάπηολδ κέςκ πνμζμδμθυνςκ 

δναζηδνζμηήηςκ/ αλζμπμίδζδ ηδξ αηίκδηδξ 
πενζμοζίαξ ημο Γήιμο 
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