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1 ΕΙΑΓΩΓΗ 

1.1 Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ 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 πνμβναιιάηςκ ηαζ 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. 

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 ηέκηνςκηαζ διζαζηζηχκ πενζμπχκ. Ζ ζδιαζία 

θμζπυκ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ ΟΣΑ, ςξ δζαπεζνζζηέξ ηδξ εηάζημηε ημπζηήξ ημζκςκίαξ 

είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηή βζα ηάεε δνάζδ ηαζ ζηυπμ πμθζηζηήξ ηςκ 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. 

πςξ 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. Έιθαζδ 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 

Ο Γήιμξ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ ηαθείηαζ ιέζα ζε έκα δοζιεκέξ μζημκμιζηυ πενζαάθθμκ 

κα ζενανπήζεζ ηζξ ακάβηεξ ημο, κα αλζμθμβήζεζ ηδ δνάζδ ημο, κα ςνζιάζεζ δζαδζηαζίεξ 

βζα ένβα οπμδμιχκ, κα εηζοβπνμκίζεζ ηαζ κα ελμνεμθμβήζεζ ηζξ οπδνεζίεξ ημο, κα 

ζζμζηεθίζεζ ημκ πνμτπμθμβζζιυ ημο. 

ημ πθαίζζμ ηδξ δζαδζηαζίαξ ημο εηζοβπνμκζζιμφ αοημφ, 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 
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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 «νβακα 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 

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 
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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 Έκςζδξ. Σα Δπζπεζνδζζαηά Πνμβνάιιαηα ηςκ ΟΣΑ δεκ ακαθένμκηαζ 

ιυκμ ζε δνάζεζξ πμο πνδιαημδμημφκηαζ απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ, 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 

μνζζηζημπμζείηαζ ιε ηδκ ηαηάνηζζδ ηαζ έβηνζζδ ημο Σεηναεημφξ Δπζπεζνδζζαημφ 

Πνμβνάιιαημξ. 

1.3 ΟΡΙΜΟ, ΣΟΦΟΙ, ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΗ 

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 Πνμζχπςκ ημο, 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, 

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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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. 

 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. 
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 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.  

► Σεηξαεηέο Πξφγξακκα 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 

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. 
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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 

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 
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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 Βυνεζαξ Κοκμονίαξ 

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 Βυνεζαξ Κοκμονίαξ 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 πανάθθδθα 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 ηναηδβζηή δζαπείνζζδ είκαζ ζδιακηζηή ηαεχξ πενζθαιαάκεζ ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ 

ζηναηδβζηήξ εέζδξ ημο μνβακζζιμφ, ηδ θήρδ ζηναηδβζηχκ επζθμβχκ βζα ημ ιέθθμκ 

ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ζηναηδβζηήξ ζε δνάζδ. Χξ εη ημφημο, δ ζηναηδβζηή δζαπείνζζδ 

μνίγεηαζ ςξ δ δζαδζηαζία ιε ηδκ μπμία μ μνβακζζιυξ ακαθφεζ ημ εζςηενζηυ ηαζ ημ 

ελςηενζηυ πενζαάθθμκ ιε ζημπυ ηδ δζαιυνθςζδ ζηναηδβζηχκ ηαζ ηδκ ηαηακμιή 

πυνςκ βζα ηδκ ακάπηολδ εκυξ ακηαβςκζζηζημφ πθεμκεηηήιαημξ ζε ιζα αζμιδπακία 

πμο επζηνέπεζ ηδκ επζηοπή επίηεολδ ηςκ μνβακςηζηχκ ζηυπςκ. Γεκ αθμνά ηδκ 

πνυαθερδ ημο ιέθθμκημξ, αθθά ηδκ πνμεημζιαζία βζα αοηυ ηαζ ηδ βκχζδ ηςκ 

αηνζαχκ ιέηνςκ πμο εα πνέπεζ κα θάαεζ μ μνβακζζιυξ βζα κα εθανιυζεζ ημ 

ζηναηδβζηυ ημο ζπέδζμ ηαζ κα επζηφπεζ έκα ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια. 

Ζ 2δΔκυηδηα ακαθένεηαζ ζημκ Δπζπεζνδζζαηυ ηαζ Οζημκμιζηυ Πνμβναιιαηζζιυ ημο 

Γήιμο. Οζ άλμκεξ ηαζ ηα ιέηνα ημο Πνμβνάιιαημξ ελεζδζηεφμκηαζ ζε ζπέδζα δνάζδξ 

ηςκ Τπδνεζζχκ ημο Γήιμο ηαζ ηςκ Νμιζηχκ ημο Πνμζχπςκ, ηα μπμία εα 

οθμπμζδεμφκ ζηδ αάζδ ζοβηεηνζιέκμο πνμκζημφ ηαζ μζημκμιζημφ πνμβναιιαηζζιμφ. 
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1.4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Σμ ιεεμδμθμβζηυ πθαίζζμ εηπυκδζδξ ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ ημο Γήιμο 

Βυνεζαξ Κοκμονίαξ πνμηείκεηαζ ιε αάζδ: 

 Σζξ πνμαθέρεζξ ημο Κχδζηα Γήιςκ ηαζ Κμζκμηήηςκ ηαζ ηζξ 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 Βυνεζαξ Κοκμονίαξ 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 ζοκηεθεζηέξ 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. 
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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. 

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. 
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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. 

 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. 



ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ 2020 -2024  – ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΟ 

12 

 

ρήκα 1: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ ζηαδίσλ θαηάξηηζεο ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

 

Πδβή : Ίδζα 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 βίκεηαζ 

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, ζοβηεκηνχκεηαζ αζαθζμβναθζηυ οθζηυ απυ δδιμζζεφιαηα, αζαθία ηαζ 

δζαδίηηομ. 

Γζα ηδκ πεξηγξαθή ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ημο Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ 

πνδζζιμπμζείηαζ 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 

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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ημο πνυζςπα χζηε κα ηαηαζηεί δοκαηή δ απυδμζδ ιζαξ πθήνμοξ εζηυκαξ ηδξ 

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 πνδζζιμπμζείηαζ δ κέζνδνο SWOT βζα ηδκ ακάθοζδ ηςκ ζζπονχκ ηαζ 

αδφκαηςκ ζδιείςκ ημο εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδκ δζενεφκδζδ 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 : Ίδζα Δπελενβαζία 

διεζχκεηαζ υηζ, ακαθμνζηά ιε ηδκ δζαηφπςζδ πνμηάζεςκ δ ηεπκζηή πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ αθμνά ζηδ ζοκδοαζιέκδ ακάβκςζδ ηςκ ηεηανηδιμνίςκ ηδξ SWOT 

Analysis ακά γεφβμξ (ζζπονά ζδιεία - εοηαζνίεξ, αδοκαιίεξ - εοηαζνίεξ, ζζπονά ζδιεία 

- απεζθέξ, αδοκαιίεξ - απεζθέξ). Με ημκ ηνυπμ αοηυ πνμηφπημοκ μζ πνμηάζεζξ 

ηαηεοεφκζεςκ πμθζηζηήξ (policychoices) πμο πενζβνάθμκηαζ ζημ ηαηςηένς πήια.  

Πξνηάζεηο 
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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 : Ίδζα Δπελενβαζία 

 

Γζα ηδκ αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ 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 : Ίδζα Δπελενβαζία 

Οζ ηνέπμοζεξ παναβςβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ημο Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ 

ελεηάγμκηαζ ηαζ αλζμθμβμφκηαζ ιε ζηυπμ ηδ πανημβνάθδζή ημοξ ςξ πνμξ ηδκ 

ηαηάζηαζή ημοξ ηαζ ηζξ πνμμπηζηέξ ημοξ. 

θεξ 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 

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
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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 ζοκάνηδζδ 

ιε ηζξ παναιέηνμοξ πμο ηδκ μνίγμοκ (μνζγυκηζμξ άλμκαξ). 

 Οζ πνμμπηζηέξ πμο ειθακίγεζ δ δναζηδνζυηδηα εκηυξ ημο οπάνπμκημξ ηζ 

ελεθζζζυιεκμο πενζαάθθμκημξ (ηαηαηυνοθμξ άλμκαξ). 

ρήκα 5: Πίλαθαο θαηάζηαζεο πξννπηηθήο 

 

Πδβή : Ίδζα 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 

 

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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Πδβή : Ίδζα Δπελενβαζία 

ηδ ζοκέπεζα ηαζ βζα ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ ζηναηδβζηήξ ημο Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ 

πνμδβείηαζ δ δζαηφπςζδ ηδξ απμζημθήξ ηαζ ημο μνάιαημξ ημο Γήιμο. 

Ζ απνζηνιή ημο Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ είκαζ ημζκή βζα υθμοξ ημοξ Γήιμοξ ηαζ 

ζοκίζηαηαζ ζηδκ ελήξ: «Ζ δηαθπβέξλεζε ηωλ ηνπηθώλ ππνζέζεωλ θαη ε παξνρή 

δεκόζηωλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθώλ ηωλ θαηνίθωλ θαη ηωλ 

ηνπηθώλ θνξέωλ, κε απώηεξν ζθνπό ηε βηώζηκε θνηλωληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ηεο πεξηνρήο». 

Σμ φξακα ημο Γήιμο απμηεθεί ηδ ζοκμπηζηή δζαηφπςζδ ηδξ ιεθθμκηζηήξ επζεοιδηήξ 

ηαηάζηαζδξ ηδξ πενζμπήξ 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 Βφξεηαο Κπλνπξίαο 
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Πδβή : Ίδζα Δπελενβαζία 

 

1.4.3 Ομάδα Εκπόνησης του Προγράμματος 

Ο Γήιμξ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ ιε ημ οπ‘ ανζει. 16337/27.11.2020 ζοιθςκδηζηυ  

ακέεεζε ζε Σεπκζηυ φιαμοθμ ηδκ επζζηδιμκζηή οπμζηήνζλδ ηαζ εηπυκδζδ ημο 

Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ ημο Γήιμο βζα ηδκ πενίμδμ 2020 – 2024. 

O φιαμοθμξ ιε ηδκ έκανλδ ηςκ ενβαζζχκ ήνεε ζε ηεπκζηή ζογήηδζδ (ιέζς skype) 

ιε ημκ Γήιανπμ ημο Γήιμο μ μπμίμξ έεεζε ηζξ ανπέξ ημο μνάιαημξ βζα ημκ Γήιμ ηαζ 

ημοξ ζηναηδβζημφξ ζηυπμοξ βζα ηδκ κέα πενίμδμ. 

ηδκ πνχηδ αοηή θάζδ ηςκ ενβαζζχκ πνμαθέπμκηαζ ηαζ δζα γχζδξ ζοκακηήζεζξ ιε 

ζηεθέπδ ηςκ Γζεοεφκζεςκ ηαζ ηςκ Νμιζηχκ Πνμζχπςκ ημο Γήιμο μζ μπμίμζ 

ηθήεδηακ κα ζοκεζζθένμοκ ζηδκ δζαδζηαζία ιε ηδκ οπμαμθή πνμηάζεςκ ηαζ 

παναηδνήζεςκ ιέζα απυ ηδκ ζοιπθήνςζδ ηαηάθθδθα δμιδιέκςκ 

ενςηδιαημθμβίςκ ηα μπμία αθμνμφκ 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 ημ ακαπηολζαηυ ιέθθμκ ηδξ πενζμπήξ ηαζ βζα ηζξ πνμηεναζυηδηεξ πμο 

εα ηεεμφκ. 

Σμ Αοημηεθέξ Σιήια Πνμβναιιαηζζιμφ, Ονβάκςζδξ ηαζ Πθδνμθμνζηήξ οπμαάθθεζ 

ημ ζηναηδβζηυ ζπέδζμ ζηδκ Δηηεθεζηζηή Δπζηνμπή, δ μπμία ημ εζζδβείηαζ ζημ Γδιμηζηυ 

οιαμφθζμ βζα ζογήηδζδ ηαζ ρήθζζδ. 

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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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 ημ Γδιμηζηυ 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 

Γήιμο ηαζ πνυζηθδζδ ηςκ πμθζηχκ κα οπμαάθθμοκ ηζξ πνμηάζεζξ ημοξ. 

Β) δδιμζζεοηεί ζημκ δζαδζηηοαηυ ηυπμ ημο Γήιμο ημ πθήνεξ ηείιεκμ ηδξ πνχηδξ 

θάζδξ ημο Δπζπεζνδζζαημφ πνμβνάιιαημξ, ημ πνυβναιια ηδξ Γδιυζζαξ 

Γζααμφθεοζδξ ηαζ ημ ενςηδιαημθυβζμ ζημ μπμίμ εα ηαθμφκηαζ κα ζοιπθδνχζμοκ μζ 

πμθίηεξ ηαζ κα ημ ζηείθμοκ ζημ Γήιμ δθεηηνμκζηά ή ηαποδνμιζηά. 
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2 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΗΜΟΤ ΒΟΡΕΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ 

ηδκ πανμφζα εκυηδηα πναβιαημπμζείηαζ ζφκημιδ πενζβναθή ηδξ ιαηνμζημπζηήξ 

εζηυκαξ ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ (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 Βυνεζαξ 

Κοκμονίαξ 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 

Βυνεζαξ Κοκμονίαξ. 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 εκχ 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 Βυνεζαξ 

Κοκμονίαξ αθμφ ζδιακηζηυ ιένμξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημο Γήιμο εηηεθείηαζ 

δζαιέζμο αοηχκ. 

Ζ απμηφπςζδ ημο εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ ημο Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ 

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 Ιστορικά στοιχεία 

Ζ Κοκμονία  ακηθεί ημ υκμια ηδξ απυ  ημκ ανπαίμ μζηζζηή ηδξ πενζμπήξ Κύλνπξν  ηαζ 

ηαημζηείηαζ ημοθάπζζημκ απυ ηδ κεμθζεζηή επμπή, ιε ηδκ εβηαηάζηαζδ πνμεθθδκζηχκ 

θφθςκ (Γακαμί, Ίςκεξ ηαζ Γςνζείξ δζαδμπζηά). Ζ αυνεζα Κοκμονία ηαζ εζδζηυηενα δ 

πενζμπή ηδξ Θπξέαο (δ πεδζάδα ημο Άζηνμοξ) έβζκε ζφκημια ζηυπμξ ηςκ ζζπονχκ 

βεζηυκςκ ηδξ, ηςκ πανηζαηχκ, ηςκ Ανβείςκ ηαζ ηςκ Ανηάδςκ / Σεβεαηχκ). Σμ 

ζίβμονμ είκαζ υηζ ζηα ιένδ αοηά οπήνλακ ηαζ ήηιαζακ μζ ηχιεξ Ακεήκδ, Νδνίξ ηαζ 

Δφα (ζήιενα ανπαζμθμβζημί πχνμζ). Ζ Θονέα απμηέθεζε ηονίςξ ιήθμκ ηδξ ένζδμξ 

ιεηαλφ ηςκ πανηζαηχκ ηαζ ηςκ Ανβείςκ, ηαεχξ ανζζηυηακ ακάιεζα ζηα δφμ αοηά 

ηνάηδ ηαζ δζέεεηε ζδζαίηενδ βεςζηναηδβζηή εέζδ, βεβμκυξ πμο ηαηέθδλε ζε πμθειζηή 

ζφνναλδ ιεηαλή ημοξ ζφιθςκα ιε ημκ Ζνυδμημ. 

 

Πανά ηδκ έκημκδ πίεζδ ηςκ βεζηυκςκ ηδξ δ Κοκμονία θαίκεηαζ κα παναιέκεζ ακελάν- 

ηδ ιέπνζ ηδκ επμπή ημο Ανβείμο Σονάκκμο Φείδςκα μπυηε ηαζ πέναζε ζηδκ 

ηονζανπία ημο Άνβμοξ, πμο βκχνζγε ηυηε ηδ ιέβζζηδ αηιή ημο. Μεηά ημκ Φείδςκα 

υιςξ ημ Άνβμξ άνπζζε ζηαδζαηά κα παναηιάγεζ εκχ δ πάνηδ ζζπονμπμζμφηακ. Ζ 

ηφπδ ηδξ Κοκμονίαξ θαίκεηαζ κα ηνίεδηε μνζζηζηά μ 546 π.Υ., ζηδ ιάπδ ηδξ Θονέαξ (ή 

ιάπδ ηςκ Δλαημζίςκ Δπζθέηηςκ), μπυηε δ πάνηδ επζηνάηδζε ημο Άνβμοξ ηαζ 

απέηηδζε ημκ έθεβπμ ηδξ Κοκμονίαξ.  

Σμ 424 π.Υ. μ Αεδκασηυξ ζηυθμξ (οπυ ημκ Νζηία) έθεαζε ζηα πανάθζα ηδξ 

Θονεάηζδμξ, ηδκ ηονζεφζε, ηδ θεδθάηδζε ηαζ ηδκ πονπυθδζε ιαηαζχκμκηαξ ηδκ 

ηαηαζηεοή μπονςιαηζηχκ ένβςκ ηςκ Αζβζκδηχκ (ζοιιάπςκ ηςκ πανηζαηχκ) ζηδ 

εέζδ ¨Νδζί¨ ημο Παναθίμο Άζηνμοξ. ηδ ζοκέπεζα υιςξ δ Κοκμονία πέναζε ηαζ πάθζ 

ζημκ έθεβπμ ηδξ πάνηδξ ηαζ πανέιεζκε έηζζ ιέπνζ ημ 338 π.Υ. υηακ μ Φίθζππμξ 

Β΄ απέδςζε ημ αυνεζμ ηιήια ηδξ ζημοξ Ανβείμοξ ιέπνζ ηαζ ηδ νςιασηή πενίμδμ, εκχ 

δ κυηζα πενζμπή ηςκ Πναζζχκ ηαζ ημο Σονμφ (δ μπμία ήηακ ημ θοζζηυ ζφκμνμ ηδξ 

ανπαίαξ πάνηδξ) πανέιεζκε ζηδ πάνηδ.  

 

φιθςκα ιε ηδκ ανπαζμθμβζηή ένεοκα, αημθμφεδζε πενίμδμξ ζηαεενυηδηαξ ηαζ 

ακάπηολδξ βζα ηδκ Κοκμονία ζηα πνυκζα ιέπνζ ηαζ ημ ηέθμξ ηςκ φζηενςκ ηθαζζζηχκ-

ανπχκ ηςκ πνχζιςκ εθθδκζζηζηχκ πνυκςκ. Καηά ημο νςιασημφξ πνυκμοξ 

πανμοζζάγεηαζ ηάιρδ, πμο ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζηδκ ηαηάζηαζδ ακαζθάθεζαξ πμο 

δδιζμονβήεδηε ηαηά ημοξ πνχημοξ αζχκεξ ηδξ νςιασηήξ επέιααζδξ. Ήδδ απυ ημοξ 

πνχζιμοξ Αοημηναημνζημφξ Υνυκμοξ δ ηονίανπδ πμθζηζηή επζθμβή ηςκ Ρςιαίςκ 

ήηακ ήηακ δ δδιζμονβία ζζπονχκ ηέκηνςκ απυ ηδκ άπμρδ ημο πθδεοζιμφ, αθθά ηαζ 

ηδξ μζημκμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ. Ζ Κοκμονία υιςξ ιεζμκεηημφζε ηαζ δεκ ιπμνμφζε 

κα ακηαπμηνζεεί, ηαευηζ ανζζηυηακ ακάιεζα ζηδκ πάνηδ ηαζ ημ Άνβμξ 

(δεοηενεουκηςξ ηαζ ηδκ Σεβέα), εκχ ηαζ ηα εββεκή παναηηδνζζηζηά ηδξ πμο 

πανμοζίαγε δζαπνμκζηά, υπςξ ημ έκημκμ ακάβθοθμ ιε ηζξ απυημιεξ εκαθθαβέξ ημο 

ηαζ ημ ζδζαίηενμ δοκαιζηά ιεηαααθθυιεκμ βεςπενζαάθθμκ εζδζηά ζηδκ πανάθζα γχκδ, 

επίζδξ δεκ αμδεμφζακ ηδκ ακάπηολδ ζζπονμφ πθδεοζιζαημφ ηέκηνμο.  
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Ζ ιεβάθδ αθθαβή πναβιαημπμζείηαζ απυ ημ ηέθμξ ημο 3μο αζχκα ιπ ηαζ πάκηςξ ημκ 4μ 

αζ ιπ. ηζξ άθθμηε αηιαίεξ πανάηηζεξ εέζεζξ ηςκ φζηενςκ ηθαζζζηχκ πνυκςκ 

πανμοζζάγεηαζ εη κέμο δναζηδνζυηδηα, ακ ηαζ θαίκεηαζ υηζ αοηή πενζμνίγεηαζ ζε ηιήια 

ηςκ άθθμηε πυθεςκ- ηαζ πάκημηε ημκηά ζηδ εάθαζζα. Νέεξ ιζηνμφ ιεβέεμοξ 

εβηαηαζηάζεζξ δδιζμονβμφκηαζ ηυζμ ζηδκ παναθία, υζμ ηαζ ζηδκ εκδμπχνα, μπονά 

ηαζ θοθαηεία επζζηεοάγμκηαζ ιε εηηεηαιέκδ πνήζδ ημκζάιαημξ. Σδκ ίδζα πενίμδμ ημ 

μζημδυιδια ηδξ Έπαπιεο ηνπ Ζξψδε Αηηηθνχ ζηδκ Λνπθνχ (ακάιεζα ζε Άζηνμξ 

ηαζ Κάης Γμθζακά) είκαζ ηάηζ πμο ηζκείηαζ ζε άθθα ιεβέεδ απυ ηα ιέπνζ ηυηε 

μζημδμιήιαηα ηδξ πενζμπήξ, αθμφ δεκ απμηεθεί απθχξ έκα εκδζαίηδια πνμξ 

ελοπδνέηδζδ, αθθά έκα πκεοιαηζηυ ηέκηνμ. Σμ εηηεηαιέκμ αίενζυ ηδξ, μζ πμθοηεθχξ 

δζαημζιδιέκμζ πχνμζ οπμδμπήξ ηαζ εκδζαίηδζδξ ηδκ ηαεζζημφκ έκα απυ ηα 

ζδιακηζηυηενα ικδιεία ηδξ Όζηενδξ Ανπαζυηδηαξ ζημκ Δθθαδζηυ πχνμ. 

Υαναηηδνζζηζηέξ είκαζ μζ εηηεηαιέκεξ ρδθζδςηέξ ζοκεέζεζξ ημο φζηενμο 4μο αζ. ηαζ ημ 

εκ βέκεζ εζημβναθζηυ πνυβναιια, ημ μπμίμ παναπέιπεζ ζε ημνοθαία ικδιεία ημο 

είδμοξ, υπςξ δ έπαοθδ ζηδκ Piiazza Armerina ζηδ ζηεθία (Ηππυδνμιμξ, ιμφζεξ, 

Γζδχ ηαζ Αζκείαξ, πνμζςπμπμζήζεζξ αθδνδιέκςκ εκκμζχκ ηθπ). Υαναηηδνζζηζηά, 

επίζδξ είκαζ ηαζ ηα ζπάκζα βζα ημκ εθθαδζηυ πχνμ Θεμδμζζακά ηζμκυηνακα ηδξ 

ααζζθζηήξ ζηα αυνεζα ημο αζενίμο. Γφνς απυ ηδκ Έπαοθδ, ζε ιία έηηαζδ εονεία απυ 

ηα Άκς Γμθζακά ιέπνζ ημ Πανάθζμ Άζηνμξ ηαζ ζηδκ Αβία Ακαζηαζία ζηδκ πενζμπή 

Μμοζημφ, ηαεςξ ηαζ ημκ Άβζμ Ακδνέα ακαπηφζζμκηαζ κέεξ πενζθενεζαηέξ-

δμνοθμνζηέξ εέζεζξ ηαζ, υπςξ δείπκμοκ ηα ακαζηαθζηά δεδμιέκα ζε ζοκδοαζιυ ιε 

ηα δδιμζζεοιέκα ζημζπεία, υθα έπμοκ ηδκ ίδζα δζάνηεζα.  

 

Σμ ηέκηνμ αάνμοξ αθθάγεζ ηαζ ημπμεεηείηαζ ζηδκ Ακαημθή, αθμφ δ ίδνοζδ ηδξ Νέαξ 

Ρχιδξ (Κςκζηακηζκμφπμθδξ) ημ 330 ι.Υ. ηαζ μζ ακάβηεξ πμο δδιζμονβεί 

δζαιμνθχκμοκ ημοξ υνμοξ ακάπηολδξ ηδξ παναβςβήξ ζηζξ πανάηηζεξ εέζεζξ. 

φιθςκα ιε ημοξ ανπαζμθυβμο ζηδκ Κοκμονία αοηυ είκαζ μναηυ πακημφ, απυ ημ 

Πανάθζμ Άζηνμξ ζηα αυνεζα ιέπνζ ηζξ ανπαίεξ Πναζζέξ ζημ κυημ ηαζ ηδκ εκδμπχνα 

ημοξ. Παναηδνείηαζ μιμβεκμπμίδζδ ηαζ εκυηδηα, ιε επίηεκηνμ ημκ Ανβμθζηυ Κυθπμ. Ο 

Κθαφδζμξ Πημθειαίμξ (2μξ αζ.) ζημ ένβμ ημο Γεωγξαθηθή Τθήγεζηο ιαξ δίδεζ ηζξ 

ζοκηεηαβιέκεξ ηδξ εέζδξ ηςκ Πναζζχκ, ηδκ μκμιαζία ημο Πάνκςκμξ ςξ Κξνλίνπ 

όξνπο, ηαεχξ ηαζ ηςκ κμηίςκ πνμαμφκςκ αοημφ ςξ μνέςκ Εάξαθνο, ηαζ απυ ηδκ 

άθθδ ζηα αυνεζα ηδξ Κοκμονίαξ δίδεζ ηζξ ζοκηεηαβιέκεξ ιίαξ κέαξ πυθδξ, ηνπ Άζηξνπ.  

Σμ ηέθμξ ηδξ ακαπηολζαηήξ ηνμπζάξ ηςκ πανάηηζςκ μζηζζιχκ ηδξ Κοκμονίαξ ένπεηαζ 

ιεηά ημκ 5μ αζχκα ηαζ ηαηά ημοξ πνχημοξ παθαζμπνζζηζακζημφξ πνυκμοξ. Οζ ζθάαζηεξ 

επζδνμιέξ απυ ηα ηέθδ ημο 6μο αζχκα ηαζ βζα δφμ πενίπμο αζχκεξ επέθενακ ιεβάθεξ 

ηαηαζηνμθέξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ηαζ επδνέαζακ ζαθχξ ηαζ ηδκ Κοκμονία. Καηά ηδκ 

ιεηάααζδ απυ ημκ 8μ ζημκ 9μ αζχκα μζ πνχηεξ εηζηναηείεξ ηςκ Βογακηζκχκ 

ζηναηδβχκ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ θαίκεηαζ κα απμηαεζζημφκ ζηαδζαηά ηδκ ηάλδ ηαζ ζηδκ 

πενζμπή ηδξ Κοκμονίαξ. Πάκηςξ απυ ηα ηέθδ ημο 9μο αζχκα ηαζ ηονίςξ απυ ημκ 10μ 

αζχκα θαίκεηαζ κα ανπίγεζ ιία κέα πενίμδμξ μιαθυηδηαξ πμο εα δζανηέζεζ ςξ ηζξ 

παναιμκέξ ηδξ θαηζκζηήξ ηαηάηηδζδξ (Φναβημηναηία 1204 ιΥ).  

Καηά ημ 13μ αζ. (Α‘ Φναβημηναηία) δ πενζμπή πέναζε ζηαδζαηά ζηα πένζα ηςκ 

Φνάβηςκ ηαζ ηςκ Δκεηχκ, μζ μπμίμζ, βζα κα δζαζθαθίζμοκ ηδκ ηονζανπία ημοξ, 

έπηζζακ ημ θνμφνζμ ζημ Γενάηζ ηαζ ημ ηάζηνμ ηδξ Χνζάξ ζημ Ξενμηάιπζ, ηαεχξ  ηαζ 
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ημ θνμφνζμ ζηδκ Υενζυκδζμ ημο Άζηνμοξ. Οζ Σζάηςκεξ πμο ηαημζημφζακ ζημ 

Ακαημθζηυ ηαζ Νυηζμ Σιήια ημο Πάνκςκα, ιδ ακαβκςνίγμκηαξ ηδ θναβηζηή 

ηονζανπία, έηακακ ζοπκά επζεέζεζξ εκακηίμκ ημοξ. Ζ ηαεοπυηαλδ ηςκ Σζαηχκςκ ηαζ 

ηδξ μνεζκήξ πενζμπήξ ημο Πάνκςκα έβζκε ιεηά ηδκ πανάδμζδ ηδξ Μμκειααζίαξ 

ζημοξ Φνάβημοξ (1250). 

Όζηενα απυ ηδ ιάπδ ηδξ Πεθαβμκίαξ (1259) ηαζ ηδκ ακάηηδζδ ηδξ 

Κςκζηακηζκμφπμθδξ απυ ημκ Μζπαήθ Παθαζμθυβμ, δ πενζμπή επακήθεε απυ ημοξ 

Φνάβημοξ ζηδκηονζανπία ηςκ Βογακηζκχκ (1262). Δπζπθέμκ ημ 1348/1349, 

δζμζηδηζηά, δ αογακηζκή επανπία ημο Μμνέςξ ακαααειίγεηαζ ζε δεζπμηάημ. Ο ηίηθμξ 

ημο δεζπυηδ πενκά ζε αλζυθμβα ιέθδ ηςκ μζημβεκεζχκ ηςκ Κακηαημογδκχκ ηαζ ηςκ 

Παθαζμθυβςκ. Μεηά ηδκ ηαηάθδρδ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ ημ 1453, μζ Οεςιακμί 

πνμεθαφκμοκ ζηαεενά ζηζξ ααθηακζηέξ επανπίεξ.  

Σμ 1460 δ Πεθμπυκκδζμξ, ιε ελαίνεζδ ηδ Μμκειααζζά ηαζ ηζξ πυθεζξ πμο ανίζημκηαζ 

οπυ αεκεηζηή ηαημπή (Άνβμξ, Ναφπθζμ, Μεεχκδ, Κμνχκδ), ηαηαθαιαάκεηαζ απυ ημκ 

Μςάιεε Β΄ ημκ Πμνεδηή. Συηε ζοζηήκεηαζ μ θζαάξ (ζακηγάηζ) ημο Μμνζά πμο 

απμηεθεί ηιήια ημο ιπεδθενιπεδθζηίμο (εβζαθεηζμφ) ηδξ Ρμφιεθδξ. Ο ηεθεοηαίμξ 

δζαζνέεδηε ζε επανπίεξ ημοξ θεβυιεκμοξ Καγάδεξ (ακάιεζα ζ‘ αοημφξ ηαζ Καγάξ ημο 

Αβίμο Πέηνμο ηδξ Κοκμονίαξ), μζ μπμίεξ ιε ηδ ζεζνά ημοξ πςνίγμκηακ ζε ημζκυηδηεξ.  

Καηά ημκ Σ΄εκεημημονηζηυ πυθειμ, ημ 1684-1699, ηαηαηηάηαζ δ Πεθμπυκκδζμξ απυ 

ημοξ Βεκεημφξ οπυ ημκ Morosiniιε ηνεζξ δζαδμπζηέξ εηζηναηείεξ, ημο 1685, 1686, 

1687. Σοπζηά μθυηθδνδ δ Πεθμπυκκδζμξ (ηαζ δ Κοκμονία μθυηθδνδ) βίκεηαζ αεκεηζηή 

ημ 1690 ιε ηδκ ηαηάθδρδ ηδξ Μμκειααζζάξ. Καηά ηδκ πενίμδμ ηδξ Β΄ Δκεημηναηίαξ 

(1685-1715), δζαηδνείηαζ δ δζμζηδηζηή δζαίνεζδ ζε 24 πενζμπέξ πμο ίζποε ηαηά ηδκ 

Σμονημηναηία. Οζ πενζμπέξ αοηέξ ζοιπηφζζμκηαζ ζε ηέζζενα βεςβναθζηά 

δζαιενίζιαηα ή δζμζηήζεζξ, ηζξ επανπίεξ (provinciae), μζ μπμίεξ ιε ηδ ζεζνά ημοξ 

πενζθαιαάκμοκ πενζμπέξ, ηα territorii (εέιαηα). Δζδζηυηενα δ πενζμπή ηδξ Βυνεζαξ 

Κοκμονίαξ εκηάζζεηαζ ζηδκ Provinciadi Romania ιε πνςηεφμοζα ημ Ναφπθζμ 

(Ναφπθζμ, Άνβμξ, Κυνζκεμξ, Σνζπμθζηζά, Άβ. Πέηνμξ Σζαηςκζάξ). Χζηυζμ, αοηή δ 

ηεθεοηαία πενίμδμξ ηδξ Δκεημηναηίαξ δεκ δζανηεί πμθφ.  

Σμ 1714-1715, ηαηά ημκ ηεθεοηαίμ εκεημημονηζηυ πυθειμ, δ Πεθμπυκκδζμξ 

λακαπενκά ζημοξ Οεςιακμφξ, υπςξ ηαζ δ Κοκμονία βεβμκυξ πμο εα επζηονςεεί ιε 

ηδ ζοκεήηδ ημο Παζάνμαζηξ ημ 1718. Λίβεξ δεηαεηίεξ ανβυηενα, ημ 1770, ζδιεζχκεηαζ 

δ ελέβενζδ ηςκ Ονθςθζηχκ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ, οπμηζκμφιεκδ απυ ηδ Ρςζία, δ 

μπμία ηαζ ζφκημια ηαηεζηάθδ. Χζηυζμ δ Βυνεζα Κοκμονία εα ζοκεπίζεζ κα είκαζ κα 

είκαζ ημ πεδίμ ζοβηνμφζεςκ έκμπθςκ μιάδςκ ηθεθηχκ πμο έδνεοακ ζημκ Πάνκςκα 

ηαζ ημκ βεζημκζηυ Σαΰβεημ, ιε ημοξ Σμφνημοξ. Υαναηηδνζζηζηή είκαζ δ ιάπδ ημο  

θδιζζιέκμο Καπεηάκ Εαπανζά ηαζ ηςκ ακδνχκ ημο ζημ Μμκαζηήνζ ηδξ Μαθεαήξ, 

ημκηά ζημκ Άβζμ Πέηνμ Κοκμονίαξ ημκ Μάσμ ημο 1786. Ο Εαπανζάξ, πνμηεζιέκμο κα 

ιδκ εηεέζεζ ζε ηίκδοκμ ημοξ ιμκαπμφξ, αθθά ηαζ ημ ίδζμ ημ ιμκαζηήνζ, ημ εβηαηέθεζρε 

ηαζ ηαιπμονχεδηε ζηδκ πενζμπή Σανιίνζ, θίβμ πζμ ηάης, υπμο ιεηά απυ ηνεζξ ιένεξ 

πμθέιμο δζέζπαζε ηζξ ηάλεζξ ηςκ Σμφνηςκ ηαζ δζέθοβε. Αημθμφεδζε υιςξ 

ηαηαδνμιή ηςκ Σμφνηςκ ζημ απνμζηάηεοημ Μμκαζηήνζ, υπμο πνμηάθεζακ ιεβάθεξ 

γδιζέξ ζε υθμ ημ ηηζνζαηυ ζοβηνυηδια, χζηε ζηζξ πδβέξ κα ακαθένεηαζ ηαηαζηνμθή 

ημο. 
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Σμ έημξ 1798 ζδνφεηαζ απυ ημκ Γδιήηνζμ Κανοηζζχηδ, ζηδ  εέζδ Κμοηνί ημο Αβίμο 

Ηςάκκδ Κοκμονίαξ, έκα ακχηενμ Δθθδκζηυ πμθείμ ηαζ ημ 1805 πενίπμο ζδνφεδηε 

απυ ημκ ίδζμ ηαζ δ πεζιενζκή έδνα ημο ζδίμο ζπμθείμο ζηα ηαθφαζα ημο Αβίμο Ηςάκκμο 

(ζημ ζδιενζκυ Άζηνμξ). Ο Γδιήηνζμξ Κανοηζζχηδξ είκαζ έκαξ απυ ημοξ 

ζδιακηζηυηενμοξ ειπυνμοξ ηδξ Σενβέζηδξ ηαηαβυιεκμξ απυ ημκ Άβζμ Ηςάκκδ, μ 

μπμίμξ ζοκηδνεί ηαζ πνδιαημδμηεί ηα ζπμθεία βζα ανηεηά έηδ απυ ηδκ ίδνοζή ημοξ. 

Σμ λέζπαζια ηδξ επακάζηαζδξ ημο 1821 ανίζηεζ ημοξ Σζάηςκεξ ηδξ Κοκμονίαξ ιαγί 

ιε ημοξ θμζπμφξ Θονεάηεξ κα πνςημζηαημφκ. Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ζηα ηέθδ ημο 

18μο αζχκα εηηζιάηαζ πςξ μ πθδεοζιυξ ηνζχκ ζδιακηζηχκ πςνζχκ ηδξ Σζαηςκζάξ, 

ημο Πναζημφ, ηδξ Καζηάκζηζαξ ηαζ ηδξ ίηαζκαξ πνμζεββίγεζ αοηυκ ηδξ Σνζπμθζηζάξ. 

Οζ Σζάηςκεξ πνςημζηαημφκ ζηδκ πμθζμνηία ηδξ Μμκειααζζάξ ηαζ ηδξ Σνζπμθζηζάξ, 

εκχ ζοιιεηέπμοκ ηαζ ζε υθεξ ηζξ ιάπεξ ηδξ εθθδκζηήξ επακάζηαζδξ αθθά ηαζ ζηδ 

Φζθζηή Δηαζνεία. 

Ο ηνυπμξ δζαζπμνάξ ηςκ μζηζζιχκ ηδξ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ ζημ πχνμ ηαζ ημ πθήεμξ 

ηςκ ιμκαζηδνζχκ ηδξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ ζδζαίηενμ ακάβθοθυ ηδξ ηδκ ηαεζζημφκ ιδ 

πνμζαάζζιδ (απυ ημκ πενζαίμ πχνμ) ζηζξ Οεςιακζηέξ δοκάιεζξ. Έηζζ ζοζηήκεηαζ ιε 

εοημθία ημ ζηναηυπεδμ ζηα Βέναεκα (εκυρεζ ηδξ πμθζμνηίαξ ηδξ Σνζπμθζηζάξ) ηαζ υθα 

ηα οπυθμζπα πςνζά ηδξ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ ιε ημκ έκα ή ημκ άθθμ ηνυπμ 

ακαθαιαάκμοκ ηδκ ζοκηήνδζή ημο ηαζ ζοιιεηέπμοκ ζημκ αβχκα.  Αημθμοεμφκ μζ 

κζηδθυνεξ ιάπεξ ηςκ Βεναέκςκ ηαζ ηςκ Γμθζακχκ ημκ Μάζμ ημο 1821. 

Σμκ Ημφκζμ ημο 1821 ζημ θζιάκζ ημο Άζηνμοξ (ζδιενζκυ Πανάθζμ Άζηνμξ) 

απμαζαάγεηαζ μ Γδιήηνζμξ Τρδθάκηδξ ενπυιεκμξ βζα πνχηδ θμνά ζηδκ Δθθάδα 

πνμηεζιέκμο κα ακαθάαεζ ηδκ δβεζία ημο αβχκα. Σμκ οπμδέπμκηαζ ζηδκ παναθία υθμζ 

μζ Έθθδκεξ μπθανπδβμί, ιέθδ ηδξ βενμοζίαξ ηαζ ακχηενμζ ηθδνζημί. Συηε έθααε πχνα 

ηαζ ημ πενίθδιμ Κμθμημηνςκέσημ ηναπέγζ ζημοξ ίζηζμοξ ηςκ δέκδνςκ ημο Άζηνμοξ. 

ζμ δζανηεί δ πμθζμνηία ηδξ Σνζπμθζηζάξ ζημ θζιάκζ ημο Άζηνμοξ ηαηαθεάκμοκ απυ 

ημ ελςηενζηυ πθήεμξ λέκςκ απμζημθχκ πμο ιεηαθένμοκ υπθα ηαζ ζδιακηζηυ ανζειυ 

θζθεθθήκςκ λέκςκ αλζςιαηζηχκ ηαζ ζηναηζςηχκ πμο ένπμκηαζ κα πμθειήζμοκ ζημ 

πθεονυ ηςκ Δθθήκςκ. 

Σμ 1822 μ Άβζμξ Ηςάκκδξ θζθμλεκεί βζα ιεβάθμ δζάζηδια ηδκ Κοαένκδζδ ηδξ 

Δπακαζηαηδιέκδξ Δθθάδαξ. 

Σδκ άκμζλδ ημο 1823 βίκεηαζ ζημ Άζηνμξ δ Β΄ Δεκζηή οκέθεοζδ ηαζ ρδθίγεηαζ ημ 

φκηαβια ημο Άζηνμοξ.  

Πνέπεζ αηυια κα ζδιεζςεεί υηζ επζηεθαθήξ ζηναηζςηζηυξ ανπδβυξ ηςκ Κοκμονζαηχκ 

(Αβζμπεηνζηχκ, Σζαηχκςκ ηαζ Θονεαηχκ) ζηα πνυκζα ηδξ επακάζηαζδξ ημο 1821 

ακαβκςνίγεηαζ μ Πακαβζχηδξ Εαθεζνυπμοθμξ ή Άημονμξ (ιε ηαηαβςβή απυ ημκ 

Αβζάκκδ), μ μπμίμξ ζοιιεηέπεζ ιε ημοξ ζηναηζχηεξ ημο ζε υθεξ ηζξ ιεβάθεξ ιάπεξ 

ηαηά ηδκ πμθζμνηία Σνζπμθζηζάξ, αθθά αηυια ζηζξ ιάπεξ ηαηά ημο Γνάιαθδ, εκχ οπυ 

ηδκ εκημθέξ ημο ζηέθκεηαζ εηζηναηεοηζηυ ζχια Κοκμονζαηχκ ζηδκ Ρμφιεθδ πμο 

θαιαάκεζ ιένμξ ζηζξ ιάπεξ ηδξ Αβίαξ Μανίκαξ ηαζ ηδξ ηοθίδαξ, εκχ αηυια μ ίδζμξ ιε 

ημοξ ζηναηζχηεξ ημο θαιαάκεζ ιένμξ ηαζ ζηδκ ιάπδ ημο Κνειιοδίμο ζηδκ Πφθμ. 

Σμ 1823 (απυ 29 Μανηίμο ιέπνζ 18 Απνζθίμο) ζοβηαθείηαζ ζημ Άζηνμξ δ Β‘ 

Δεκμζοκέθεοζδ ηςκ Δθθήκςκ, υπμο ηαζ ρδθίγεηαζ ημ ακαεεςνδιέκμ ζφκηαβια ηδξ 

επακαζηαηδιέκδξ Δθθάδαξ.  
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Σμ 1824 μ Πακαβζχηδξ Εαθεζνυπμοθμξ ή Άημονμξ ιε ηα αδέθθζα ημο (Διιακμοήθ ηαζ 

Ηςάκκδ) ακαθαιαάκμοκ ηδκ ακμζημδυιδζδ Φνμονίμο ιε ζπέδζα αθθμδαπχκ 

ζηναηζςηζηχκ ζηδκ πενζυκδζμ ημο Άζηνμοξ (ζδιενζκυ Νδζί Παναθίμο Άζηνμοξ), 

επάκς ζηα ενείπζα ημο παθαζυηενμο Φναβημεκεηζημφ Φνμονίμο. Πνμααίκμοκ ζε 

άνηζεξ μπονχζεζξ, ιεηαηνέπμκηάξ  ημ ζε ζδιακηζηή ζηναηζςηζηή αάζδ ηςκ 

επακαζηαηδιέκςκ Θονεαηχκ, έπμκηαξ ημκ έθεβπμ υθδξ ηδξ πενζμπήξ ηυζμ ζηδκ 

Θονεαηζηή πεδζάδα ηαζ ηδκ αηημβναιιή υζμ ηαζ ζηζξ μνεζκέξ δζααάζεζξ ημο Πάνκςκα. 

ηζξ 5-6 Αοβμφζημο 1826, ημ κευηεοηημ θνμφνζμ ημο Εαθεζνυπμοθμο οπεναζπίγεηαζ 

επζηοπχξ ηδκ Θονέα απυ ηα ζηναηεφιαηα ημο Ηιπναήι.ηα πθαίζζα ηδξ ίδζαξ 

επζδνμιήξ ηςκ Αζβοπηζαηχκ δοκάιεςκ ηαηαζηνάθδηε μθμζπενχξ δ ζπμθή ημο 

Γδιδηνίμο Κανοηζζχηδ ζημκ Άβζμ Ηςάκκδ εκχ βίκμκηαζ ζδιακηζηέξ ηαηαζηνμθέξ ηαζ 

ζε άθθα πςνζά ηαζ ιμκαζηήνζα ηδξ πενζμπήξ, υπςξ μ Άβζμξ Πέηνμξ, μ Άβζμξ Ηςάκκδξ, 

δ Μμκή Λμοημφξ ηθπ. Αημθμοεεί επίζδξ ηδκ ίδζα επμπή δ δζέθεοζδ ηςκ Αζβοπηζαηχκ 

ζηναηεοιάηςκ απυ ηδκ Σζαηςκζά ηαζ δ ηαηαζηνμθή ημο Πναζημφ. Ο Πναζηυξ, 

ενδιχκεζ ηαζ μ πθδεοζιυξ ιεηαηζκείηαζ ζημ Λεςκίδζμ.  

2.1.1.2 Βασικά Γεωγραφικά και Διοικητικά Φαρακτηριστικά 

Ο Γήιμξ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ είκαζ Γήιμξ ηδξ Ανηαδίαξ ηαζ Πενζθένεζαξ 

Πεθμπμκκήζμο, μ μπμίμξ ζοζηάεδηε ημ 1998 ζφιθςκα ιε ηδκ Γζμζηδηζηή 

Μεηαννφειζζδ «Καπμδίζηνζαξ» ηαζ πανέιεζκε ακέπαθμξ ςξ πνμξ ηδκ έηηαζδ ημο 

απυ ημκ ιεηέπεζηα «Καθθζηνάηδ». Βνίζηεηαζ ζημ ακαημθζηυ ηιήια ηδξ Πεθμπμκκήζμο 

ηαζ ανέπεηαζ απυ ημκ Ανβμθζηυ Κυθπμ. Ο πθδεοζιυξ ημο είκαζ 10.341 ηάημζημζ ηαζ δ 

έηηαζδ ημο είκαζ 575,7 km2 . Έδνα ημο δήιμο απμηεθεί ημ Άζηνμξ.  

Ο Γήιμξ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ ανίζηεηαζ ζημ ακαημθζηυ άηνμ ημο κμιμφ Ανηαδίαξ, 

ζοκμνεφεζ αυνεζα ιε ημ Γήιμ Άνβμοξ Μοηδκχκ, κυηζα ιε ημ Γήιμ Νυηζαξ Κοκμονίαξ 

ηαζ δοηζηά ιε ημκ Γήιμ Σνίπμθδξ ηαζ πάνηδξ. Ζ Βυνεζα Κοκμονία πενζθαιαάκεζ ηζξ 

ημζκυηδηεξ: 

Κμζκυηδηα Άζηνμοξ ηαζ Αβίαξ μθίαξ, Αβίμο Ακδνέα, Αβίμο Γεςνβίμο, Αβίμο Πέηνμο, 

Βεναέκςκ, Γμθζακχκ, Δθάημο, Κανάημοθαξ, Καζηακίηζδξ, Καζηνίμο, Κμναημαμοκίμο, 

Κμοηνμφθςκ, Μεθζβμφξ, Μεζμννάπδξ, Νέαξ Υχναξ, Ξδνμπδβάδμο, Παναθίμο 

Άζηνμοξ, Πενδζηυανοζδξ, Πθαηάκαξ, Πθαηάκμο, Πναζημφ, ζηαίκδξ, ηυθμο, 

Υανάδνμο, Χνζάξ. 

OΓήιμξ έπεζ πμθφ ζδζαίηενμ βεςιμνθμθμβζηυ παναηηήνα, έηζζ μζ μζηζζιμί ηαζ ηα 

Γδιμηζηά Γζαιενίζιαηα θυβς ηδξ βεςβναθζηήξ ημοξ εέζδξ ηαζ ηδξ ιμνθμθμβίαξ ημο 

εδάθμοξ είκαζ μνεζκμί, διζμνεζκμί, πεδζκμί ηαζ παναθζαημί ηαζ απμηημφκ υθμ ηαζ 

πενζζζυηενμ παναηηδνζζηζηά ημονζζηζηήξ πενζμπήξ. Ζ ιζηνή ζπεηζηά απυζηαζδ ημο 

Άζηνμοξ απυ Αεήκα ηαεχξ ηαζ δ αεθηίςζδ ημο μδζημφ δζηηφμο Σνίπμθδξ Άζηνμοξ 

ζοκηεθμφκ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ημονζζηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζηα παναεαθάζζζα 

εένεηνα, υπςξ ημ Πανάθζμ Άζηνμξ, ημ Ξδνμπήβαδμ, δ πενζμπή «πυνηεξ» ηδξ 

Μεθζβμφξ, δ παναθία ηςκ Κάης Βεναέκςκ ηαζ δ παναθία ημο Αβίμο Ακδνέα. 

Πανάθθδθα μ Πάνκςκαξ, ημο μπμίμο δ ρδθυηενδ ημνοθή ημο, δ Μεβάθδ Σμφνθα, ιε 

ορυιεηνμ 1936 ιέηνα ανίζηεηαζ ζηδκ ηανδζά ημο Γήιμο ακάιεζα ζημκ Άβζμ Πέηνμ 

ηαζ ζηδκ Καζηάκζηζα, είκαζ βειάημξ ιε Ηζημνζηά, Θνδζηεοηζηά ηαζ Πμθζηζζηζηά ικδιεία, 

αθθά ηαζ πμθθμφξ πνμμνζζιμφξ, δίκεζ ηδκ δοκαηυηδηα ακάπηολδξ εκαθθαηηζηχκ 

ιμνθχκ ημονζζιμφ ( Γήιμξ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ, 2019). 

http://astrosparalio.gr/?p=singlearticle&id=612
http://astrosparalio.gr/?p=singlearticle&id=612
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ρήκα 8: Υάξηεο Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο 

 

Πδβή: http://wikipedia 

 

Ζ πζθζμιεηνζηή απυζηαζδ ηαζ δ πνμκμαπυζηαζδ ηδξ πυθδξ ημο Άζηνμοξ απυ ηζξ 
δζμζηδηζηέξ έδνεξ ηαζ ηζξ ιεβαθφηενεξ πυθεζξ ηςκ οπμθμίπςκ κμιχκ ηδξ Πενζθένεζαξ 
Πεθμπμκκήζμο ηαζ ηδκ Αεήκα πανμοζζάγεηαζ ζημκ αηυθμοεμ πίκαηα: 

Πίλαθαο 1: Υηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο θαη ρξνλν-απφζηαζε Άζηξνπο Κπλνπξίαο απφ 
κεγάιεο δηνηθεηηθέο έδξεο 

Γζμζηδηζηέξ Έδνεξ Απυζηαζδ (πθι) Υνμκμαπυζηαζδ 
(χνεξ) 

Αεήκα 157 πθι 2 χνεξ 

Σνίπμθδ 40 πθι 40 θεπηά 

πάνηδ  84πθι 1 χνα & 15 θεπηά 

Καθαιάηα 120πθι 1 χνα & 30 θεπηά 

Ναφπθζμ  32 πθι 35 θεπηά 

Κυνζκεμξ 78 πθι 1 χνα & 15 θεπηά 

Πδβή : Ίδζα Δπελενβαζία 
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Ο Γήιμξ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ πενζθαιαάκεζ ηζξ παναηάης ημζκυηδηεξ ηαζ μζηζζιμφξ: 

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

Γδιμηζηυ Γζαιένζζια Πθδεοζιυξ 

ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ (Έδξα: Άζηξνο,ην) 10.341 

Κνηλφηεηα Άζηξνπο 2.408 

Άβζμξ Ηςάκκδξ,μ 71 

Άβζμξ ηέθακμξ,μ 3 

Άζηνμξ,ημ 2.285 

Βάναμβθδ,δ 36 

Ηενά Μμκή Λμοημφξ,δ 9 

Υακηάηζα,ηα 4 

Κνηλφηεηα Αγίαο νθίαο 64 

Αβία μθία,δ 64 

Κνηλφηεηα Αγίνπ Αλδξένπ 1.065 

Άβζμξ Ακδνέαξ,μ 998 

Άβζμξ Γεχνβζμξ,μ (Σ.Κ.Αβίμο Ακδνέμο) 0 

Ανηαδζηυ Υςνζυ,ημ 35 

Παναθία Αβίμο Ακδνέμο,δ 32 

Κνηλφηεηα Αγίνπ Γεσξγίνπ 29 

Άβζμξ Γεχνβζμξ,μ (Σ.Κ.Αβίμο Γεςνβίμο) 3 

Αεημπχνζμκ,ημ 19 

Βάεδα,ηα 7 

Μεθίζζζμκ,ημ 0 

Κνηλφηεηα Αγίνπ Πέηξνπ 717 

Άβζμξ Πέηνμξ,μ 675 

Μμκή Μαθεαήξ,δ 14 

Ξδνμηάιπζ,ημ 28 

Κνηλφηεηα Βεξβέλσλ 502 

Βέναεκα,ηα 265 

Κάης Βέναεκα,ηα 220 

Παοθέζηα,ηα 17 

Κνηλφηεηα Γνιηαλψλ 846 

Άκς Γμθζακά,ηα 90 
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Γναβμφιζ,ημ 8 

Καιζκάνζμκ,ημ 0 

Κάης Γμθζακά,ηα 595 

Κμφαθδξ,μ 57 

Πνμζήθζα,ηα 88 

Ρμοκαίζηα,ηα 8 

Κνηλφηεηα Διάηνπ 56 

Έθαημξ,μ 56 

Κνηλφηεηα Καξάηνπια Κπλνπξίαο 30 

Κανάημοθαξ,μ 30 

Κνηλφηεηα Καζηαλίηζεο 175 

Καζηακίηζα,δ 175 

Κνηλφηεηα Καζηξίνπ 335 

Καζηνίμκ,ημ 335 

Κνηλφηεηα Κνξαθνβνπλίνπ 659 

Κμναημαμφκζμκ,ημ 606 

Νεμπχνζμκ,ημ 45 

ΟνεζκυκΚμναημαμφκζμκ,ημ 8 

Κνηλφηεηα Κνπηξνχθσλ 153 

Κμφηνμοθα,ηα 153 

Κνηλφηεηα Μειηγνχο 684 

Αβία Ακαζηαζία,δ 20 

Ονεζκή Μεθζβμφ,δ 13 

Πυνηεξ,μζ 17 

Υεζιενζκή Μεθζβμφ,δ 634 

Κνηλφηεηα Μεζνξξάρεο 79 

Μεζμννάπδ,δ 79 

Κνηλφηεηα Νέαο Υψξαο 29 

Νέα Υχνα,δ 29 

Κνηλφηεηα Ξεξνπεγάδνπ 433 

Λζθέζηα,ηα 28 

Λζιακάηζα,ηα 20 

Μεηαιυνθςζδ,δ 4 

Ξδνμπήβαδμκ,ημ 353 
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Πθάηα,δ 7 

Υάκζ Γηνίβημο,ημ 21 

Κνηλφηεηα Παξαιίνπ Άζηξνπο 1.043 

ΠανάθζμκΆζηνμξ,ημ 1.043 

Κνηλφηεηα Πεξδηθφβξπζεο 102 

Μμκή Πνμδνυιμο,δ 0 

Πενδζηυανοζδ,δ 102 

Κνηλφηεηα Πιαηάλαο 30 

Λμοθμφδζα,ηα 0 

Πθαηάκα,δ 30 

Κνηλφηεηα Πιαηάλνπ 213 

Πθάηακμξ,μ 213 

Κνηλφηεηα Πξαζηνχ 336 

Άβζμξ Πακηεθεήιςκ,μ 77 

Μμκή Δμνηαημοζηήξ,δ 4 

Πναζηυξ,μ 255 

Κνηλφηεηα ηηαίλεο 164 

ίηαζκα,δ 164 

Κνηλφηεηα ηφινπ 82 

ηυθμξ,μ 52 

Φμφκηςια,ημ 30 

Κνηλφηεηα Υαξάδξνπ 39 

Άβζμζ Αζχιαημζ,μζ 2 

Υάναδνμξ,μ 37 

Κνηλφηεηα Ωξγηάο 68 

Χνζά ή Χνβζά,δ 68 

Πδβή: Απμβναθή ΔΤΔ 2011 
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ρήκα 9: Υάξηεο Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο 

 

 

2.1.2 Θέση και Ρόλος του Δήμου στο Νομό και στην Περιφέρεια 

Hεέζδ ηαζ μ νυθμξ ημο Γήιμο ζηδκ Πενζθένεζα πνμζδζμνίγεηαζ ζημ Πθαίζζμ 

Υςνμηαλζημφ πεδζαζιμφ βζα ηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ημ μπμίμ είκαζ 

εεζιμεεηδιέκμ απυ ημ 2003 (ΦΔΚ 1485/2003) ηαζ ζημ μπμίμ πανμοζζάγμκηαζ μζ 

ανπέξ ηαζ μζ ζηυπμζ πμο ηίεεκηαζ βζα ηδ πςνζηή ακάπηολδ ηδξ Πενζθένεζαξ, ηαεχξ ηαζ 

μζ ζηναηδβζηέξ ηαηεοεφκζεζξ πνμξ ημκ οπμηείιεκμ ζπεδζαζιυ.  

Οζ βεκζημί ζηυπμζ ημο Πθαζζίμο ακαθένμκηαζ ζηδκ:  

 Ηζπονμπμίδζδ ημο πενζθενεζαημφ νυθμο ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ 

δδιζμονβία ακηαβςκζζηζηχκ πθεμκεηηδιάηςκ ζε δζαπενζθενεζαηυ, εεκζηυ ηαζ 

δζεεκέξ επίπεδμ. Δκίζποζδ ελςζηνέθεζαξ. 

 Γδιζμονβία πνμτπμεέζεςκ βζα ιεθθμκηζηή ακάδεζλδ ηδξ ζε ζζπονυ 

εκαθθαηηζηυ ζοβημζκςκζαηυ ηυιαμ ζημ Μεζμβεζαηυ πχνμ. Δκίζποζδ 

ελςζηνέθεζαξ.  

 Δλμνεμθμβζζιυξ ηςκ ζπέζεςκ αθθδθελάνηδζδξ απυ ημ μζημκμιζηυ 

ζφιπθεβια Αεήκαξ - Πεζναζά ηαζ εκίζποζδ ηδξ δζαζφκδεζήξ ηδξ ιε ηζξ 

Πενζθένεζεξ Γοη. Δθθάδαξ ηαζ Κνήηδξ. Δκίζποζδ δζαπενζθενεζαηήξ ζοκμπήξ.  

Γζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ακςηένςκ ζηυπςκ δίκμκηαζ μζ παναηάης ζηναηδβζηέξ επζθμβέξ:  
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 Δκίζποζδ ημο νυθμο ηςκ αζηζηχκ ηέκηνςκ - ααζζηχκ ζημζπείςκ μνβάκςζδξ - 

δζάνενςζδξ ημο πχνμο βζα ηδ αεθηίςζδ ηςκ πανεπμιέκςκ οπδνεζζχκ ζηδκ 

εονφηενδ πενζμπή επζννμήξ ημοξ, χζηε κα ηαηαζημφκ ιμπθυξ δδιζμονβίαξ, 

δζάποζδξ ηαζ ζηήνζλδξ ηδξ πςνζηήξ ακάπηολδξ ηαζ κα αεθηζςεμφκ ηαζ 

ελζζμννμπδεμφκ μζ ζοκεήηεξ ηαζ δ πμζυηδηα γςήξ ηςκ ηαημίηςκ (πυθμζ 

ακάπηολδξ – πνμζέθηοζδ πνμςεδηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ).  

 Δλμπθζζιυξ ηςκ αζηζηχκ ηέκηνςκ ιε ζφβπνμκεξ ηαζ κέεξ δζμζηδηζηέξ ηαζ 

ημζκςκζηέξ οπδνεζίεξ ςξ ηαζ οπδνεζίεξ πμθζηζζιμφ, ειπμνίμο ηθπ. ζημ 

πθαίζζμ ηδξ απμηεκηνςιέκδξ δζμίηδζδξ, ςξ ηαζ ιε ηδκ ακάπηολδ οπμδμιχκ 

ένεοκαξ ηαζ ηεπκμθμβίαξ.  

 Ακαδζάνενςζδ - ζενάνπδζδ ημο μζηζζηζημφ δζηηφμο ζε επίπεδα θεζημονβζηήξ, 

δζμζηδηζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ αθθδθελάνηδζδξ.  

 Ονβάκςζδ ηςκ μνεζκχκ πενζμπχκ ςξ πεδίςκ πανειαάζεςκ ιέζα απυ ηζξ 

κέεξ πμθζηζηέξ βζα ηδκ ακάπηολδ, ιε ηαηεφεοκζδ ηονίςξ πνμξ ηζξ ήπζεξ 

δναζηδνζυηδηεξ εκαθθαηηζημφ ημονζζιμφ ηαζ ακαροπήξ, ιε έκηαλδ ηαζ 

ακάδεζλδ ηςκ παναδμζζαηχκ μζηζζιχκ, ηδ δδιζμονβία ηέκηνςκ αζμηεπκζηχκ – 

μζημηεπκζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, ζοκδεδειέκςκ ιε ηδ δαζζηή δζαπείνζζδ, εζδζηέξ 

ηαθθζένβεζεξ, αζμθμβζηή βεςνβία-ηηδκμηνμθία ηαζ εκ βέκεζ ηδκ εκίζποζδ ηδξ 

πμθοδναζηδνζυηδηαξ.  

 Δθεβπυιεκδ αλζμπμίδζδ ηςκ πανάηηζςκ πενζμπχκ ηδξ (πνμζηαζία ηαζ 

δζαπείνζζδ).  

 Γδιζμονβία εκζαίμο πθέβιαημξ πμθζηζζιζηχκ πονήκςκ οπενεεκζηήξ ειαέθεζαξ 

ηαζ έκηαλή ημοξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα επί ιένμοξ ημπζηά πμθζηζζηζηά ζημζπεία 

ηαζ ζζημνζηέξ δζαδνμιέξ, ζε επί ιένμοξ οπμζφκμθα εζδζηχκ εκδζαθενυκηςκ.  

 Ακάδεζλδ ηςκ πενζμπχκ ζδζαίηενμο θοζζημφ εκδζαθένμκημξ ιε πανάθθδθδ 

πνμζηαζία ηαζ πνυαθερδ δναζηδνζμηήηςκ πμο εα εκζζπφζμοκ ηδκ ακάπηολδ 

ηαζ εα αλζμπμζμφκ πςνίξ κα οπμααειίγμοκ ηδκ πενζααθθμκηζηή ημοξ αλία. 

(πενζμπέξ ΝATURA 2000, οβνμαζυημπμζ, μνεζκμί δνυιμζ, πμηαιμί, θίικεξ, 

μζημζοζηήιαηα, θοζζηά ημπία, ηθπ.)  

 Ακαδζάνενςζδ, ζενάνπδζδ ηαζ πνμχεδζδ ημο πθέβιαημξ ηςκ ακαβηαίςκ 

ηεπκζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ οπμδμιχκ  

 Έθεβπμξ ηςκ πνήζεςκ βδξ βζα πνμζηαζία ηαζ αζχζζιδ ακάπηολδ ηςκ 

θοζζηχκ πυνςκ ιέζα απυ ημοξ οθζζηάιεκμοξ εεζιμφξ ηαζ ημοξ ιδπακζζιμφξ 

ημο πςνμηαλζημφ / πμθεμδμιζημφ ζπεδζαζιμφ ηαζ ηδξ πνμζηαζίαξ ημο 

πενζαάθθμκημξ. 

ζμκ αθμνά ημκ Γήιμο ηδξ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ πνμζδζμνίγμκηαζ ηα ελήξ: 

- ημοξ πυθμοξ ακάπηολδξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηα Δκδμπενζθενεζαηά ηέκηνα 

ακάπηολδξ (ημπζημί πυθμζ) ζοιπενζθαιαάκoκηαζ ιεηαλφ άθθςκ δ εονφηενδ 

πενζμπή ημοξ Άζηνμοξ  

- Οζ άλμκεξ ακάπηολδξ ηδξ Πενζθένεζαξ μνίγμκηαζ ηονίςξ απυ ημοξ ακςηένς 

πυθμοξ / μζηζζηζηά ηέκηνα ακάπηολδξ ηαζ ημοξ ααζζημφξ πενζαίμοξ άλμκεξ ηαζ 

ηυµαμοξ µεηαθμνχκ. ημοξ Γεοηενεφμκηεξ άλμκεξ (Πενζθενεζαηήξ εµαέθεζαξ) 
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πενζθαιαάκεηαζ μ  άλμκαξ Δπίδαονμξ – Ναφπθζμ – Άζηνμξ – Σνίπμθδ – 

Οθοµπία (φκδεζδ ααζζηχκ πμθζηζζηζηχκ πυνςκ). 

- ηζξ μνεζκέξ πενζμπέξ µε δοκαηυηδηεξ αβνμηζηήξ ακάπηολδξ ήπζςκ 

δναζηδνζμηήηςκ εκαθθαηηζηχκ µμνθχκ ημονζζµμφ ηαζ ακαροπήξ 

ζοβηαηαθέβεηαζ δ Ονεζκή πενζμπή Ανηαδίαξ ηαζ Λαηςκίαξ (Πάνκςκαξ) ηαζ ηα 

μζηζζηζηά ηέκηνα Άζηνμξ – Λεςκίδζ – Ρεζπέα. 

- ε ζπέζδ ιε ηζξ ιεηαθμνζηέξ οπμδμιέξ δ ακααάειζζδ ημο ζοζηήµαημξ 

ζοκδοαζµέκςκ µεηαθμνχκ απμηεθεί πνςηανπζηυ ζηυπμ  πνμτπυεεζδ βζα ηδκ 

μθμηθδνςµέκδ ακάπηολδ ηςκ Γήιςκ ηδξ Πενζθένεζαξ. ηδκ ακααάεµζζδ ηδξ 

πνμζπεθαζζµυηδηαξ ηαζ ηδξ δζαζφκδεζδξ μνεζκχκ πενζμπχκ, θοζζηχκ ηαζ 

πμθζηζζηζηχκ πυνςκ µε ημοξ ηφνζμοξ πενζθενεζαημφξ άλμκεξ πενζθαιαάκεηαζ 

ιεηαλφ άθθςκ ηαζ μ άλμκαξ Αζηνμξ – Καζηάκζηζα – πάνηδ ηαζ Κανοαί – 

Καζηνί – Αζηνμξ. 

2.1.3 Φωροταξία 

Ο Γήιμξ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ, δεκ δζαεέηεζ πςνμηαλζηά ενβαθεία μνβάκςζδξ ηςκ 

πνήζεςκ βδξ ηαζ ηςκ θμζπχκ μζημκμιζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ δναζηδνζμηήηςκ πμο 

οθμπμζμφκηαζ ζηα υνζα ημο Γήιμο.  

Σμ έημξ 1984 ζηα πθαίζζα ηδξ Δπζπείνδζδξ Πμθεμδμιζηήξ Ακαζοβηνυηδζδξ (Δ.Π.Α.), 

ζφιθςκα ιε ημ Ν. 1337/83 λεηίκδζε ιία δζαδζηαζία ζφκηαλδξ  Γεκζημφ Πμθεμδμιζημφ 

πεδίμο (Γ.Π..), βζα ηδκ έηηαζδ πμο μνζμεεηείηε ζηα δζμζηδηζηά υνζα ηςκ Άζηνμξ – 

Μεθζβμφ – Πανάθζμ Άζηνμξ.  

Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ Α΄ ηαζ Β‘ θάζδξ, δ εηπυκδζδ ημο Γ.Π.. ζηαιάηδζε, έβζκε 

μ ηαηάθθδθμξ δζαπςνζζιυξ ηαζ μθμηθδνχεδηε ημ ζπέδζμ εηείκμ πμο αθμνμφζε ζηδκ 

Κμζκυηδηα Παναθίμο Άζηνμοξ. (Τ.Α. (ΠΔΥΧΓΔ) 64927/3463 ηδξ 19.5/2.6.93, 

ΦΔΚ/614/Γ'. 

Σμ ζπέδζμ ημο 1993 πενζεθάιαακε: 

Α. Σδκ Πμθεμδμιζηή μνβάκςζδ ημο μζηζζιμφ Πανάθζμο Άζηνμοξ ηδξ ημζκυηδηαξ 

Πανάθζμο Άζηνμοξ (Ν.Ανηαδίαξ) 

Β. Σζξ πνμηάζεζξ βζα ηδκ θήρδ ιέηνςκ βζα ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ 

εζδζηυηενα: 

- ηδκ πνμζηαζία ημο ανπζηεηημκζημφ ζοκυθμο παναδμζζαηήξ ηθδνμκμιζάξ ζημ «κδζί» 

ιε εζδζημφξ υνμοξ δυιδζδξ 

- ηδκ πνμζηαζία ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ ζημ θυθμ ημο Κάζηνμο  ιε ηδκ 

πανάθθδθδ δδιζμονβία ανπαζμθμβζημφ πάνημο 

- ηδ ζφκηαλδ εζδζηήξ ιεθέηδξ βζα ηδκ εονφηενδ εηηυξ ζπεδίμο πενζμπή ημο θυθμο ημο 

Κάζηνμο ηαζ βζα ηδκ πενζμπή αάθημο Μμοζηυξ 

- ηδκ πνμζηαζία βεςνβζηήξ βδξ ορδθήξ παναβςβήξ 

- ηδκ πνμζηαζία ηςκ αηηχκ 

Γ. Σζξ πνμηάζεζξ βζα  ημ δίηηομ ιεηαθμνχκ ηαζ ηα απαναίηδηα ένβα ηαζ ιεθέηεξ 

δζηηφςκ οπμδμιήξ ηαζ εζδζηυηενα: 

- Σδκ δδιζμονβία ιανίκαξ ζηδ αυνεζα παναθία 
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- Σδκ δδιζμονβία πενζιεηνζηήξ ανηδνίαξ πανάηαιρδξ ημο μζηζζιμφ ημο μζηζζιμφ ζηα 

υνζα ημο ζπεδίμο πυθδξ 

- Σδκ ζενάνπδζδ ημο μδζημφ δζηηφμο ιέζα ζημκ μζηζζιυ ιε ηδ δδιζμονβία 

ζοθθεηηδνίςκ ηαζ ηδκ μνβάκςζδ πθέβιαημξ πεγμδνυιςκ 

- Σδκ δδιζμονβία αζμθμβζημφ ζηαειμφ ζημκ Σακυ 

- Σδκ θήρδ ιέηνςκ βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ νειάηςκ 

- Σδκ ιενζηή ακηζηαηάζηαζδ ηςκ δζηηφςκ φδνεοζδξ 

Γ. Σζξ πνμηάζεζξ βζα ηδκ αζθάθεζα - πνμζηαζία ηδξ πενζμπήξ απυ ζεζζιμφξ, 

εεμιδκίεξ, πονηαβζέξ η.α. 

Ζ μζηζζηζηή  ακάπηολδ πμο ηαηαβνάθεηαζ ζηδκ πενζμπή είκαζ ζδζαίηενα έκημκδ ηαζ 

ζδζαίηενα ζηδκ παναθζαηή γχκδ ηαζ ζε πενζααθθμκηζηά εοαίζεδηεξ πενζμπέξ. Σμ 

βεβμκυξ αοηυ ηαζ ιε αάζδ ηδκ επζηαηηζηή ακάβηδ πνμζηαζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ, 

επζαάθθμοκ ημκ άιεζμ ηαεμνζζιυ ηςκ πνήζεςκ βδξ ζημ ζφκμθμ ηςκ κέςκ 

δζμζηδηζηχκ μνίςκ ημο Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ. 

Ζ μθμηθήνςζδ  ημο Γ΄ ηαδίμο ηαζ δ έβηνζζδ ημο ΓΠ ακαιέκεηαζ, αθεκυξ κα 

ηαεμνίζεζ ηα ιεβέεδ ηδξ μζηζζηζηήξ ακάπηολδξ ηαζ κα πνμζδζμνίζεζ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ 

ηδξ πμθεμδμιζηήξ μνβάκςζδξ ζε υθδ ηδκ έηηαζδ ημο Γήιμο αάζεζ ηδξ 

ηαηαθθδθυηδηαξ, ηςκ ημπζηχκ ακαβηχκ, αθθά ηαζ ηςκ ανπχκ ηδξ αζχζζιδξ 

ακάπηολδξ ηαζ αθεηένμο κα απμηεθέζεζ ημ ενβαθείμ εηείκμ πμο εα επζηνέρεζ ηδκ 

πςνζηή μνβάκςζδ ηαζ ακάπηολή ημο, ιε βκχιμκα ημκ οπενηείιεκμ πςνμηαλζηυ 

εεκζηυ ηαζ πενζθενεζαηυ ζπεδζαζιυ.  

Ζ εηπυκδζδ ημο ΓΠ ηαζ ηςκ ζοκμδεοηζηχκ ιεθεηχκ (ηοηθμθμνζαηέξ, πμθεμδμιζηέξ 

η.θπ.), εα ζοιαάθθμοκ:  

 ζηδ βεκζηυηενδ ακααάειζζδ ηδξ πενζμπήξ  

 ζηδ αεθηίςζδ ημο επζπέδμο γςήξ  βζα αοημφξ πμο γμοκ ηαζ ενβάγμκηαζ ιέζα ζηα 

υνζα ημο Γήιμο,  

 ζηδκ ακααάειζζδ ημο νυθμο ηςκ ιζηνυηενςκ μζηζζιχκ, ηαεχξ ηαζ  

 ζηδ ζοκμθζηή μζημκμιζηή ακάπηολδ ημο Γήιμο, ζηδκ μνεμθμβζηή μζηζζηζηή 

μνβάκςζδ ηαζ μνβάκςζδ ηςκ πνήζεςκ βδξ,  

 ζηδκ υζμ ημ δοκαηυ πζμ ζηακμπμζδηζηή πνμζέββζζδ  ηαζ ακηζιεηχπζζδ ηςκ 

ακαβηχκ ηςκ ηαημίηςκ,  

 ζηδκ πζμ εκδεδεζβιέκδ μνβάκςζδ ηςκ πενζμπχκ ηαημζηίαξ ιε ηδκ πνυαθερδ ηςκ 

απαναίηδηςκ ελοπδνεηήζεςκ ηςκ ηαημίηςκ,  

 ζηδκ ακάδεζλδ ηςκ θοζζηχκ ζζημνζηχκ ηαζ πμθζηζζηζηχκ πυνςκ ηδξ πενζμπήξ 

ηαεχξ ηαζ  

 ημκ πενζμνζζιυ ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ μζηζζηζηήξ ακάπηολδξ ζημ πενζαάθθμκ. 

2.1.4 Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

2.1.4.1 Κλιματολογικές υνθήκες 

Ο εθθαδζηυξ πχνμξ δζαζνείηαζ ζε 4 ηθζιαηζηέξ γχκεξ, μζ μπμίεξ δζαηνίκμκηαζ ζημ πάνηδ 

ηδξ παναηάης εζηυκαξ. ηδ ζοκέπεζα πανμοζζάγμκηαζ υθμζ μζ κμιμί ηδξ Δθθάδμξ 

δζαπςνζζιέκμζ ακάθμβα ιε ηδκ ηθζιαηζηή γχκδ ζηδκ μπμία οπάβμκηαζ. 
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Ο Νμιυξ Ανηαδίαξ, επμιέκςξ ηαζ μ Γήιμξ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ, οπάβεηαζ ζηδκ Γ‘ 

ηθζιαηζηή γχκδ. Σμ ηθίια ζημ Γήιμ έπεζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ ηα παναηηδνζζηζηά ημο 

Μεζμβεζαημφ ηθίιαημξ, δδθαδή ήπζμοξ ηαζ ανμπενμφξ πεζιχκεξ, ζπεηζηχξ εενιά ηαζ 

λδνά ηαθμηαίνζα ηαζ ιεβάθδ δθζμθάκεζα υθμ ζπεδυκ ημ πνυκμ. Απυ ηθζιαημθμβζηήξ 

πθεονάξ ημ έημξ ιπμνεί κα πςνζζηεί ηονίςξ ζε δφμ επμπέξ: Σδκ ροπνή ηαζ ανμπενή 

πεζιενζκή πενίμδμ πμο δζανηεί απυ ηα ιέζα ημο Οηηςανίμο ηαζ ιέπνζ ημ ηέθμξ 

Μανηίμο ηαζ ηδ εενιή ηαζ άκμιανδ επμπή πμο δζανηεί απυ ημκ Απνίθζμ έςξ ημκ 

Οηηχανζμ. Καηά ηδκ πνχηδ πενίμδμ, μζ ροπνυηενμζ ιήκεξ είκαζ μ Ηακμοάνζμξ ηαζ μ 

Φεανμοάνζμξ, υπμο δ εθάπζζηδ ιδκζαία εενιμηναζία ηοιαίκεηαζ ζημοξ 5 Οc. 

ρήκα 10: Απεηθφληζε κέζεο κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο έηνπο 

 

Πδβή: πέδζμ Γνάζδξ Αεζθυνμο Δκένβεζαξ ηαζ Κθίιαημξ Γ. Βυνεζαξ Κοκμονίαξ, 2019 

Ζ εενιυηενδ πενίμδμξ αθμνά ημ ηεθεοηαίμ δεηαήιενμ ημο Ημοθίμο ηαζ ζημ πνχημ ημο 

Αοβμφζημο υπμο δ ιέβζζηδ ιδκζαία εενιμηναζία θηάκεζ ημοξ 33,5 μC. Ζ ιέζδ 

ιδκζαία ζπεηζηή οβναζία είκαζ ζηαεενά πάκς απυ 49% ηαε‘ υθδ ηδ δζάνηεζα ημο 

έημοξ. Τβνυηενμζ ιήκεξ είκαζ μ εθίδα 13 Νμέιανζμξ, Γεηέιανζμξ ηαζ Ηακμοάνζμξ ιε 

ηδ ιέζδ ζπεηζηή οβναζία κα ηοιαίκεηαζ απυ 70,3% έςξ 72,2%, εκχ μζ παιδθυηενεξ 

ηζιέξ ζδιεζχκμκηαζ ηαηά ημοξ ιήκεξ Ημφκζμ, Ημφθζμ ηαζ Αφβμοζημ ηαζ ηοιαίκμκηαζ απυ 

49,3% έςξ 52,4%. 
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ρήκα 11: Απεηθφληζε κέζεο κεληαίαο πγξαζίαο θαη κέζνπ κεληαίνπ χςνπο πεηνχ 

Πδβή: πέδζμ Γνάζδξ Αεζθυνμο Δκένβεζαξ ηαζ Κθίιαημξ Γ. Βυνεζαξ Κοκμονίαξ, 2019 

Ο Γήιμξ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ, θυβς ηδξ βεςβναθζηήξ εέζδξ, δζαεέηεζ ορδθυ δθζαηυ 

δοκαιζηυ ηαζ ζηαεενυ αζμθζηυ δοκαιζηυ (~3,4m/s). Χξ ζδιείμ ακαθμνάξ έπεζ 

πνδζζιμπμζδεεί δ πυθδ ημο Άζηνμοξ, δ μπμία ανίζηεηαζ ζε παιδθυ ορυιεηνμ (απυ 

ηδκ επζθάκεζα ηδξ εάθαζζαξ). ε ιεβαθφηενα ορυιεηνα δ ιέζεξ ηαπφηδηεξ ακέιμο 

αββίγμοκ ηα 8-10m/s! Ζ αλζμπμίδζή ημο βζα ηδκ παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ, 

πένα απυ ημ βεβμκυξ υηζ επζαάθθεηαζ απυ ηδκ εκενβεζαηή πμθζηζηή ηδξ Δονχπδξ 

αθθά ηαζ ηδξ πχναξ, ιπμνεί κα ζοκηεθέζεζ ζδιακηζηά ζημ εκενβεζαηυ ζζμγφβζμ ημο 

Γήιμο ηαζ ζηδκ ακααάειζζδ απμιαηνοζιέκςκ πενζμπχκ πμο ζηενμφκηαζ οπμδμιχκ. 

2.1.4.2 Επιφανειακά και υπόγεια νερά – Τδάτινοι πόροι 

Οζ ηφνζμζ πμηαιμί ημο Τδαηζημφ Γζαιενίζιαημξ ηδξ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ είκαζ: 

 
 Ο Σάλνο Πνηακφο 

Ο πμηαιυξ Σάκμξ είκαζ πμηαιυξ πμο πδβάγεζ απυ ημ υνμξ Πάνκςκαξ. Γζαζπίγεζ 

ανηεηά πςνζά ηδξ Ανηαδίαξ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ημ Άζηνμξ Κοκμονίαξ ηαζ εηαάθθεζ 

αυνεζα απυ ημ Πανάθζμ Άζηνμξ ζημκ Θονεαηζηυ ηυθπμ, μ μπμίμξ απμηεθεί ημιιάηζ 

ημο εονφηενμο Ανβμθζημφ ηυθπμο. 

Ο πμηαιυξ Σάκμξ ακαθένεηαζ βζα πνχηδ θμνά απυ ηδκ ηναβςδία 

ημο Δονζπίδδ, Ζθέηηνα. Δηεί ιαξ δίκεζ ηδκ πνχηδ βναπηή ιανηονία βζα ημκ πμηαιυ 

ημο μπμίμο δ ημίηδ δζαζπίγεζ 65 πζθζυιεηνα ιέζα ζημκ μνεζκυ υβημ ηδξ Βυνεζαξ 

Κοκμονίαξ. ηδκ ανπαία ηναβςδία πςνίξ κα απμηαθφρεζ ημ πναβιαηζηυ ημο υκμια 

μ Ονέζηδξ ακαββέθθεζ ζηδκ Ζθέηηνα πςξ μ αδενθυξ ηδξ, δδθαδή μ ίδζμξ, γεζ. 

Υανμφιεκδ αοηή ζηέθκεζ ημκ άκηνα ηδξ ζημκ βένμκηα παζδαβςβυ πμο ημκ ιεβάθςζε 

ημκηά ζημκ πμηαιυ Σάκμ, μ μπμίμξ απμηεθεί ζφκμνμ ιεηαλφ Άνβμοξ ηαζ πάνηδξ. Με 

ημ ίδζμ υκμια εα ζδιεζχζεζ έλζ αζχκεξ ανβυηενα ηαζ μ Παοζακίαξ ημκ πμηαιυ μ 

μπμίμξ ηαηεααίκεζ απυ ημκ Πάνκςκα ηαζ δζαιέζμο ηδξ βδξ ηςκ Ανβείςκ πφκεηαζ ζημκ 

Θονεάηδ ηυθπμ. Με ημ υκμια ηςκ πνχηςκ εθθδκζηχκ θφθςκ, ηςκ Γακαχκ, πμο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BF_%CE%86%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CF%85%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%AD%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B1_(%CE%95%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%AD%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B1_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
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πενζέπεζ ηδκ Ηκδμεονςπασηή νίγα Danu (οβναζία, κενυ, πμηαιυξ) ζπεηίγεηαζ ημ υκμια 

ημο πμηαιμφ. 

Σα ανπαία πνυκζα μ Σάκμξ ηαηέααγε μνιδηζηά ηα κενά ημο απυ ηδ δαζμζηεπαζιέκδ 

πενζμπή ηδξ ιεβάθδξ μνεζκήξ δζαδνμιήξ ημο. ηα κευηενα υιςξ πνυκζα, ιε ηδκ 

ηαηαζηνμθή ηςκ δαζχκ, θζβυζηερακ ηα κενά ημο ηαζ έβζκε πείιαννμξ, μ μπμίμξ ημ 

ηαθμηαίνζ είκαζ εκηεθχξ λενυξ, εκχ ημκ πεζιχκα βίκεηαζ απεζθδηζηυξ πνμηαθχκηαξ, 

ηάπμζεξ θμνέξ, ηαηαζηνμθέξ. 

Ο πνχημξ πμο πνμζδζυνζζε ιε ημπμβναθζηή ζαθήκεζα ηδκ ηαοηυηδηα ημο πμηαιμφ 

ήηακ μ Γάθθμξ βεςβνάθμξ Μπμιπθάγ, υηακ πέναζε απυ ηδκ Κοκμονία ημ 1829. 

Αοηυξ επζαεααίςζε ηδκ πνμδβμφιεκδ  ιανηονία ημο Λήη, πςξ ζε παθζυηενα πνυκζα μ 

Σάκμξ ζπδιάηζγε Γέθηα ζημ Θονεαηζηυ ηάιπμ ηαζ έποκε ζηδ εάθαζζα ηα κενά ημο 

κυηζα, ημκηά ζηδ εέζδ Πυνηεξ ηαζ υπζ εηεί πμο εηαάθεζ ζήιενα ημκηά ζημ Παθζυπακμ. 

Οζ πνχηεξ πδβέξ ημο πμηαιμφ είκαζ ζηα πνυαμοκα ηδξ αυνεζαξ πθεονάξ ημο 
Πάνκςκα (Μαθεαμφ), ζε φρμξ 880 ιέηνςκ. Πνμπςνά αμνεζμδοηζηά, υπμο εα 
ζοβηεκηνχζεζ υθα ηα κενά ηδξ πενζμπήξ ημο Αβίμο Πέηνμο ηαζ εα μκμιαζηεί 
Αβζμπεηνίηζημ πμηάιζ, εκχ ζηδκ πενζμπή ηδξ Χνζάξ εα ιεημκμιαζηεί ζε Ραβηααά. Γφμ 
ιεβάθα νέιαηα πμο ηαηεααίκμοκ απυ ηα Καζηνζημπχνζα, ημο διάδδ ηαζ ημο 
εμφθμο, εα δοκαιχζμοκ ηδ νμή ημο ηαηά ημοξ πεζιενζκμφξ ιήκεξ. ηακ θηάζεζ 
ζηδκ Πενδζηυανοζδ αθήκεζ ζηα δελζά ημο ημ ιμκαζηήνζ ημο Πνμδνυιμο ηαζ 
ειπθμοηίγεηαζ ιε κενά απυ ημοξ πείιαννμοξ πμο ηαηεααίκμοκ απυ ηζξ δφμ υπεεξ. 
ηδκ πενζμπή ημο ηυθμο εα ζιίλμοκ ηα κενά ημοξ ζηδκ ημίηδ ημο, μ Ξενζάξ πμο 
λεηζκάεζ απυ ηδκ πενζμπή ημο Πανεεκίμο, μ πείιαννμξ ηδξ Γαθηεκάξ (Αεημπχνζ) ηζ 
εηείκμξ ημο ηυθμο. Δδχ εα εβηαηαθείρεζ ηδκ μνεζκή ημο δζαδνμιή ηαζ εα ιπεζ ζηδκ 
πεδζκή πενζμπή ηςκ Κάης Γμθζακχκ, υπμο δ ημίηδ ημο πθαηαίκεζ, αημθμοεεί 
ακαημθζηή ηαηεφεοκζδ ηαζ εηαάθθεζ αυνεζα απυ ημ Πανάθζμ Άζηνμξ ζημκ Θονεαηζηυ 
ηυθπμ. 

 

 Ο  Βξαζηάηεο πνηακφο 

Ο Βναζζάηδξ είκαζ πμηαιυξ πμο ανίζηεηαζ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ, ζημ κμιυ Ανηαδίαξ 

ημο δήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ. Πδβάγεζ απυ ημ υνμξ Πάνκςκα ηαζ ηαηαθήβεζ ζημ 

Μονηχμ Πέθαβμξ. 

Απμηεθείηαζ απυ πμθθέξ δζαηθαδχζεζξ. Πενκά απυ ημ θανάββζ ηδξ Λεπίδαξ πμο 

ανίζηεηαζ ακάιεζα ζηα πςνζά Άβζμξ Ηςάκκδξ ηαζ Πθάηακμ. Έπεζ υιςξ κενυ ιυκμ υηακ 

ανέπεζ ηαζ πζμκίγεζ ηαζ έπεζ πάκηα κενυ ιυκμ ιεηαλφ ηςκ ιδκχκ Ηακμοάνζμ ιε Απνίθζμ. 

Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ζημ θανάββζ ημο Λμφθμοβηα, πμο ανίζηεηαζ ακάιεζα ζημκ 

Πθάηακμ ηαζ ηδ ίηαζκα. 

ημ πςνζυ Πθάηακμξ, ιζα δζαηθάδςζδ πενκά ιέζα απυ ημ πςνζυ ημ μπμίμ είκαζ 

ηνεπμφιεκμ υθμοξ ημοξ ιήκεξ ηαζ βζ' αοηυ ζημ πςνζυ οπάνπεζ κενμηνζαή ηαζ 

κενυιοθμζ. Κάπμηε μ πμηαιυξ ένεε ιεηαλφ Αβίμο Ακδνέα ηαζ Κμναημαμοκίμο υθμοξ 

ημοξ ιήκεξ, υιςξ πθέμκ είκαζ πείιαννμξ ιε νμή κενμφ ιυκμ ιεηά απυ έκημκδ 

ανμπυπηςζδ. 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A9%CF%81%CE%B9%CE%AC_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%B2%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%A4%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B9_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
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Οζ θίικεξ ημο Τδαηζημφ Γζαιενίζιαημξ ζημ Γήιμ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ είκαζ: 

 
 Ζ Λίκλε ηνπ Μνπζηνχ 

Ζ Λίικδ ημο Μμοζημφ είκαζ οδνμαζυημπμξ πμο ανίζηεηαζ θίβα πζθζυιεηνα ιαηνζά απυ 

ημ Άζηνμξ, ζημκ Νμιυ Ανηαδίαξ, ηαζ πςνίγεζ ηδ Θονεαηζηή πεδζάδα ζε δφμ ηιήιαηα, 

ημκ ηάιπμ ημο Άζηνμοξ ηαζ ημκ ηάιπμ ημο Αβίμο Ακδνέα, Κμναημαμοκίμο ηαζ Κάης 

Κμοηνμφθςκ. 

Ζ θίικδ ηνμθμδμηείηαζ ιε κενά πδβχκ ηαζ απμννέεζ ζημκ ηυθπμ ημο Άζηνμοξ ιε δφμ 

ηακάθζα. Δκηεηαβιέκμξ ζημ εονςπασηυ δίηηομ Natura 2000[GR2520003] μ 

οδνμαζυημπμξ ηδξ Κοκμονίαξ έπεζ παναηηδνζζηεί ςξ πνμζηαηεουιεκδ πενζμπή, 

ηαεχξ απμηεθεί ηαηαθφβζμ βζα ζδιακηζηυ πθδεοζιυ απμδδιδηζηχκ πμοθζχκ ηα 

μπμία δζαπεζιάγμοκ ζε αοηυκ (αβνζυηοηκμζ, ενςδζμί, αβνζυπαπζεξ, κενυημηεξ). Ζ 

αθάζηδζδ πμο ακαπηφζζεηαζ ζηζξ άηνεξ ημο οδνμαζυημπμο παναηηδνίγεηαζ ηονίςξ 

απυ οδνυαζα θοηά υπςξ: Καθάιζα, είδδ αβηαεζχκ ηαζ ανιονίηζα εκχ πενζιεηνζηά 

ακεμφκ μ θεοηυξ ηνυημξ, ηυηηζκεξ ηαζ θεοηέξ ακειχκεξ, ηοηθάιζκα, παπανμφκεξ ηαζ 

μ θεοηυξ κάνηζζζμξ, έκα πακέιμνθμ θμοθμφδζ ιε ιεεοζηζηυ άνςια πμο μζ ηάημζημζ 

μκμιάγμοκ ιακμοζάηζ. Σα κενά ηδξ θίικδξ είκαζ οθάθιονα ηαζ έπμοκ εεναπεοηζηέξ 

ζδζυηδηεξ θυβς ηςκ εεζμφπςκ αθάηςκ πμο οπάνπμοκ ζε αοηά.  

Έςξ ηδ δεηαεηία ημο 1950 είπε ζοκμθζηή έηηαζδ 2.500 ζηνέιιαηα, υιςξ δ επέηηαζδ 

ηςκ ηαθθζενβεζχκ ζηα εθχδδ εδάθδ πενζυνζζε ηδκ έηηαζδ ηδξ ζηα 850 ζηνέιιαηα. Ζ 

θίικδ πενζθαιαάκεζ δφμ ηφνζεξ ηαζ ιυκζιεξ πανάθζεξ θίικεξ, ηςκ μπμίςκ ημ αάεμξ 

δεκ λεπενκά ηα 5 ιέηνα, ηδκ μιχκοιδ θίικδ ηαζ ιία ιζηνυηενδ πμο 

μκμιάγεηαζ Υενμκήζζ. οκδέεηαζ ιε ηδ εάθαζζα ιε δφμ ηεπκδηά ηακάθζα, ηα μπμία 

απμηέθεζακ ένβμ ημο Βαοανμφ ιδπακζημφ ημο εςκα πνμηεζιέκμο κα απμλδνάκεζ 

έκα ιένμξ ηδξ θίικδξ, επεζδή μζ ηάημζημζ ηςκ βφνς πςνζχκ οπέθενακ απυ εθμκμζία. 

Απυ ημκ Βαοανυ ανπζηέηημκα ακμίπεδηε ημ πνχημ ηακάθζ, πμο απμηαθείηαζ ιέπνζ ηαζ 

ζήιενα «ααοανζηυ». ηζξ ανπέξ ημο 20μφ αζχκα ηα ράνζα ημο Μμοζημφ ήηακ άθεμκα 

ηαζ δ αθίεοζή ημοξ πανεπςνείημ ζε εκμζηζαζηέξ. Δηείκα ηα πνυκζα δδιζμονβήεδηε μ 

ιφεμξ ημο «Θδνίμο ημο Μμοζημφ», εκυξ ζημζπεζμφ πμο ημ ιμοβηνδηυ ημο αημοβυηακ 

ηζξ κφπηεξ ςξ ημ Υάκζ ημο Κμπακίηζα. 

2.1.4.3 Φλωρίδα – Πανίδα – Οικοσυστήματα / Κατάσταση και 

Προστασία 

ημ Γήιμ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ οπάβμκηαζ ζηζξ γχκεξ ηςκ μνίςκ ημο Οζημθμβζημφ 

Πάνημο Πάνκςκα – Τβνυημπμο Μμοζημφ, ηιήιαηα ηςκ εηηάζεςκ ηςκ ημζκμηήηςκ: 

Αβίμο Γεςνβίμο - Αβίμο Πέηνμο - Άζηνμοξ - Βεναέκςκ - Γμθζακχκ - Δθάημο -

Κανάημοθα - Καζηακίηζδξ - Καζηνίμο - Κμναημαμοκίμο - Κμοηνμφθςκ - Μεθζβμφξ -

Μεζμννάπδξ - Νέαξ Υχναξ - Πενδζηυανοζδξ - Πθαηάκμο - Πναζημφ - ζηαίκδξ -

ηυθμο - Υανάδνμο - Χνζάξ. 

Γεκ εκηάζζμκηαζ μζ Κμζκυηδηεξ Αβίαξ μθίαξ, Αβίμο Ακδνέα, Ξδνμπδβάδμο, 

Παναθίμο Άζηνμοξ ηαζ Πθαηάκαξ. 

Οζ μζηζζιμί πμο οπάβμκηαζ ζηζξ γχκεξ ημο Οζημθμβζημφ Πάνημο είκαζ μζ ελήξ: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%85%CF%81%CE%AD%CE%B1_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
https://el.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
https://el.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BD%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%89%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%BF_%CF%84%CE%BF_%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%B8%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%B1
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Άβ. Πέηνμξ - Αβ. Πακηεθεήιςκ - Άκς Γμθζακά - Άβ. Ηςάκκδξ - Βέναεκα - Έθαημξ -

Καζηνί - Κανάημοθα - Κμφηνμοθα - Καζηάκζηζα - Μεθζβμφ - Μεζμννάπδ - Νέα Υχνα - 

Ξδνμαηάιπζ - Ονεζκή Μεθζβμφ - Παθαζμπχνα - Πθάηακμξ - Πναμηυξ -ίηαζκα - 

Υάναδνμξ - Χνζά. 

Γεκ εκηάζζεηαζ μ μζηζζιυξ ημο Άζηνμοξ, πμο είκαζ ηαζ δ έδνα ημο Γήιμο, υπςξ 

επίζδξ μζ μζηζζιμί Αβίμο Ακδνέα, Αβίαξ μθίαξ, Αβίμο Γεςνβίμο, Βάεδα, 

Κμναημαμφκζ, Κάης Γμθζακχκ, Λζθέζηα, Πανάθζμ Άζηνμξ, ηυθμξ ηαζ Ξδνμπήβαδμ. 

Ζ αθάζηδζδ ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ υπμο πενζθαιαάκμκηαζ δ θζικμεάθαζζα Μμοζημφ, 

δ Μμκή Έθςκαξ ηαζ πανάδνα Λεςκζδίμο, ημ υνμξ Πάνκςκαξ (ηαζ πενζμπή Μαθεαήξ) 

ηαζ ημ υνμξ Χνζχκηαξ ζε ιζα μζημθμβζηή ηαζ θεζημονβζηή ζοκέπεζα ιε έκημκδ 

δζαθμνμπμίδζδ, παναηηδνίγεηαζ απυ ιεβάθδ πμζηζθυηδηα ζε ηφπμοξ θοζζηχκ 

μζημηυπςκ ημο Πανανηήιαημξ I ηδξ Οδδβίαξ 92/43/Δ0Κ (18 ηφπμζ μζημηυπςκηαζ 

ιςζασηά αθάζηδζδξ απυ δφμ ή πενζζζυηενμοξ μζημηυπμοξ ιε ηδ ιμνθή κδζίδςκ), 

αθθά ηαζ 8 ηφπμοξ μζημηυπςκπμο δεκ πενζθαιαάκμκηαζ μημ Πανάνηδια I ηδξ 

Οδδβίαξ   92/43/ΔΟΚ.     

ηα υνζα ημο Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ ακαπηφζζεηαζ πθμφζζμ οδνμβναθζηυ δίηηομ 

υπμο νέιαηα μνίγμοκ ηα υνζά ημο κυηζα (Γημοαμοζυννεια) κμηζμδοηζηά (Γεαεκζχηζημ 

νέια), κμηζμακαημθζηά (Γάθκεξ νέια)  ηαζ αυνεζα  (Ξενζάξ Π. ηαζ Κμναηυνεια).  

Ο Πμηαιυξ Σάκμξ δζαζπίγεζ ζηα κυηζα ημ Γήιμ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ ιε 

πνμζακαημθζζιυ απυ ηα αμνεζμδοηζηά πνμξ ηα αμνεζμακαημθζηά. Μεβάθμξ ανζειυξ 

νειάηςκ δζαννέμοκ ημ εζςηενζηυ ημο δήιμο. Πμθθά απυ αοηά δζαεέημοκ κενυ 

ζπεδυκ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ (Κμνμιδθζάξ Ρ., Κμίθμ ν, Κμφκμ ν., 

Ξενμιμφπαθμ ν., Μεβάθμ ν, Νενάζδαξ ν, πδθίηζα ν., Φηενυανοζδ ν., Πονβυννεια, 

Βαεφ Υακηάηζ ν., Μεθζζζμηάεημ ν., Μεβ. Λαβηάδα ν., Γηζαθέαμξ ν., Καηαθφθζ ν., 

πδθζάηα ν., Εανιπάκζηζα ν., Σνζαδφμ ν., Γμφπεθδ ν., Γμφνκα ν., Εζάημο ν., Αβ. 

Γεςνβίμο ν. Κονάξ Ρ., Λάιπνμο ν., Μπμθζάκαξ ν., ΛοηυννειαΠενδζηυννεια η.ά.).  

Σμ θοζζηυ πενζαάθθμκ ζηα υνζα ημο Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ παναηηδνίγεηαζ ςξ 

ζδζαίηενδξ πενζααθθμκηζηήξ αλίαξ. Οζ αηηέξ ημο Γήιμο είκαζζηδκ πθεζμρδθία ημοξ 

επίπεδεξ ηαζ αιιχδεζξ, ιε ελαίνεζδ θίβεξ παναθίεξ μζ μπμίεξ είκαζ απυημιεξ. 

Ο Yβνυημπμξ Μμοζηυξ, πενζαάθθεηαζ απυ θνοβακζηή αθάζηδζδ ηαεχξ ηαζ ζε 

ζοζηάδεξ ιε είδδ Tamarix, εηηεηαιέκμζ εθαζχκεξ, ζδζαίηενα ζδιακηζημί βζα ηα 

ιεηακαζηεοηζηά πμοθζά. Πθδζίμκ ηδξ αηημβναιιήξ θφμκηαζ θνφβακα ηαζ 

ακεααίκμκηαξ δίκμοκ ηδ εέζδ ημοξ ζηα αείθοθθα πθαηφθοθθα, ιε ηονίανπμ ημ 

πμονκάνζ πμο ακηζηαημπηνίγεζ ηδκ εκημκυηαηδ αυζηδζδ πμο αζημφκηακ παθαζυηενα 

ζηδκ πενζμπή. Φδθυηενα απθχκμκηαζ ηαζ ποηκυηαηεξ ζοζηάδεξ παθεπίμοπεφηδξ 

(Pinushalepensis).  

Φδθά δάζδ απακηχκηαζ ζηα ιεβαθφηενα ορυιεηνα, υπμο οπάνπεζ ηαζ έκαξ 

ζδιακηζηυξ ηαζηακεχκαξ απυ Castaneavesca ζηδκ πενζμπή ηδξ Καζηάκζηζαξ. Απυ 

ημ ορυιεηνςκ ηςκ 750 ιέηνςκ απθχκεηαζ δ ιαφνδ πεφηδ (Pinusnigra) ζε αιζβείξ 

ζπεηζηά ζοζηάδεξ ηαζ ζηαδζαηά δίκεζ ηδ εέζδ ηδξ ζηδκ ηεθαθθδκζαηή εθάηδ 

(abiescephalonica) ζπδιαηίγμκηαξ ηαζ ιζηηέξ ζοζηάδεξ ιέπνζ ηαζ ημο ορμιέηνμο ηςκ 

1.500 ι. 

ηζξ οβνυηενεξ πενζμπήξ δ αθάζηδζδ είκαζ πθμφζζα ηαζ ζπδιαηίγμκηαζ ζοζηάδεξ 

θοθθμαυθςκ πθαηοθφθθςκ. 



ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ 2020 -2024  – ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΟ 

38 

 

 

► Οηθνζπζηήκαηα Γηθηχνπ Φχζε 2000 (NATURA 2000) 

φιθςκα ιε ημ πέδζμ Γζαπείνζζδξ πνμζηαηεουιεκδξ πενζμπήξ μζημθμβζημφ πάνημο 

Πάνκςκα – οβνυημπμο Μμοζημφ, πενζθαιαάκμκηαζ μζ αηυθμοεεξ πνμζηαηεουιεκεξ 

πενζμπέξ πμο ηεθζηά εκηάπεδηακ ζημ Δονςπασηυ Οζημθμβζηυ δίηηομ "ΝΑΣURA 2000", 

ιε απυθαζδ ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ (2008) πμο εκέηνζκε ημκ Καηάθμβμ ηςκ 

Συπςκ Κμζκμηζηήξ διαζίαξ (ΣΚ: Sites of Community Importance) βζα ηδ 

Μεζμβεζαηή Βζμβεςβναθζηή Πενζμπή (2008/335/ΔΚ, 28-03-2008): 

• Πανάθζμ Άζηνμξ ηαζ Λ/Θ Μμοζημφ (ΟΚ 2520003), 

• Μμκή Έθςκαξ ηαζ πανάδνα Λεςκζδίμο (ΟΡ. 2520005), 

• νμξ Πάνκςκαξ ηαζ πενζμπή Μαθεαήξ (ΟΡ. 2520006), 

ηαεχξ ηαζ δ πενζμπή ημο Δπζζηδιμκζημφ Καηαθυβμο: 

• νμξ Χνζχκηαξ (ΟΒ. 2520004) 

Σα βεςβναθζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ πενζμπχκ πμο ζοβηνμημφκ ηδκ πνμζηαηεουιεκδ 
πενζμπή Οζημθμβζημφ Πάνημο Πάνκςκα-Τβνμηυπμο Μμοζημφ, ζφιθςκα ιε ηδκ 
ακςηένς απυθαζδ ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ ηαζ ιε ημκ Δεκζηυ ηαηάθμβμ Συπςκ 
πνμξ έκηαλδ ζημ  Δονςπασηυ Οζημθμβζηυ δίηηομ "NATURA 2000", έπμοκ ςξ ελήξ: 

Πίλαθαο 3: Πεξηνρέο NATURA 2000 ζην Γήκν Βφξεηαο Κπλνπξίαο 

Κσδηθφο 

πεξηνρήο 

Ολνκαζία πεξηνρήο πλνιηθή έθηαζε 

πεξηνρήο (Km2) 

ΟΚ2520003 Λζικμεάθαζζα Μμοζημφ 366,44 

ΟΚ2520005 Μμκή Έθςκαξ ηαζ πανάδνα 
Λεςκζδσμο 

7.000, 16 

ΟΚ2520006 νμξ Πάνκςκαξ (ηαζ πενζμπή 
Μαθεαήξ) 

55.767,54 

ΟΚ2520004 νμξ Χνζχκηαξ 2.473 

Πδβή : Ίδζα Δπελενβαζία  

2.1.4.4 Βασικές Τποδομές 

► Βαζηθφ νδηθφ δίθηπν / κεηαθνξέο 

Σμ μδζηυ δίηηομ ημο δήιμο είκαζ εηηεηαιέκμ απυ άπμρδ ιεβέεμοξ ηαζ αημθμοεεί ηζξ 
μδεφζεζξ πμο οπαβμνεφμκηαζ απυ ημ ακάβθοθμ ηαζ ηδ δζαζπμνά ηςκ δδιμηζηχκ 
δζαιενζζιάηςκ ηαζ μζηζζιχκ. 

Πνυηεζηαζ λεηάεανα βζα δίηηομ ζφκδεζδξ ηςκ μζηζζιχκ, αθμφ απμοζζάγεζ μ ιεβάθμξ 
μδζηυξ άλμκαξ οπενημπζημφ παναηηήνα (εεκζηή μδυξ). 

Οζ ιεβαθφηενμζ μδζημί άλμκεξ απυ άπμρδ ηοηθμθμνζαηήξ νμήξ, είκαζ μ άλμκαξ 
ηένκα – Μμκειααζζά ηαζ Σνίπμθδ – Άζηνμξ. Μυκμ μ πνχημξ έπεζ δζαδδιμηζηυ 
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παναηηήνα ζφκδεζδξ , αθμφ απμηεθεί ηδ ιμκαδζηή δζαδνμιή ηςκ δήιςκ Σονμφ ηαζ 
Λεςκζδίμο ιε ηδκ Σνίπμθδ ηαζ ηδκ Αεήκα. 

Σμ μδζηυ δίηηομ ημο Γήιμο είκαζ ζημ ζφκμθυ ημο επανπζαηυ. Απμηεθείηαζ απυ ηα 
παναηάης ηφνζα ηιήιαηα: 

 Σνίπμθδ – Άζηνμξ  

 ηένκα – Μμκειαάζζα 

 Πενδζηυανοζδ – Άβζμξ Γεχνβζμξ – Πανάηαιρδ ηυθμο 

 Κμοηνμφθα - Παναθία 

 Κμναημαμφκζ - Παναθία 

 Σνίπμθδ - Καζηνί- Αβ.Πέηνμξ - Μμκή Μαθεαήξ – Άζηνμξ 

 Σνίπμθδ – Καζηνί - Πενδζηυανοζδ 

 Αβζμξ Ακδνέαξ – Καζηάκζηζα – Πναζηυξ 

ηδκ πενίπηςζδ ηςκ ιεβάθςκ μζηζζιχκ πθδκ ημο  Παναθίμο Άζηνμοξ, ζηενμφκηαζ 
νοιμημιζημφ ζπεδίμο βεβμκυξ πμο δδιζμονβεί ηοηθμθμνζαηά πνμαθήιαηα αθμφ μ 
δνυιμξ ηαθείηαζ κα ελοπδνεηήζεζ ζοβηνμουιεκεξ ακάβηεξ (ζφκδεζδ, δζαιπενή 
ηοηθμθμνία, ειπμνζηή θεζημονβία, πεγμδνυιζα, ζηάειεοζδ, είζμδμζ ηαημζηζχκ η.α.). 

Μυκμ δ ζοκμθζηή ακηζιεηχπζζδ ημο μδζημφ δζηηφμο ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ 
ηοηθμθμνζαηέξ, μζηζζηζηέξ, ημζκςκζηέξ ηαζ άθθεξ ακάβηεξ ηςκ μζηζζιχκ ιπμνεί κα 
μδδβήζεζ ζε πνυηαζδ. Αοηυξ είκαζ έκαξ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ θυβμοξ πμο 
ηάκμοκ ημκ πςνμηαλζηυ ηαζ πμθεμδμιζηυ ζπεδζαζιυ ααζζηή απαίηδζδ βζα ηδκ 
ακάπηολδ ημο δήιμο. Οζ πμθεμδμιζηέξ ιεθέηεξ ηςκ ηονζυηενςκ μζηζζιχκ είκαζ αοηέξ 
πμο επίζδξ εα ζενανπήζμοκ ημοξ δνυιμοξ ηςκ μζηζζιχκ, εα πςνμεεηήζμοκ εέζεζξ 
ζηάειεοζδξ ηαζ εα εεζιμεεηήζμοκ ηοηθμθμνζαημφξ υνμοξ.  

Λυβς ηςκ παναπάκς ηαείζηαηαζ επζηαηηζηή δ ακάβηδ μθμηθήνςζδξ ηδξ ιεθέηδξ 

ΓΠ ηαζ ηςκ πμθεμδμιζηχκ ιεθεηχκ, πμο εα πνμαθέπμοκ ηδ πςνζηή ηαζ μζηζζηζηή 

μνβάκςζδ ηαζ ακάπηολδ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ πνμηφπημοζεξ ακάβηεξ, υπςξ 

πνήζεζξ βδξ, μνβάκςζδ δζηηφμο μζηζζιχκ, ηφνζμο δζηηφμο ηοηθμθμνίαξ, γςκχκ 

πνμζηαζίαξ, παναβςβζηχκ γςκχκ η.θπ. Θα πνμζηαηεοημφκ μζ εοαίζεδηεξ 

πενζααθθμκηζηέξ πενζμπέξ, εα μνβακςεεί δ ημονζζηζηή ακάπηολδ, εα πνμζδζμνζζεμφκ 

μζ κέεξ επεηηάζεζξ ή εκηάλεζξ πενζμπχκ ζημ πέδζμ πυθδξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ 

κέςκ ακαβηχκ. 

Γζα ηδκ ελαζθάθζζδ μιαθήξ ηαζ αζθαθμφξ μδζηήξ ζφκδεζδξ ιεηαλφ ηςκ δδιμηζηχκ 

δζαιενζζιάηςκ ηαζ εζδζηά ηςκ μνεζκχκ, απαζηείηαζ ζοπκή ζοκηήνδζδ ημο μδζημφ 

δζηηφμο. Δπέηηαζδ ημο μδζημφ δζηηφμο ιπμνεί κα ιεθεηδεεί ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ 

ακάπηολδ ηαζ αεθηίςζδ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ ημο δήιμο. Πνέπεζ κα δμεεί 

έιθαζδ ζε δνυιμοξ πμο ακαδεζηκφμοκ ζζημνζημφξ πχνμοξ ή πχνμοξ θοζζημφ 

ηάθθμοξ ηαζ δδιζμονβμφκ εειαηζηέξ δζαδνμιέξ βζα εηπαίδεοζδ ηαζ ακαροπή. 

Δπίζδξ, δ αεθηίςζδ ηδξ ααηυηδηαξ δζαδδιμηζηχκ εκαθθαηηζηχκ δζαδνμιχκ πμο 

ζήιενα δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ιπμνμφκ κα δδιζμονβήζμοκ εεηζηά ηοηθμθμνζαηά 

απμηεθέζιαηα. Ακαθενυιαζηε ζε δζαδνμιέξ υπςξ Πναζηυξ – Κμηηάκζ - Βαζηίκα – 

Λεςκίδζμ, ή Γμθζακά - Ακδνίηζα – Βεθακζδζά – Άνβμξ , ή Βένααζκα - Άκς Κμφηνμοθα 

– Βμφναμονα – Κανοέξ Λαηςκίαξ. 
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Δπίζδξ, υζμκ αθμνά ηδκ ζοβημζκςκία ηνίκεηαζ απαναίηδηδ δ αεθηίςζδ οπμδμιχκ 

πμο εα δζαζθαθίζμοκ βνήβμνδ, πμζμηζηή ηαζ θεδκή ιεηαηίκδζδ εκηυξ ημο δήιμο ιε 

ιέζα ιαγζηήξ ιεηαθμνάξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ.Οζ 

ηοηθμθμνζαηέξ νμέξ πμο παναηδνμφκηαζ ζημ πχνμ ημο δήιμο, έπμοκ κα ηάκμοκ 

ηονίςξ ιε ζφκδεζδ ηδξ έδναξ ιε ηα δδιμηζηά δζαιενίζιαηα ηαζ ζφκδεζδ ηδξ έδναξ 

ιε ημονζζηζημφξ πνμμνζζιμφξ. Ζ μνβάκςζδ ζφβπνμκμο δζηηφμο ιεηαθμνάξ ιε 

ιαγζηά ιέζα δεδμιέκδξ ηδξ φπανλδξ εηηεηαιέκμο μδζημφ δζηηφμο ηαζ ημο 

ακηαπμδμηζημφ παναηηήνα ηδξ, είκαζ εφημθδ ηαζ πνέπεζ κα απμηεθέζεζ πνμηεναζυηδηα.  

Σέθμξ ζδζαίηενδ ακαθμνά βζα ηδκ πνμζπεθαζζιυηδηα πνέπεζ κα βίκεζ βζα ημ θζιάκζ ημο 

Παναθίμο Άζηνμοξ. Οζ εοκμσηέξ ζοκεήηεξ απυ άπμρδ εέζδξ ζημκ δήιμ ηαζ ζημκ 

ανβμθζηυ ηυθπμ, ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ εοηαζνία βζα ημ δήιμ.  

► 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. 

Απυ ημ Πανάθζμ Άζηνμξ ιπμνεί ηακείξ κα ηαηεοεοκεεί κυηζα πνμξ ημκ Άβζμ Ακδνέα, 

ημκ Σονυ ηαζ ημ Λεςκίδζμ, ηαζ αυνεζα πνμξ ηδκ Ανβμθίδα ηαζ ηδκ Αεήκα. Σμ θζιάκζ ημο 

Γήιμο ημ έημξ 2016 ήηακ ζε πθήνδ θεζημονβία ηαζ δ επζζηερζιυηδηά ημο έπεζ αολδεεί 

ηαηαηυνοθα. 650 εθθζιεκζζιμί ζηαθχκ έβζκακ ηδκ ηαθμηαζνζκή πενίμδμ. Οζ οπμδμιέξ 

θεζημονβμφκ πθήνςξ ηαζ μζ πανμπέξ πέναζακ ημ πνχημ ηεζη εεηζηά. Ζ ακάπηολδ ημο 

θζιακζμφ ηαεχξ ηαζ δ ακηακάηθαζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο ζηδκ ημπζηή μζημκμιία είκαζ δ 

δμοθεζά ιαξ απυ εδχ ηαζ ζημ ελήξ.  

Πένακ αοημφ, απαζημφκηαζ επζπθέμκ πενζαίεξ ηονίςξ οπμδμιέξ, ηαεχξ ηαζ δ 

επέηηαζδ ηδξ πενζαίαξ γχκδξ θζιέκα πμο έπεζ ήδδ πάνεζ ημ δνυιμ ηςκ οπδνεζζχκ 

βζα έβηνζζδ. Ο Γήιμξ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ έπεζ πνμπςνήζεζ ζηδ ζφκηαλδ θαηέθμο 

πζζημπμίδζδξ ηδξ μνεήξ πενζααθθμκηζηήξ δζαπείνζζδξ ημο θζιέκα ιε ζηυπμ δ Μανίκα 

ημο Παναθίμο Άζηνμοξ κα ιπεζ ζημκ Πακεθθήκζμ Υάνηδ ηςκ ανααεοιέκςκ ιανίκςκ 

ιε ηδ βαθάγζα ζδιαία. διεζχκεηαζ υηζ ιυκμ 9 εθθδκζηέξ ιανίκεξ είπακ ανααεοηεί ημ 

έημξ 2016. Σμ βεβμκυξ αοηυ βζα ημ Γήιμ ζοκδοάζηδηε ιε πανάθθδθεξ δνάζεζξ ημο 

ζημκ ημιέα ηςκ Πενζααθθμκηζηχκ οπμδμιχκ. Γεκ εα ήηακ δοκαηυκ οπάνλεζ 

πζζημπμίδζδ βαθάγζαξ ζδιαίαξ, ακ δεκ είπακ εηηεθεζηεί μζ ενβαζίεξ αεθηίςζδξ ηςκ 

θζιεκζηχκ οπμδμιχκ, ακ δεκ εηηεθμφκηακ μζ ενβαζίεξ ηςκ δζηηφςκ ημο Βζμθμβζημφ 

ηαεανζζιμφ ηαζ ακ δεκ θεζημονβμφζε δ ιμκάδα δζαπείνζζδξ ηςκ απμννζιιάηςκ ζημκ 

Σάκμ ηαζ δ Γζαθμβή ζηδκ Πδβή.  

2.1.4.5 Διαχείριση Τδάτινων Πόρων 

► Άξδεπζε 

ην δήηεκα ηεο άξδεπζεο, δ ηαηάζηαζδ είκαζ επίζδξ δοζιεκήξ. Σμ δαζδαθχδεξ ηαζ 

ακαπμηεθεζιαηζηυ εεζιζηυ πθαίζζμ έπεζ μδδβήζεζ ζε οπενπθδεχνα βεςηνήζεςκ. Ο 

αηνζαήξ ανζειυξ ηςκ βεςηνήζεςκ ζημ Γήιμ είκαζ άβκςζημξ εκχ δ ζοκηνζπηζηή 

πθεζμρδθία αοηχκ θεζημονβμφκ πςνίξ άδεζεξ ηαζ εβηνίζεζξ. Ανδεοηζηά δίηηοα ζημ 

δήιμ οπάνπμοκ ιυκμ ζε επίπεδμ εηιεηαθθεφζεςκ ηαζ ηαευθμο ζε επίπεδμ 

http://www.gtp.gr/LocPage.asp?id=8757
http://www.gtp.gr/LocPage.asp?id=8702
http://www.gtp.gr/LocPage.asp?id=8952
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ζοκεηαζνζζιχκ ή δήιμο. Ζ εζζνμή εαθάζζζμο κενμφ ζημκ οδνμθυνμ μνίγμκηα ηςκ 

παναθζαηχκ δδιμηζηχκ δζαιενζζιάηςκ έπεζ παναηδνδεεί εδχ ηαζ πνυκζα, εκχ δ 

ηαηακαθζζηυιεκδ πμζυηδηα κενμφ είκαζ άβκςζηδ. 

Σμ ένβμ ηδξ άνδεοζδξ απυ ηζξ πδβέξ ημο Ακααάθθμο είκαζ ημ ζδιακηζηυηενμ ένβμ 

ημο Γήιμο ηδκ επυιεκδ ηεηναεηία. Ζ ιεθέηδ ημο ένβμο έπεζ μθμηθδνςεεί ηαζ 

πνδιαημδμηδεεί απυ ηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ηδκ πνμδβμφιεκδ 

πνμβναιιαηζηή πενίμδμ (ΔΠΑ 2007-2013) ηαζ ημ ένβμ πθέμκ ιπμνεί κα 

πνδιαημδμηδεεί απυ εονςπασημφξ ή εεκζημφξ πυνμοξ. 

Οζ πμζυηδηεξ ηδξ πδβήξ ημο Ακααάθμο ακάιεζα ζε Ανβμθίδα ηαζ Ανηαδία είκαζ υηζ 

απυ ηδκ πδβή ακηζζημζπεί πμζυηδηα κενμφ, ζηακυ κα ανδεφζεζ 57.000 ζηνέιιαηα 

αβνμηζηήξ βδξ ζηδκ πενζμπή ηδξ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ. Αοηυ απμηοπχκεηαζ ηυζμ ζηζξ 

δζαπεζνζζηζηέξ ιεθέηεξ ηδξ πδβήξ, υζμ ηαζ ζηδ ιεθέηδ δζαπείνζζδξ οδάηζκςκ πυνςκ 

ηδξ Ακαημθζηήξ Πεθμπμκκήζμο (ΤΠΔΚΑ 2014). 

► Τπνδνκέο Ύδξεπζεο 

Απυ ημ έημξ 2019 (ΦΔΚ Β‘ 711/16.04.2009) δ Γδιμηζηή Δπζπείνδζδ Όδνεοζδξ 

Απμπέηεοζδξ (Γ.Δ.Τ.Α.Β.Κ) έπεζ ακαθάαεζ ηδκ εοεφκδ ηδξ φδνεοζδξ ημο ζοκυθμο ημο 

Γήιμο. 

Ζ φδνεοζδ είκαζ αοηή ηδ ζηζβιή ημ ζδιακηζηυηενμ πνυαθδια πμο ακηζιεηςπίγεζ μ 

Γήιμξ ηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ μθυηθδνδ δ πενζμπή ηδξ ακαημθζηήξ Πεθμπμκκήζμο. Σμ 

πνυαθδια δεκ εζηζάγεηαζ ιυκμ ζημ βεκζηυηενμ θαζκυιεκμ ηδξ θεζροδνίαξ αθθά ηαζ ζε 

εββεκή πνμαθήιαηα ηςκ δζηηφςκ οδνμζοθθμβήξ, ιεηαθμνάξ ηαζ δζάεεζδξ. 

Σα ααζζηά πνμαθήιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ φδνεοζδ ηαηαβνάθμκηαζ ςξ αημθμφεςξ: 

 Σμ Φαζκυιεκμ θεζροδνίαξ ημ μπμίμ εκηείκεηαζ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο 

 Ζ Σεπκζηή ηαηάζηαζδ ηςκ δζηηφςκ, δελαιεκχκ & Γεςηνήζεςκ. 

 Ζ Έθθεζρδ δοκαηυηδηαξ ηάθορδξ ηδξ αολδιέκδξ γήηδζδ ηαηά ηζξ πενζυδμοξ 

αζπιήξ (εενζκή πενίμδμξ) 

Σμ θαζκυιεκμ ηδξ θεζροδνίαξ επδνεάγεζ ηονίςξ ηζξ ημζκυηδηεξ ηαζ ημοξ μζηζζιμφξ μζ 

μπμίεξ οδνμδμημφκηαζ απμηθεζζηζηά ιε κενυ πνμενπυιεκμ απυ πδβέξ (Αβ. Ακδνέαξ, 

Κμναημαμφκζ, μζηζζιυξ Ανηαδζημφ Υςνζμφ). ημοξ οπυθμζπμοξ μζηζζιμφξ ηαζ 

ημζκυηδηεξ οπάνπμοκ οθζζηάιεκεξ βεςηνήζεζξ μζ μπμίεξ ηαθφπημοκ ηδκ αολδιέκδ 

γήηδζδ, αολάκμκηαξ υιςξ ηαηαηυνοθα ημ ηυζημξ δζαπείνζζδξ ημο φδαημξ 

(ηαηακάθςζδ δθεηηνζημφ νεφιαημξ, ζοκηδνήζεζξ, ηθπ). Δπίζδξ, ζηαδζαηά 

παναηδνείηαζ ηαζ ιζηνή πηχζδ ηδξ ζηάειδξ ηςκ βεςηνήζεςκ φδνεοζδξ, θυβμ ηδξ 

εηηεηαιέκδξ άκηθδζδξ. 

Σα δίηηοα ηαζ μζ εβηαηαζηάζεζξ φδνεοζδξ, έπμοκ πθήνδ επάνηεζα βζα ηδκ πενίμδμ ημο 

πνυκμο εηηυξ ηδξ εενζκήξ πενζυδμο, υπμο ηαζ παναηδνείηαζ αολδιέκδ γήηδζδ δ 

μπμία μνζαηά ηαθφπηεηαζ. Δκχ πθέμκ ανηεηά δίηηοα ηαζ εβηαηαζηάζεζξ έπμοκ 

εηζοβπνμκζζηεί ιε ηδκ μθμηθήνςζδ πνδιαημδμημφιεκςκ ηαζ ιδ πνδιαημδμημφιεκςκ  

ένβςκ, εκημφημζξ πανμοζζάγμκηαζ ηαηά ηαζνμφξ ζμαανέξ αθάαεξ, μζ μπμίεξ 

μθείθμκηαζ ζημκ ζοκδοαζιυ παναβυκηςκ υπςξ μ ζπεδζαζιυξ ηαζ δ παθαζυηδηα, δ 
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οπενθεζημονβία ηςκ εβηαηαζηάζεςκ (οπενθυνηζζδ) ζε ζοβηεηνζιέκεξ πνμκζηέξ 

πενζυδμοξ ηαεχξ ηαζ δ ακεπάνηεζα ηςκ οθζζηάιεκςκ δελαιεκχκ.  

Γεδμιέκμο ημο ημονζζηζημφ παναηηήνα ηδξ πενζμπήξ ηαεχξ ηαζ ηδξ αφλδζδξ ηονίςξ 

ηδξ αναπφαζαξ επζζηερζιυηδηαξ θυβς ηδξ εββφηδηαξ ιε ηα ιεβάθα αζηζηά ηέκηνα ηαζ 

ηδξ αεθηίςζδξ ηςκ οπμδμιχκ ηςκ πνμζηείιεκςκ μδζηχκ αλυκςκ ηαζ ανηδνζχκ, δ 

γήηδζδ ζε ηαηακάθςζδ φδαημξ πανμοζζάγεζ πμθφ ιεβάθδ δζαηφιακζδ, ιε 

απμηέθεζια κα ηαθφπηεηαζ μνζαηά ή κα πανμοζζάγμκηαζ ζμαανά ηαζ άιεζα 

πνμαθήιαηα απυ ζοπκέξ αθάαεξ. ηδκ αολδιέκδ γήηδζδ έπεζ ζοιαάθεζ ηαζ δ ζπεηζηή 

μζηζζηζηή ακάπηολδ πμο παναηδνείηαζ ζε μνζζιέκεξ πενζμπέξ ημο Γήιμο 

(Ξδνμπήβαδμ, Ανηαδζηυ, Κάης Βέναεκα, ηθπ) δ μπμία έπεζ μδδβήζεζ ηαζ ζε 

ακεπάνηεζα ηςκ οθζζηάιεκςκ δζηηφςκ. 

ε επίπεδμ ιεθεηχκ, δ ΓΔΤΑΒΚ έπεζ ήδδ εηπμκήζεζ ηδκ πθεζμρδθία ημο ζοκυθμο 

ηςκ βεκζηχκ ιεθεηχκ πνμηεζιέκμο κα επζθοεμφκ ηα ςξ άκς πνμαθήιαηα. 

ε επίπεδμ εηηέθεζδξ ένβςκ, οπάνπμοκ ζε ελέθζλδ ιεβάθα πνδιαημδμημφιεκα ένβα 

ηα μπμία πνυηεζηαζ κα θφζμοκ ηάπμζα απυ ηα ζμαανά πνμαθήιαηα οδνμδυηδζδξ: 

1. Βαζζηυξ αβςβυξ ηνμθμδυηδζδξ οδνεοηζημφ φδαημξ ηεκηνζηήξ δελαιεκήξ μζηζζιμφ 

Παναθίμο Άζηνμοξ Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ. (Πνμτπμθμβζζιυξ 863.661,13€). 

ΔΠΑ 

2. Βαζζηυξ αβςβυξ ηνμθμδυηδζδξ οδνεοηζημφ φδαημξ ηεκηνζηήξ δελαιεκήξ μζηζζιμφ 

Κμναημαμοκίμο Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ. (Πνμτπμθμβζζιυξ 268.667,70€,). ΔΠΑ 

ε επίπεδμ ακαιμκήξ έκανλδξ εηηέθεζδξ οπάνπμοκ ηα αηυθμοεα εβηεηνζιέκα 

πνδιαημδμημφιεκα ένβα: 

1. Ακηζηαηάζηαζδ οθζζηάιεκςκ αβςβχκ φδνεοζδξ ελ αιζάκημο ζημοξ μζηζζιμφξ 

Άζηνμοξ, Παναθίμο Άζηνμοξ, Καζηνί, Βέναεκα, Αβ. Ακδνέα, Γήιμο Βυνεζαξ 

Κοκμονίαξ. (Πνμτπμθμβζζιυξ 1.724.920,57). Φζθυδδιμξ – Σνίηζδξ 

2. φζηδια ηδθειεηνίαξ ηαζ εθέβπμο δζαννμχκ φδνεοζδξ Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ. 

(Πνμτπμθμβζζιυξ 862.380,20). Φζθυδδιμξ – Σνίηζδξ 

 Καηαζηεοή κέαξ δελαιεκήξ φδνεοζδξ ηαζ ζφκδεζή ηδξ ιε οθζζηάιεκα 

οδνμθδπηζηά ένβα & οθζζηάιεκα δίηηοα δζακμιήξ ζημοξ μζηζζιμφξ Άζηνμοξ, 

Παναθίμο Άζηνμοξ, Καζηνί, Βέναεκα, Αβ. Ακδνέα, Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ. 

(Πνμτπμθμβζζιυξ 977.985,13€, άκεο ΦΠΑ). ΠΔΠ 

ε επίπεδμ ακαιμκήξ έκηαλδξ ζε πνδιαημδμημφιεκα πνμβνάιιαηα οπάνπμοκ ηα 

αηυθμοεα ένβα: 

1. Βαζζηυξ αβςβυξ ηνμθμδυηδζδξ οδνεοηζημφ φδαημξ εονφηενδξ πενζμπήξ Βεναέκςκ 

- Ξδνμπδβάδμο απυ ηεκηνζηή δελαιεκή ζοκδέζιμο. (Πνμτπμθμβζζιυξ 1.350.000€, 

άκεο ΦΠΑ). Σνίηζδξ 

 «Ακηζηαηάζηαζδ ηαζ εκενβεζαηή ακααάειζζδ ακηθζμζηαζίςκ φδνεοζδξ ηαζ 

θοιάηςκ ΓΔΤΑ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ» 
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 «Φςημαμθηασηυξ ζηαειυξ παναβςβήξ δθεηηνζηήξ εκενβείαξ ζζπφμξ 792,00KWp 

ιε εζημκζηυ εκενβεζαηυ ζοιρδθζζιυ». (Πνμτπμθμβζζιυξ 1.526.371,80€, ιε ΦΠΑ). 

Σνίηζδξ 

Με ηα ςξ άκς ένβα ηαεχξ ηαζ κέα ένβα πμο ιπμνμφκ κα πνμηφρμοκ απυ 

οθζζηάιεκεξ ή κέεξ ιεθέηεξ, πνμαθέπεηαζ μ πενζμνζζιυξ ηςκ ςξ άκς πνμαθδιάηςκ. 

2.1.4.6 Διαχείριση Απορριμμάτων 

Έκα ζδιακηζηυ ένβμ πμο μθμηθδνχεδηε πνυζθαηα ηαζ αθμνά ηδ δζαπείνζζδ ηςκ 

απμαθήηςκ, είκαζ ηα δίηηοα απμπέηεοζδξ οβνχκ απμαθήηςκ ηςκ Κμζκμηήηςκ 

Άζηνμοξ ηαζ Πανάθζμο Άζηνμοξ ημο Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ. 

Σμ ζοκμθζηυ ένβμ πενζεθάιαακε εζςηενζηά ηαζ ελςηενζηά δίηηοα απμπέηεοζδξ, 

εβηαηάζηαζδ αζμθμβζημφ ηαεανζζιμφ ηαεχξ ηαζ οπμεαθάζζζμξ αβςβυ ηεθζηήξ 

δζάεεζδξ ηςκ επελενβαζιέκςκ απμαθήηςκ. Δλίζμο ζδιακηζηή εεςνείηαζ δ 

δζενεφκδζδ ιεθέηδξ ηαζ ηαηαζηεοήξ δζηηφςκ ηαζ ΒΗΟΚΑ βζα ηζξ πενζμπέξ ημο 

Ξδνμπήβαδμο, ημο Αβίμο Πέηνμο, ημ Καζηνίμο ηαζ ημο Ανηαδζημφ Υςνζμφ. 

ζμ αθμνά ηδκ ακαηφηθςζδ, μ Γήιμξ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ εθανιυγεζ ιία 

«Οθμηθδνςιέκδ Γζαπείνζζδ Aπμννζιιάηςκ ιε λεπςνζζηή ζοθθμβή βζα πθαζηζηά, 

ιέηαθθα, βοαθζά, πανηζά, αζμαπυαθδηα, ηα μπμία αλζμπμζμφκηαζ – 

επακαπνδζζιμπμζμφκηαζ ακάθμβα.  

2.1.4.7 Τποδομές Ενέργειας 

Ζ Πενζθένεζα ηδξ Πεθμπμκκήζμο έπεζ πνςηαβςκζζηζηυ νυθμ ηα ηεθεοηαία πνυκζα 

ζηδκ εβηαηάζηαζδ ιμκάδςκ Ακακεχζζιςκ Πδβχκ ζηδκ Δθθάδα. ημ βεβμκυξ αοηυ 

ζοκηεθεί ημ ορδθυ αζμθζηυ δοκαιζηυ ζηα μνεζκά ηαζ ζηδ κμηζμακαημθζηή ηονίςξ 

πθεονά ηδξ πενζθένεζαξ αθθά ηαζ ημ ορδθυ δθζαηυ δοκαιζηυ ζε υθδ ηδκ έηηαζδ ηδξ. 

Δπζπθέμκ, μζ ηενάζηζεξ πεδζκέξ ηαζ βεςνβζηέξ εηηάζεζξ εοκμμφκ ηδκ ηαηαζηεοή 

θςημαμθηασηχκ ζηαειχκ. Ζ πενζμπή ημο Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ δεκ 

παναηηδνίγεηαζ απυ ζδιακηζηυ αζμθζηυ δοκαιζηυ. φιθςκα ιε ημ Δζδζηυ Πθαίζζμ 

Υςνμηαλζημφ πεδζαζιμφ ηαζ Αεζθυνμο Ακάπηολδξ βζα ηζξ Ακακεχζζιεξ Πδβέξ 

Δκένβεζαξ ημ ζφκμθμ ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο εκηάζζεηαζ ζηζξ Πενζμπέξ Αζμθζηήξ 

Καηαθθδθυηδηαξ (ΠΑΚ).  

φιθςκα ιε ημ άνενμ 5 παν. 2 εδαθ. α ημο πεδίμο ΚΤΑ: ΠΑΚ μιάδεξ ή επζιένμοξ 

πενζμπέξ πνςημαάειζςκ Ονβακζζιχκ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ (Ο.Σ.Α.) ηδξ 

δπεζνςηζηήξ πχναξ ηαεχξ ηαζ ιειμκςιέκεξ εέζεζξ, μζ μπμίεξ δεκ ειπίπημοκ ζε ΠΑΠ 

αθθά δζαεέημοκ ζηακμπμζδηζηυ εηιεηαθθεφζζιμ αζμθζηυ δοκαιζηυ, ηαζ πνμζθένμκηαζ 

βζα ημ θυβμ αοηυ βζα ηδκ πςνμεέηδζδ αζμθζηχκ εβηαηαζηάζεςκ. ηζξ ΠΑΚ 

ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ηαζ μζ ηαηάθθδθεξ βζα πςνμεέηδζδ αζμθζηχκ εβηαηαζηάζεςκ 

γχκεξ, πμο εα πνμζδζμνζζημφκ, ιε αάζδ ηα ηνζηήνζα ημο πανυκημξ Δζδζημφ Πθαζζίμο, 

απυ ηα μζηεία Πενζθενεζαηά Πθαίζζα, Ροειζζηζηά πέδζα, Γεκζηά Πμθεμδμιζηά πέδζα, 

πέδζα Υςνζηήξ ηαζ Οζηζζηζηήξ Ονβάκςζδξ Ακμζηηχκ Πυθεςκ, Εχκεξ Οζηζζηζημφ 

Δθέβπμο ή άθθα ζπέδζα πνήζεςκ βδξ. 

Ο Γήιμξ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ έπεζ εέζεζ ςξ υναια ηδξ πμθζηζηήξ ημο βζα ηδκ ιείςζδ 

ηδξ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ «ηδκ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ CO2 εκηυξ ηςκ μνίςκ ημο Γήιμο 
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ηαηά 40,48% απυ ηα επίπεδα ημο 2011 έςξ ημ 2030». Σα ηεθεοηαία πνυκζα, μ Γήιμξ 

Βυνεζαξ Κοκμονίαξ έπεζ εκηάλεζ πνςημαμοθίεξ ηαζ ένβα πνάζζκδξ ακάπηολδξ ζημ 

πνυβναιιά ημο ζε πμθθά επίπεδα. Με ηδκ οπμβναθή ημο οιθχκμο ηςκ Γδιάνπςκ 

ηαζ ηδκ εηπυκδζδ ηαζ οθμπμίδζδ ημο πανυκημξ πεδίμο Γνάζδξ βζα ηδκ Αεζθυνμ 

Δκένβεζα. 

 

2.1.5 Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός 

2.1.5.1  Δημογραφικά Φαρακτηριστικά 

Γημογπαθική Δξέλιξη 

Με αάζδ ηδκ απμβναθή 2001, μ Γήιμξ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ ηαηά ηδκ δεηαεηία1991-

2001 πανμοζζάγεζ ιζα ζδιακηζηή ιείςζδ ημο πθδεοζιμφ, ηδξ ηάλεςξ 15,5%, 

ζοβηεηνζιέκα ιεζχκεηαζ ηαηά 2.353 άημια. Με αάζδ ηδκ ακαεεςνδιέκδ απμβναθή 

ημο 2011, μ Γήιμξ ζοκεπίγεζ κα πανμοζζάγεζ ιζα ζδιακηζηή ιείςζδ ημο ιυκζιμο 

πθδεοζιμφ, ηδξ ηάλεςξ ημο 19,4% ήημζ 2.484 άημια. 

Πίλαθαο 4: Μεηαβνιή ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο 2001 – 2011 

α/α         Κοινόηηηερ Πληθςζμόρ Ποζοζηιαία 

Μεηαβολή 
2001 2011 

1 ΑΣΡΟΤ 2.932 2.408 -17,87% 

2 ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ 1.464 1.065 -27,25% 

3 ΑΓ. ΓΔΩΡΓΙΟΤ 47 29 -38,30% 

4 ΑΓ. ΠΔΣΡΟΤ 875 717 -18,06% 

5 ΑΓ. ΟΦΙΑ 84 64 -23,81% 

6 ΒΔΡΒΔΝΩΝ 453 502 +10,82% 

7 ΓΟΛΙΑΝΩΝ 1.057 846 -19,96% 

8 ΔΛΑΣΟΤ 40 56 +40,00% 

9 ΚΑΡΑΣΟΤΛΑ 38 30 -21,05% 

10 ΚΑΣΑΝΙΣΑ 203 175 -13,79% 

11 ΚΑΣΡΙΟΤ 592 335 -43,41% 

12 ΚΟΡΑΚΟΒΟΤΝΙΟΤ 734 659 -10,22% 

13 ΚΟΤΣΡΟΤΦΩΝ 3 153 +5000,00% 

14 ΜΔΛΙΓΟΤ 868 684 -21,20% 
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α/α         Κοινόηηηερ Πληθςζμόρ Ποζοζηιαία 

Μεηαβολή 
2001 2011 

15 ΜΔΟΡΑΥΗ 119 79 -33,61% 

16 ΝΔΑ ΥΩΡΑ 47 29 -38,30% 

17 ΞΗΡΟΠΗΓΑΓΟΤ 377 433 +14,85% 

18 Π.ΑΣΡΟΤ 751 1.043 +38,88% 

19 ΠΔΡΓΙΚΟΒΡΤΗ 76 102 +34,21% 

20 ΠΛΑΣΑΝΑ 43 30 -30,23% 

21 ΠΛΑΣΑΝΟΤ 178 213 +19,66% 

22 ΠΡΑΣΟΤ 160 336 +110,00% 

23 ΙΣΑΙΝΑ 172 164 -4,65% 

24 ΣΟΛΟΤ 102 82  -19,61% 

25 ΥΑΡΑΓΡΟΤ 51 39 -23,53% 

26 ΩΡΙΑ 123 68  - 44,72% 

ΣΥΝΟΛΟ 11.589 10.341          - 10,77 

Πδβή: Απμβναθή ΔΤΔ, 2011 

 

ε υηζ αθμνά ζηδκ δθζηζαηή δζάνενςζδ ημο πθδεοζιμφ ημο Γήιμο Βυνεζαξ 

Κοκμονίαξ, παναηδνείηαζ πςξ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο πθδεοζιμφ ημ 2011 

ζοβηεκηνςκυηακ ζηδκ μιάδα δθζηζχκ 30-39 ηαζ 40-49 εηχκ ιε ακηίζημζπμ πμζμζηυ 

15% ηαζ 14% ακηίζημζπα. 
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ρήκα 12: Ζιηθηαθή θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ 

 

Πδβή: Απμβναθή ΔΤΔ 2011 

 

Ο δείηηδξ βήνακζδξ ημο πθδεοζιμφ είκαζ: 

Ηβδν= Ρ65+/Ρ0-15 = 2.378/1.460 = 1,62 

Ο δείηηδξ ελάνηδζδξ είκαζ: 

(Ρ0-15 + Ρ65+) / Ρ15-64 x 100 = (1.460 + 2.378) / 6.530 x 100 = 58,77 

 

Οζ παναπάκς δείηηεξ μδδβμφκ ζημ ζοιπέναζια υηζ μ Γήιμξ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ 

ανίζηεηαζ ζε μνζαηά εεηζηή ηαηάζηαζδ ςξ πνμξ ηδ εεηζηή πθδεοζιζαηή ελέθζλδ ηςκ 

δδιμηζηχκ εκμηήηςκ ημο Γήιμο. 

 

ζμκ αθμνά ημ επίπεδμ εηπαίδεοζδξ ηςκ ηαημίηςκ ημο Γήιμο, απυ ηα ζημζπεία πμο 

πανμοζζάγμκηαζ ζημ ζπήια πμο αημθμοεεί ζοιπεναίκεηαζ υηζ ημ πμζμζηυ ιε 

δζδαηημνζηυ, ιεηαπηοπζαηυ, πηοπίμ Πακεπζζηδιίμο, ΑΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ακχηενςκ 

επαββεθιαηζηχκ ηαζ ζζυηζιςκ ζπμθχκ, ακηζπνμζςπεφεζ ημ 11,39% ηςκ αηυιςκ ημο 

πθδεοζιμφ ηδξ πενζμπήξ.  
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Πίλαθαο 5: Δπίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ ΓήκνπΒφξεηαο Κπλνπξίαο 

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% 11,39% 3,53% 18,05% 13,80% 32,04% 16,65% 4,54% 

Πεγή: Απνγξαθή ΔΤΔ 2011 
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Οζ Πηοπζμφπμζ ιεηαδεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ (ΗΔΚ, Κμθθέβζα, ηθπ), ανίζημκηαζ 

ζημ φρμξ ημο 3,53%. Σμ πμζμζηυ ηςκ απμθμίηςκ Λοηείμο, (Γεκζημφ, Δηηθδζζαζηζημφ, 

Δπαββεθιαηζημφ, ηθπ), ακένπεηαζ ζημ 18,08% εκχ ηςκ απμθμίηςκ Γοικαζίμο ηαζ 

πηοπζμφπςκ Δπαββεθιαηζηχκ ζπμθχκ, ζημ 13,80%. Οζ απυθμζημζ Γδιμηζημφ 

παναηδνμφιε υηζ αββίγεζ ημ πμζμζηυ ημο 32,04% εκχ άημια πμο εβηαηέθεζρακ ημ 

Γδιμηζηυ, είκαζ ζημ πμζμζηυ ημο 16,65%. 

ρήκα 13: Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν πιεζπζκνχ 

 

Πδβή: Απμβναθή ΔΤΔ 2011, Ηδία Δπελενβαζία 

Οζ ηάημζημζ ημο Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ 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. 

2.1.6 Κοινωνικές υποδομές 

2.1.6.1 Τγεία – Πρόνοια 

ημ Γήιμ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ θεζημονβεί έκα Κέκηνμ Τβείαξ, έκα ζημ Άζηνμξ ηαζ έκα 

ζημ Καζηνί (ηθδνμδυηδια Νμζμημιείμο). 

Δπίζδξ, ζηζξ πενζζζυηενεξ Κμζκυηδηεξ οπάνπμοκ αβνμηζηά ζαηνεία ηα μπμία 

θεζημονβμφκ ιε ηαηηζηέξ επζζηέρεζξ ζαηνχκ, μζ μπμίμζ είκαζ επίζδξ οπεφεοκμζ ηαζ βζα 

ηα έηηαηηα πενζζηαηζηά. 

4,54%

16,65%

32,04%
13,80%

18,05%

3,53% 11,39%

Μη καταταςςόμενοι

Εγκατζλειψαν το Δημοτικό

Απόφοιτοι Δημοτικοφ

Απόφοιτοι Γυμναςίου

Απόφοιτοι Λυκείου

Πτυχιοφχοι 
μεταδευτεροβάθμιασ

Μεταπτυχιακόσ-Διδακτορικόσ 
τίτλοσ
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ημκ ημιέα ηδξ Τβείαξ μζ ηάημζημζ ημο  Γήιμο ελοπδνεημφκηαζ απυ ημ Κέκηνμ Τβείαξ 

Αζηνμοξ, απυ ηα ηαηά ηυπμοξ  Πενζθενεζαηά  Ηαηνεία, ηαζ ηα ζδζςηζηά ζαηνεία. Ζ 

κμζμημιεζαηή πενίεαθρδ πανέπεηαζ απυ ημ Γεκζηυ Πακανηαδζηυ Νμζμημιείμ 

Σνίπμθδξ.  

οβηεηνζιέκα, ζήιενα ζηδκ Κμζκυηδηα Άζηνμοξ θεζημονβεί ημ Κέκηνμ Τβείαξ Άζηνμοξ 

ηαζ ζηζξ Κμζκυηδηεξ: Αβίμο Πέηνμο, Καζηνίμο, Παναθίμο Άζηνμοξ, Γμθζακχκ, 

Καζηάκζηζαξ ηαζ Αβίμο Ακδνέα θεζημονβμφκ Πενζθενεζαηά Ηαηνεία. Οζ θμζπέξ 

Κμζκυηδηεξ ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ημοξ ελοπδνεημφκηαζ απυ βζαηνμφξ ηςκ 

Πενζθενεζαηχκ Ηαηνείςκ.  

ηδκ Κμζκυηδηα Καζηνίμο ημ Ίδνοια Νμζμημιείμο Καζηνίμο οπμζηδνίγεζ ημ ένβμ ημο 

Πενζθ. Ηαηνείμο Καζηνίμο, ακαθαιαάκμκηαξ ιένμξ ηςκ δαπακχκ πενίεαθρδξ ηςκ 

δδιμηχκ 

ημ ημιέα ηςκ ημζκςκζηχκ οπδνεζζχκ δ Γδιμηζηή Κμζκςθεθήξ Δπζπείνδζδ Γήιμο 

Βυνεζαξ Κοκμονίαξ, ακαπηφζζεζ δνάζεζξ βζα: 

• Πνυβναιια Βμήεεζα ζημ ζπίηζ 

•  Γμιέξ Κ.Γ.Α.Π.- Μ.Δ.Α. – Κέκηνα Γδιζμονβζηήξ Απαζπυθδζδξ Παζδζχκ ιε 

ακαπδνία.   

 •  Γμιέξ Κ.Γ.Α.Π.. – Κέκηνα Γδιζμονβζηήξ Απαζπυθδζδξ Παζδζχκ.    

Ο Γήιμξ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ ιέζς ημο Αοημηεθμφξ Σιήιαημξ Κμζκςκζηήξ 

Πνμζηαζίαξ, Παζδείαξ, Πμθζηζζιμφ ηαζ Αεθδηζζιμφ οθμπμζεί πνμβνάιιαηα ζπεηζηά ιε 

ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ θηχπεζαξ, ημο ζηζβιαηζζιμφ ηαζ ημο ημζκςκζημφ απμηθεζζιμφ, 

ζηδνίγμκηαξ ηδξ εοπαεείξ ηαζ εοάθςηεξ μιάδεξ ημο πθδεοζιμφ ημο.  

 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δπηζηηηζηηθήο ή θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο, 

γηα ην Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο Απφξνπο. (Σ.Δ.Β.Α.) 

Ο Γήιμξ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ, ζοιιεηέπεζ ζηδκ Κμζκςκζηή φιπναλδ Πενζθενεζαηήξ 

Δκυηδηαξ Ανηαδίαξ, οθμπμζχκηαξ δνάζεζξ ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ 

Δπζζζηζζηζηήξ ή ηαζ Βαζζηήξ Τθζηήξ οκδνμιήξ, ημ μπμίμ πνδιαημδμηείηαζ απυ ημ 

Σαιείμ Δονςπασηήξ Βμήεεζαξ βζα ημοξ Απυνμοξ (ΣΔΒΑ), ιε ααζζηή δνάζδ ηδκ 

πανμπή ηνμθίιςκ ηαζ ααζζηχκ οθζηχκ αβαεχκ. Σμ ζοβηεηνζιέκμ πνυβναιια είκαζ 

ζοκέπεζα ημο πνμβνάιιαημξ «Γςνεάκ Γζακμιή Σνμθίιςκ απυ Απμεέιαηα 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ.Δ.», πμο οθμπμζμφηακ ζημκ Γήιμ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ. 

Σμ Σαιείμ Δονςπασηήξ Βμήεεζαξ πνμξ ημοξ Απυνμοξ (Σ.Δ.Β.Α.) ζηδνίγεζ ηζξ δνάζεζξ 

ηςκ πςνχκ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ βζα πανμπή οθζηήξ αμήεεζαξ ζημοξ απυνμοξ. Ζ 

οθζηή αοηή αμήεεζα ζοκζζηάηαζ ζηδ δζακμιή ηνμθίιςκ ηαζ άθθςκ ακαβηαίςκ εζδχκ 

αημιζηήξ πνήζδξ. Δπίζδξ δ πανμπή οθζηήξ αμήεεζαξ πνέπεζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ 

ιέηνα ημζκςκζηήξ έκηαλδξ, υπςξ ηαεμδήβδζδ ηαζ ζηήνζλδ βζα κα ιπμνέζμοκ ηα 

άημια αοηά κα αβμοκ απυ ηδ θηχπεζα. 

 

 Ζιεθηξνληθφ κεηξψν Αλαζθάιηζησλ – Οηθνλνκηθά Αδχλαησλ 

Γδιζμονβήεδηε ιζα κέα εθανιμβή (web εθανιμβή Δκδιένςζδξ Ζθεηηνμκζημφ 

Μδηνχμο Ακαζθάθζζηςκ – Οζημκμιζηά Αδφκαηςκ), ζηδκ μπμία ηάεε Γήιμξ έπεζ ηδ 

δοκαηυηδηα ηαηαπχνδζδξ απυθαζδξ δςνεάκ θανιαηεοηζηήξ πενίεαθρδξ ζε 
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δζηαζμφπμοξ πμο ακήημοκ ζημκ Γήιμ ημο, εθυζμκ πθδνμφκ ηα υζα πνμαθέπμκηαζ 

απυ ηζξ ζπεηζηέξ εβηοηθίμοξ. 

 

 Πξνλνταθά Δπηδφκαηα 

Έκα πνυβναιια πμο οθμπμζείηαζ ζημκ Γήιμ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ είκαζ δ δθεηηνμκζηή 

οπμαμθή αζηήζεςκ πνμκμσαηχκ επζδμιάηςκ πνμξ ελοπδνέηδζδ ηςκ πμθζηχκ ζε 

Γήιμοξ πμο δεκ ηαηέζηδ δοκαηή δ ίδνοζδ ηαζ δ θεζημονβία Κέκηνμο Κμζκυηδηαξ ηαζ 

λεηίκδζε ημκ επηέιανζμ ημο 2019. Ο Ονβακζζιυξ Πνμκμσαηχκ Δπζδμιάηςκ ηαζ 

Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ (Ο.Π.Δ.Κ.Α.) δζαζοκδέεηαζ θεζημονβζηά ιε ηα Κέκηνα 

Κμζκυηδηαξ βζα ηδκ εηπθήνςζδ ηςκ ζημπχκ ημο ηαζ ζδζαίηενα βζα ηδ δζεοηυθοκζδ ηδξ 

πνυζααζδξ ηαζ έκηαλδξ ηςκ εκδζαθενμιέκςκ ζηα πνμβνάιιαηα ηςκ πνμκμσαηχκ 

πανμπχκ ηαζ οπδνεζζχκ ημο. ημκ Γήιμ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ ημ Πνυβναιια αοηυ 

οθμπμζείηαζ απυ ημ αοημηεθέξ ηιήια Κμζκςκζηήξ Πνμζηαζίαξ Παζδείαξ Πμθζηζζιμφ ηαζ 

Αεθδηζζιμφ, ηαεχξ δεκ θεζημονβεί αηυιδ Γμιή Κέκηνμο Κμζκυηδηαξ. Ο Γήιμξ 

Βυνεζαξ Κοκμονίαξ έπεζ οπμαάθεζ πνυηαζδ – αίηδζδ πνδιαημδυηδζδξ βζα ηδ 

θεζημονβία Γμιήξ Κέκηνμο Κμζκυηδηαξ ζημ ακηίζημζπμ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια ηδξ 

Πενζθένεζαξ ηαζ ακαιέκεηαζ δ απυθαζδ έκηαλδξ. 

 

 Πξφγξακκα έλδεηαο 

Με απυθαζδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ημο Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ ηαζ ημο 

Τπμονβείμο Δνβαζίαξ, Κμζκςκζηήξ Αζθάθζζδξ ηαζ Πνυκμζαξ, υπμο επζπμνδβείηαζ μ 

Γήιμξ ςξ εκίζποζδ βζα αμδεήιαηα έκδεζαξ ηαζ ακηζιεηχπζζδξ άιεζςκ αζμηζηχκ 

ακαβηχκ, απμθαζίζηδηε δ ηαηααμθή εθάπαλ μζημκμιζηήξ εκίζποζδξ ημο πμζμφ ηςκ 

586,94€ ζε άημια πμο ακηζιεηχπζγακ ζμαανά μζημκμιζηά ηαζ ημζκςκζηά πνμαθήιαηα 

αάζεζ ηδξ ένεοκαξ ηδξ Κμζκςκζηή Λεζημονβμφ ημο Πνμβνάιιαημξ Βμήεεζα ζημ πίηζ 

ηδξ ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.Β.Κ. 

 

 χζηαζε πξνζσξηλήο ππνζηεξηθηηθήο Γνκήο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη 

Αιιειεγγχεο ζην Γήκν Βφξεηαο Κπλνπξίαο 

ηα πθαίζζα θήρδξ ιέηνςκ πνυθδρδξ ηαζ πνμζηαζίαξ ηδξ δδιυζζαξ οβείαξ έκακηζ 

ημο ημνςκμσμφ μ Γήιμξ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ πνμπχνδζε ημ Μάνηζμ ημο 2020 

(Απυθαζδ Γδιάνπμο 50/2020), ζηδ ζφζηαζδ πνμζςνζκήξ οπμζηδνζηηζηήξ δμιήξ 

ημζκςκζηήξ πνυκμζαξ ηαζ αθθδθεββφδξ ιε ζηυπμ ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ εοπαεχκ 

ημζκςκζηχκ μιάδςκ ηαζ αδφκαιςκ πμθζηχκ. 

Οζ Τπδνεζίεξ πμο εα πανέπμκηαζ ζηδκ ακςηένς δμιή, αθμνμφκ:  

1) Καηαβναθή ηςκ ηαημίηςκ ημο Γήιμο πμο δεκ ιπμνμφκ ή δεκ επζηνέπεηαζ κα 

ιεηαηζκδεμφκ απυ ηζξ μζηίεξ ημοξ ηαζ αδοκαημφκ ηαηά δήθςζή ημοξ κα 

ελοπδνεηδεμφκ  

2) Καηαβναθή ηςκ άπμνςκ ηαζ μζημκμιζηά αδφκαηςκ ηαημίηςκ ημο Γήιμο πμο δεκ 

ιπμνμφκ ή δεκ επζηνέπεηαζ κα ιεηαηζκδεμφκ απυ ηζξ μζηίεξ ημοξ ηαζ αδοκαημφκ κα 

ελοπδνεηδεμφκ ηαηά δήθςζή ημοξ  
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3) Δλοπδνέηδζδ βζα εέιαηα θανιαηεοηζηήξ πενίεαθρδξ ηαζ πανμπήξ εζδχκ πνχηδξ 

ακάβηδξ ζημοξ ηαημίημοξ.  

4) οκδνμιή ζηζξ οβεζμκμιζηέξ οπδνεζίεξ πμο επζπεζνμφκ εκηυξ ηςκ μνίςκ ημο 

Γήιμο, ακάθμβα ιε ηζξ μδδβίεξ ημοξ  

5) Λεζημονβία ηδθεθςκζημφ ηέκηνμο ιε ζημπυ ηδκ ηαηαβναθή ηςκ αζηδιάηςκ ηαζ ηςκ 

ακαβηχκ ηςκ ηαημίηςκ  

6) Γζεηπεναίςζδ αζηδιάηςκ ηςκ ηαημίηςκ (παναθααή αζηήζεςκ – πανάδμζδ 

πζζημπμζδηζηχκ) βζα ηα πάζδξ θφζεςξ πζζημπμζδηζηά πμο εηδίδμκηαζ ιέζς ΚΔΠ 

7) Κάεε άθθδ ενβαζία ζοκαθήξ ιε θδθεέκηα ιέηνα βζα ηδκ απμηνμπή δζάδμζδξ ημο 

ζμφ COVID 19. 

2.1.6.2 Εκπαίδευση  

ζμ αθμνά ηδκ πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ, ζηδκ πενζμπή ημο Γήιμο Βυνεζαξ 

Κοκμονίαξ θεζημονβμφκ έλζ (6) δδιυζζα δδιμηζηά ζπμθεία ηαζ πέκηε (6) κδπζαβςβία. 

Αοηά ηα ζπμθεία ελοπδνεημφκ ηα παζδζά ηαζ απυ ηζξ είημζζ έλζ (26) ημζκυηδηεξ ημο 

Γήιμο.πςξ βίκεηαζ εφημθα ακηζθδπηυ μ Γήιμξ εα πνέπεζ κα ιενζικά βζα ηδκ 

ηαθφηενδ δοκαηή μνβάκςζδ ηςκ ιεηαηζκήζεςκ ηαζ ηδξ ιεηαθμνάξ ηςκ ιαεδηχκ απυ 

ιζηνυηενεξ ημζκυηδηεξ ζηζξ αοηέξ πμο ανίζημκηαζ μζ έδνεξ ηςκ ζπμθείςκ.  

‗ζμκ αθμνά ηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ ζημ Γήιμ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ 

θεζημονβμφκ δφμ(2) θφηεζα (έκα Γεκζηυ ηαζ έκα Δπαββειαηζηυ)  ηαζ δφμ(2) Γοικάζζα 

(ζημ Άζηνμξ ηαζ ζημκ Άβζμ Ακδνέα). Σα ηεθεοηαία πνυκζα παναηδνείηαζ ζδιακηζηή 

ιείςζδ ημο πθδεοζιμφ ηςκ ιαεδηχκ ζηα εκ θυβς ζπμθεία, βεβμκυξ πμο 

πνμδζαβνάθεζ ιία πεναζηένς ζοννίηκςζδ  ημο ιαεδηζημφ πθδεοζιμφ, απυνζα ηςκ 

δδιμβναθζηχκ δεζηηχκ ηδξ πχναξ. 
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2.1.7 Σουριστικό και Πολιτιστικό Απόθεμα 

2.1.7.1 Αρχαιολογικοί χώροι,  Μουσεία& Μοναστήρια 

ημ Γήιμ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ ανίζημκηαζ ζδιακηζημί πχνμζ ηαζ ικδιεία ηδξ 
ανπαζυηδηαξ αθθά ηαζ ηδξ ζφβπνμκδξ ζζημνίαξ ημο ηυπμο.  

 

 Βίια Ζξψδε Αηηηθνχ 

Έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα ικδιεία ηςκ Ρςιασηχκ αοημηναημνζηχκ πνυκςκ (Ζ 

Βίθα ημο Ζνχδδ Αηηζημφ) ανίζηεηαζ ζηδκ ανπαία ηχιδ ηδξ Κοκμονίαξ, Δφα (έκακηζ 

ηδξ Μμκήξ Λμοημφξ). Ανπζηά, μ παηέναξ ημο Ζνχδδ, Αηηζηυξ, δζέεεηε ιζα ιζηνή 

έπαοθδ ζηδκ Δφα, ηδκ μπμία έπηζζε είηε μ ίδζμξ είηε μ παηέναξ ημο, Ίππανπμξ. ηα 

πνυκζα ημο Ζνχδδ δ έπαοθδ επεηηάεδηε ζε ιεβάθμ ααειυ ηαζ δ δζάηαλή ηδξ 

εοιίγεζ ημ ανπζηεηημκζηυ ζπέδζμ ηςκ νςιασηχκ πενζαζηζηχκ (villasuburbana) αθθά 

ηαζ παναεαθάζζζςκ επαφθεςκ (villaemaritimae). Δκδεπμιέκςξ, μ Ζνχδδξ κα είπε 

ςξ πνυηοπμ ηδκ έπαοθδ ημο Αδνζακμφ ζημ Σίαμθζ ηδξ Ηηαθίαξ, ηαεχξ 

πζεακμθμβείηαζ υηζ βφνς ζημ 130/1 ι.Υ., μ αοημηνάημναξ Αδνζακυξ 

επζζηεπηυιεκμξ ηδκ πενζμπή έδςζε ζημκ Ζνχδδ ηδκ άδεζα βζα ηδκ επέηηαζή 

ηδξ.Ο Ζνχδδξ εοενβέηδζε ηδκ πενζμπή ηδξ Δφαξ ιε ηδκ ακαδζαιυνθςζδ ηδξ 

έπαοθδξ, ημζιχκηαξ ηδκ ιε βθοπηά ηαζ αθζενχιαηα πνμξ ηζιήκ ηδξ μζημβέκεζάξ 

ημο αθθά ηζ άθθςκ αβαπδιέκςκ ημο πνμζχπςκ. Ζ ηενάζηζα αοηή έπαοθδ 

εηηείκεηαζ ζε επζθάκεζα πάκς απυ 20.000η.ι., απέκακηζ απυ ηδ Μμκή Λμοημφξ, 

πενίπμο εκάιζζζ πζθζυιεηνμ κμηζμακαημθζηά απυ ημ ζδιενζκυ πςνζυ Κάης Γμθζακά 

ηαζ ηνία πζθζυιεηνα απυ ηδκ πυθδ ημο Άζηνμοξ.  

Οζ πνχηεξ ένεοκεξ ζηδκ πενζμπή ηδξ Λμοημφξ πναβιαημπμζήεδηακ θίβα πνυκζα 

πνζκ ηδκ εθθδκζηή επακάζηαζδ υηακ δζμζηδηήξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ήηακ μ Βεθήξ 

παζάξ (1807-1812), μ μπμίμξ ςξ «απμδέηηδξ αζηδιάηςκ βζα δζεοημθφκζεζξ 

ανπαζμθμβζηήξ θφζεςξ πνμξ ημοξ λέκμοξ ηαλζδζχηεξ, ακαθαιαάκεζ ηαζ μ ίδζμξ 

ανπαζμθμβζηέξ ακαζηαθέξ, ιε μδδβυ ημκ Παοζακία […] εκχ πμοθά ηα εονήιαηά 

ημο ζημοξ ανπαζυθζθμοξ πενζδβδηέξ ή ηα πνδζζιμπμζεί ςξ ιέζμ βζα κα 

πνμζεηαζνζζηεί ζοιιάπμοξ».  

Ανπζηά ημ 1809 εκημπίζηδηακ απυ ημκ Άββθμ πενζδβδηή W. Leake, θείρακα 

ανπαίμο μζηζζιμφ, μ μπμίμξ έπεζηα απυ ηδκ επίζηερή ημο ζηδκ Δφα Κοκμονίαξ 

ιίθδζε ιε ηάεε θεπημιένεζα βζα ηα βθοπηά ηαζ ηα ενείπζα πμο είδε, υπςξ θείρακα 

ανπαίμο ηείπμοξ ιε βςκζυθζεμοξ, ηεναιίδεξ ηαζ αζαεζημημκίαια.  

Μεηά ηδκ επακάζηαζδ ηδκ πενζμπή ακέζηαρακ ηαζ μζ ιμκαπμί ηδξ Μμκήξ, ιε 

επζηεθαθήξ ημκ δβμφιεκμ Κ. Κμνάθθδ, θένκμκηαξ ζημ θςξ πμθθά βθοπηά, άθθα 

αηέναζα ηαζ άθθα θεανιέκα, ηα μπμία ζοβηέκηνςζακ ζημκ αφθεζμ πχνμ ηδξ 

Μμκήξ. Απυ ημ 1829 ηαζ ελήξ ακεονέεδηακ, εηηυξ απυ βθοπηά, ηίμκεξ, ηζμκυηνακα, 

επζζηφθζα, ανπζηεηημκζηά ηιήιαηα ηηδνίςκ ηαζ πμθθά άθθα. Ανπζηά ηα βθοπηά πμο 

ανέεδηακ ιεηαθένεδηακ ζηδκ αοθή ηδξ Μμκήξ ηαζ ανβυηενα, ιεηά ηδκ ίδνοζδ ημο 

πνχημο Ανπαζμθμβζημφ Μμοζείμο ζηδκ Αίβζκα ημ 1829 ηαζ ηέθμξ ζημ Δεκζηυ 

Ανπαζμθμβζηυ Μμοζείμ Αεδκχκ ηαζ ζε Μμοζεία ημο Βενμθίκμο. 
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Μεηά ηδκ επακάζηαζδ υιςξ, ηδκ πενζμπή επζζηέθηδηακ ηαζ άθθμζ ιεθεηδηέξ, 

υπςξ ιζα απμζημθή Γάθθςκ ιεθεηδηχκ ιε επζηεθαθή ημκ A. Blouet μζ μπμίμζ 

επζζηέθηδηακ ηδ Λμοημφ ημ 1829, απμηοπχκμκηαξ ηα θείρακα πμο ακηίηνζζακ. Ο 

C. Bursian ηαφηζζε ηα ενείπζα πμο είδε ιε ηδκ Δφα ηάκμκηαξ θυβμ βζα νςιασηή 

έπαοθδ, πςνίξ ςζηυζμ κα ηεηιδνζχκεζ ηδκ άπμρή ημο, εκχ μ Boblaye 

επζαεααίςζε υηζ πνυηεζηαζ βζα ενείπζα νςιασηχκ πνυκςκ. Σμ 1833 μ L. Ross ηαηά 

ηδκ επίζηερή ημο ζηδ Λμοημφ ζπεδίαζε ζημ ζδιεζςιαηάνζυ ημο έκα ζηανίθδια 

εκυξ αηαφηζζημο ακάβθοθμο εθθδκζζηζηχκ πνυκςκ, ημ μπμίμ ζήιενα ζχγεηαζ ζημ 

Ανπείμ ημο Ηκζηζημφημο ηδξ Δπζβναθζηήξ ηδξ Αηαδδιίαξ Δπζζηδιχκ ζημ Βενμθίκμ. 

Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, μ E. Curtius, μ μπμίμξ ημ 1850 επζζηέθεδηε ηαζ αοηυξ ηδκ 

πενζμπή, επζαεααίςζε υηζ ηα ενείπζα ακήηακ ζε έπαοθδ ηαζ υπζ ζε ηάπμζμκ μζηζζιυ. 

ηα κεχηενα πνυκζα μ πνχημξ ενεοκδηήξ ηδξ έπαοθδξ ήηακ μ ανπαζμθυβμξ Κ. 

Ρςιαίμξ ημ 1906, μ μπμίμξ οπμζηήνζγε υηζ ζηδ Λμοημφ ανίζηεηαζ δ έπαοθδ ημο 

Ζνχδδ ααζζγυιεκμξ ζημκ ζοκδοαζιυ δφμ επζβναθχκ πμο ζήιενα ανίζημκηαζ ζημ 

Ανπαζμθμβζηυ Μμοζείμ ημο Άζηνμοξ αθθά ηαζ ζε πμνηνέηα ημο Πμθοδεοηίςκα, ημο 

Ακηίκμμο, ημο Λμφηζμο Βένμο ηαζ άθθςκ.Καηά ημκ Κ. Ρςιαίμ ζηδκ ανπαζυηδηα εηεί 

υπμο πηίζηδηε μ ζδιενζκυξ καυξ ηδξ Μμκήξ Λμοημφξ, ιεηααογακηζκυ ηηίζια 

αθζενςιέκμ ζηδ Μεηαιυνθςζδ ημο ςηήνμξ, θέβεηαζ υηζ ανίζημκηακ ηα ενείπζα 

ημο ζενμφ ημο Πμθειμηνάηδ, εββμκμφ ημο Αζηθδπζμφ, ημ μπμίμ ελςνάζζε μ 

Ζνχδδξ θένκμκηαξ ακάβθοθα απυ ημ Αζηθδπζείμ ηδξ Αεήκαξ. Σδκ φπανλδ ημο 

ζενμφ ακαθένεζ μ Παοζακίαξ ζηα Κμνζκεζαηά, εκχ μ ανπαζμθυβμξ Γ. πονυπμοθμξ 

οπμζηήνζλε υηζ ημ ζενυ πζεακυκ κα ανίζηεηαζ βφνς ή ηάης απυ ημ ζδιενζκυ 

Μμκαζηήνζ ηδξ Μεηαιυνθςζδξ ημο ςηήνμξ, ηαεχξ είκαζ πάιπμθθα ηα 

παναδείβιαηα εηπνζζηζακζζιχκ ηςκ ανπαίςκ καχκ. 

Σμ 1959 υθα ηα εονήιαηα πμο ζοβηεκηνχκμκηακ ηαηά ηαζνμφξ ζημκ αφθεζμ πχνμ 

ηδξ Μμκήξ Λμοημφξ ιεηαθένεδηακ ζηδκ Ανπαζμθμβζηή οθθμβή Άζηνμοξ, δ μπμία 

ιεηέπεζηα ζηεβάζηδηε ζημ ηηήνζμ ηδξ πνχδκ πμθήξ Κανοηζζχηδ, εηηυξ απυ ημ 

άβαθια ηδξ έκενμκδξ Αεδκάξ ηαζ ηα ηζμκυηνακα πμο ιεηαθένεδηακ ζημ 

Ανπαζμθμβζηυ Μμοζείμ ηδξ Σνίπμθδξ. 

Καηά ηδκ παθαζμπνζζηζακζηή πενίμδμ πμθθέξ ήηακ μζ επζπχζεζξ πμο ηάθορακ ηα 

ηηίζιαηα, μζ μπμίεξ είπακ ςξ απμηέθεζια κα ηαηαζηναθεί ιεβάθμ ιένμξ ηδξ 

έπαοθδξ. Καηά ηζξ ακαζηαθέξ δζαπζζηχεδηακ δφμ ζηνχιαηα επζπχζεςκ ιέζα 

ζηα μπμία ανέεδηακ υζηναηα, ζηεφδ ηαεδιενζκήξ πνήζδξ νςιασηχκ ηαζ 

παθαζμπνζζηζακζηχκ πνυκςκ, θίεμζ, ημφαθα ηαζ ηέναιμζ. Δπζπθέμκ, ζηδκ έπαοθδ 

ανέεδηακ ίπκδ ηθζαάκμο οαθμονβίαξ ηαζ ηεναιμπμζίαξ, δφμ ζζηαπμεήηεξ ζηδκ 

ελςηενζηή αυνεζα πθεονά ηδξ οπυζηοθδξ αίεμοζαξ, ιζα δελαιεκή ηαζ ηαθέξ, εκχ 

ζημ ιέζμκ ηδξ αρίδαξ ηδξ δοηζηήξ αίθαξ ανέεδηακ ηνεζξ ιεβάθμζ θφπκμζ ιε 

ακάβθοθμ ζηαονυ. Ζ έπαοθδ ηαηά ηδκ παθαζμπνζζηζακζηή πενίμδμ έιεζκε βζα 

ανηεηυ ηαζνυ εβηαηαθεθεζιιέκδ, πζεακχξ ιέπνζ κα μθμηθδνςεεί δ μζημδυιδζδ ηδξ 

παναηείιεκδξ Μμκήξ Λμοημφ. ηδκ ηαηαζηνμθή ηδξ ζοκέααθακ μζ ηαζνζηέξ 

ζοκεήηεξ, μζ ααναανζηέξ επζδνμιέξ ημο 267 ι.Υ.647 , μζ ζεζζιμί ημο 3μο ηαζ 6μο 

αζ. ι.Υ.648 , δ ενήιςζδ ημο ικδιείμο ηαηά ημκ Μεζαίςκα ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ 

πνήζδ ηδξ εέζδξ ημο ςξ αιπεθχκα ηαζ εθαζχκα απυ ηδ Μμκή Λμοημφξ ιεηαλφ 

12μο-19μο αζ. 
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Σμ 1977 δ Ανπαζμθμβζηή Τπδνεζία οπυ ημκ έθμνμ ημκ Γ. ηασκπάμοεν λεηίκδζε 

ηδκ ακαζηαθζηή ένεοκα ζηδ εέζδ Κμθχκεξ αθθά ηαζ ζηδ αυνεζα πθεονά ημο 

πενζαυθμο ηδξ Μμκήξ βζα ημκ εκημπζζιυ ηδξ έπαοθδξ.  

Ακαζηαθζηέξ ένεοκεξ πναβιαημπμζήεδηακ ηαζ ημ 1978 απυ ημκ έθμνμ Γ. 

ηασκπάμοεν ηαζ ημκ Π. Φάηθανδ. Χζηυζμ, πανά ημκ πθμφημ ηςκ εονδιάηςκ απυ 

ηζξ ιέπνζ ηυηε ακαζηαθέξ, ημ 1980 ηαηαζηνάθδηακ ανηεηά εειέθζα ηηζζιάηςκ 

θυβς πανάκμιςκ ενβαζζχκ ζε παναηείιεκμ πςνάθζ, ενβαζίεξ ηαηά ηζξ μπμίεξ 

ανέεδηε ιανιάνζκδ ακδνζηή ηεθαθή ημο 2μο αζ. ι.Υ. 

Καηά ηδ δεηαεηία ημο ‘80 ηδκ δζεφεοκζδ ηςκ ακαζηαθχκ ακέθααε μ ηυηε έθμνμξ 

Ανπαζμηήηςκ Θ. πονυπμοθμξ, εκχ ανβυηενα ιέπνζ ημ 2001 ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ 

ηδξ έπαοθδξ ακέζηαρε μ ανπαζμθυβμξ Γ. Θ. πονυπμοθμξ. Απυ ηζξ ακαζηαθέξ 

ήνεε ζημ θςξ έκα ιεβάθμ ζοβηνυηδια, ιε έκακ ηεκηνζηυ πονήκα ηαζ δζάθμνεξ 

εβηαηαζηάζεζξ πενζιεηνζηά. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ ιέπνζ ζήιενα δεκ έπεζ ακαζηαθεί 

πθήνςξ μ πχνμξ ημο ηήπμο, μ Γ. πονυπμοθμξ εεςνεί πζεακυ «μ ηήπμξ κα είπε 

ηδ ιμνθή ζππμδνυιμο θυβς ηδξ αρίδαξ» πμο ζχγεηαζ πνμξ ηδκ κμηζακαημθζηή 

πθεονά αθθά ηζ απυ ηδκ φπανλδ εοεφβναιιμο ημίπμο πνμξ ηα αμνεζμακαημθζηά. 

Έκα αηυια ζδιακηζηυ εφνδια απυ ηδκ ακαζηαθή ημο Θ. πονυπμοθμο πμο 

ζοκδέεζ ηδκ Κοκμονία ιε ημκ Ζνχδδ ηαζ ημκ Μαναεχκα είκαζ δ ζηήθδ πμο 

ανέεδηε εκημζπζζιέκδ ζε παθαζμπνζζηζακζηυ ηθίαακμ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ 

ακαζηαθζηχκ ενεοκχκ ζηδκ αίεμοζα ηδξ αυνεζαξ ααζζθζηήξ ηδξ έπαοθδξ. πςξ 

θάκδηε ηαηά ηζξ ακαζηαθέξ ηςκ Θεμδχνμο ηαζ Γεςνβίμο πονμπμφθμο ηα έηδ 

1979-2001, μ Ζνχδδξ ιεηέθενε ηζ έζηδζε ζηδκ έπαοθδ ηδξ Κοκμονίαξ ηζξ ζηήθεξ 

ηςκ πεζυκηςκ Μαναεςκμιάπςκ, εέθμκηαξ κα ηζιήζεζ ημοξ πνμβυκμοξ ημο. Έκα 

θμζπυκ απυ ηα ζδιακηζηυηενα ικδιεία ηδξ ιάπδξ ημο Μαναεχκμξ, μζ ζηήθεξ ηςκ 

πεζυκηςκ, πνμένπεηαζ απυ ηδκ έπαοθδ ημο Ζνχδδ ζηδκ Λμοημφ Κοκμονίαξ. Οζ 

ζηήθεξ αοηέξ ανέεδηακ απυ ημοξ ακαζηαθείξ ζε απμεήηδ ελςηενζηά ηδξ αυνεζαξ 

ααζζθζηήξ ηδκ μπμία έπηζζακ μζ ιμκαπμί ηδξ Μμκήξ Λμοημφ, πνάβια πμο ζδιαίκεζ 

υηζ ιεηαθένεδηακ απυ ημ εζςηενζηυ ηδξ οπυζηοθδξ αίεμοζαξ υπμο είπακ ανπζηά 

ημπμεεηδεεί απυ ημκ Ζνχδδ. Μία απυ ηζξ ζηήθεξ πμο εκημπίζηδηακ ζηδ 

ζζηαπμεήηδ ήηακ δ ζηήθδ ηςκ Μαναεςκμιάπςκ ηδξ Δνεπεδίδμξ θοθήξ. Ζ ζηήθδ 

αοηή ανέεδηε εκημζπζζιέκδ ςξ μζημδμιζηυ οθζηυ ηδξ ζζηαπμεήηδξ. Μεηά ημ 165 

ι.Υ. μ Ζνχδδξ θαίκεηαζ υηζ ανπζηά πήνε ηζξ ζηήθεξ ζηδκ έπαοθή ημο ζηδκ 

Κοκμονία, ζηήκμκηάξ ηεξ ζημ ηέκηνμ ηδξ αυνεζαξ ααζζθζηήξ, ημ επζζδιυηενμ 

ηηίζια ηδξ εκηοπςζζαηήξ έπαοθδξ. 

Δηηυξ απυ ηζξ ζηήθεξ μ Ζνχδδξ ιεηέθενε ηαζ ηζξ Ονπμφιεκεξ Λάηαζκεξ ημο 

Καθθίιαπμο, ένβμ ημο 5μο αζ. π.Υ., ηζξ μπμίεξ ημπμεέηδζε ζηζξ έλζ ηυβπεξ ηδξ 

ελέδναξ ζηδκ πνυζμρδ απέκακηζ απυ ηζξ ακηίζημζπεξ έλζ Κανοάηζδεξ-Αιαγυκεξ ηδξ 

δοηζηήξ ελέδναξ βζα θυβμοξ ζοιιεηνίαξ. Μεηαλφ 165- 170 ι.Υ. μζ ηυβπεξ αοηέξ 

ακηζηαηαζηάεδηακ ιε έλζ «cubicula» (οπκμδςιάηζα) ιε ηθίκεξ. Ζ έπαοθδ 

παναηηδνίζηδηε απυ ημκ Γ. πονυπμοθμ ςξ «ηζαςηυξ ηαθθζηεπκζηχκ ηεζιδθίςκ 

ηαζ ζφβπνμκςκ δδιζμονβδιάηςκ» θυβς ημο πθήεμοξ ηςκ ένβςκ ηέπκδξ ηαζ ηδξ 

δζαηυζιδζδξ πμο ανέεδηακ ζηδκ έπαοθδ. Δπζπθέμκ, δ έπαοθδ εεςνείηαζ ημ 

ηέκηνμ ηδξ μζημκμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ημο Ζνχδδ ηαεχξ μ ζδζμηηήηδξ 

ειπμνεουηακ ιεηαλφ άθθςκ ηαζ ημ ιάνιανμ Γμθζακχκ. Σα πενζζζυηενα απυ ηα 

εονήιαηα ηδξ έπαοθδξ ηςκ ακαζηαθχκ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‘80 πνμκμθμβμφκηαζ 
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ζημκ 2μκ αζ. ι.Υ., ηαζ ζφιθςκα ιε ημκ Γ. πονυπμοθμ επεζδή μ Ζνχδδξ ήηακ 

δδιζμονβυξ ηαζ ιακζχδδξ ζοθθέηηδξ ηαζ  ζοβηέκηνςζε ηδκ Βίθθα ημο ζηδκ 

Λμοημφιμκαδζηά ένβα ηέπκδξ υθςκ ηςκ πενζμπχκ ηαζ εθθδκμνςιασημφ 

πμθζηζζιμφ. 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα ηυζμ δ Δθμνεία Ανπαζμηήηςκ Ανηαδίαξ υζμ ηαζ δ ίδζα δ 

ημπζηή ημζκςκία ιαγί ιε ημκ Γήιμ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ ηαζ ηδκ Πενζθένεζα 

Πεθμπμκκήζμο πνμζπαεεί κα εκηείκεζ ημ εκδζαθένμκ ημο Τπμονβείμο Πμθζηζζιμφ 

πενί δζάζςζδξ ηαζ πνμαμθήξ ηδξ νςιασηήξ έπαοθδξ ημο Ζνχδδ, ςξ «οπαίενζμο 

ιμοζείμο», χζηε κα είκαζ επζζηέρζιμ βζα ημ εονφ ημζκυ. Ζ απμηάθορδ ηδξ 

έπαοθδξ ανήηε ιεβάθδ ακηαπυηνζζδ απυ ηδκ ημπζηή ημζκςκία, δ μπμία ζοκεπίγεζ 

κα δείπκεζ αιείςημ ημ εκδζαθένμκ ηδξ βζα ημ ικδιείμ ηαζ δναζηδνζμπμζείηαζ χζηε 

κα ζοκεπζζημφκ μζ ενβαζίεξ. Δπζπθέμκ, ημ ικδιείμ ζοβηεκηνχκεζ ημ ιεβάθμ 

εκδζαθένμκ απμζημθχκ αθθμδαπχκ Πακεπζζηδιίςκ ηαζ ενεοκδηχκ, μζ μπμίμζ 

παναημθμοεμφκ ηζξ ελεθίλεζξ βφνς απυ ημ γήηδια ηδξ έπαοθδξ. 

 

 Ζ ρνιή Καξπηζηψηε, ν Ηεξφο Υψξνο ηεο Β΄ Δζλνζπλέιεπζεο ησλ Διιήλσλ 

θαη ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Άζηξνπο 

 
Σμ Ανπαζμθμβζηυ Μμοζείμ Άζηνμοξ ζηεβάγεηαζ ζημ ηηήνζμ ηδξ πνχδκ πμθήξ 

Κανοηζζχηδ. Πνυηεζηαζ βζα μζημδυιδια ηςκ ανπχκ ημο 19μο αζ. (1805), πμο 

ηαηαζηεοάζηδηε βζα κα θεζημονβήζεζ ςξ δζδαηηήνζμ ηδξ πμθήξ Κανοηζζχηδ ζημ 

Άζηνμξ, ζημ ιέζμκ ηδξ αυνεζαξ πθεονάξ αβνμηδπίμο - οπμζηαηζημφ  έηηαζδξ 50 

πενίπμο ζηνειιάηςκ πμο ακήηε ζημκ Γ. Κανοηζζχηδ. Μάθζζηα απμηεθμφζε  

πανάνηδια ηδξ ίδζαξ πμθήξ πμο είπε ακεβείνεζ μ ίδζμξ ζημκ Άβζμ Ηςάκκδ ημ έημξ 

1798. 

Ζ πμθή ημο Άζηνμοξ βνήβμνα ελεθίπεδηε ζε εηπαζδεοηζηυ ηέκηνμ ηδξ πενζμπήξ, 

εζδζηά ιεηά ημ λέζπαζια ημο Αβχκα ηδξ Παθζββεκεζίαξ ημ 1821. Λεζημονβμφζε δε 

ηαζ ςξ μζημηνμθείμ. Οζ ηαπκμδυπμζ ηαζ ηα ενιάνζα πμο ζχγμκηαζ ζημοξ 

ιακηνυημζπμοξ ημο  ζδιενζκμφ αφθεζμο πχνμο ημο Μμοζείμο είκαζ υ,ηζ απέιεζκε 

απυ ηα ιζηνά δςιάηζα ηςκ ιαεδηχκ. 

ημκ αφθεζμ πχνμ ηδξ εκ θυβς ζπμθήξ πναβιαημπμζήεδηε ημ 1823 δ Β΄ 

Δεκμζοκέθεοζδ ημο Άζηνμοξ. Δδχ ζοκηάπεδηε ηαζ ρδθίζηδηε ημ φκηαβια ημο 

Άζηνμοξ. H επίζδιδ έκανλδ ηςκ ενβαζζχκ ηδξ B‘ Eεκζηήξ οκέθεοζδξ έβζκε ζηζξ 

29 Mανηίμο οπυ ηδκ πνμεδνία ημο Πεηνυιπεδ Mαονμιζπάθδ. ηζξ 13 Aπνζθίμο ημο 

1823 δ Eεκμζοκέθεοζδ ρήθζζε ημ κέμ ακαεεςνδιέκμ φκηαβια ηδξ 

επακαζηαηδιέκδξ Eθθάδαξ πμο, επεζδή ααζίγεηαζ ζημ ζφκηαβια ηδξ Eπζδαφνμο, 

μκμιάζηδηε ―Nυιμξ ηδξ Eπζδαφνμο‖. ηζξ 18 Aπνζθίμο, αθμφ μνίζηδηε έδνα ηδξ 

δζμίηδζδξ δ Tνίπμθδ ηαζ απμθαζίζηδηε ζφβηθδζδ κέαξ Eεκμζοκέθεοζδξ ιεηά απυ 

ιζα δζεηία, δ B‘ Eεκζηή οκέθεοζδ ηςκ Eθθήκςκ έηθεζζε ηζξ ενβαζίεξ ηδξ ιε 

δζαηήνολδ πμο δζαζάθπζγε βζα ιζα αηυιδ θμνά ―ηδκ πμθζηζηήκ ηςκ Eθθήκςκ 

φπανλζκ ηαζ ακελανηδζίακ‖.  

Ζ πμθή ημο Άζηνμοξ ζηδ ζοκέπεζα πονπμθήεδηε απυ ημκ Ηιπναήι ημ 1826, 

υπςξ ηαζ αοηή ημο Αβίμο Ηςάκκδ, δ μπμία ιάθζζηα ηαηαζηνάθδηε μθμζπενχξ (ηαζ 

δεκ ζχγεηαζ). Χζηυζμ δ πμθή ημο Άζηνμοξ δζαζχεδηε ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα αθμφ 

ακαηαζκίζεδηε απυ ημκ ηθδνμκυιμ πζα ημο Γδιδηνίμο Κανοηζζχηδ, Πνμηυπζμ 

Κανοηζζχηδ, επακαθεζημφνβδζε ημ 1829.  
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ημκ πνμαφθζμ πχνμ ηδξ πμθήξ Κανοηζζχηδ, υπμο ηαζ έθααακ πχνα μζ ενβαζίεξ 

ηδξ B‘ Eεκζηήξ οκεθεφζδξ, πμθφ ανβυηενα, ημ έημξ 1899, ημπμεεηήεδηε 

ακαεδιαηζηή πθάηα πμο οπεκεοιίγεζ ζημοξ επζζηέπηεξ ηδκ ζενυηδηα ημο πχνμο. 

Σμ ίδζμ έημξ (1899) πενζήθεε δ πμθή Κανοηζζχηδ πθέμκ ζηδκ ζδζμηηδζία ημο 

Δθθδκζημφ Γδιμζίμο. Σμ «Μμοζείμκ Κανοηζζχηδ», επίζδιμ υκμια ηδξ πμθήξ 

ηαηά ηδκ επακαθεζημονβία ηδξ ημ 1829, θεζημφνβδζε ςξ Δθθδκζηυ  πμθείμ ςξ ημ 

1899 ιε μζημκμιζημφξ  πυνμοξ απυ ημ ηθδνμδυηδια Κανοηζζχηδ. διεζχκεηαζ υηζ 

«Μμοζείμ» ηαζ «πμθείμ», αεααίςξ, ήηακ μκμιαζίεξ ηαοηυζδιεξ ηαηά ηδκ ανπαία 

ακηίθδρδ, αθμφ μζ Μμφζεξ εεςνμφκηακ εευηδηεξ ηςκ Γναιιάηςκ ηαζ βεκζηά ηδξ 

παζδείαξ. ηδ ζοκέπεζα θεζημφνβδζε ςξ Δθθδκζηυ  πμθείμ (1899-1929), ςξ 

Ζιζβοικάζζμ (1929-1940), ςξ Αζηζηυ πμθείμ (1935), ςξ Γοικάζζμ-Λφηεζμ (1939-

1971). 

Παναπςνήεδηε ζηδκ Δθμνεία Ανπαζμηήηςκ απυ ημκ Γήιμ Άζηνμοξ ηαζ ιεηά απυ 

ζδιακηζηέξ επζζηεοέξ ηαζ ζοκηδνήζεζξ ιεηαηνάπδηε ζε Ανπαζμθμβζηυ Μμοζείμ ηδξ 

Κοκμονίαξ απυ ημκ Έθμνμ Ανπαζμηήηςκ η. Θ. πονυπμοθμ, ημ έημξ 1985. 

διεζςηέμκ υηζ μ  εζςηενζηυξ αφθεζμξ πχνμξ, έπεζ ιεηαηναπεί ζε ανπαζμθμβζηυ 

πάνημ ηαζ έηεεζδ. 

Σμ ιμοζείμ θζθμλεκεί ανπαζυηδηεξ απυ δζάθμνεξ εέζεζξ ηδξ Κοκμονίαξ ηαζ, 

ηαηελμπήκ, απυ ηδ νςιασηή έπαοθδ ημο Ζνχδδ Αηηζημφ ζηδ εέζδ «Δφα». Σμ  

Άνπαζμθμβζηυ Μμοζείμ Άζηνμοξ, έςξ ζήιενα παναιέκεζ ηθεζζηυ ιεηά απυ ημ 

ζεζζιυ ημο 2008 ζημ Λεςκίδζμ. 

 

 Ίδνοια Μκήιδ «Αγγειηθήο θαη Λεσλίδα Εαθείξε» 

 

Σμ ίδνοια ζοζηάεδηε ζηζξ 20 Νμειανίμο 1980 ηαζ απυ ημοξ ηονζυηενμοξ ζημπμφξ 

ημο είκαζ δ ιμνθςηζηή, πκεοιαηζηή ηαζ εηπμθζηζζηζηή ακάπηολδ ηςκ ηαημίηςκ ημο 

Άζηνμοξ. ημ ηηίνζμ ημο Πκεοιαηζημφ Κέκηνμο ζημ Άζηνμξ πναβιαημπμζμφκηαζ 

ηάεε είδμοξ πμθζηζζηζηέξ ηαζ ηαθθζηεπκζηέξ εηδδθχζεζξ, ζηεβάγμκηαζ ζφθθμβμζ ηαζ 

ζςιαηεία, βίκμκηαζ δζάθμνα ιαεήιαηα, θεζημονβεί ηζκδιαημβναθζηή θέζπδ ηαζ 

αζαθζμεήηδ.  

 

 Κάζηξν  ζην Παξάιην Άζηξνο 

Καηά ημοξ ζζημνζημφξ δ πνχηδ μζημδμιζηή θάζδ ημο ακάβεηαζ ζηδ ιεζαζςκζηή 

επμπή ηαζ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ πνχηδ Φναβημηναηία ζηδκ Πεθμπυκκδζμ (πενίμδμξ 

ιεηά ημ 1256 ι.Υ. οπυ ηδκ δβειμκία ημο πνίβηζπα Γμοθζέθιμο 

Βζθεανδμοζκμο (Castello de lla estella) ηαζ δζέιεκε ζ' αοηυ Δκεηυξ Γζμζηδηήξ. 

Μεηέπεζηα ζηα πνυκζα ηδξ Οεςιακζηή ηονζανπίαξ πενκά ζηα πένζα ηςκ ημφνηςκ 

ηαζ ημ 1465, ηαηά ημκ πνχημ Δκεημημονηζηυ πυθειμ, ημ ηάζηνμ παναδίδεηαζ ζημκ 

Δκεηυ δζμζηδηή ημο Ναοπθίμο, Christophoro de Priuli. Σα επυιεκα πνυκζα εζηάγεηαζ 

υηζ πανήηιαζε ηαζ μζ ιεζαζςκζηέξ μπονχζεζξ ηαηέννεοζακ. 

Σδκ πενίμδμ ηδξ Δθθδκζηήξ Δπακάζηαζδξ μζ ηνείξ αδεθθμί Εαθεζνυπμοθμζ 

(Πακαβζχηδξ ή Άημονμξ, Ηςάκκδξ ηαζ Διιακμοήθ), εφπμνμζ έιπμνμζ ημο 

ελςηενζημφ ιε ηαηαβςβή απυ ημκ Αβζάκκδ, απμθάζζζακ κα επζζηνέρμοκ ζηδκ 

παηνίδα ηαζ κα ζοιιεηάζπμοκ εκενβά ζημκ αβχκα βζα ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ 

Δθθάδαξ. Σμ 1824 μ Πακαβζχηδξ Εαθεζνυπμοθμξ πμο δβείηαζ πθέμκ (ςξ 

ζηναηζςηζηυξ ανπδβυξ) ηδξ Κοκμονίαξ ακαθαιαάκεζ ιαγί ιε ηα αδέθθζα ημο ηδκ 

https://el.wikipedia.org/wiki/1465
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8D%CF%80%CE%BB%CE%B9%CE%BF


ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ 2020 -2024  – ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΟ 

57 

 

ακαηαηαζηεοή ημο ενεζπςιέκμο Φνμονίμο ιε ζπέδζα αθθμδαπχκ ζηναηζςηζηχκ. 

Πνμααίκεζ ζε ακαηαηαζηεοέξ ηαζ άνηζεξ μπονχζεζξ, ιεηαηνέπμκηάξ  ημ ζε 

ζδιακηζηή ζηναηζςηζηή αάζδ ηςκ επακαζηαηδιέκςκ Κοκμονζαηχκ, έπμκηαξ ημκ 

έθεβπμ υθδξ ηδξ πενζμπήξ ηυζμ ζηδκ Θονεαηζηή πεδζάδα ηαζ ηδκ αηημβναιιή υζμ 

ηαζ ζηζξ μνεζκέξ δζααάζεζξ ημο Πάνκςκα. Μάθζζηα εκηυξ ημο Φνμονίμο πηίγμκηαζ 

ηαζ μζ ηνείξ μπονέξ ηαημζηίεξ ηςκ αδεθθχκ Εαθεζνυπμοθςκ. ηζξ 5-6 Αοβμφζημο 

1826, ημ κευηεοηημ θνμφνζμ ημο Εαθεζνυπμοθμο οπεναζπίγεηαζ επζηοπχξ ηδκ 

Θονέα απυ ηα ζηναηεφιαηα ημο Ηιπναήι.  

 Σν Ληκάλη ηνπ Αγίνπ Αλδξέα 

Γναθζηυ θζιάκζ ζε απυζηαζδ 3 πζθζμιέηνςκ απυ ημ πςνζυ ιε εέα ημ Μονηχμ 

πέθαβμξ. Καεανή εάθαζζα βζα υθεξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ. Γίπθα ζηδκ εάθαζζα 

οπάνπεζ ημ «κδζί ημο Αβίμο Ακδνέα» υπμο ηακείξ ιπμνεί κα δεζ ενείπζα 

ηοηθχπεζμο ηείπμοξ πμο ακήημοκ ζφιθςκα ιε ηζξ ιανηονίεξ ζηδκ ανπαία πυθδ 

Ακεήκδ. χγμκηαζ ηιήιαηα απυ ημκ ελςηενζηυ πενίαμθμ ιε πφνβμοξ ημο 5μο-4μο 

αζχκαξ. π.Υ.  

 

Παναηάης πανμοζζάγμκηαζ υθμζ μζ  ανπαζμθμβζημί  πχνμζ, ικδιεία ηαζ ζζημνζημί ηυπμζ 

ημο Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ, παναηηδνζζιέκα ιε ΦΔΚ απυ ημ Τπμονβείμ 

Πμθζηζζιμφ. 

 ΦΔΚ 127 Β΄/8.8.1946 (ΤΑ 47192/1433/11.6.1946) Υαναηηδνζζιυξ ςξ ζζημνζημφ 

ικδιείμο ημο «ελ Άζηξεη Γηδαθηεξίνπ...φπνπ ζπλήιζε ελ έηεη 1823 ε Β΄ Δζληθή 

πλέιεπζεο ηνπ Έζλνπο» 

 ΦΔΚ 204 Β΄/21.9.1953 (ΤΑ 26120/1194/17.8.1953) Υαναηηδνζζιυξ ςξ ζζημνζηυ 

δζαηδνδηέμ ικδιείμ ημκ «εν ΑγίωΠέηπω Κςνοςπίαρ Πύπγον Σπικαλίηη». 

 ΦΔΚ 54 Β΄/25.2.1958 (ΤΑ 16875/694/7.2.1958) Υαναηηδνζζιυξ ςξ 

ανπαζμθμβζημφ πχνμο ηδξ πενζμπήξ ημο θυθμο «Καζηξάθη» πενζθένεζαξ 

Κμζκυηδημξ Μειηγνχο Κοκμονίαξ, εηηάζεςξ 35 πενίπμο ζηνειιάηςκ. 

 ΦΔΚ 199 Β΄/11.5.1960 (ΤΑ 25344/1499/11.4.1960) Υαναηηδνζζιυξ ςξ 

ανπαζμθμβζημφ πχνμο «ηδκ πενζμπήκ ηδκ ηαθμφιεκδκ Διιεληθφ ή Σεηρηφ ηδκ 

εονζζηυιεκδ εζξ ηα μνεζκά ηδξ Θονέαξ ηαζ άκςεεκ ηδξ απυ Άζηνμοξ εζξ Σνίπμθζκ 

μδμφ». 

 ΦΔΚ199 Β΄/11.5.1960 (ΤΑ 147099/8654/11.4.1960) ) Υαναηηδνζζιυξ ςξ 

ανπαζμθμβζημφ πχνμο «ηδξ πενζμπήξ «Κνπηξί» ημο πςνίμο Αβίμο Ηςάκκμο 

Κοκμονίαξ, εενζκήκέδνακ ημο Άζηνμοξ, έκεα εθεζημφνβδζεκ δ ζζημνζηή πμθή 

Κανοηζζχηδ εκ έηεζ 1798» 

 ΦΔΚ 199 Β΄/11.5.1960 (ΤΑ 12099/779/11.4.1960) ) Υαναηηδνζζιυξ ςξ 

ανπαζμθμβζημφ πχνμο ηδξ πενζμπήξ «εκηυξ ηςκ ηεζπχκ....ηείιεκδκ εζξ εέζζκ Νεζί 

Παξαιίαο Αγίνπ Αλδξένπ Κπλνπξίαο ηαζ εονζζηυιεκδκ εζξ απυζηαζζκ 3.500 

πενίπμο ιέηνςκ εη ημο πςνίμο» 

http://astrosparalio.gr/?p=singlearticle&id=612
http://astrosparalio.gr/?p=singlearticle&id=612
http://astrosparalio.gr/?p=singlearticle&id=612
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 ΦΔΚ 473 Β΄/17.12.1962 (ΤΑ 15904/24.11.1962) Υαναηηδνζζιυξ ςξ 

ανπαζμθμβζηχκ πχνςκ:   

1) Δνείπζα Μνλήο ηδξ Κάησ Παλαγηάο δελζά ηδξ διζμκζηήξ μδμφ ηδξ 

θενμφζδξ εη ημο Αγίνπ Αλδξένπ εηο Πξαζηφλ,  

2) Δνείπζα ηδξ εηηθδζίαξ ημο Αγίνπ Αζαλαζίνπ ελ Πξαζηψ,  

3) Δνείπζα εηηθδζίαξ ηδξ Θενηφθνπ (Μεηξνπφιεσο) ελ Πξαζηψ,  

4) Σμπμεεζία «Κνιφλεο» ηδξ πενζμπήξ ηδξ Μνλήο Λνπθνχο. 

5) Νατδνζμκ ημο Δοαββεθζζιμφ ιεηά ημο παναηείιεκμο πφνβμο ημο Μεημπίμο 

ηδξ Μνλήο Οξζνθσζηάο πανά ημκ Άγηνλ Αλδξέαλ Άζηνμοξ 

6) Μνλή Αγίνπ Γεκεηξίνπ Ρενληελνχ πανά ηδκ ιμκήκ Ονεμηςζηάξ 

7) Ζ Μνλή Καξπάο πανά ημκ Πξαζηφλ 

8) Ζ Δηηθδζία Αγίνπ Νηθνιάνπ εκ Πξαζηψ 

9) Ζ Δηηθδζία Αγίνπ Γεκεηξίνπ εκ Πξαζηψ 

10) Ζ Δθθιεζία Σαμηαξρψλ ελ Πξαζηψ 

11) Σμ Αξρνληηθφλ Υαηδεπαλαγηψηνπ ελ Πξαζηψ 

12) Σμ Αξρνληηθφλ Καξακάλνπ (ηνπ έηνπο 1798) ελ Πξαζηψ. 

13) Ζ θξήλε Μεξίθα (ηνπ έηνπο 1740) ελ Πξαζηψ 

14) Καεμθζηυκ ηδξ άθθμηε Μνλήο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ εηο ζέζηλ Κνληνλά 

(κεηαμχ Πξαζηνχ θαη Καζηαλίηζεο) 

 ΦΔΚ 605 Β΄/16.9.1965 (ΤΑ 16307/9.9.1965) Υαναηηδνζζιυξ ςξ ανπαζμθμβζηχκ 

πχνςκ:  α) Σα εηο Παξάιηνλ Άζηξνο Αξρ. Σείρε, σο θαη ηνλ Πχξγνλ 

Εαθεηξφπνπινπ, ςξ ιάνηονεξ ζδιακηζηχκ ζζημνζηχκ ζοιαάκηςκ ιε γχκδκ 

αζθαθείαξ υθδκ ηδκ αναπχδδ πενζυκδζμκ ηδκ απμηαθμφιεκδκ «Νδζί» εθ‘ ήξ 

ηαφηα ίδνοκηαζ, β) Μεηφρηνλ ηεο Μνλήο Οξζνθσζηάο πανά ημκ Άβζμκ Ακδνέακ 

Άζηνμοξ Κοκμονίαξ, έκεα ιμκυηθζημκκατδνζμκ ημο 1714 επ‘ μκυιαηζ 

Δοαββεθζζιμφ ηδξ Θεμηυημο έπμκ εζςηενζηχξ ημζπμβναθίαξ ημο 18μο αζχκ. ηαζ 

Πφνβμξ ημο 1715 

 ΦΔΚ 60 Β΄/5.2.1966 (ΤΑ 21585/13.1.1966) Υαναηηδνζζιυξ ςξ ζζημνζηχκ 

ικδιείςκ ηαζ ανπαζμθμβζηχκ πχνςκ:  Α΄ςξ ζζημνζηά ικδιεία α) ηελ Μνλή Αγίαο 

Σξηάδνο εηο ηελ πεξηνρήλ Μειηγνχο Κπλνπξίαο α) Σμ κατδνζμκ ημο Αγίνπ 

Θενδψξνπ, ιε ημζπμβναθίεξ ημο 15μο αζχκμξ εκ ηδ πενζθενεία Πιαηάλνπ 

Κοκμονίαξ, β) Ζ εηηθδζία ηδξ Μεηακνξθψζεσο (ααζζθζηή ιεηά ηνμφθθμο) εζξ ηδκ 

αοηήκ πενζθένεζακ δ) Ζ εηηθδζία ηδξ Παλαγίαο «έιιαο» ιε ημζπμβναθίεξ ημο 

1528 εζξ ηδκ ςξ άκς πενζθένεζακ. 
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 ΦΔΚ 429 Β΄/8.7.1966 (ΤΑ 11707/14.6.1966) Υαναηηδνζζιυξ ςξ ανπαζμθμβζηχκ 

πχνςκ ηαζ ζζημνζηχκ ικδιείςκ «Ο Πχξγνο ηνπ Καςακπφιε (Καςάκπειε) εηο 

ην ρσξίνλ Καζηάληηζα Κπλνπξίαο» 

 ΦΔΚ 352 Β΄/31.5.1967 (ΤΑ 10977/16.05.1967) Υαναηηδνζζιυξ ςξ ζζημνζηχκ 

ικδιείςκ ηθπ: ...Απμθαζίγμιεκ υπςξ παναηηδνζζεμφκ ςξ ζζημνζηά δζαηδνδηέα 

ικδιεία ηαζ ηυπμζ πανμοζζάγμκηεξ ζδζαίηενμκ θοζζηυκ ηάθθμξ ή εκδζαθένμκηεξ 

απυ απυρεςξ ανπζηεηημκζηήξ ή ζζημνζηήξ ηαηά πενζθενείαξ ςξ αημθμφεςξ 

...ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ 1. Σν ρσξίνλ Καζηάληηζα κεηά ηεο γχξσζελ πεξηνρήο. 

 ΦΔΚ 793 Β΄/20.8.1977 (ΤΑ Φ.31/45625/5207/18.7.1977) Πενί ηδνφλεςξ πχνμο 

ηδξ ιάπδξ ηςκ Βεναέκςκ ςξ ζζημνζημφ ηυπμο. «Δβηνίκμιεκ ημκ παναηηδνζζιυκ 

ηνπ ρψξνπ ηεο κάρεο Βεξβέλσλ ςξ ζζημνζημφ ηυπμο, θυβς ηδξ ακαιθζαυθμο 

ζζημνζηυηδηάξ ημο ηαζ πνμξ απμθοβήκ ηδξ πεναζηένς αθθμζχζεςξ». 

 ΦΔΚ 250 Β΄/14.3.1979 (ΤΑ ΛiΦ05/3641/90/19.1.1979) Πενί παναηηδνζζιμφ σο 

αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο παξαιίαο Αγίνπ Αλδξένπ Κπλνπξίαο. 

«Σνμπμπμζμφιε ηδκ ΤΑ 12099/779/11.4.1960 (ΦΔΚ 199/Β/11.5.60) ηαζ 

παναηηδνίγμοιε σο αξραηνινγηθφ ρψξν, νιφθιεξε ηελ πεξηνρή παξαιίαο 

Αγίνπ Αλδξέα Κπλνπξίαο πμο μνίγεηαζ απυ ηα ανπαία ηείπδ, ιε γχκδ 

πνμζηαζίαξ πθάημοξ 50 ιέηνςκ έλς απυ αοηά ηαζ ζε υθμ ημ ιήημξ ημοξ, 

ζφιθςκα ιε ηα ζοκδιιέκα ημπμβναθζηά ζπέδζα ανζε. 947-9 ηδξ Γκζδξ 

Ακαζηδθχζεςξ ΤΠΠΔ». 

 ΦΔΚ 527 Β΄/31.5.1979 (ΤΑ 21122/807/4.5.1979) Πενί ηδνφλεςξ ζζημνζηχκ μζηζχκ 

ζηα Βέξβελα Κπλνπξίαο. « Υαναηηδνίγμοιε ςξ δζαηδνδηέα ηα ελήξ ηηίνζα: α) 

Πχξγνο Αδξαρηά, α) Πχξγνο Μάληαινπ, β) Οηθία Απγνπζηή ζηα Βέναεκα 

Κοκμονίαξ, βζαηί έπμοκ παναδμζζαηυ παναηηήνα ηαζ ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ κεχηενδ 

ζζημνία ημο ηυπμο.» 

 ΦΔΚ 470 Β΄/9.5.1980 (ΤΑ ΒΓ/Φ30/9292/256/30.4.1980) Πενί ηδνφλεςξ ςξ 

δζαηδνδηέαξ ηδξ Η.Μ. Λμοημφξ ζημ Ν. Ανηαδίαξ. «Υαναηηδνίγμοιε ςξ ζζημνζηυ 

δζαηδνδηέμ ικδιείμ ιε γχκδ πνμζηαζίαξ 200 ι. βφνς απυ αοηήκ ηελ Η. Μνλή 

Λνπθνχο πνπ βξίζθεηαη ζηα Γ. ηεο θνηλφηεηαο Άζηξνπο, επαξρίαο 

Κπλνπξίαο, λνκνχ Αξθαδίαο, γηαηί είλαη αμηφινγν ζχλνιν δηψξνθσλ θαη 

ηξηψξνθσλ θειιηψλ κε Καζνιηθφζην θέληξν, ημ μπμίμ είκαζ ζφκεεημξ 

ηεηναηίμκζμξ καυξ ημο 17μο αζχκα ιε ςηηάπθεονμ ηνμφθθμ, ηαηάβναθμξ ιε 

ημζπμβναθίεξ, πθμφζζμ ηεναιμπθαζηζηυ δζάημζιμ ηαζ θμνδηέξ εζηυκεξ ημο 17μο 

αζχκμξ» 

 ΦΔΚ 329 Β΄/8.6.1981 (ΤΑ Β1/Φ30/25563/673/15.5.1981) Πενί ηδνφλεςξ Ηεξάο 

Μνλήο Παιαηνπαλαγηάο ζημ Άζηνμξ Κοκμονίαξ ημο Νμιμφ Ανηαδίαξ. 

«Υαναηηδνίγμιεκ ηδκ Ηενά Μμκή Παθαζμπακαβζάξ, πμο ανίζηεηαζ 4 πζθζυιεηνα ΝΓ 

ημο Άζηνμοξ ηδξ επανπίαξ Κοκμονίαξ ημο Νμιμφ Ανηαδίαξ, ςξ ζζημνζηυ 

δζαηδνδηέμ ικδιείμ ιε γχκδ πνμζηαζία 100 ι. βφνς ημο, δζυηζ απμηεθεί αλζυθμβμ 

δείβια ηδξ ιεηααογακηζκήξ ιμκαζηδνζαηήξ  ανπζηεηημκζηήξ ηαζ ημ ηαεμθζηυ ηδξ 

θένεζ αλζυθμβμ ηέιπθμ ιε θμνδηέξ εζηυκεξ ηςκ ιμκαπχκ Νζημδήιμο ηαζ 

Κοδςκζάημο» 
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 ΦΔΚ 703 Β΄/17.11.1981 (ΤΑ Β1/Φ30/62304/1495/16.10.1981) Πενί 

παναηηδνζζιμφ ημο Ηεξνχ Νανχ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζηνλ νηθηζκφ Πξαζηφο 

ηδξ Κοκμονίαξ ημο Νμιμφ Ανηαδίαξ ςξ ζζημνζηυ δζαηδνδηέμ ικδιείμ ιε γχκδ 

πνμζηαζίαξ 20ι βφνς ημο. Ο καυξ είκαζ ιμκυπςνμξ ιε δίννζπηδ ζηέβδ ηαζ ηηζζηυ 

ηέιπθμ ζημοξ ημίπμοξ ημο ζενμφ δζαζχγεζ ημζπμβναθίεξ θασηήξ ηεπκμηνμπίαξ» 

 ΦΔΚ 72 Β΄/19.2.1982 (ΤΑ Β1/Φ30/82232/1884/27.1.1982) Κήνολδ Ηεξνχ Νανχ 

Αγ. Ησάλλε Θενιφγνπ ζηε ζέζε Θενιφγνο Κπλνπξίαο ςξ ζζημνζημφ 

δζαηδνδηέμο ικδιείμο. «...απμθαζίγμοιε: κα ηδνοπεεί ν Ηεξφο Ναφο Αγ. Ησάλλε 

Θενιφγνπ ζηε ζέζε Θενιφγνο Κπλνπξίαο, Νμιμφ Ανηαδίαξ ςξ ζζημνζηυ 

δζαηδνδηέμ ικδιείμ. Ο καυξ είκαζ εββεβναιιέκμξ ζηαονμεζδήξ ιε μηηάπθεονμ 

ελςηενζηυ ηνμφθμ ηαζ είκαζ ηαηάβναθμξ εζςηενζηά ιε ημζπμβναθίεξ θασηήξ 

ηεπκμηνμπίαξ πμο ζζημνήεδηακ ζφιθςκα ιε ηδκ ηηδημνζηή επζβναθή ημ έημξ 1754 

απυ ημκ «ζενέα» Γεχνβζμ Κμοθζδά ηαζ ημκ οζυ ημο Πακαβζχηδ». 

 ΦΔΚ 148 Β΄/5.4.1982 (ΤΑ Β1/Φ30/10291/206/18.3.1982) Υαναηηδνζζιυξ ημο 

Ηεξνχ Νανχ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζηνλ νηθηζκφ Αγ. Ησάλλεο Ν. Αξθαδίαο ςξ 

ζζημνζημφ δζαηδνδηέμο ικδιείμο. «Υαναηηδνίγμοιε ημκ Ηενυ Ναυ ημο Αβίμο 

Γεςνβίμο, πμο ανίζηεηαζ ζημκ μζηζζιυ Άβζμξ Ηςάκκδξ ηδξ Δπανπίαξ Κοκμονίαξ ημο 

Νμιμφ Ανηαδίαξ ςξ ζζημνζηυ δζαηδνδηέμ ικδιείμ ιε γχκδ πνμζηαζίαξ 10ι. βφνς 

ημο. Ο καυξ πμο ημπμεεηείηαζ ζημοξ ιεηααογακηζκμφξ πνυκμοξ, είκαζ ζηαονμεζδήξ 

ιε πθάβζμοξ πμνμφξ αβζμνείηζημο ηφπμο, ιε ςηηάβςκμ ηνμφθθμ ηαζ ιεηαβεκέζηενμ 

κάνεδηα ζηα δοηζηά. ημ εζςηενζηυ ημο δζαηνίκμκηαζ ίζπδ ημζπμβναθζχκ. Σμ 

δάπεδυ ημο είκαζ ζηνςιέκμ ιε πθάηεξ απυ ζιάθημ, πμθθέξ απυ ηζξ μπμίεξ θένμοκ 

ακάβθοθεξ παναζηάζεζξ». 

 ΦΔΚ 176 Β΄/21.4.1982 (ΤΑ ΑΡΥ/Β1/Φ30/10292/204/6.4.1982) Υαναηηδνζζιυξ 

ημο ζενμφ Ναμφ ζημκ μζηζζιυ Άβζμξ Ηςάκκδξ Ν. Ανηαδίαξ ςξ ζζημνζημφ 

δζαηδνδηέμο ικδιείμο. «Υαναηηδνίγμοιε ημκ Ηεξφ Ναφ ηνπ Πξνδξφκνπ πνπ 

βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκφ Άγηνο Ησάλλεο ηδξ επανπίαξ Κοκμονίαξ ημο Νμιμφ 

Ανηαδίαξ, ςξ ζζημνζηυ δζαηδνδηέμ ικδιείμ ιε γχκδ πνμζηαζίαξ 10ι. βφνς ημο. Ο 

καυξ είκαζ ζηαονμεζδήξ, ηεηναηζυκζμξ ιε μηηαβςκζηυ ηνμφθμ ηαζ ιεηαβεκέζηενμ 

κάνεδηα. φιθςκα ιε ζζημνζηά δεδμιέκα ηαζ αάζεζ ανπζηεηημκζηχκ ζημζπείςκ 

ζοκάβεηαζ υηζ μ καυξ είκαζ ηηίζια ιεηααογακηζκχκ πνυκςκ». 

 ΦΔΚ 316 Β΄/31.5.1982 (ΤΑ Β1/Φ30/23613/512/27.4.1982) Υαναηηδνζζιυξ ηδξ 

νηθίαο Αζαλαζίνπ Γηακαληφγηαλλε ζηε Μειηγνχ Κπλνπξίαο Ν. Αξθαδίαο, ςξ 

ζζημνζημφ δζαηδνδηέμο ικδιείμο. «Υαναηηδνίγμοιε ηδκ μζηία ζδζμηηδζίαξ 

Αεακαζίμο Γζαιακηυβζακκδ ζηδ Μεθζβμφ Κοκμονίαξ ημο Ν. Ανηαδίαξ, ςξ ζζημνζηυ 

δζαηδνδηέμ ικδιείμ, βζαηί απμηεθεί ακηζπνμζςπεοηζηυ δείβια ηδξ ανπζηεηημκζηήξ 

ηδξ μνεζκήξ Πεθμπμκκήζμο». 

 ΦΔΚ 537 Β΄/13.9.1983 (ΤΑ Β1/Φ30/38870/844/9.12.1983) Υαναηηδνζζιυξ ηδξ 

νηθίαο ηδηνθηεζίαο Αθψλ Υξηζηνθίιε ζηα Άλσ Γνιηαλά Κπλνπξίαο ςξ 

ζζημνζημφ δζαηδνδηέμο ικδιείμο. «Υαναηηδνίγμοιε ηδκ μζηία ζδζμηηδζίαξ αδεθθχκ 

Υνζζημθίθδ ζημκ μζηζζιυ Άκς Γμθζακά επανπίαξ Κοκμονίαξ κμιμφ Ανηαδίαξ ςξ 

ζζημνζηυ δζαηδνδηέμ ικδιείμ, δοκάιεζ ημο άνενμο 52 ημο Κ.Ν. 5351/31 «πενί 

ανπαζμηήηςκ», βζαηί ζημ ζπίηζ αοηυ μπονχεδηε μ αβςκζζηήξ ηδξ Δπακάζηαζδξ ημο 
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1821 «Νζηδηανάξ μ Σμονημθάβμξ» ζηδ ιάπδ ηςκ Γμθζακχκ ηαζ βζ‘ αοηυ ημ θυβμ 

είκαζ βκςζηυ σο «Σακπνχξη ηνπ Νηθεηαξά». Ζ μζηία ανίζηεηαζ ζε πενίμπηδ ηαζ 

ζηναηδβζηή εέζδημο μζηζζιμφ, απμηεθεί παναηηδνζζηζηυ δείβια μπονάξ ηαημζηίαξ 

ηδξ πενζμπήξ. 

 ΦΔΚ 225 Β΄/10.4.1984 (ΤΑ Α1/Φ05/11323/407/10.3.1984) Κήνολδ ςξ 

αξραηνινγηθνχ ρψξνπ Κνηλφηεηαο Αγίαο νθίαο Κπλνπξίαο Ν. Αξθαδίαο. 

«Γζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ πνμζηαζία ηςκ ανπαίςκ ηδξ πενζμπήξ ηδνφζζμοιε 

ςξ ανπαζμθμβζηυ πχνμ ηδκ πενζμπή ηδξ Κμζκυηδηαξ Αβίαξ μθίαξ Κοκμονίαξ Ν. 

Ανηαδίαξ, επεζδή πνυηεζηαζ βζα αξραίν λεθξνηαθείν, ζφιθςκα ιε ημ 

ημπμβναθζηυ δζάβναιια, πμο μνίγεηαζ απυ ηζξ παναηάης ζοκηεηαβιέκεξ: .......» 

 ΦΔΚ 836 Β΄/20.11.1984 (ΤΑ Β1/Φ30/26891/512/20.5.1984) Υαναηηδνζζιυξ ηδξ 

Ηεξάο Μνλήο Πξνδξφκνπ ζηελ Κνηλ. Πεξδηθφβξπζεο Κπλνπξίαο Ν. Αξθαδίαο 

ηαζ ημο ιεημπζμφ ςξ ζζημνζηχκ δζαηδνδηέςκ ικδιείςκ. «Υαναηηδνίγμοιε ςξ 

ζζημνζηά δζαηδνδηέα ικδιεία: Α) ηελ Ηεξά Μνλή Πξνδξφκνπ ζηδκ Κμζκυηδηα 

Πενδζηυανοζδξ Κοκμονίαξ Ν. Ανηαδίαξ, πμο απμηεθείηαζ απυ ηνζχνμθμ 

ζοβηνυηδια ηεθζχκ ζε ζπήια Π πμο ηθείκεηαζ ιπνμζηά απυ ζζυβεζα πηένοβα ηαζ 

ημ ηαεμθζηυ πμο δζαηδνεί ιυκμ ηιήια απυ ηδκ ανπζηή ημο ηυβπδ ηαζ ηδκ ηυβπδ ηδξ 

πνμεέζεςξ ιε ημζπμβναθίεξ ημο 18μο αζχκα. ε δζάθμνα ζδιεία ηδξ ιμκήξ 

οπάνπμοκ εκημζπζζιέκα ζε δεφηενδ πνήζδ βθοπηά Βογακηζκχκ πνυκςκ. Β) Σν 

κεηφρη ηεο Μνλήο ζηα κυηζα ημο πςνζμφ πμο απμηεθείηαζ απυ δζχνμθμ 

ζοβηνυηδια ζε ζπήια Π πμο πενζθαιαάκεζ μνεμβχκζα αοθή. Πνμζημθθδιέκδ ζημ 

ζοβηνυηδια, ζηδ ΝΓ βςκία ημο ήηακ δ εηηθδζία απυ ηδκ μπμία ζχγμκηαζ ιυκμ 

ιενζηά θείρακα ημίπςκ. Εχκδ πνμζηαζίαξ μνίγεηαζ 10ι. βφνς ημο ζημ ηαεέκα.» 

 ΦΔΚ 596 Β΄/2.10.1985 (ΤΑ Φ30/37852/871/8.12.1985) Υαναηηδνζζιυξ καμφ ζηδ 

εέζδ «Παιηφραλν» ηεο Κνηλφηεηαο Βεξβέλσλ Ανηαδίαξ, ςξ ζζημνζημφ 

δζαηδνδηέμο ικδιείμο. «Υαναηηδνίγμοιε ημ καυ ιμκυπςνμ, ηαιανμζηέπαζημ, 

ηηζζιέκμ ιε ανβμθζεμδμιή ηαζ θαλεοημφξ θίεμοξ ζηζξ βςκίεξ, ηηίζια 

ιεηααογακηζκχκ πνυκςκ»  

 ΦΔΚ 820 Β΄/31.12.1985 (ΤΑ Β1/Φ30/55509/1168/4.12.1985) Υαναηηδνζζιυξ 

ηνδκχκ ζημκ Άβζμ Πέηνμ Κοκμονίαξ, ςξ ζζημνζηχκ δζαηδνδηέςκ ικδιείςκ. 

«Υαναηηδνίγμοιε ςξ ζζημνζηά δζαηδνδηέα ικδιεία ηζξ ηξείο θξήλεο επνρήο 

Σνπξθνθξαηίαο πμο ανίζημκηαζ ζημκ νηθηζκφ Αγίνπ Πέηξνπ Κπλνπξίαο ημο Ν. 

Ανηαδίαξ. Πνυηεζηαζ βζα ηηίζιαηα ηαιανμζηέπαζηα ιε δίννζπηδ ελςηενζηά ζηέβδ, 

ιεβάθμ πεηαθυιμνθμ άκμζβια ηαζ ηηζζηά πεγμφθζα, επζιεθδιέκδξ βεκζηά 

ηαηαζηεοήξ. 

 ΦΔΚ 780 Β΄/10.10.1989 (ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Β1/Φ30/40265/706/29.9.1989) 

Υαναηηδνζζιυξ ςξ ζζημνζημφ δζαηδνδηέμο ικδιείμο ημο Η. Νανχ ηνπ Σηκίνπ 

Πξνδξφκνπ ζηελ Κνηλφηεηα Βεξβέλσλ ηδξ επανπίαξ Κοκμονίαξ ημο Νμιμφ 

Ανηαδίαξ. «Υαναηηδνίγμοιε ςξ ζζημνζηά δζαηδνδηέμ ικδιείμ ημκ Η. Ναυ ημο Σζιίμο 

Πνμδνυιμο πμο ανίζηεηαζ ζηδκ Κμζκυηδηα Βεναέκςκ ηδξ επανπίαξ Κοκμονίαξ ημο 

Νμιμφ Ανηαδίαξ. Ο καυξ είκαζ ιμκυπςνμξ, ηνίημβπμξ ιεηά ηνμφθμο. ηδ δοηζηή 

πθεονά έπεζ ακεβενεεί ζε κεχηενμοξ πνυκμοξ επζιήηδξ κάνεδηαξ. ηδ αυνεζα 



ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ 2020 -2024  – ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΟ 

62 

 

πθεονά ημο κάνεδηα ορχκεηαζ ηςδςκμζηάζζμ ιε επζβναθέξ ηαζ ιε πνμκμθμβίεξ 

1861 ηαζ 1888. Ο καυξ είκαζ ιεηααογακηζκήξ επμπήξ» 

 ΦΔΚ 780 Β΄/10.10.1989 (ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Β1/Φ30/ 40266/703/22.9.1989) 

Ακαημίκςζδ αξραίνπ κλεκείνπ (Η. Ναφο Αγίνπ Γεσξγίνπ) (Μεηφρη Μνλήο 

Παιαηνπαλαγηάο), ζηδκ Κμζκυηδηα Άζηνμοξ ηδξ επανπίαξ Κοκμονίαξ ημο 

Νμιμφ Ανηαδίαξ. «....ακαημζκχκμοιε υηζ είκαζ ανπαίμ ικδιείμ μ Η. Ναυξ Αβίμο 

Γεςνβίμο (Μεηυπζ ηδξ Μμκήξ Παθαζμπακαβζάξ), πμο ανίζηεηαζ ζηδκ Κμζκυηδηα 

Άζηνμοξ ηδξ επανπίαξ Κοκμονίαξ ημο Νμιμφ Ανηαδίαξ. Ο Ναυξ είκαζ 

ιμκυπςνδ ηαιανμζηέπαζηδ ααζζθζηή, ιε διζελαβςβζηή αρίδα ζενμφ. 

Δζςηενζηά δζαηδνεί ημζπμβναθίεξ, ζηδκ μνμθή ηαζ ζηδκ ηυβπδ, αογακηζκχκ 

πνυκςκ (πζεακχξ 13μο αζχκα). Διπνυξ απυ ηδκ είζμδμ (δοηζηά) δζαηνίκμκηαζ 

ζπανάβιαηα ιςζασημφ δαπέδμο παθαζμπνζζηζακζημφ ικδιείμο. Σμ ικδιείμ 

ιπμνεί κα πνμκμθμβδεεί ζηα αογακηζκά πνυκζα». 

 ΦΔΚ 812 Β΄/3.10.1991 (ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Β1/Φ30/ 20455/354/23.2.1991) Κήνολδ 

ςξ ικδιείμο ημο Η.Ν. Αγίνπ Γεσξγίνπ Δλδχζζελαο Κοκμονίαξ. 

«Κδζφζζεηαζ ςξ ζζημνζηά δζαηδνδηέμ ικδιείμ δ Μμκή Αβίμο Γεςνβίμο 

Δκδφζζεκαξ, ηδξ επανπίαξ Κοκμονίαξ, ημο Νμιμφ Ανηαδίαξ, ζημ ζφκμθμ ηδξ 

ιε γχκδ πνμζηαζίαξ 30ι. βφνς ημο. Σμ ηαεμθζηυ είκαζ καυξ ιμκυπςνμξ 

ηαιανμζηέπαζημξ ιε διζηοηθζηή ηυβπδ Ηενμφ πμο ελςηενζηά δζαημζιείηαζ ιε 

ημλςηέξ εζμπέξ. Γζαηδνείηαζ επίζδξ έκα απυ ηα ηεθθζά, δ ιεβάθδ ημλμηή πφθδ 

ημο πενζαυθμο ηαζ θζευηηζζηδ ηνήκδ θασηήξ ανπζηεηημκζηήξ. Υνμκμθμβείηαζ ζημ 

18μ-19μ αζχκα». 

 ΦΔΚ 470 Β΄/29.6.1993 (ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Β1/Φ30/ 27482/536/16.6.1993) 

Υαναηηδνζζιυξ νηθίαο Παλ. &Αλη. Δπζπκίνπ ζηελ Οξεηλή Μειηγνχ, επαξρία 

Κπλνπξίαο Ννκνχ Αξθαδίαο, ςξ ζζημνζημφ δζαηδνδηέμο ικδιείμο. 

«Υαναηηδνίγμοιε ηδκ μζηία Δοεοιίμο πμο ανίζηεηαζ ζηδκ Ονεζκή Μεθζβμφ 

επανπίαξ Κοκμονίαξ, ημο Νμιμφ Ανηαδίαξ ςξ ζζημνζηυ δζαηδνδηέμ ικδιείμ. 

Πνυηεζηαζ βζα παναηηδνζζηζηυ δείβια ηδξ παναδμζζαηήξ ημπζηήξ ανπζηεηημκζηήξ 

ηςκ ανπχκ ημο 19μο αζχκα. Γελζά ηδξ εφναξ εζζυδμο ζχγεζ εκημζπζζιέκδ πθάηα ιε 

επζβναθή πμο ακαβνάθεζ έημξ 1818» 

 ΦΔΚ 538 Β΄/21.6.1995 (ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/1493/26916/23.5.1995) Υαναηηδνζζιυξ 

ςξ ζζημνζημφ δζαηδνδηέμο ικδιείμο ηδξ παθζάξ ανφζδξ ζηελ Κνηλφηεηα Αγ. 

νθίαο ηνπ Ννκνχ Αξθαδίαο. «Υαναηηδνίγμοιε ςξ ζζημνζηυ δζαηδνδηέμ ικδιείμ 

ηδκ παθαζά ανφζδ ζηδκ Κμζκυηδηα Αβ. μθίαξ ημο Ν. Ανηαδίαξ, βζαηί ιε ηδκ 

αλζυθμβδ θζηή ηοπμθμβία ηδξ απμηεθεί εκδζαθένμκ δείβια ημπζηήξ Ανπζηεηημκζηήξ, 

ζδιακηζηυ βζα ηδ ιεθέηδ ηδξ Ηζημνίαξ ηδξ Ανπζηεηημκζηήξ». 

 ΦΔΚ 600 Β΄/7.7.1995 (ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/1439/28986/16.5.1995)Υαναηηδνζζιυξ ςξ 

ηζηνξηθνχ δηαηεξεηένπ κλεκείνπ ηνπ θηηξίνπ, ηδηνθηεζίαο Γεκ. Γαξδηθηψηε 

ζην Παξάιην Άζηξνο Νμιμφ Ανηαδίαξ. «Υαναηηδνίγμοιε ςξ ζζημνζηυ δζαηδνδηέμ 

ικδιείμ ημ ηηίνζμ, ζδζμηηδζίαξ Γδι. Γανδζηζχηδ, ζηδκ μδυ Εαθεζνμπμφθμο ζημ 

πανάθζμ Άζηνμξ, δζυηζ ηα δμιζηά οθζηά, αθθά ηαζ ηα επζιένμοξ ιμνθμθμβζηά ημο 

ζημζπεία ημ ηαεζζημφκ εκδζαθένμκ ηαζ απαναίηδημ βζα ηδ ιεθέηδ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ 

Ανπζηεηημκζηήξ». 
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 ΦΔΚ946 Β΄/16.11.1995 (ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/1683/53061/30.10.1995)Υαναηηδνζζιυξ 

σο ηζηνξηθνχ δηαηεξεηένπ κλεκείνπ ηνπ θηηξίνπ, ηδηνθηεζίαο Μηραήι 

Μαξνχδε ζην Παξάιην Άζηξνο. «Υαναηηδνίγμοιε ςξ ζζημνζηυ δζαηδνδηέμ 

ικδιείμ ημ ηηίνζμ ζδζμηηδζίαξ Μζπαήθ Μανμφδδ ζημ Πανάθζμ Άζηνμξ, βζαηί 

απμηεθεί αλζυθμβμ δείβια ηηζνίμο ηδξ πενζμπήξ ηαζ είκαζ ζδιακηζηυ βζα ηδκ ιεθέηδ 

ηδξ ζζημνίαξ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ» 

 ΦΔΚ 1001 Β΄/5.12.1995 (ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ3818/57152/9.11.1995) Ακάηθδζδ ηδξ 

ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/3288/3884/23.1.89 ημο ιδ παναηηδνζζιμφ ημο θηηξίνπηδ. 

Παλαγηψηε Φνίηεξε ζημ Πανάθζμ Άζηνμξ ηαζ παναηηδνζζιυξ ημο ζδίμο ηηζνίμο 

ςξ ζζημνζημφ δζαηδνδηέμο ικδιείμο. « α) Ακαηαθμφιε ηδκ ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/3288/3884/23.1.89, ιε ηδκ μπμία έπεζ παναηηδνζζεεί ςξ ηηίνζμ 

πμο πνεζάγεηαζ εζδζηή ηναηζηή πνμζηαζία ημ ηηίνζμ ζδζμηηδζίαξ Πακαβζχηδ Φμίηδνδ 

ζημ Πανάθζμ Άζηνμξ ηαζ α) Υαξαθηεξίδνπκε σο ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν 

ην παξαπάλσ θηίξην, βζαηί απμηεθεί αλζυθμβμ ηηίζια ιε ζημζπεία κεμηθαζζηζζιμφ, 

ζδιακηζηυ βζα ηδκ ιεθέηδ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ Ανπζηεηημκζηήξ, ηαζ είκαζ ακαπυζπαζημ 

ηιήια αλζυθμβμο ηηζνζαημφ ζοκυθμο ημο ζδίμο δνυιμο ζημ Πανάθζμ Άζηνμξ». 

 ΦΔΚ 177 Β΄/19.3.1996 (ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Β1/Φ30/7307/215/16.2.1996) Υαναηηδνζζιυξ 

Η. Ν. Σζιίμο Πνμδνυιμο ηάης Μεθζβμφξ Κοκμονίαξ Ν. Ανηαδίαξ ςξ ικδιείμο 

πνήγμκημξ εζδζηήξ ηναηζηήξ πνμζηαζίαξ. «Υαναηηδνίγμοιε ημκ Η.Ν. Σηκίνπ 

Πξνδξφκνπ Κάησ Μειηγνχο επ. Κοκμονίαξ Ν. Ανηαδίαξ ςξ ικδιείμ πμο πνήγεζ 

εζδζηήξ ηναηζηήξ πνμζηαζίαξ. Πνυηεζηαζ βζα ζηαονμεζδή εββεβναιέκμ καυ ιε 

κάνεδηα ηαζ ηνζιενέξ ζενυ πμο απμθήβεζ ζε ηνείξ ηνίπθεονεξ ελςηενζηά αρίδεξ. Ο 

καυξ είκαζ θζευηηζζημξ, επζπνζζιέκμξ ελςηενζηά. Δηπάναηηδ επζβναθή δζαζχγεζ 

ημκ ηηήημνα, Ηενμιυκαπμ Ηενειία Καγάημ ηαζ ημ έημξ ακέβενζδξ ημο καμφ 1876. Ο 

καυξ εκηάζζεηαζ ζηα εκδζαθένμκηα δείβιαηα ηδξ ημπζηήξ εηηθδζζαζηζηήξ 

ανπζηεηημκζηήξ ημο α΄ ιζζμφ ημο 19μο αζχκα ηαζ απμηεθεί ηεηιήνζμ βζα ηδκ 

ακάπηολδ ηδξ πενζμπήξ ηαηά ημκ πεναζιέκμ αζχκα.» 

 ΦΔΚ 177 Β΄/19.3.1996 (ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Β1/Φ30/7325/200/16.2.1996)Υαναηηδνζζιυξ 

ηδξ βέθοναξ ημο πμηαιμφ Βναζζάηδ ημζκυηδηαξ Αβ. Ακδνέα επανπίαξ Κοκμονίαξ 

κμιμφ Ανηαδίαξ ςξ ζζημνζημφ δζαηδνδηέμο ικδιείμο. «Υαναηηδνίγμοιε ηδκ 

γέθπξα ηνπ πνηακνχ Βξαζηάηε πμο ανίζηεηαζ ζηδκ ημζκυηδηα Αβ. Ακδνέα 

επανπίαξ Κοκμονίαξ κμιμφ Ανηαδίαξ, ςξ ζζημνζηυ δζαηδνδηέμ ικδιείμ ιε γχκδ 

πνμζηαζίαξ 20 ιέηνα βφνς ημο. Ζ βέθονα είκαζ ηηζζιέκδ ιε ανβμθζεμδμιή ηαζ μ 

δνυιμξ δζαιμνθχκεηαζ ιε ηαθκηενίιζ. Ζ ηαηαζηεοή ηδξ ιπμνεί κα ημπμεεηδεεί 

πνμκζηά ζηδκ πενίμδμ ηδξ φζηενδξ Σμονημηναηίαξ». 

 ΦΔΚ 193 Β΄/22.3.1996 (ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Β1/Φ30/7236/201/16.2.1996)Υαναηηδνζζιυξ 

Η. Μ. Κμζιήζεςξ ηδξ Θεμηυημο Ανημηςζηάξ επ. Κοκμονίαξ Ανηαδίαξ ςξ ζζημνζημφ 

δζαηδνδηέμο ικδιείμο. «Υαξαθηεξίδνπκε ηελ Η. Μνλή Κνίκεζεο ηεο Θενηφθνπ 

Αξηνθσζηάο επ. Κοκμονίαξ Ανηαδίαξ σο ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν ιε 

γχκδ πνμζηαζίαξ 150ι βφνς ημο. Ζ Μμκή πζεακμθμβείηαζ υηζ ζδνφεδηε ημ 12μ 

αζχκα. Δνείπζα ημο ανπζημφ ηηζνζαημφ ζοβηνμηήιαημξ πμο ηαηαζηνάθδηε πνζκ 

απυ ημ 1540 ζχγμκηαζ ζηδ εέζδ «ανφζδ» 2-3 πθι Β ηδξ ζδιενζκήξ εέζδξ. Σμ 

1617 δ ιμκή επακαθεζημφνβδζε ςξ παηνζανπζηυ ζηαονμπήβζμ ζηδ ζδιενζκή ηδξ 

εέζδ, ηαζ ηαηαζηνάθδηε απυ άβκςζηδ αζηία ηαζ ακαηαζκίζηδηε ημ 1711. Σμ 1826 δ 
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ιμκή πονπμθήεδηε απυ ημκ Ηιπναήι ηαζ ημ 1864-5 ακμζημδμιήεδηε ιε απυθαζδ 

ημο ηυηε Τπμονβείμο Δηηθδζζαζηζηχκ. Σμ ικδιείμ είκαζ αθθμζςιέκμ ιμνθμθμβζηά 

απυ κευηενεξ επειαάζεζξ, πανμοζζάγεζ έκα ηεηνάπθεονμ ζε ηάημρδ ζπήια, 

δζαιμνθςιέκμ απυ ιμκχνμθα ηαζ δζχνμθα ηηίνζα ηςκ ηεθθζχκ. Σμ ηαεμθζηυ είκαζ 

ηεηνάζηοθμξ ζηαονμεζδήξ εββεβναιιέκμξ καυξ ιε ελάπθεονμ ηνμφθμ». 

 ΦΔΚ 453 Β΄/14.6.1996 (ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Β1/Φ30/23641/689/31.5.1996) 

Υαναηηδνζζιυξ ημο Η. Νανχ Αγίνπ Γεσξγίνπ Κνηλφηεηαο Ωξηάο, επανπίαξ 

Κοκμονίαξ Νμιμφ Ανηαδίαξ ςξ ζζημνζημφ δζαηδνδηέμο ικδιείμο. 

«Υαναηηδνίγμοιε ημκ Ηενυ Ναυ Αβίμο Γεςνβίμο πμο ανίζηεηαζ ζηδκ Κμζκυηδηα 

Χνζάξ, επανπίαξ Κοκμονίαξ Νμιμφ Ανηαδίαξ ςξ ζζημνζηυ δζαηδνδηέμ ικδιείμ. 

Πνυηεζηαζ βζα ιμκυπςνμ ηαιανμζηέπαζημ καυ πμο απμθήβεζ ζε διζηοηθζηή 

ελςηενζηή ηυβπδ ηαζ ηαθφπηεηαζ ιε δίννζπηδ ηεναιμζηεπή ζηέβδ. ημ εζςηενζηυ 

ημο καμφ αλζυθμβμ είκαζ ημ ηέιπθμ θασηήξ ηεπκμηνμπίαξ ημ μπμίμ ημζιμφκ υρζιεξ 

ιεηααογακηζκέξ εζηυκεξ ηςκ ανπχκ ημο 19μο αζχκα. Σμ ικδιείμ ζφιθςκα ιε ηα 

ιμνθμθμβζηά ηαζ ηαηαζηεοαζηζηά παναηηδνζζηζηά πνμκμθμβείηαζ ζηα ηέθδ ημο 18μο 

αζχκα ανπέξ ημο 19μο αζχκα». 

 ΦΔΚ 1248 Β΄/11.12.1998 (ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Β1/Φ30/ΚΖΡ/50979/ 1989/23.11.1998) 

Κήνολδ θξήλεο ζηε ζέζε «νπνηφο», θνηλφηεηαο Άλσ Γνιηαλψλ, επανπίαξ 

Κοκμονίαξ, κμιμφ Ανηαδίαξ, ςξ ζζημνζημφ δζαηδνδηέμο ικδιείμο. 

«Υαναηηδνίγμοιε ηδκ ηνήκδ, δ μπμία ανίζηεηαζ ζηδ εέζδ «μπμηυξ», ημζκυηδηαξ 

Άκς Γμθζακχκ, επανπίαξ Κοκμονίαξ, κμιμφ Ανηαδίαξ ςξ ζζημνζηυ δζαηδνδηέμ 

ικδιείμ. Πνυηεζηαζ βζα ηνήκδ εμθςηή, ηαηαζηεοαζιέκδ απυ πεθεηδηέξ πέηνεξ, 

κηυπζαξ πνμέθεοζδξ. Υαιδθά οπάνπεζ πεθεηδηή βμφνκα ιε ηνμοκυ ζηδ ιέζδ. 

Κάης απυ ηδκ ηαιάνα ηδξ ηνήκδξ οπάνπεζ εκημζπζζιέκδ ηοηθζηή θίεζκδ επζβναθή 

ζηδκ παθαζά ανααζηή βναθή, υπμο ακαβνάθεηαζ απυζπαζια απυ ημ Κμνάκζ. Ζ 

ηνήκδ , ζφιθςκα ιε ηα ιμνθμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ αάζεζ ηδξ επζβναθήξ, 

πνμκμθμβείηαζ ζηδκ πενίμδμ ηδξ Σμονημηναηίαξ». 

 ΦΔΚ 1194 Β΄/30.8.2005 (ΤΠΠΟ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Β1/Φ30/65069/3340/1.8.2005) 

Υαναηηδνζζιυξ ηεο πιαηείαο ζρνιήο Καξπηζηψηε θαη ηκήκαηνο ηνπ 

αγξνθεπίνπ, ζην Άζηξνο Κπλνπξίαο, σο ηζηνξηθνχ ηφπνπ. «Υαναηηδνίγμοιε 

ςξ ζζημνζηυ ηυπμ ημ εκαπμιείκακ ζήιενα ηιήια εηηάζεςξ 18.850 ηι ημο παθαζμφ 

αβνμηδπίμο (ζοκμθζηήξ εηηάζεςξ 46 ζηνειιάηςκ), ημ μπμίμ ακήηεζ ζηδ πμθή 

Κανοηζζχηδ, υπςξ αοηυ ειθαίκεηαζ ζημ Κηδιαημθμβζηυ Γζάβναιια ηθίιαηαξ 

1:1000 ηαζ ζδιεζχκεηαζ ιε ηα ζημζπεία 1, 2, 3 έςξ ηαζ 15, θυβς ηςκ ζδιακηζηχκ 

ζζημνζηχκ βεβμκυηςκ, ηα μπμία έθααακ πχνα ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή. Ο πχνμξ 

αοηυξ είκαζ ηιήια ημο αβνμηδπίμο- ανπζηά 46 ζηνειιάηςκ, ημ μπμίμ είπε δςνίζεζ 

μ Γδιήηνζμξ Κανοηζζχηδξ ζηδ πμθή, ηδκ μπμία είπε ζδνφζεζ ημ 1805- 

δεκδνμθοηειέκμο ιε πμνημηαθζέξ, θειμκζέξ ηαζ εθζέξ, ημ πνμσυκ ηςκ μπμίςκ 

πνδζζιμπμζμφκηακ βζα ηδκ πθδνςιή ηςκ δαζηάθςκ ηδξ πμθήξ ηαζ ηδκ ηάθορδ 

ηςκ ελυδςκ ηδξ. ημ αβνμηήπζμ αοηυ έθααακ πχνα δφμ ζδιακηζηά βεβμκυηα ηδξ 

Δπακαζηάζεςξ, ημ βκςζηυ ςξ «ημθμημηνςκέσημ ηναπέγζ ηδξ ζοιθζθίςζδξ» ζηζξ 

19 Ημοκίμο 1821, ζημ μπμίμ είπακ πνμζέθεεζ μζ μπθανπδβμί, πνμηεζιέκμο κα 

λεπεναζημφκ μζ ακηζεέζεζξ ηαζ κα μιμκμήζμοκ βζα ηδκ επζηοπία ηδξ Δπακάζηαζδξ 

πμο ηυηε λεηζκμφζε, ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ Β΄ Δεκμζοκέθεοζδ ηςκ Δθθήκςκ (30 

Μανηίμο έςξ ηζξ 18 Απνζθίμο ημο 1823) ιε ηδκ πανμοζία μπθανπδβχκ, πμθζηζηχκ, 
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πθήεμοξ θαμφ ηαζ ζηναημφ. Δκηυξ ηδξ πμθήξ δ μπμία πενζθαιαάκεηαζ ζημκ οπυ 

ηήνολδ πχνμ, ζοκηάπεδηε δ δζαηήνολδ ηδξ Δεκμζοκέθεοζδξ». 

 ΦΔΚ 983 Β΄/25.7.2006 (ΤΠΠΟ/ΓΝΑΚ/49587/1396/27.6.2006) Υαναηηδνζζιυξ 

ςξ ικδιείμο ημο ηηζνίμο ιε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ ζηα φξηα ηεο 

ηδηνθηεζίαο ζηνλ Αγ. Ησάλλε ηνπ Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο θεξφκελεο 

ηδηνθηεζίαο Βελεηίαο Κάληδηα. «Υαναηηδνίγμοιε ςξ ικδιείμ, ζφιθςκα ιε ηζξ 

δζαηάλεζξ ημο άνενμο 6, παν. 1α ημο κ. 3028/2002 ημ ηηίνζμ, πμο ανίζηεηαζ ζημκ 

Αβ. Ηςάκκδ ημο Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ Ν. Ανηαδίαξ θενυιεκδξ ζδζμηηδζίαξ 

Βεκεηίαξ Κάκηγζα ιαγί ιε ημκ πενζαάθθμκηα πχνμ ημο ηαε‘ υζμκ απμηεθεί ηιήια 

ημο θεζημονβζηά ηαζ ιμνθμθμβζηά. Σμ ηηίνζμ απμηεθεί ακηζπνμζςπεοηζηυ δείβια ηδξ 

μνεζκήξ Ανηαδζηήξ ανπζηεηημκζηήξ είκαζ ζδιακηζηυ βζα ηδκ ιεθέηδ ηδξ ελέθζλδξ ηδξ 

ανπζηεηημκζηήξ ζηδκ πενζμπή αοηή ηδξ Δθθάδαξ ηαζ είκαζ ζοκδεδειέκμ θυβς ηςκ 

ηαηαζηεοαζηχκ ημο, ιε ηδκ ζζημνζηή ικήιδ ηςκ ημζκμηήηςκ ηδξ πενζμπήξ». 

 ΦΔΚ 252 ΑΑΠ/19.6.2007 (ΤΠΠΟ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Β1/Φ50/50161/ 2570/29.5.2007) 

Υαναηηδνζζιυξ σο λεσηέξνπ κλεκείνπ ηνπ Η.Ν. Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ ζην 

ΓΓ Βεξβέλσλ ημο Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ Ν. Ανηαδίαξ. «Υαναηηδνίγμοιε ςξ 

κευηενμ ικδιείμ ημκ Η.Ν. Κμζιήζεςξ ηδξ Θεμηυημο πμο ανίζηεηαζ ζημ ΓΓ 

Βεναέκςκ Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ Ν. Ανηαδίαξ, δζυηζ μ καυξ αοηυξ απμηεθεί 

παναηηδνζζηζηυ δείβια ηδξ εηηθδζζαζηζηήξ ανπζηεηημκζηήξ ηςκ ανπχκ ημο 20μο 

αζχκα ιε επζννμέξ απυ ημκ κεμηθαζζηζζιυ. Ακήηεζ ζημκ ηφπμ ημο ζηαονμεζδμφξ 

εββεβναιιέκμο ιε ηνμφθμο καμφ. Ακαημθζηά απμθήβεζ ζε ηνείξ αιθίπθεονεξ 

αρίδεξ, ζηδ δοηζηή υρδ θένεζ ημλςηυ πνμζηχμ, εκχ δ αυνεζα ηαζ κυηζα ηεναία ημο 

ζηαονμφ πνμελέπμοκ απυ ημ πενίβναιια ηδξ ηάημρδξ. Δδνάγεηαζ ζε θζευηηζζηδ 

ηνδπίδα ηαζ ηδ αάζδ ημο πενζηνέπεζ ημζθυηονημ ιανιάνζκμ βείζμ. Ζ ημζπμπμζία ημο 

απμηεθείηαζ απυ θαλεοιέκμοξ ιανιανυθζεμοξ ηαζ ιανιάνζκμοξ βςκζυθζεμοξ 

ημπμεεηδιέκμοξ ηαηά ημ ζζυδμιμ ζφζηδια. Απυ ιανιάνζκδ επζβναθή πάκς απυ 

ηδκ ακαημθζηή εφνα πνμηφπηεζ υηζ μ καυξ πηίζηδηε ιεηαλφ ηςκ εηχκ 1906-1926, 

εκχ ζφιθςκα ιε ημ ανπεζαηυ οθζηυ ηαζ ιανηονίεξ ηαημίηςκ πνυηεζηαζ βζα ένβμ 

Σδκίςκ ιανιανμηεπκζηχκ» 

 ΦΔΚ 347 ΑΑΠ/7.8.2008 (ΤΠΠΟ/ΓΝΑΚ/2507/41/23.7.2008) Υαναηηδνζζιυξ ςξ 

ικδιείμο ηεο ηνμσηήο απιφπνξηαο θαη ηνπ ιίζηλνπ ηκήκαηνο ηνπ 

καλδξφηνηρνπ εθαηέξσζελ απηήο, πνπ βξίζθνληαη ζηελ νδφ Εαθεηξνπνχινπ 

37, ζην Παξάιην Άζηξνο Ν. Ανηαδίαξ, θενυιεκδξ ζδζμηηδζίαξ Μανίαξ Μπμφγζμο. 

«Υαναηηδνίγμοιε ςξ ικδιείμ ηδκ ημλςηή θίεζκδ αοθυπμνηα ηαζ ημ θίεζκμ ηιήια 

ημο ιακδνυημζπμο εηαηένςεεκ αοηήξ, δζυηζ δζαηδνεί αιζβή ζημζπεία ηδξ ημπζηήξ 

πανάδμζδξ ηαζ ζοβηεκηνχκεζ εκδζαθένμκηα ανπζηεηημκζηά ηαζ ιμνθμθμβζηά 

ζημζπεία ηαζ πθδνμί ηαηά ζοκέπεζα ηζξ πνμτπμεέζεζξ πμο μνίγεζ ημ άνενμ 6 παν. 

1β ημο κ. 3028/2002» 

 ΦΔΚ 132 ΑΑΠ/27.3.2009 (ΤΠΠΟ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥΒ1/Φ50/ 23502/1045/17.3.2009) 

Αλανξηνζέηεζε ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηνπ ιφθνπ «Καζηξάθη» Μειηγνχο 

Κπλνπξίαο, Νμι. Ανηαδίαξ. «Ακαμνζμεεημφιε ημκ ανπαζμθμβζηυ πχνμ ημο θυθμο 

«Καζηνάηζ», Μεθζβμφξ Κοκμονίαξ, Νμιμφ Ανηαδίαξ, μ μπμίμξ ζημ θφθθμ 7315.1 

ημο πάνηδ ηδξ Γεςβναθζηήξ Τπδνεζίαξ ηναημφ, ηθίιαηαξ 1:5000, πμο 

οπμβνάθεηαζ απυ ημκ Πνμεδνεφμκηα ημο Κεκηνζημφ Ανπαζμθμβζημφ οιαμοθίμο, 
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ζδιεζχκεηαζ ιε ηίηνζκμ πνχια ηαζ μνίγεηαζ απυ ηα ζδιεία 1, 2, 3, 4, ... 10, 11, 1 ηα 

μπμία ακηζζημζπμφκ ζημκ αηυθμοεμ πίκαηα ζοκηεηαβιέκςκ ηςκ ζοζηδιάηςκ 

ΖΑΣΣ ηαζ ΔΓΑ...» 

 ΦΔΚ 35 ΑΑΠ/13.2.2012 (ΤΠΠΟΣ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Α1/Φ43/3437/167) Έγθξηζε 

θήξπμεο − νξηνζέηεζεο σο εληαίνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηνπ ξσκατθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο έπαπιεο Ζξψδνπ ηνπ Αηηηθνχ ζηελ Δχα (Λνπθνχ) θαη ηνπ 

αξραίνπ ιαηνκείνπ πσξφιηζνπ ζηε ζέζε «Κνπθνγή», Γήιμο Βυνεζαξ 

Κοκμονίαξ, Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο. «Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ 

ΣΟΤΡΗΜΟΤ Έπμκηαξ οπ‘ υρδ: 1. Σμ Π.Γ. 186/2009 (ΦΔΚ 213/Α΄/7.10.2009) 

«οβπχκεοζδ ηςκ Τπμονβείςκ Πμθζηζζιμφ ηαζ Σμονζζηζηήξ Ακάπηολδξ». 2. Σμ 

Π.Γ. 187/2009 (ΦΔΚ 214/Α΄/7−10−09) «Γζμνζζιυξ Τπμονβχκ ηαζ Τθοπμονβχκ». 

3. Σδκ ΤΠΠΟ/ΓΝΟ/49610/28.11.90 (ΦΔΚ 743/Β΄/29.11.90) «Δλαίνεζδ απυ ημκ 

πενζμνζζιυ ηςκ ηνζχκ οπμβναθχκ». 4. Σμ Π.Γ. 110/2011 (ΦΔΚ 243/11.11.2011 

«Γζμνζζιυξ Ακηζ− πνμέδνςκ ηδξ Κοαένκδζδξ, Τπμονβχκ, Ακαπθδνςηχκ 

Τπμονβχκ ηαζ Τθοπμονβχκ». 5. Σδκ οπ‘ ανζει. 121482/14.12.2011 οπμονβζηή 

απυθαζδ (ΦΔΚ 2820/Β΄/14.12.2011) «Ακάεεζδ ανιμδζμηήηςκ ζημκ Τθοπμονβυ 

Πμθζηζζιμφ ηαζ Σμονζζιμφ Πέηνμ Αθζαζγάημ». 6. Σζξ δζαηάλεζξ ημο Ν. 3028/02 (ΦΔΚ 

153/Α΄/28−06−2002) «Γζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ Ανπαζμηήηςκ ηαζ εκ βέκεζ ηδξ 

Πμθζηζζηζηήξ Κθδνμκμιζάξ» ηαζ ζδζαίηενα ημο άνενμο 12 παν. 1. 7. Σζξ δζαηάλεζξ 

ημο Π.Γ. 191/03 (ΦΔΚ 146/η.Α΄/13−06−2003) Πενί Ονβακζζιμφ ημο ΤΠΠΟ. 8. Σδκ 

οπ‘ ανζει. 15904/24−11−1962 οπμονβζηή απυθαζδ (ΦΔΚ 473/Β΄/17−12−1962), 

ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ηδνφπηδηε ςξ ανπαζμθμβζηυξ μ πχνμξ δ ημπμεεζία 

«Κμθχκεξ» ηδξ πενζμπήξ ηδξ Μμκήξ Λμοημφξ. 9. Σδκ οπ‘ ανζει. 

ΤΠΠΔ/ΑΡΥ/Β1/Φ30/9292/256/30.4.1980 οπμονβζηή απυθαζδ (ΦΔΚ 

470/Β΄/9.5.1980) ιε ηδκ μπμία ηδνφπεδηε ςξ δζαηδνδηέα δ Η. Μ. Λμοημφξ ηαζ 

πνμαθέπεηαζ δ εέζπζζδ γχκδξ πνμζηαζίαξ 200ι. πένζλ αοηήξ. 10. Σδκ εζζήβδζδ 

ηδξ ανιυδζαξ Γζεφεοκζδξ (ΓΗΠΚΑ). 11. Σδκ μιυθςκδ βκςιμδυηδζδ ημο Κεκηνζημφ 

Ανπαζμθμβζημφ οιαμοθίμο, υπςξ αοηή δζαηοπχεδηε ζηδκ οπ‘ αν. 4/1.2.2011 

οκεδνία ημο. 12. Σμ οπ‘ ανζει. ΤΠΠΟΣ/ΓΣΦΚ/58318/297/21.11.2011 έββναθμ 

ηδξ Γζεφεοκζδξ Σμπμβναθήζεςκ, θςημβναιιεηνίαξ ηαζ Κηδιαημθμβίμο, ιε ημ 

μπμίμ ιαξ δζααζαάζηδηε ημπμβναθζηυ δζάβναιια ηαζ πίκαηαξ ζοκηεηαβιέκςκ ηδξ 

μνζμεέηδζδξ, απμθαζίγμοιε:  

    Σδκ έβηνζζδ ηήνολδξ − μνζμεέηδζδξ ςξ εκζαίμο ανπαζμθμβζημφ πχνμο ημο 

νςιασημφ ζοβηνμηήιαημξ − έπαοθδξ Ζνχδμο ημο Αηηζημφ ζηδκ Δφα (Λμοημφ), 

πμο έπεζ ακαζηαθεί ζηδ εέζδ «Κμθχκεξ» ηαζ ημο ανπαίμο θαημιείμο πςνυθζεμο 

ζηδ εέζδ «Κμοθμβή», Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ, Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο, βζα 

θυβμοξ πνμζηαζίαξ ηαζ ακάδεζλδξ ηςκ ζδιακηζηχκ ικδιείςκ ημο ανπαζμθμβζημφ 

πχνμο. Δκηυξ ηδξ μνζμεέηδζδξ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ πθέμκ ηςκ 

πνμακαθενμιέκςκ ικδιείςκ, δ δζαηδνδηέα Η.Μ. Λμοημφξ ιε πθήεμξ ανπαίςκ 

εκημζπζζιέκςκ ζημ ηαεμθζηυ ηδξ Μμκήξ ηαζ δζάζπανηςκ ζημκ αφθεζμ πχνμ ηαζ ημ 

πχνμ ζηάειεοζδξ αοηήξ, δ δίημλδοδαημ βέθονα νςιασηχκ πνυκςκ ΝΑ ηδξ Η.Μ. 

Λμοημφξ, μζ δζάζπανηεξ ανπαζυηδηεξ ζηδ εέζδ «Μάκα ημο Νενμφ» ηαζ ηα 

εκημπζζιέκα μζημδμιζηά ηαηάθμζπα ζηδ εέζδ «Καθάιζ». Ο ανπαζμθμβζηυξ πχνμξ 

μνζμεεηείηαζ ιε εκζαία πμθοβςκζηή βναιιή πμο ζδιεζχκεηαζ ιε ηυηηζκμ πνχια ζημ 

ζοκδιιέκμ ημπμβναθζηυ δζάβναιια, πμο απμηεθεί απυζπαζια ημο πάνηδ ηδξ 

ΓΤ 1/5000 ηαζ μνίγεηαζ απυ ηα ζδιεία 1, 2, 3, ..., 229, 1 ημο πίκαηα 
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ζοκηεηαβιέκςκ, πμο ζοκμδεφεζ ηδκ πανμφζα. Απυ ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ απυθαζδξ 

αοηήξ δεκ πνμηφπηεζ δαπάκδ ζε αάνμξ ημο Κναηζημφ Πνμτπμθμβζζιμφ. Ζ 

απυθαζδ αοηή κα δδιμζζεοεεί ζηδκ Δθδιενίδα ηδξ Κοαενκήζεςξ.» 

 ΦΔΚ 196 ΑΑΠ/13.6.2012 (ΤΠΠΟΣ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Α1/Φ43/41015/8.6.2009) 

Έγθξηζε νξηνζέηεζεο αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο πεξηνρήο «Νεζί» ζην 

Παξάιην Άζηξνο, Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο, Π.Δ. Αξθαδίαο, Πενζθένεζαξ 

Πεθμπμκκήζμο. «Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Έπμκηαξ οπ‘ 

υρζκ: 1. Σμ Π.Γ. 186/2009 (ΦΔΚ 213/Α/7.10.2009) «οβπχκεοζδ ηςκ Τπμονβείςκ 

Πμθζηζζιμφ ηαζ Σμονζζηζηήξ Ακάπηολδξ». 2. Σμ Π.Γ. 71/2012 (ΦΔΚ 

124/Α/17−5−2012) «Γζμνζζιυξ Τπμονβχκ». 3. Σδκ ΤΠΠΟ/ΓΝΟ/49610/28.11.90 

(ΦΔΚ 743/Β/29.11.90) «Δλαίνεζδ απυ ημκ πενζμνζζιυ ηςκ ηνζχκ οπμβναθχκ». 4. 

Σζξ δζαηάλεζξ ημο Ν 3028/02 (ΦΔΚ 153/Α/28−06−2002) «Γζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ 

Ανπαζμηήηςκ ηαζ εκ βέκεζ ηδξ Πμθζηζζηζηήξ Κθδνμκμιζάξ» ηαζ ζδζαίηενα ηςκ άνενςκ 

12 ηαζ 15. 5. Σζξ δζαηάλεζξ ημο Π.Γ. 191/03 (ΦΔΚ 146/η.Α΄/13−6−2003) Πενί 

Ονβακζζιμφ ημο ΤΠΠΟ. 6. Σδκ οπ‘ ανζει. Τ.Α. 16307/9.9.1965 (ΦΔΚ 

605/Β/16−9−1965), ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ηδνφπεδηακ ςξ ανπαζμθμβζηυξ πχνμξ 

ηα ανπαία ηείπδ ζημ Πανάθζμ Άζηνμξ ηαζ μ Πφνβμξ Εαθεζνυπμοθμο ςξ ιάνηονεξ 

ζδιακηζηχκ ζζημνζηχκ ζοιαάκηςκ ιε γχκδ αζθαθείαξ υθδ ηδ αναπχδδ 

πενζυκδζμ. 7. Σδκ μιυθςκδ βκςιμδυηδζδ ημο Κεκηνζημφ Ανπαζμθμβζημφ 

οιαμοθίμο, υπςξ αοηή δζαηοπχεδηε ζηδκ οπ‘ ανζει. 38/15.11.2011 ζοκεδνία 

ημο. 8. Σμ οπ‘ ανζει. ΤΠΠΟΣ/ΓΣΦΚ/4162/26/23.4.2012 έββναθμ ηδξ Γζεφεοκζδξ 

Σμπμβναθήζεςκ, Φςημβναιιεηνίαξ ηαζ Κηδιαημθμβίμο, ιε ημ μπμίμ ιαξ 

δζααζαάζηδηακ ημπμβναθζηά δζαβνάιιαηα ηαζ πίκαηεξ ζοκηεηαβιέκςκ ημο πνμξ 

μνζμεέηδζδ ανπαζμθμβζημφ πχνμο, απμθαζίγμοιε: Σδκ έβηνζζδ μνζμεέηδζδξ ςξ 

εκζαίμο πενζαίμο ηαζ εκάθζμο ανπαζμθμβζημφ πχνμο ηδξ εέζδξ «Νδζί Παναθίμο 

Άζηνμοξ», ζημ Γήιμ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ, Π.Δ. Ανηαδίαξ, Πενζθένεζαξ 

Πεθμπμκκήζμο, βζα θυβμοξ πνμζηαζίαξ ηςκ ανπαζμθμβζηχκ ηαηαθμίπςκ πμο 

δδθχκμοκ ηδ ζοκεπή πνήζδ ηδξ εέζδξ απυ ηα πνμσζημνζηά έςξ ηαζ ηα ζφβπνμκα 

πνυκζα ηαζ ζδζαίηενα: − Σςκ ανπαίςκ ηαηαθμίπςκ ζηδ κυηζα ημνοθή ημο θυθμο, 

πμο δδθχκμοκ ηδκ φπανλδ μζηζζιμφ πνμσζημνζηχκ πνυκςκ. − Σμο ανπαίμο 

ηείπμοξ ζηα αμνεζμδοηζηά, πμο ηαοηίγεηαζ ιε ημ «επί εαθάζζδ ηείπμξ» ηςκ 

Αζβζκδηχκ. − Σςκ νςιασηχκ ηαηαθμίπςκ ζηδ εέζδ «Άζηνμκ». − Σμο Κάζηνμο ηδξ 

Φναβημηναηίαξ (Κάζηνμ Εαθεζνυπμοθμο) ζηα κυηζα. Σα υνζα ημο εκζαίμο πενζαίμο 

ηαζ εκάθζμο ανπαζμθμβζημφ πχνμο απμηοπχκμκηαζ ιε ζοκεπή ηυηηζκδ πμθοβςκζηή 

βναιιή ζημ ζοκδιιέκμ ημπμβναθζηυ δζάβναιια ηθίιαηαξ 1:5000 ιε ζδιεία 1, 2, 

3, ...44, 1, ζφιθςκα ιε ημκ ζοκδιιέκμ πίκαηα γεοβχκ ζοκηεηαβιέκςκ ηςκ 

ημνοθχκ ημο πμθοβχκμο. Απυ ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ πανμφζαξ απυθαζδξ δεκ 

πνμηφπηεζ δαπάκδ ζε αάνμξ ημο Κναηζημφ Πνμτπμθμβζζιμφ. Ζ απυθαζδ αοηή κα 

δδιμζζεοεεί ζηδκ Δθδιενίδα ηδξ Κοαενκήζεςξ» 

 ΦΔΚ 361 ΑΑΠ/23.11.2012 (ΤΠΑΗΘΠΑ/ΓΓΑΠΚ/ΓΗΠΚΑ/ ΣΑΥ/Φ43/ 

121974/35439/7034/5516/13.11.2012) Έβηνζζδ μνζμεέηδζδξ ςξ εκζαίμο 

αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ησλ ζέζεσλ «Νεζί Αγ. Αλδξέα» θαη «Υεξξνλήζη», 

Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο, Πενζθενεζαηήξ Δκυηδηαξ Ανηαδίαξ, Πενζθένεζαξ 

Πεθμπμκκήζμο. «Έπμκηαξ οπ‘ υρζκ: 1.Σμ Π.Γ. 85/2012 (ΦΔΚ 141/Α/21.06.2012) 

«Ίδνοζδ ηαζ ιεημκμιαζία Τπμονβείςκ, ιεηαθμνά ηαζ ηαηάνβδζδ οπδνεζζχκ». 

2.Σμ Π.Γ. 86/2012 (ΦΔΚ 141/Α/21−06−12) «Γζμνζζιυξ Τπμονβχκ, Ακαπθδνςηχκ 
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Τπμονβχκ ηαζ Τθοπμονβχκ». 3.Σδκ οπ‘ ανζει. Τ27/2012 απυθαζδ ημο 

Πνςεοπμονβμφ (ΦΔΚ 2048/28.06.2012) «Καεμνζζιυξ ανιμδζμηήηςκ ημο 

Ακαπθδνςηή Τπμονβμφ Παζδείαξ ηαζ Θνδζηεοιάηςκ, Πμθζηζζιμφ ηαζ Αεθδηζζιμφ 

Κςκζηακηίκμ Σγααάνα». 4.Σμ Π.Γ. 96/2012 (ΦΔΚ 154/Α/24.7.2012) «φζηαζδ 

Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Πμθζηζζιμφ ζημ Τπμονβείμ Παζδείαξ ηαζ Θνδζηεοιάηςκ, 

Πμθζηζζιμφ ηαζ Αεθδηζζιμφ». 5. Σδκ ΤΠΠΟ/ΓΝΟ/49610/28.11.90 (ΦΔΚ 

743/Β/29.11.90) «Δλαίνεζδ απυ ημκ πενζμνζζιυ ηςκ ηνζχκ οπμβναθχκ». 6. Σζξ 

δζαηάλεζξ ημο Ν 3028/02 (ΦΔΚ 153/Α/28−06−2002) «Γζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ 

Ανπαζμηήηςκ ηαζ εκ βέκεζ ηδξ Πμθζηζζηζηήξ Κθδνμκμιζάξ» ηαζ ζδζαίηενα ημο άνενμο 

12. 7.Σζξ δζαηάλεζξ ημο Π.Γ. 191/03 (ΦΔΚ 146/η.Α΄/13−06− 2003) Πενί Ονβακζζιμφ 

ημο ΤΠΠΟ. 8.Σζξ οπ‘ ανζει. ΤΑ 12099/779/11−4−1960 (ΦΔΚ 199/ Β/11−5−1960) 

ηαζ ΤΑ ΤΠΠΔ/Α1/Φ5/3641/90/19.1.1979 (ΦΔΚ 250/Β/14.3.1979), ιε ηζξ μπμίεξ 

παναηηδνίζηδηε ςξ ανπαζμθμβζηυξ πχνμξ δ πενζμπή ηδξ παναθίαξ ημο Αβ. Ακδνέα 

Κοκμονίαξ ιε γχκδ πνμζηαζίαξ πθάημοξ 50 ιέηνςκ έλς απυ ηα ανπαία ηείπδ ζε 

υθμ ημ ιήημξ ημοξ. 9.Σδκ μιυθςκδ βκςιμδυηδζδ ημο Κεκηνζημφ Ανπαζμθμβζημφ 

οιαμοθίμο, υπςξ αοηή δζαηοπχεδηε ζηδκ οπ‘ ανζει. 14/29.05.2012 οκεδνία 

ημο. 10. Σμ οπ‘ ανζει. ΤΠΑΗΘΠΑ/ΓΓΑΜΣΔ/ΓΣΦΚ/80652/5139/ 458/13.8.2012 

έββναθμ ηδξ Γζεφεοκζδξ Σμπμβναθήζεςκ, Φςημβναιιεηνίαξ ηαζ Κηδιαημθμβίμο, 

απμθαζίγμοιε: Σδκ έβηνζζδ μνζμεέηδζδξ ςξ εκζαίμο ανπαζμθμβζημφ πχνμο ηςκ 

εέζεςκ «Νδζί Αβ. Ακδνέα» ηαζ «Υεννμκήζζ», Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ, 

Πενζθενεζαηήξ Δκυηδηαξ Ανηαδίαξ, Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο, ηαεχξ ηαζ ςξ 

εκάθζμο ανπαζμθμβζημφ πχνμο ηδξ παναθίαξ ζηα αυνεζα ηαζ ακαημθζηά ηςκ ςξ άκς 

εέζεςκ. Ζ μνζμεέηδζδ ημο ανπαζμθμβζημφ πχνμο βίκεηαζ βζα θυβμοξ πνμζηαζίαξ 

ηςκ ανπαζμηήηςκ πμο έπμοκ εκημπζζηεί ζηζξ εέζεζξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα α) ζημκ Αβ. 

Ακδνέα Κοκμονίαξ ηςκ ανπαίςκ ηαηαθμίπςκ ημο μπονςιέκμο μζηζζιμφ ηθαζζηχκ 

πνυκςκ ιε πμθοβςκζηυ ηείπμξ ηαζ δζαηείπζζια ζημ θυθμ ημο, ηςκ εκηυξ ηςκ ηεζπχκ 

ανπαζμηήηςκ (ακαθδιιαηζημί ημίπμζ, θαημιζηά ιέηςπα, θδκμί ηαζ δελαιεκέξ), 

ανπαίμο πφνβμο ζημ πχνμ ηδξ ζφβπνμκδξ ημζκμηζηήξ πθαηείαξ ηαζ ηςκ 

ηαηαθμίπςκ ηηζζιάηςκ ζηδκ πενζμπή ημο ζφβπνμκμο θζιέκα ηαζ α) ηδξ 

εβηαηάζηαζδξ ζηδ εέζδ «Υεννμκήζζ» ιε πνήζδ απυ ημοξ πνςημεθθαδζημφξ έςξ 

ηαζ ημοξ ανπασημφξ πνυκμοξ, ζφιθςκα ιε ηα ηζκδηά εονήιαηα πμο έπμοκ 

εκημπζζηεί ζημ πχνμ. Ο εκζαίμξ ανπαζμθμβζηυξ πχνμξ μνζμεεηείηαζ ιε εκζαία 

πμθοβςκζηή βναιιή πμο ζδιεζχκεηαζ ιε ηυηηζκμ πνχια ζημ ζοκδιιέκμ 

ημπμβναθζηυ δζάβναιια, πμο απμηεθεί απυζπαζια ημο πάνηδ ηδξ ΓΤ ζε 

ηθίιαηα 1/5000 ηαζ μνίγεηαζ απυ ηα ζδιεία 1, 2, 3, ..., 86, 1 ημο πίκαηα 

ζοκηεηαβιέκςκ, πμο ζοκμδεφεζ ηδκ πανμφζα. Απυ ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ πανμφζαξ 

απυθαζδξ δεκ πνμηφπηεζ δαπάκδ ζε αάνμξ ημο Κναηζημφ Πνμτπμθμβζζιμφ. Ζ 

απυθαζδ αοηή κα δδιμζζεοεεί ζηδκ Δθδιενίδα ηδξ Κοαενκήζεςξ. Αεήκα, 13 

Νμειανίμο 2012». 

2.1.7.2 ημαντικοί Οικισμοί 

ημ Γήιμ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ οπάνπμοκ δεηάδεξ εκδζαθένμκηα πςνζά ηαζ μζηζζιμί. Οζ 
ηονζυηενμζ μζηζζιμί είκαζ ιεηαλφ άθθςκ: 

 

 Άγηνο Πέηξνο 



ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ 2020 -2024  – ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΟ 

69 

 

Πκζβιέκμ ζημ πνάζζκμ πςνζυ ημο Πάνκςκα. Γζαεέηεζ άνηζα ημονζζηζηή οπμδμιή ιε 

λεκμδμπεία, ηααένκεξ, ηαηαζηήιαηα ιε ημπζηά πνμσυκηα ηαζ απμηεθεί πνμμνζζιυ υθεξ 

ηζξ επμπέξ ημο πνυκμο, αθμφ ηαθφπηεζ ζπεδυκ υθεξ ηζξ πνμηζιήζεζξ. 192 πζθζυιεηνα 

απυ ηδκ Αεήκα, 36 απυ ηδκ Σνίπμθδ, μ Άβζμξ Πέηνμξ απμηεθεί παναδμζζαηυ 

μζηζζιυ  πμο δεκ αθήκεζ ημκ επζζηέπηδ ημο παναπμκμφιεκμ. 

 

 Άλσ Γνιηαλά 

Καηαπνάζζκμ μνεζκυ πςνζυ ιε οπένμπδ εέα ηαζ βκςζηυ βζα ηδκ κζηδθυνα ιάπδ ημο 

Νζηδηανά, επμκμιαγυιεκμο ηαζ Σμονημθάβμο, ημ Μάζμ ημο 1821. Βνίζηεηαζ ζηα 1050 

ιέηνα απέπεζ 25 πζθζυιεηνα απυ ηδκ Σνίπμθδ, 45 απυ ημ Άζηνμξ ηαζ δζαεέηεζ ηαθέξ 

ημονζζηζηέξ οπμδμιέξ, ιε λεκχκεξ, ηααένκεξ. Ηδακζηυ πςνζυ βζα ααααημηφνζαηα ηαζ 

ηνζήιενα, ηαηάθθδθμ βζα υζμοξ αβαπμφκ ηδ θφζδ ηαζ ημοξ πενζπάημοξ, απυ ημ πςνζυ 

πενκά ημ Δονςπασηυ Μμκμπάηζ Δ4. 

 

 Άγηνο Ησάλλεο 

Ο Άβζμξ Ηςάκκδξ, βκςζηυξ ηαζ ςξ Αβζάκκδξ, είκαζ μνεζκυ πςνζυ ημο Γήιμο Βυνεζαξ 

Κοκμονίαξ ηαζ ανίζηεηαζ ζε ορυιεηνμ 720 ι, 18 πζθζυιεηνα δοηζηά ημο Άζηνμοξ. ε 

ιζηνή απυζηαζδ ιπμνεί κα ανεεεί ηακείξ ηυζμ ζηδ εάθαζζα, υζμ ηαζ ζηα πακέιμνθα 

πςνζά ημο Πάνκςκα. φιθςκα ιε ηδκ απμβναθή ημο 2011 έπεζ 71 ιυκζιμοξ 

ηαημίημοξ. 

Γζα ημοξ θάηνεζξ ηδξ θφζδξ ημ πςνζυ πνμζθένεηαζ ηαζ βζα πεγμπμνία ιέζα απυ ηα 

πενζπμζδιέκα ιμκμπάηζα ημο Πάνκςκα. ε αοηή ηδ δζαδνμιή εα ζοκακηήζμοκ 4 

παναδμζζαημφξ κενυιοθμοξ πμο άθεεακ ιε ηα πθμφζζα κενά ημο Πνμδνυιμο. Αλίγεζ 

ηακείξ κα επζζηεθεεί ηαζ ημοξ ηαηαννάηηεξ ηδξ «Λεπίδαξ», μζ μπμίμζ είκαζ ιαβεοηζημί 

εζδζηά ηδκ άκμζλδ. 

 

 Βέξβελα 

Ηζημνζηυ πςνζυ βκςζηυ απυ ηδκ Δπακάζηαζδ ημο 1821. Δδχ δυεδηε δ ιία εη ηςκ 

δφμ κζηδηήνζα ιάπδ οπυ ημκ Κ.Κανάιπεθα ηαηά ημο Μμοζηαθά ιπέδ, δ άθθδ ήηακ 

ηςκ Γμθζακχκ, πμο μδήβδζε ζηδκ Άθςζδ ηδξ Σνζπμθζηζάξ. Απυ ηα πζμ μνεζκά πςνζά 

ηδξ Πεθμπμκκήζμο ζε ορυιεηνμ 1160 ιέηνα, έπεζ ζηα πυδζα ημο ημκ ηάιπμ ηδξ 

Σνίπμθδξ. 

 

 Καζηάληηζα 

Σμ ανπαζυηενμ Σζαηςκμπχνζ ιε ηδκ Σζαηχκζηδ δζάθεηημ κα μιζθείηαζ ηαζ ζήιενα 

απυ ημοξ ηαημίημοξ ημο. Ζ πνχηδ βναπηή ειθάκζζδ ημο πςνζμφ βίκεηαζ ζε 

Υνοζυαμοθμ ημο Ακδνυκζημο ημ 1293ι. Υ.  ε ορυιεηνμ 840ιέηνςκ ηαζ 152 

πζθζυιεηνα απυ ηδκ Αεήκα ηαζ 72 απυ ηδκ Σνίπμθδ, απμηεθεί ζζημνζηυ δζαηδνδηέμ 

μζηζζιυ ιε ζδζαίηενδ ανπζηεηημκζηή ηαζ ζπίηζα θεοηά απυ πθάηεξ ζπζζηυθζεμο απυ ημ 

Μαθεαυ. Σα πνςιαηζζηά πανάεονα ζε ζπίηζα, πμο πμθθά απμηεθμφκ πονβυζπζηα 

ηςκ 300 ηαζ πθέμκ εηχκ ηαζ ηα θμοθμφδζα ζε ηήπμοξ ηαζ αοθέξ, δίκμοκ κδζζχηζημ 

πνχια ζημ πςνζυ πμο έπεζ πηζζηεί ιεηαλφ δφμ ηαηαπνάζζκςκ νειάηςκ. Απυ ημ 

ζδιείμ αοηυ λεηζκά ηαζ ημ εκηοπςζζαηυ θανάββζ ηδξ Μαγζάξ, έκα απυ ηα πμθθά 

θανάββζα ημο Πάνκςκα. 
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 Άγηνο Αλδξέαο 

Κεθαθμπχνζ ηδξ Σζαηςκζάξ. Με δζαηδνδιέκδ ηδκ πανάδμζδ ηδξ πενζμπήξ 

ακαθθμίςηδ. Απέπεζ 6 πζθζυιεηνα απυ ημ Άζηνμξ ηαζ ανίζηεηαζ πάκς ζημ δνυιμ βζα 

ημ Λεςκίδζμ. Υςνζυ ιε δζανηή πθδεοζιζαηή αφλδζδ ηαζ ημονζζηζηή ακάπηολδ ιε 

οπμδμιέξ ηαζ ιε ηαηάθοημ ιε εθζέξ ηαζ εζπενζδμεζδή. ηα υνζα ημο ακήηεζ μ 

ηαηαπνάζζκμξ μζηζζιυξ ημο Αβίμο Γεςνβίμο ηαζ μ πνυηοπμξ μζηζζιυξ βζα ημοξ 

μιμβεκείξ, ημ Ανηαδζηυ Υςνζυ. Σμ πςνζυ παναηηδνίγεηαζ «πφθδ εζζυδμο» βζα ηα 

βναθζηά Καζηνζημπχνζα, αθμφ ηακείξ ιπμνεί κα επζζηεθηεί απυ εηεί ηδκ Καζηάκζηζα, 

ημκ Πναζηυ, εκχ 5 πζθζυιεηνα έλς απυ ημ πςνζυ λεηζκά ημ ιμκαδζηυ θανάββζ ηδξ 

Εανιπάκζηζαξ. Ο επζζηέπηδξ ιπμνεί κα δεζ αηυια ενείπζα ηδξ ανπαίαξ Ακεήκδξ 

ημκηά ζημ θζιάκζ ημο Αβίμο Ακδνέα, ημ ιεηυπζ ηδξ Μμκήξ Ονεμηςζηάξ πμο δζαεέηεζ 

καυ αθζενςιέκμ ζημκ Δοαββεθζζιυ ηδξ Θεμηυημο ηαζ ρδθυ πφνβμ ηαζ ημ πεηνυπηζζημ 

ημλςηυ βεθφνζ ζημκ πμηαιυ Βναζζάηδ.  

 

 Αξθαδηθφ Υσξηφ 

Σμ Ανηαδζηυ Υςνζυ απμηεθεί έκακ πνυηοπμ ηαζ αοημηεθή μζηζζιυ πμο ζοκεθήθεδ 

ζακ ζδέα ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο '80 απυ Ανηάδεξ μιμβεκείξ ηδξ Αιενζηήξ ηαζ 

λεηίκδζε κα οθμπμζείηαζ ζηα ηέθδ ηδξ. Δκηάπεδηε ζημ πθαίζζμ εκυξ εεκζημφ πζθμηζημφ 

πνμβνάιιαημξ πμο ζημπυ είπε ηδκ επακαζφκδεζδ απυδδιςκ Δθθήκςκ ιε ημκ ηυπμ 

ηαηαβςβήξ ημοξ ιέζς ηδξ δδιζμονβίαξ παναεενζζηζηχκ ηαημζηζχκ. 

Δίκαζ πηζζιέκμ ζε ιζα πενζυκδζμ ζηδ εέζδ Μζηνή Pεπμκηίκα, ιεηά ημ πςνζυ Άβζμξ 

Ακδνέαξ ζημ δνυιμ βζα ημ Λεςκίδζμ, επί ηδξ Ανηαδζηήξ Ρζαζέναξ. Γοηζηά ημο 

ορχκεηαζ δ μνμζεζνά ημο Πάνκςκα. Απέπεζ 55 πθι ακαημθζηά απυ ηδκ Σνίπμθδ, 45 

πθι κυηζα απυ ημ Ναφπθζμ, 12 πθι κυηζα απυ ημ Άζηνμξ ηαζ 33 πθι αυνεζα απυ ημ 

Λεςκίδζμ. 

 Καζηξί 

ιμνθμ Υςνζυ, πμο πήνε ημ υκμιά ημο απυ ημ ζφιπθεβια ηςκ επηά 

Καζηνζημπςνίςκ, ςξ ημ ιεβαθφηενμ ιέπνζ ημ 1960 πςνζυ ηδξ πενζμπήξ. Σα άθθα 

πςνζά είκαζ δ Μεζζμνάπδ, δ Πενδζηυανοζδ, δ Νέα Υχνα, μ Κανάημοθαξ, δ Χνζά ηαζ 

μ Έθαημξ. 25 Υζθζυιεηνα απυ ηδκ Σνίπμθδ, ανίζηεηαζ ζε ορυιεηνμ 950 ιέηνςκ ηαζ 

απμηεθεί παναδμζζαηυ μνεζκυ πςνζυ πμο ζοκδοάγεζ δνειία ηαζ δοκαηυηδηεξ 

ακαροπήξ, υπςξ μζ πενίπαημζ, δ ακαηάθορδ ηδξ μνεζκήξ θφζδξ ηαζ ηςκ θαναββζχκ 

ημο Πάνκςκα αθθά πνμζθένεζ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα ενδζηεοηζηήξ ακάηαζδξ ηαεχξ 

αμνεζμκαημθζηά ημο πςνζμφ ανίζηεηαζ έκα απυ ηα πζμ βναθζηά ιμκαζηήνζα, ημο Σζιίμο 

Πνμδνυιμο. 

 

 Παξάιην Άζηξνο 

Έκα απυ ηα πζμ βκςζηά ηαθμηαζνζκά εένεηνα ηδξ Πεθμπμκκήζμο βκςνίγεζ ηαπεία 

ακάπηολδ ηα ηεθεοηαία πνυκζα θυβς ηδξ ημκηζκήξ απυζηαζδξ απυ ηα αζηζηά ηέκηνα. 

Απέπεζ 165 πζθζυιεηνα απυ ηδκ Αεήκα ηαζ 49 απυ ηδκ Σνίπμθδ. Γζαεέηεζ 

ακεπηοβιέκεξ ημονζζηζηέξ οπμδμιέξ βζα ηάεε πνμηίιδζδ,  παναθίεξ πζθζμιέηνςκ ιε 

πεκηαηάεανα κενά ηαζ ηδ δοκαηυηδηα εαθάζζζςκ δναζηδνζμηήηςκ. Πενζμπή 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A1%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8D%CF%80%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82
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επζζηέρζιδ υθμ ημ πνυκμ, ζδακζηή βζα ααααημηφνζαημ ηαζηνζήιενα. Κάεε ηαθμηαίνζ 

ζημ εεαηνάηζ πμο δζαεέηεζ δ ηςιυπμθδ βίκμκηαζ πμθθέξ πμθζηζζηζηέξ εηδδθχζεζξ, εκχ 

πθμφζζεξ είκαζ ηαζ μζ αεθδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. 

 Πιάηαλνο 

Γναθζηυ πςνζμοδάηζ πηζζιέκμ ζηδκ κμηζμακαημθζηή πθεονά ημο Πάνκςκα ζε 

ορυιεηνμ 450 ιέηνα, απέπεζ 180 πζθζυιεηνα απυ ηδκ Αεήκα. Ο μζηζζιυξ έπεζ 

παναηηδνζζηεί δζαηδνδηέμξ παναδμζζαηυξ ηαζ μ επζζηέπηδξ ιαβεφεηαζ ιε ηδκ πνχηδ 

ιαηζά απυ ηδκ πθμφζζα αθάζηδζδ ηαζ ηα πμθθά κενά πμο ακηζηνίγεζ ιε ημ πμο θηάκεζ 

ζημ πςνζυ. 

 Πξαζηφο 

Παθζά πνςηεφμοζα Σζαηςκζάξ. Πθμφζζα Μεζαζςκζηή Πυθδ.  Σμ παιέκμ ιεβαθείμ ημο 

μνεζκμφ πςνζμφ ηδξ Σζαηςκζάξ απμηοπχκεηαζ ζημ ηναβμφδζ «Πναζηέ ιμο πμφ ‗καζ μζ 

πφνβμζ ζμο, πμφ ‗καζ δ ανπμκηζά ζμο». Βνίζηεηαζ ζε ορυιεηνμ 750 ιέηνα, απέπεζ 20 

πζθζυιεηνα απυ ημ πςνζυ Άβζμξ Ακδνέαξ,  ιε ιία δζαδνμιή δφζημθδ πμο υιςξ 

απμγδιζχκεζ ημκ επζζηέπηδ ιε ηδκ μιμνθζά πμο δζαεέηεζ ηαζ ηδκ ζδζαίηενδ ημπζηή 

ανπζηεηημκζηή ημο. 

 

2.1.7.3 Παραλίες 

 Παξαιία Άζηξνπο 

Πνυηεζηαζ βζα ηδκ παναθία πμο λεηζκά ζηδκ μοζία απυ ηδκ άηνδ ημο θζιακζμφ ηαζ 

ηενιαηίγεζ 5 πζθζυιεηνα κμηζυηενα ζημ Υεννμκήζζ ημκηά ζηζξ αηηέξ ημο Αβίμο Ακδνέα. 

Δίκαζ δ ηεκηνζηή παναθία ιπνμζηά ζηζξ ρανμηααένκεξ ηαζ ηα ηαθέ ημο Παναθίμο 

Άζηνμοξ ιε ηνοζηάθθζκα ηαζ πεκηαηάεανα κενά, εκχ μζ θάηνεζξ ηςκ ζπμν έπμοκ ηδκ 

εοηαζνία κα απμθαφζμοκ ηδ εάθαζζα ηάκμκηαξ ημ αβαπδιέκμ ημοξ ζπμν. Ζ παναθία 

είκαζ μνβακςιέκδ ηαζ ζδακζηή βζα υθεξ ηζξ δθζηίεξ. Δκχ ηακείξ ιπμνεί κα απμθαφζεζ 

ιία οπένμπδ αυθηα δίπθα ζημ βναθζηυ θζιακάηζ ηαζ ηδκ απίζηεοηδ εέα απυ ημ 

Κάζηνμ ημο Παναθίμο Άζηνμοξ ηαζ ημ «Νδζί». 

 Παξαιία Αλάβαινπ 

Μία απυ ηζξ πμθθέξ ιζηνέξ ηαζ ήζοπεξ παναθίεξ πμο ζοκακηά ηακείξ ζηδ δζαδνμιή 

απυ ημ Άζηνμξ πνμξ ηδκ Ανβμθίδα θίβμ πνζκ ημ Κζαένζ ηαζ ιεηά ημ Ξδνμπήβαδμ. Ζ 

παναθία ανίζηεηαζ ζηα ζφκμνα ηςκ δφμ κμιχκ ηαζ δζαεέηεζ άιιμ ηαζ ηαεανά κενά, 

εκχ πήνε ημ υκμιά ηδξ απυ ηδ βκςζηή οπμεαθάζζζα ηανζηζηή πδβή βθοημφ κενμφ 

ημο Ακάααθμο πμο πδβάγεζ ζε Κοκμονία ηαζ Ανβμθίδα. 

 Παξαιία Αξθαδηθνχ Υσξηνχ 

Ζ μιχκοιδ παναθία ημο πνυηοπμο μζηζζιμφ ημο Ανηαδζημφ πςνζμφ ζημ δνυιμ απυ 

ημκ Άβζμ Ακδνέα πνμξ ημ Λεςκίδζμ. Βνίζηεηαζ 1,5 πζθζυιεηνμ απυ ημκ μζηζζιυ. Ζ 

παναθία απμηεθεί ιζηνυ ηυθπμ πμο εηηείκεηαζ ζε 110 ιέηνα ιήημξ.  Παναθία ιε 

αυηζαθμ.  Σα κενά ηαεανά ηαζ υπζ ζδζαίηενα ααεζά. Ζ πνυζααζδ ζηδκ παναθία βίκεηαζ 

ιέζς ιμκμπαηζμφ. Ζ παναθία δεκ είκαζ μνβακςιέκδ,  δζαεέηεζ υιςξ  ημοαθέηεξ, 
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κημοξ ηαζ ηάδμοξ απμννζιιάηςκ. Καηά ιήημξ ηδξ αηηήξ οπάνπμοκ ζηίαζηνα απυ 

πακί πάκς ζε ζζδενέκζμοξ παζζάθμοξ. 

 Παξαιία Αηζίγγαλνο 

Απυ ηζξ πζμ βκςζηέξ ηαζ πμθοζφπκαζηεξ παναθίεξ ηδξ Κοκμονίαξ , ανίζηεηαζ 5 
πζθζυιεηνα απυ ημ Άζηνμξ. Δηηείκεηαζ ζε ιήημξ 4 πζθζμιέηνςκ ηαζ ιπμνεί κα 
ελοπδνεηήζεζ βφνς ζηζξ  πέκηε πζθζάδεξ άημια. Απμηεθεί ζδακζηή παναθία βζα υθεξ ηζξ 
δθζηίεξ. Παναθία αιιχδδξ  ηαζ  ιε αυηζαθμ . ιμνθμ πενζαάθθμκ ιε αθιονίηζα, 
θεφηεξ ηαζ θμίκζηεξ. Ρδπά ηαζ γεζηά κενά ηαηάθθδθα βζα παζδζά. Ζ εάθαζζα ααεαίκεζ 
ζηα πέκηε ιέηνα απυ ηδκ αηηή. ηδκ πενζμπή θεζημονβμφκ ηαζ μζ παζδζηέξ 
ηαηαζηδκχζεζξ ημο Γήιμο Σνίπμθδξ. 

 

 Παξαιία Πφξηεο 

Νυηζα ημο Παναθίμο Άζηνμοξ, πήνε ημ υκμιά ηδξ απυ ηδκ πενζμπή Πυνηεξ Μεθζβμφξ. 

3 θεπηά απυ ημ ηέκηνμ ημο Άζηνμοξ ηαζ 10 θεπηά ιε πμδήθαημ. Απμηεθεί ηδκ παθζά 

εηαμθή ηδξ θίικδξ Μμοζημφ πμο ζήιενα είκαζ ακεκενβή.  Έκα ηιήια ηδξ 

απυζηαζδξ  είκαζ ααηυξ πςιαηυδνμιμξ. Ζ παναθία δζαεέηεζ πμκηνή άιιμ – 

αμηζαθάηζ ηαζ ααεζά- δνμζενά ηαζ πεκηαηάεανα κενά, εκχ θυβς ηςκ ακέιςκ δ 

παναθία είκαζ ηαηάθθδθδ βζα εαθάζζζα ζπμν. 

 Παξαιία Παιηφραλν 

Παναθία ηςκ Κάης Βεναέκςκ ιε νδπά πεκηαηάεανα κενά ηαζ πθμφζζα αιιμοδζά. Σμ 

υκμιά ηδξ εζηάγεηαζ υηζ ημ πήνε απυ ημ βεβμκυξ υηζ ημ 1800 εηεί ήηακ πάκζ. 

 Παξαιία Υεξξνλήζη 

Μία απυ ηζξ πμθθέξ ιζηνέξ παναθίεξ ηδξ Κοκμονίαξ,  πμο μθείθεζ ηδκ μκμιαζία ηδξ 

ζηδ θζικμεάθαζζα ημο Υεννμκδζίμο (δ δεφηενδ θζικμεάθαζζα ιεηά ηδ 

θζικμεάθαζζα ημο Μμοζημφ) πμο ζπδιαηίγεηαζ απυ ηα κενά πμο ακααθφγμοκ απυ 

πδβή πμο ανίζηεηαζ ζημ θυβμ Υεννμκδζίμο. Ζ θζικμεάθαζζα επζημζκςκεί ηαηεοεείακ 

ιε ηδ εάθαζζα. 

 

 Παξαιία Ξεξνπήγαδνπ 

Παναθία-εξ (ημ ίδζμ υκμια θένμοκ 4 παναθίεξ) ζημ μιχκοιμ πςνζυ ηδξ Κοκμονίαξ. 

Ήζοπμ πενζαάθθμκ, αυηζαθμ, πεκηαηάεανα κενά  ηαζ ακεπηοβιέκδ ημονζζηζηή 

οπμδμιή ιε λεκμδμπεία, εκμζηζαγυιεκα δςιάηζα, ρανμηααένκεξ πμο θεζημονβμφκ υθμ 

ημ πνυκμ. Σμ Ξδνμπήβαδμ ανίζηεηαζ ζηα ζφκμνα Ανηαδίαξ- Ανβμθίδαξ 

ηαζ  πνμζθένεζ ζδακζηέξ δζαημπέξ βζα υζμοξ ακαγδημφκ παθάνςζδ . Ο επζζηέπηδξ 

ιπμνεί κα πενζδβδεεί ιε επίηεκηνμ ημ Ξδνμπήβαδμ ζηζξ βφνς πενζμπέξ ηυζμ ηδξ 

Κοκμονίαξ υζμ ηαζ ηδξ Ανβμθίδαξ.  

2.1.7.4 Εκδηλώσεις  

 

ηδκ Καζηακίηζα ημ ηεθεοηαίμ ααααημηφνζαημ ηάεε Οηηςανίμο πναβιαημπμζείηαζ ημ 

βζμνηή ηάζηακμο, πμο ζδνφεδηε ημ 1983 ηαζ έηημηε πνμζεθηφεζ πζθζάδεξ 

επζζηέπηεξ.Δπίζδξ, ηα ηεθεοηαία πνυκζα ακάθμβδ βζμνηή ηαζηάκμο πναβιαημπμζείηαζ 

https://www.discoverkynouria.gr/en/sights/kastanitsa
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ηαζ ζηα Άκς Γμθζακά ηαεχξ ηαζ ακάθμβδ βζμνηή Γήξ ζημκ Άβζμ Πέηνμ, ημ ηεθεοηαίμ 

δεηαήιενμ ημο Οηηςανίμο. 

ημ πςνζυ Πθάηακμξ ημκ Αφβμοζημ δζμνβακχκμκηαζ εμνηαζιμί ηςκ κενχκ, ηδξ 

εθήκδξ ηαζ ηδξ Αβάπδξ ηαζ ημ Cherry Festival δζμνβακχκεηαζ ζηα ηέθδ Μαΐμο. Ζ 

επέηεζμξ ηδξ Β΄ Δεκμζοκέθεοζδξ βζμνηάγεηαζ ιε ιεβάθδ δυλα ηάεε πνυκμ ηδκ πνχηδ 

Παναζηεοή ιεηά ημ Πάζπα ζημ Άζηνμξ. Κανκαααθζηέξ εηδδθχζεζξ ιε πανεθάζεζξ 

απυ απμηνζάηζηεξ μιάδεξ δζελάβμκηαζ ηάεε πνυκμ ζηζξ πενζμπέξ ημο Άζηνμοξ, ημο 

Κμναημαμοκίμο ηαζ ημο Αβίμο Ακδνέα.  

ηζξ πενζζζυηενεξ Κμζκυηδηεξ ημο Γήιμο, ηδκ πενίμδμ ηςκ Απμηνζχκ βζμνηάγεηαζ ημ 

έεζιμ ημο ηάρζιμο ημο Αθακμφ. Σέθμξ, άθθεξ βκςζηέξ εηδδθχζεζξ είκαζ ημ «Κνυκεζμ 

Πέναζια» ζημκ Άβζμ Πέηνμ ηαζ ζε άθθεξ ημζκυηδηεξ ημο Πάνκςκα. Σέθμξ, ζδιακηζηέξ 

εηδδθχζεζξ πναβιαημπμζμφκηαζ ζηζξ πενζζζυηενεξ ημζκυηδηεξ ημο Γήιμο ηαηά ημκ 

εμνηαζιυ ηςκ ημπζηχκ Δκμνζχκ ηαζ Πμθζμφπςκ Αβίςκ.   

 

Έκα πμθφ ζδζαίηενμ ηαζ ζδιακηζηυ θεζηζαάθ είκαζ ημ Estella Festival ημ μπμίμ 

θαιαάκεζ πχνα ημκ Αφβμοζημ, υπμο οπυ ημ θςξ ηδξ πακζέθδκμο, πθήεμξ ηυζιμο 

βζμνηάγεζ ηδ βδ ηαζ ηδ εάθαζζα, ηδκ ζζημνία ηαζ ηδκ μιμνθζά ημο ηυπμο, ιε επίηεκηνμ 

ημ Κάζηνμ ζημ Πανάθζμ Άζηνμξ Κοκμονίαξ αθθά ηαζ ηα βφνς ζηεκά ηδξ πενζμπήξ.  Σμ 

θεζηζαάθ Δstella ζοιπενζθήθεδηε ςξ ιένμξ εηδδθχζεςκ ζε ανπαζμθμβζημφξ πχνμοξ 

ηαζ ιμοζεία ηδξ Δθθάδαξ ημο Κεκηνζημφ Ανπαζμθμβζημφ οιαμοθίμο ημο Τπμονβείμο 

Πμθζηζζιμφ ηαζ πνυηεζηαζ κα πνδιαημδμηδεεί απυ  ημ ημπζηυ πνυβναιια LEADER 

ηδξ Πάνκςκαξ Α.Δ. 

 
Σέθμξ, βζα ημοξ επζζηέπηεξ πμο εκδζαθένμκηαζ βζα ημκ ενδζηεοηζηυ ηαζ πνμζηοκδηζηυ 
ημονζζιυ, οπάνπμοκ πμθθά ιμκαζηήνζα ζηδκ πενζμπή πμο αλίγεζ κα επζζηεθηείηε 
Μμκή Λμοημφξ, Μμκή Πακαβίαξ Μαθεαήξ , Μμκή Παθζμπακαβζάξ, Πακαβία 
Ονεμηχζηα (Ανηυηςζηα), Μμκή Αβίμο Ηςάκκδ ημο Βαπηζζηή, η.θπ.). 

 

2.1.8 Οικονομία και Απασχόληση 

2.1.8.1 Οικονομικές επιδόσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Σμ Αηαεάνζζημ Δβπχνζμ Πνμσυκ (ΑΔΠ), ζε Μμκάδεξ Αβμναζηζηήξ Γφκαιδξ (ΜΑΓ) 

ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο ακηζπνμζςπεφεζ ημ 4,5% ημο ζοκμθζημφ ΑΔΠ ηδξ 

Υχναξ, δζαηδνχκηαξ αοηή ηδ ζπέζδ δζαπνμκζηά απυ ημ έημξ 2005 ιέπνζ ηαζ ημ 2018, 

ιε εθάπζζηδξ ηθίιαηαξ πηςηζηέξ δζαηοιάκζεζξ ηαηά ηα έηδ 2005-2015, μζ μπμίεξ 

ηοιαίκμκηαζ απυ 0,3 έςξ 0,1 ηδξ πμζμζηζαίαξ ιμκάδαξ. 

Ζ δζαπνμκζηή ελέθζλδ ηςκ δεζηηχκ ημο ΑΔΠ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ακηζηαημπηνίγεζ 

μοζζαζηζηά ημκ ακαιεκυιεκμ μζημκμιζηυ ηφηθμ ηδξ παναβςβζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηδξ 

πχναξ, οπυ ηδκ ηαεμνζζηζηή επίδναζδ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ απυ ημ 2008 ηαζ ιεηά, 

ιέπνζ ηα πθέμκ πνυζθαηα ζημζπεία ημο 2018, μπυηε ηαζ δζαθαίκμκηαζ μζ πνχηεξ 

αζεεκείξ εκδείλεζξ ακάηαιρδξ ηςκ δεζηηχκ. 

Δζδζηυηενα, ζε υηζ αθμνά ηδκ ελέθζλδ ημο ΑΔΠ ζε εη.€ (ηνέπμοζεξ ηζιέξ), δ 

Πεθμπυκκδζμξ, ημ θεβυιεκμ έημξ ακαθμνάξ 2008 εηηίκδζδξ ηδξ ηνίζδξ, πανμοζίαγε 

δείηηδ 10.102 εη.€ (4,17% ημο ΑΔΠ ηδξ πχναξ), ημ επίπεδμ ημο μπμίμο, οπυ ηζξ 

ζοκέπεζεξ ηαζ ηςκ ιέηνςκ δδιμζζμκμιζημφ πενζμνζζιμφ πμο εθανιυζηδηακ ζε 

https://www.discoverkynouria.gr/en/sights/platanos
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εεκζηυ επίπεδμ, αημθμφεδζε ηαεμδζηή πμνεία ιέπνζ ημ 2016 ιε ηζιή 7.878 εη.€, υηακ 

ημ ΑΔΠ ηδξ Πενζθένεζαξ απμηεθμφζε ημ 4,46% ημο ΑΔΠ ηδξ πχναξ, δείπκμκηαξ 

ςζηυζμ ιζηνή αφλδζδ ζημ ααειυ ζοιαμθήξ. Ο ζπεηζηυξ δείηηδξ πανμοζζάγεζ ιζηνά 

ζδιάδζα ακυδμο ιέπνζ ημ 2018 ζημ επίπεδμ ημο 8.245 εη.€, απμηοπχκμκηαξ ηδκ ίδζα 

ζοιαμθή ζημ ΑΔΠ ηδξ πχναξ (4,46%) 

Πίλαθαο 6: Δμέιημε ΑΔΠ ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 2008 – 2018 (εθ.€, ηξέρνπζεο 
ηηκέο) 

AEΠ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

χλνιν Υψξαο 
241.990 237.534 226.031 207.029 191.204 180.654 178.657 177.258 176.488 180.218 184.714 

Ακαημθζηή 
Μαηεδμκία 

9.450 9.306 9.198 8.150 7.579 7.004 6.878 6.831 6.901 6.946 7.166 

Κεκηνζηή 
Μαηεδμκία 

33.304 32.439 30.348 28.092 25.807 24.172 23.771 23.918 24.237 24.739 25.558 

Γοηζηή 
Μαηεδμκία 

4.802 5.039 4.981 4.819 4.724 4.398 4.530 4.337 3.916 3.964 3.963 

Ήπεζνμξ 
5.158 5.025 4.930 4.611 4.187 3.989 3.955 3.925 3.960 3.977 4.077 

Θεζζαθία 
12.186 11.814 10.835 9.953 9.517 9.065 9.114 9.154 9.214 9.347 9.658 

Ημκίςκ Νήζςκ  
4.522 4.200 3.992 3.479 3.260 3.066 3.112 3.129 3.124 3.170 3.257 

Γοηζηή Δθθάδα 
11.365 10.890 10.671 9.611 8.957 8.275 8.196 8.156 8.032 8.083 8.322 

ηενεά Δθθάδα 
10.879 10.405 9.903 9.273 8.628 8.075 7.912 7.960 8.185 8.454 8.767 

Πεινπφλλεζνο  
10.102 9.912 9.430 8.806 8.270 7.847 7.766 7.830 7.878 8.036 8.245 

Αηηζηή 
116.717 116.001 110.462 100.972 92.671 87.642 86.047 84.515 83.872 85.782 87.378 

Βυνεζμ Αζβαίμ 
3.514 3.395 3.184 2.944 2.678 2.573 2.553 2.504 2.455 2.480 2.549 

Νυηζμ Αζβαίμ  
8.183 7.599 7.236 6.603 6.079 5.983 6.042 6.121 5.981 6.144 6.387 

Κνήηδ 
11.808 11.509 10.860 9.716 8.845 8.565 8.781 8.880 8.732 9.095 9.386 

Πδβή: Eurostat, Ηδία επελενβαζία 
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ρήκα 14: Δμέιημε ηνπ ΑΔΠ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ (2002 – 2018) 

 

Πδβή: Eurostat, Ηδία επελενβαζία 

ημ παναηάης Γνάθδια απμηοπχκεηαζ δ ελέθζλδ ημο ηαηά ηεθαθή ΑΔΠ (€) ηδκ ίδζα 

πενίμδμ ακάθοζδξ. Οζ δζαπνμκζηέξ ηάζεζξ εκέπμοκ ηα ίδζα παναηηδνζζηζηά ιε ηδκ 

πνυηενδ ακάθοζδ βζα ημ ΑΔΠ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, λεηζκχκηαξ ημ 2008 ιε 17.200 € 

η.η ΑΔΠ, πηςηζηή πμνεία ιέπνζ ημ 2014 ζηα 13.300€ ηαζ αφλδζδ ιέπνζ ημ 2018 ζηα 

14.300€. Σμ επίπεδμ ημο η.η ΑΔΠ ηδξ Πενζθένεζαξ είκαζ δζαπνμκζηά ζδιακηζηά 

παιδθυηενμ απυ αοηυ ηδξ πχναξ, εκημφημζξ θαίκεηαζ κα ακαηάιπηεζ δφμ πνυκζα 

κςνίηενα απυ ηδ πχνα. Σμ 2018 ηαηαθήβεζ δ Πεθμπυκκδζμξ κα έπεζ ημ 83,1% ημο 

ιέζμο η.η ΑΔΠ ηδξ πχναξ. 

ρήκα 15: Δμέιημε ηνπ ΑΔΠ ηεο Πεξηθέξεηαο ζε ζρέζε κε ην εζληθφ (2002 – 2018) 
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Πδβή: Eurostat, Ηδία επελενβαζία 

2.1.8.2 Οικονομικά ενεργός πληθυσμός 

ημκ παναηάης Πίκαηα πανμοζζάγεηαζ δ ελέθζλδ ημο μζημκμιζηά εκενβμφ πθδεοζιμφ 

ηςκ Πενζθενεζχκ ηαζ ηδξ πχναξ βζα ηδκ πενίμδμ 2013-2018. ε υηζ αθμνά ηδκ 

Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο, παναηδνήεδηε ιζα ηάζδ αφλδζδξ ιέπνζ ημ 2015 (248,3 

πζθ), εκχ έπεζηα αημθμφεδζε ιζα ιζηηή ηάζδ πμο ηαηέθδλε ζε ιεζςιέκμ ανζειυ 

μζημκμιζηά εκενβχκ αηυιςκ, ζοβηεηνζιέκα ζε 243,1 πζθ. ημ 2018. 

Πίλαθαο 7: Δμέιημε Οηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ – Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 2013 
– 2018, ζε ρηιηάδεο 

Πεξηθέξεηεο  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

χλνιν Υψξαο 4.838,2 4.802,8 4.799,9 4.799,5 4.774,9 4.738,6 

Ακαημθζηή Μαηεδμκία 255,7 256,3 257,7 259,9 255,3 253,3 

Κεκηνζηή Μαηεδμκία 792,6 790,4 810,9 818,9 811,4 809,4 

Γοηζηή Μαηεδμκία 112,4 113,7 117,1 117,9 119,2 118,1 

Ήπεζνμξ 142,9 141,9 139,4 140,6 139,0 136,3 

Θεζζαθία 313,7 309,9 312,6 311,3 314,4 308,0 

Ηυκζα Νδζζά 91,7 90,5 90,1 90,1 90,7 92,7 

Γοηζηή Δθθάδα 282,9 281,9 288,2 292,7 294,1 287,2 

ηενεά Δθθάδα 238,1 235,8 243,0 237,4 237,2 235,5 

Πεινπφλλεζνο 244,7 246,0 248,3 242,5 246,4 243,1 

Αηηζηή 1.838,6 1.822,9 1.782,8 1.764,7 1.740,8 1.720,3 

Βυνεζμ Αζβαίμ 84,1 80,0 79,1 82,5 89,5 91,0 

Νυηζμ Αζβαίμ 155,7 154,8 155,2 156,7 151,9 158,2 

Κνήηδ 285,0 278,7 275,7 284,4 284,9 285,3 

Πδβή: Eurostat, Ηδία Δπελενβαζία 

φιθςκα ιε ηα παναπάκς ζημζπεία ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ ηαζ ηδκ ελέθζλδ ημοξ ζηδκ 

Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο, είκαζ ειθακείξ μζ ηίκδοκμζ απμδζάνενςζδξ ημο 

ημζκςκζημφ ζζημφ ηδξ Πενζθένεζαξ. Γζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ παναπάκς 

πνμαθδιάηςκ ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ ηαζ ημο ημζκςκζημμζημκμιζημφ ζζημφ ηδξ 

Πενζθένεζαξ, είκαζ ακαβηαίεξ δνάζεζξ εκενβδηζηχκ πμθζηζηχκ απαζπυθδζδξ, υπςξ 

ηαζ δνάζεζξ ηαηάνηζζδξ ηαζ ζοιαμοθεοηζηήξ οπέν ηςκ βοκαζηχκ ηαζ ηςκ ιαηνμπνυκζα 

ακένβςκ ηαζ βεκζηά ηςκ μιάδςκ ζε δοζημθία εφνεζδξ ενβαζίαξ. Σα ακςηένς 

ζοιπενάζιαηα ζοιπθδνχκμκηαζ απυ ηδκ πανμοζίαζδ ηδξ ελέθζλδξ ημο ηαηά ηεθαθή 

εζζμδήιαημξ βζα ηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ηδκ πενίμδμ 2012-2017, ζε ζπέζδ ιε 

ηδ πχνα ηαζ ηζξ οπυθμζπεξ Πενζθένεζεξ. Παναηδνείηαζ υηζ ημ επίπεδμ εζζμδήιαημξ 

ακά ηάημζημ βζα ηδκ Πεθμπυκκδζμ, απυ ηζξ 9.600 εονχ ημ 2012, έημξ εββφηενα ζηδκ 

εηηίκδζδ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ, ιεηά απυ ιζα πενίμδμ ιζηηχκ ηάζεςκ, πνμηφπηεζ 

ηεθζηά πενζζζυηενμ ιεζςιέκμ ημ 2017 ζηζξ 8.700 εονχ, επίπεδμ ανηεηά παιδθυηενμ 

απυ ημκ ιέζμ υνμ ηδξ πχναξ (οζηένδζδ 16,1%) πμο ήηακ 10.100 εονχ εηείκμ ημ 

έημξ. 
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Ζ ακενβία βζα ηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ακήθεε ζε πμζμζηυ 22,2% ημ 2015 εκχ 

ζε πνμκζηυ δζάζηδια εκυξ έημοξ,ημ2016, παναηδνμφιε ηδκ ιείςζή ηδξ, ζε ακηίζημζπμ 

πμζμζηυ ηδξ ηάλεςξ ημο 19,2%. Σμ 2017, παναηδνμφιε υηζ ζοκεπίγεζ κα ιεζχκεηαζ, 

ιε απμηέθεζια κα θηάκεζ ζημ ακηίζημζπμ πμζμζηυ 16,8%. Σμ 2018 παναηδνείηαζ ιία 

αηυιδ ιζηνή ιείςζδ ηςκ ακένβςκ ηδξ Πενζθένεζαξ ζε πμζμζηυ 14,4%. Σμ 2019 ημ 

πμζμζηυ ακένπεηαζ ζημ 12%. 

ρήκα 16: Ζ εμέιημε ηεο αλεξγίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 

 

Πδβή: ΔΛΣΑΣ 

2.1.8.3 Οι δραστηριότητες ανά κλάδο στην περιοχή 

ηδκ Πενζθενεζαηή Δκυηδηα Ανηαδίαξ, ηονίανπμ νυθμ ζηδ δδιζμονβία πνμσυκημξ, 

δζαδναιαηίγεζ μ δεοηενμβεκήξ ημιέαξ, ιε πμθφ ιζηνή ζοιιεημπή μ πνςημβεκήξ ηαζ 

ζπεηζηά παιδθή ζοιιεημπή μ ηνζημβεκήξ. 

ζμκ αθμνά ζοβηεηνζιέκα ζημκ Γήιμ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ, μ ηθάδμξ «Γεςνβία, 

δαζμημιία ηαζ αθζεία» απμηεθεί ηδκ ηφνζα πδβή απαζπυθδζδξ, ζοβηεκηνχκμκηαξ ημ 

ιεβαθφηενμ πμζμζηυ απαζπυθδζδξ, ηαεχξ ζημκ πνςημβεκή ημιέα απαζπμθμφκηαζ 

πενίπμο ημ 25,35% ημο ζοκυθμο ηςκ μζημκμιζηχξ εκενβχκ απαζπμθμφιεκςκ ηςκ 

μζημκμιζηά εκενβά απαζπμθμφιεκςκ.  

Αημθμοεεί μ ηθάδμξ ημο ειπμνίμο ιε πμζμζηυ 13,75%, μ ηθάδμξ ηςκ ηαηαζηεοχκ 

ιε 12,35%, εκχ έκα ζδιακηζηυ πμζμζηυ ηδξ ηάλεςξ ημο 17,60% ημο ζοκυθμο ημο 

μζημκμιζηά εκενβμφ πθδεοζιμφ, ηαηαηάζζεηαζ ζημοξ αζαθείξ ηθάδμοξ ηςκ «Λμζπχκ 

Τπδνεζζχκ» ηαζ ηςκ «Νέςκ, ιδ δοκάιεκςκ κα ηαηαηαβμφκ». 

Πίλαθαο 8: Οηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο αλά θιάδν δξαζηεξηφηεηαο ζην Γήκν 
Βφξεηαο Κπλνπξίαο (2011) 

Κλάδορ οικονομικήρ δπαζηηπιόηηηαρ 
Οικονομικά ενεπγόρ 

πληθςζμόρ ανά κλάδο 20211 
Ποζοζηό 
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ΓΔΩΡΓΙΑ, ΓΑΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΔΙΑ 815 25,35% 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ 397 12,35% 

ΥΟΝΓΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ - 
ΔΠΙΚΔΤΗ ΜΗΥΑΝΟΚΙΝΗΣΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ 
ΚΑΙ ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΩΝ 

442 13,75% 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ 112 3,48% 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΑΡΟΥΗ 
ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΣΙΑΗ 

221 6,87% 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ 
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

43 1,34% 

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΑ - 
ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

244 7,60% 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 241 7,50% 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΥΔΣΙΚΔ ΜΔ ΣΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΔΡΙΜΝΑ 

131 4,08% 

ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΓΟΙ 568 17,68% 

Σύνολο 3.214 100% 

Πδβή: Απμβναθή ΔΤΔ, 2011 

 

Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ημο πθδεοζιμφ, ηονίςξ ζηζξ μνεζκέξ αβνμηζηέξ πενζμπέξ 

αζπμθείηαζ ιε ηδκ ηηδκμηνμθία ηαζ ηδ βεςνβία. Σα πνμσυκηα πμο πανάβμκηαζ είκαζ 

ηνέαξ, βαθαηημημιζηά, εθζέξ, θάδζ ηαζ ηάζηακα. ημ παναθζαηυ ιένμξ ημο Γήιμο 

δναζηδνζμπμζμφκηαζ ιεβάθεξ ιμκάδεξ ζπεομηαθθζένβεζαξ.  

Δπίζδξ, μζ πανάθζεξ πενζμπέξ πανμοζζάγμοκ αλζυθμβδ μζημκμιζηή άκεζζδ θυβς ηδξ 

ζδιακηζηήξ ακάπηολδξ ημο παναεενζζηζημφ ημονζζιμφ. Σα ηεθεοηαία πνυκζα 

ακαπηφζζεηαζ ελίζμο ηαζ μ εκαθθαηηζηυξ ημονζζιυξ πνμξ ηζξ μνεζκέξ πενζμπέξ ημο 

Γήιμο ηαζ εζδζηυηενα πνμξ ζημοξ μνεζκμφξ ζζημνζημφξ ηαζ παναδμζζαημφξ μζηζζιμφξ 

Άκς Γμθζακά, Καζηάκζηζα, Άβζμ Πέηνμ, Άβζμ Ηςάκκδ, Πναζηυ ηαζ Καζηνί.  

Σμ βεβμκυξ ηδξ ακάπηολδξ ζδιακηζημφ ανζειμφ ημονζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ (δζαιμκήξ 

– εζηίαζδξ) ζε ανηεηέξ πενζμπέξ ημο Γήιμο, ηονίςξ παναεαθάζζζεξ αθθά ηαζ μνεζκέξ, 

επζηνέπεζ ηάπμζα ζοβηναηδιέκδ αζζζμδμλία βζα δδιζμονβία εκυξ αλζυθμβμο 

ημονζζηζημφ νεφιαημξ ζηδκ πενζμπή ιε υηζ αοηυ ζοκεπάβεηαζ ζηδκ μζημκμιία ηαζ ηδκ 

ακάπηολδ ηδξ. 
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2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ ΒΟΡΕΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ 

ΠΡΟΩΠΩΝ 

2.2.1 Οργάνωση και υνεργασίες 

2.2.1.1 Οργάνωση 

Ο Γήιμξ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ 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 Δηηεθεζηζηή Δπζηνμπή, ηδκ Γδιμηζηή Δπζηνμπή Παζδείαξ, 

ηδκ Γδιμηζηή Δπζηνμπή Αεθδηζζιμφ, ηδκ Δπζηνμπή  Πμζυηδηαξ Εςήξ ηαζ ημ Γήιανπμ. 

Οζ ανιμδζυηδηεξ ηςκ μνβάκςκ αοηχκ μνίγμκηαζ απυ ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ. 

νβακα δζμίηδζδξ, ζημ πθαίζζμ ηςκ ανιμδζμηήηςκ ημοξ, ηςκ Κμζκμηήηςκ ημο Γήιμο 

είκαζ, ζφιθςκα ιε ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ, ημ οιαμφθζμ ηαζ μ Πνυεδνμξ ημο 

ζοιαμοθίμο ηδξ Κμζκυηδηαξ ή ημ οιαμφθζμ. Οζ ανιμδζυηδηεξ ηςκ μνβάκςκ αοηχκ 

μνίγμκηαζ απυ ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ. 

Σμκ 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 

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. 

θεξ 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. 

θεξ 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. 
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ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΑΓΟΜΔΝΔ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΟ ΓΖΜΑΡΥΟ 

1) Αοημηεθέξ Γναθείμ Δπζημζκςκίαξ ηαζ Γδιμζίςκ πέζεςκ 

2) Νμιζηή Τπδνεζία 

3) Αοημηεθέξ Γναθείμ Γζαθάκεζαξ 

4) Αοημηεθέξ Γναθείμ Γζμζηδηζηήξ Βμήεεζαξ 

5) Αοημηεθέξ Σιήια Γδιμηζηήξ Αζηοκμιίαξ 

ΔΠΗΣΔΛΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

1) Αοημηεθέξ Σιήια Πνμβναιιαηζζιμφ, Ονβάκςζδξ ηαζ Πθδνμθμνζηήξ πμο 

πενζθαιαάκεζ εζδζηυηενα ηα παναηάης βναθεία: 

I. Γναθείμ Πνμβναιιαηζζιμφ, Ακάπηολδξ ηαζ Ονβάκςζδξ 

II. Γναθείμ Σεπκμθμβζχκ Πθδνμθμνζηήξ ηαζ Δπζημζκςκζχκ (ΣΠΔ) 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ: 

1) Αοημηεθέξ Σιήια Σμπζηήξ Οζημκμιζηήξ Ακάπηολδξ πμο πενζθαιαάκεζ 

εζδζηυηενα ηα παναηάης βναθεία: 

I. Γναθείμ Αβνμηζηήξ Παναβςβήξ ηαζ Αθζείαξ 

II. Γναθείμ Αδεζμδμηήζεςκ ηαζ Ρφειζζδξ Διπμνζηχκ Γναζηδνζμηήηςκ 

III. Γναθείμ Απαζπυθδζδξ ηαζ Σμονζζιμφ 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 

1) Γζεφεοκζδ Πενζαάθθμκημξ ηαζ Πμθεμδμιίαξ πμο πενζθαιαάκεζ εζδζηυηενα ηζξ 

παναηάης δζμζηδηζηέξ εκυηδηεξ:  

I. Σιήια Πμθεμδμιίαξ 

II. Σιήια Πενζαάθθμκημξ ηαζ Πμθζηζηήξ Πνμζηαζίαξ 

III. Σιήια Καεανζυηδηαξ, Ακαηφηθςζδξ ηαζ οκηήνδζδξ Πναζίκμο 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

1) Αοημηεθέξ Σιήια Κμζκςκζηήξ Πνμζηαζίαξ, Παζδείαξ, Πμθζηζζιμφ ηαζ 

Αεθδηζζιμφ πμο πενζθαιαάκεζ εζδζηυηενα ηα παναηάης βναθεία:  

I. Γναθείμ Κμζκςκζηήξ Πμθζηζηήξ ηαζ Ηζυηδηαξ ηςκ Φφθςκ 

II. Γναθείμ Πνμζηαζίαξ ηαζ Πνμαβςβήξ ηδξ Γδιυζζαξ Τβείαξ 

III. Γναθείμ Παζδείαξ, Γζα Βίμο Μάεδζδξ, Πμθζηζζιμφ ηαζ Αεθδηζζιμφ 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

1) Γζεφεοκζδ Γζμζηδηζηχκ ηαζ Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ πμο πενζθαιαάκεζ 

εζδζηυηενα ηζξ παναηάης δζμζηδηζηέξ εκυηδηεξ:  

A. Σιήια Γζμίηδζδξ πμο πενζθαιαάκεζ ηα παναηάης βναθεία: 

I. Γναθείμ Τπμζηήνζλδξ Πμθζηζηχκ Ονβάκςκ ημο Γήιμο 

II. Γναθείμ Γδιμηζηήξ Καηάζηαζδξ, Λδλζανπείμο ηαζ Αθθμδαπχκ 

III. Γναθείμ Ακενχπζκμο Γοκαιζημφ ηαζ Γζμζηδηζηήξ Μένζικαξ 

B. Σιήια Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ πμο πενζθαιαάκεζ ηα παναηάης 

βναθεία: 

I. Γναθείμ Πνμτπμθμβζζιμφ, Λμβζζηδνίμο ηαζ Πνμιδεεζχκ 
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II. Γναθείμ Δζυδςκ, Πενζμοζίαξ ηαζ Σαιείμο 

C. Σιήια ΚΔΠ 

2) Γζεφεοκζδ Σεπκζηχκ Τπδνεζζχκ πμο πενζθαιαάκεζ εζδζηυηενα ηζξ παναηάης 

δζμζηδηζηέξ εκυηδηεξ: 

I. Σιήια Σεπκζηχκ Ένβςκ 

II. Σιήια Ζθεηηνμιδπακμθμβζηχκ Ένβςκ ηαζ οβημζκςκζχκ 

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. 

Νομικά Ππόζωπα ηος Γήμος Βόπειαρ Κςνοςπίαρ 

Ο Γήιμξ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ επμπηεφεζ πθδεχνα κμιζηχκ πνμζχπςκ, 

επζπεζνήζεςκ ζδνοιάηςκ αθθά ηαζ επζηνμπχκ.  

 

 Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο 

(ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.Β.Κ.) – πξψελ ΓΔΠΑΝ 

φιθςκα ιε ημ ΦΔΚ 851/07-05-2009 πενί ιεηαηνμπή ηδξ ΓΔΠΑΝ ζε Κμζκςθεθή 

Δπζπείνδζδ ημο Άνενμο 254 ημο Ν. 3463/2006, ιε ηδκ επςκοιία «Γδιμηζηή 

Κμζκςθεθήξ Δπζπείνδζδ Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ (ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.Β.Κ.)», ζημπυξ ηδξ 

επζπείνδζδξ είκαζ δ μνβάκςζδ θεζημονβζχκ, δναζηδνζμηήηςκ ηαζ δ πανμπή 

οπδνεζζχκ πμο ακαθένμκηαζ ζημοξ παναηάης ημιείξ:  

Α) Κμζκςκζηήξ Πνμζηαζίαξ ηαζ Αθθδθεββφδξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα:  

− Ζ εθανιμβή πμθζηζηχκ ηαζ δ ζοιιεημπή ζε δνάζεζξ πμο απμζημπμφκ ζηδκ 

οπμζηήνζλδ ηαζ ημζκςκζηή θνμκηίδα ηδξ ανεθζηήξ ηαζ παζδζηήξ δθζηίαξ ηαζ ηδξ ηνίηδξ 

δθζηίαξ, ιε ηδ θεζημονβία: 

 Η. πνμβναιιάηςκ «Βμήεεζα ζημ πίηζ» η.θπ.  

ΗΗ. παζδζηχκ, ανεθζηχκ ηαζ ανεθμκδπζαηχκ ζηαειχκ,  

ΗΗΗ. ηέκηνςκ διενήζζαξ θνμκηίδαξ (ΚΖΦΖ), ροπαβςβίαξ ηαζ ακαροπήξ δθζηζςιέκςκ, 

− Ζ ιεθέηδ ηαζ εθανιμβή ζπεηζηχκ ημζκςκζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ δ ακάπηολδ εκυξ 

δζηηφμο εεεθμκηχκ.  

− Ζ εθανιμβή πμθζηζηχκ ηαζ δ ζοιιεημπή ζε δνάζεζξ ηαζ πνμβνάιιαηα, πμο 

ζημπεφμοκ ζηδ ιένζικα, οπμζηήνζλδ ηαζ θνμκηίδα εοπαεχκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ ιε 

ηδκ πανμπή οπδνεζζχκ οβείαξ ηαζ ηδκ πνμαβςβή ροπζηήξ οβείαξ, υπςξ δδιζμονβία 

δδιμηζηχκ ζαηνείςκ, ηέκηνςκ αβςβήξ οβείαξ, οπμζηήνζλδξ ηαζ απμηαηάζηαζδξ 

αηυιςκ ιε ακαπδνία, ηέκηνςκ ροπζηήξ οβείαξ, ζοιαμοθεοηζηήξ ζηήνζλδξ ηςκ 

εοιάηςκ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ αίαξ ηαηά ζοκμζημφκηςκ πνμζχπςκ.  

− Ζ ιένζικα βζα ηδ ζηήνζλδ ηςκ μζημκμιζηά αδφκαηςκ δδιμηχκ. 

− Ο ζπεδζαζιυξ ηαζ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ ή ζοιιεημπή ζε πνμβνάιιαηα ηαζ 

δνάζεζξ βζα ηδκ έκηαλδ μιάδςκ ημο ημζκςκζημφ απμηθεζζιμφ ζηδκ ημζκςκζηή, 

μζημκμιζηή ηαζ πμθζηζζηζηή γςή ηδξ ημπζηήξ ημζκςκίαξ.  
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− Ζ πνμχεδζδ ηαζ ακάπηολδ ημο εεεθμκηζζιμφ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ αθθδθεββφδξ ιε ηδ 

δδιζμονβία ημπζημφ δζηηφμο ημζκςκζηήξ αθθδθεββφδξ, εεεθμκηζηχκ μνβακχζεςκ ηαζ 

μιάδςκ εεεθμκηχκ πμο εα δναζηδνζμπμζμφκηαζ βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ηαζ ηδκ 

οπμαμήεδζδ ημο ένβμο ηδξ ημζκςκζηήξ πνμζηαζίαξ ηαζ αθθδθεββφδξ ημο Γήιμο.  

− Ζ οθμπμίδζδ ή δ ζοιιεημπή ζε μθμηθδνςιέκα ημπζηά ζπέδζα ηαζ πνμβνάιιαηα 

δνάζδξ ηαζ πνςημαμοθίεξ βζα ηδκ εθανιμβή ηαζ ακάπηολδ πμθζηζηχκ πνμχεδζδξ ηδξ 

απαζπυθδζδξ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ εκζςιάηςζδξ δζα θυνςκ ηαηδβμνζχκ ακένβςκ, 

ζημ πθαίζζμ ηςκ εεκζηχκ ηαζ εονςπασηχκ πμθζηζηχκ.  

− οιαμθή ζηδκ απμννυθδζδ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ ηδξ πενζμπήξ ημοξ ιε ηδκ 

ακάπηολδ ζοιαμοθεοηζηχκ δνάζεςκ πμο πανέπμκηαζ δςνεάκ πνμξ ημοξ ακένβμοξ, 

ιε ζηυπμ ηδκ οπμζηήνζλδ ηαζ εκεάννοκζή ημοξ βζα ηδκ ελεφνεζδ απαζπυθδζδξ, 

ηαεχξ ηαζ ζηδκ πνμχεδζδ ίζςκ εοηαζνζχκ πνυζααζδξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ.  

Β) Παζδείαξ, Πμθζηζζιμφ ηαζ Αεθδηζζιμφ, ηαζ ζοβηεηνζιέκα:  

− Ζ ίδνοζδ ηαζ θεζημονβία ηέκηνςκ δδιζμονβζηήξ απαζπυθδζδξ παζδζχκ.  

− Ζ ίδνοζδ ηαζ θεζημονβία Γδιμηζηχκ Βζαθζμεδηχκ ηαεχξ ηαζ δ θεζημονβία ημο 

Κέκηνμο Πμθοδναζηδνζυηδηαξ 

– Βζαθζμεήηδξ Αβίμο Πέηνμο.  

− Ζ θεζημονβία πάνηςκ ηοηθμθμνζαηήξ αβςβήξ.  

− Ζ εθανιμβή πμθζηζηχκ βζα ηδκ ακάδεζλδ ηαζ πνμζηαζία ημο ημπζημφ πμθζηζζιμφ, δ 

πνμαμθή ηςκ πμθζηζζηζηχκ αβαεχκ ηαζ ηςκ ζφβπνμκςκ πμθζηζζηζηχκ ένβςκ πμο 

πανάβμκηαζ ζε ημπζηυ επίπεδμ, ιε ηδ θεζημονβία πμθζηζζηζηχκ δμιχκ, ηαεχξ ηαζ δ 

ιεθέηδ ηαζ εθανιμβή πμθζηζζηζηχκ πνμβναιιάηςκ.  

− Ζ πνμζηαζία ιμοζείςκ, ικδιείςκ, ζπδθαίςκ, ηαεχξ ηαζ ανπαζμθμβζηχκ ηαζ 

ζζημνζηχκ πχνςκ ηδξ πενζμπήξ ηαζ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ αοηχκ ηα μπμία ακήημοκ ή 

παναπςνμφκηαζ ζημ Γήιμ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ.  

− Ζ δζμνβάκςζδ ζοκαοθζχκ, εεαηνζηχκ παναζηάζεςκ ηαζ άθθςκ πμθζηζζηζηχκ 

εηδδθχζεςκ (πακδβφνζα η.ά.) ή δ ζοιιεημπή ηδξ ζε αοηά.  

− Ζ πνμχεδζδ πμθζηζζηζηχκ ακηαθθαβχκ, ζε εεκζηυ, εονςπασηυ ηαζ δζεεκέξ επίπεδμ, 

ζφιθςκα ιε ηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία.  

− Ζ ακάπηολδ ημο πμθζηζζηζημφ ηαζ εκαθθαηηζημφ ημονζζιμφ εθυζμκ δεκ έπεζ 

ειπμνζηυ παναηηήνα.  

− Ζ δζαπείνζζδ αεθδηζηχκ εβηαηαζηάζεςκ, υπςξ δδιμηζηχκ βοικαζηδνίςκ, 

αεθδηζηχκ ηέκηνςκ ηαζ δδιμηζηχκ πχνςκ άεθδζδξ.  

− Ζ πνμχεδζδ ηαζ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ εκίζποζδξ ιαγζημφ αεθδηζζιμφ ηαζ 

δζμνβάκςζδ αεθδηζηχκ εηδδθχζεςκ  

Γ) Πενζαάθθμκημξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα:  

− Ζ εηπυκδζδ ημπζηχκ πνμβναιιάηςκ βζα ηδκ πνμζηαζία ηαζ ακααάειζζδ ημο 

θοζζημφ, ανπζηεηημκζημφ ηαζ πμθζηζζηζημφ πενζαάθθμκημξ, ζημ πθαίζζμ ηςκ εεκζηχκ 

ηαζ εονςπασηχκ πμθζηζηχκ.  

− Ζ πνμζηαζία ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ 
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− Ζ ίδνοζδ ηαζ θεζημονβία δδιμηζημφ ενβαζηδνίμο βζα ηα εέιαηα ημο πενζαάθθμκημξ 

ηαζ ημκ έθεβπμ ηα νφπακζδξ.  

− Ζ δδιζμονβία ηαζ θεζημονβία ηέκηνςκ πενζααθθμκηζηήξ εηπαίδεοζδξ ηαζ 

πθδνμθυνδζδξ.  

− Ζ πνμχεδζδ εκαθθαηηζηχκ ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ (πενζααθθμκηζηυξ, μζημθμβζηυξ 

ημονζζιυξ ηθπ) πμο δεκ έπμοκ ειπμνζηυ ζημπυ.  

− Ζ πνμζηαζία ηαζ δζαπείνζζδ ηςκ οδάηζκςκ πυνςκ, δ πνμζηαζία ημο εδάθμοξ ηαζ δ 

ηαηαπμθέιδζδ ηδξ νφπακζδξ ζημ Γήιμ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ.  

− Ζ πανμπή ζοκδνμιήξ ζηδκ ανιυδζα πονμζαεζηζηή οπδνεζία, ιε ηάεε πνυζθμνμ 

ιέζμ πμο δζαεέηεζ, βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ πονηαβζχκ.  

Γ) Ζ μνβάκςζδ δδιμηζηήξ ζοβημζκςκίαξ ζφιθςκα ιε ηα υζα μνίγμοκ ζπεηζηά ηα 

άνενα 75 ηαζ 83 ημο κ. 3463/ 2006.  

Δ) Ζ εηπυκδζδ ηαζ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ ένεοκαξ ηαζ ηεπκμθμβίαξ βζα ηδκ 

ακάπηολδ ηδξ πενζμπήξ (εονογςκζηά δίηηοα, ελμζηείςζδ πμθζηχκ ιε ηζξ κέεξ 

ηεπκμθμβίεξ η.ά.). 

 

 Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Γήκνπ Βφξεηαο 

Κπλνπξίαο (Γ.Δ.Τ.Α.Β.Κ.) 

φιθςκα ιε ημ ΦΔΚ 73/29-01-2010, Ο Ονβακζζιυξ Δζςηενζηήξ Τπδνεζίαξ (Ο.Δ.Τ.) 

ηδξ Γδιμηζηήξ Δπζπείνδζδξ Όδνεοζδξ − Απμπέηεοζδξ Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ 

νοειίγεζ ηα γδηήιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ μνβάκςζδ, ηδκ ζφκεεζδ, ηζξ ανιμδζυηδηεξ ηαζ 

ηδκ θεζημονβία ηςκ οπδνεζζχκ ηδξ, ημκ ανζειυ ηςκ μνβακζηχκ εέζεςκ ημο ηαηηζημφ 

πνμζςπζημφ ηαηά οπδνεζία, ηδκ ημπμεέηδζδ ζηζξ εέζεζξ ζφιθςκα ιε ηζξ εζδζηυηδηεξ 

ηαζ ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ηδξ οπδνεζίαξ, ημκ ηνυπμ πνυζθδρδξ ηαζ απυθοζδξ, ηζξ 

απμδμπέξ, ηδκ πεζεανπζηή εοεφκδ ηαζ βεκζηά ηάεε εέια πμο έπεζ ζπέζδ ιε ηδκ 

οπδνεζζαηή ηαηάζηαζδ ηαζ ηα δζηαζχιαηα ημο απαζπμθμφιεκμο πνμζςπζημφ ηαζ ηζξ 

οπμπνεχζεζξ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.Β.Κ. πνμξ ημ πνμζςπζηυ πμο απυ ηδκ πνυζθδρή ημο 

απμδέπεηαζ ημκ Ο.Δ.Τ. ςξ ενβαζζαηή ζπέζδ. Οζ οπδνεζίεξ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.Β.Κ. ηεθμφκ 

ηάης απυ ηδκ επμπηεία ηαζ ηδκ ηαεμδήβδζδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ.  

• Ζ Γ.Δ.Τ.Α.Β.Κ. δζμζηείηαζ απυ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ δ ζφκεεζδ ημο μπμίμο ηαζ μζ 

ανιμδζυηδηέξ ημο μνίγμκηαζ απυ ηδκ ιε ανζειυ 2358/09 απυθαζδ (ΦΔΚ 711 

Β/16−4−2009. « φζηαζδ εκζαίαξ επζπείνδζδξ φδνεοζδξ ηαζ απμπέηεοζδξ ιε ημ 

υκμια « Γδιμηζηή Δπζπείνδζδ Όδνεοζδξ ηαζ Απμπέηεοζδξ Γήιμο Βυνεζαξ 

Κοκμονίαξ» ζημκ Γήιμ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ ημο κμιμφ Ανηαδίαξ, απυ ηζξ δζαηάλεζξ 

ημο Ν. 1069/1980 ηαζ ημ Ν. 3463/2006, υπςξ ζζπφμοκ αοηέξ ηάεε θμνά.  

• Οζ εζδζηυηενεξ ανιμδζυηδηέξ ημο ηαεμνίγμκηαζ απυ ηδκ ζπεηζηή κμιμεεζία ηαζ ημκ 

Κακμκζζιυ Γζμίηδζδξ ηαζ Γζαπείνζζδξ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.Β.Κ. 

• Κάης απυ ηδκ άιεζδ επμπηεία ηαζ ημκ έθεβπμ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο 

ανίζημκηαζ μ Δπζπεζνδιαηζηυξ Γεκζηυξ Γζεοεοκηήξ ηαζ ηα βναθεία οπμζηήνζλδξ ημο 

Γ.., ηα μπμία απανηίγμκηαζ απυ ημοξ:  

 Γναθείμ Γδιμζίςκ πέζεςκ  

 Γναθείμ Νμιζημφ ζοιαμοθίμο  
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 Γναιιαηεία Γζμίηδζδξ  

 Γναθείμ Σεπκζημφ Αζθαθείαξ  

 Γναθείμ Πμθζηζηήξ πεδίαζδξ Δηηάηημο Ακάβηδξ  

Σμ πνμζςπζηυ ηςκ ακςηένς βναθείςκ ζοκενβάγεηαζ ζηεκά ηυζμ ιε ημκ 

Δπζπεζνδιαηζηυ Γεκζηυ Γζεοεοκηή υζμ ηαζ ιε ηζξ Γζεοεφκζεζξ ηδξ Δπζπείνδζδξ. Ζ 

Γδιμηζηή Δπζπείνδζδ Όδνεοζδξ ηαζ Απμπέηεοζδξ ζοβηνμηείηαζ απυ ηζξ παναηάης 

Τπδνεζίεξ:  

 Γεκζηή Γζεφεοκζδ  

 Σεπκζηή Τπδνεζία  

 Γζμζηδηζηή ηαζ Οζημκμιζηή Τπδνεζία  

 Τπδνεζία πνμζηαζίαξ οδάηζκμο πενζαάθθμκημξ.  

Σμ επίπεδμ Γζμζηδηζηήξ ηαζ Ονβακςηζηήξ Γζάνενςζδξ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.Β.Κ.. είκαζ:  

 Γζεφεοκζδ  

 Τπδνεζία  

 Σιήια  

 Γναθείμ / οκενβείμ 

 

 Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Βφξεηαο Κπλνπξίαο 

ημ Γδιμηζηυ Λζιεκζηυ Σαιείμ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ, ηέεδηε ζε θεζημονβία ζηζξ 27 

Γεηειανίμο 2012, ιε ηδκ οπ‘ ανζειυ 29151/1881/27-12-201 απυθαζδ ημο Γεκζημφ 

Γναιιαηέα ηδξ Απμηεκηνςιέκδξ Γζμίηδζδξ Πεθμπμκκήζμο, Γοηζηήξ Δθθάδαξ ηαζ 

Ημκίμο. Σμ 2016 εηπμκήεδηε μζημκμιμηεπκζηή ιεθέηδ αζςζζιυηδηαξ θεζημονβίαξ ηςκ 

θζιεκζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ημο θζιέκα Παναθίμο Άζηνμοξ ημο Γήιμο Βυνεζαξ 

Κοκμονίαξ. 

Μησανιζμοί εζωηεπικήρ οπγάνωζηρ ηος Γήμος 

► Γηπινγξαθηθφ ζχζηεκα ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο 

Ο Γήιμξ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ 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. 

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. 
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 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. 

 Τπάνπεζ δζάηνζζδ ηςκ ελυδςκ ζε ηαηδβμνίεξ, υπςξ δαπάκεξ πμο αθμνμφκ ηδκ 

ελοπδνέηδζδ ηςκ πμθζηχκ ηαζ δαπάκεξ πμο αθμνμφκ ηδκ ηάθορδ ηςκ 

θεζημονβζηχκ ακαβηχκ ηςκ οπδνεζζχκ. 

 Τπάνπεζ δζαπςνζζιυξ αναποπνυεεζιςκ ηαζ ιαηνμπνυεεζιςκ οπμπνεχζεςκ, 
ιε απμηέθεζια κα είκαζ εθθζπήξ δ παναημθμφεδζδ ηςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ 
ελυδςκ. 

2.2.2 Δραστηριότητες και Διαδικασίες 

Αημθμοεεί ιζα ακαθοηζηή ηαηαβναθή ηςκ δναζηδνζμηήηςκ – οπδνεζζχκ πμο 
πανέπμοκ μζ Γζεοεφκζεζξ ηαζ ηα Σιήιαηα ημο Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ, 
ακαδεζηκφμκηαξ πανάθθδθα ηα ζδζαίηενα πνμαθήιαηα ημοξ. 

2.2.2.1 Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και 

Δημοσίων χέσεων 

Πεπιγπαθή 

 πεδζάγεζ ηαζ εζζδβείηαζ ηδ επζημζκςκζαηή πμθζηζηή βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ απμζημθήξ ηαζ 

ηςκ ζηυπςκ ημο Γήιμο ηαζ ακηίζημζπα ζπεδζάγεζ ηαζ εζζδβείηαζ ηαζ πνμςεεί ηδκ εθανιμβή 

ηςκ πνμβναιιάηςκ ηςκ εκενβεζχκ πμο είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηδξ 

επζημζκςκζαηήξ αοηήξ πμθζηζηήξ.  

  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 
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επζδζχλεζξ, ζηυπμοξ ηαζ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο ιε βεκζηυ ζηυπμ ηδ δναζηδνζμπμίδζδ ηςκ 

πμθζηχκ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηςκ ημπζηχκ ζοιθενυκηςκ.  

 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. 

 

2.2.2.2 Αρμοδιότητες Νομικής Τπηρεσίας 

Πεπιγπαθή 

Ζ Νμιζηή Τπδνεζία πανέπεζ κμιζηή οπμζηήνζλδ πνμξ ηα αζνεηά υνβακα ημο Γήιμο ηαζ ηζξ 
δδιμηζηέξ οπδνεζίεξ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηςκ επζδζχλεςκ / ζηυπςκ / ζοιθενυκηςκ ημο Γήιμο. 
Δζδζηυηενα δ Τπδνεζία:  

 Πανέπεζ κμιζηέξ ζοιαμοθέξ ηαζ βκςιμδμηήζεζξ πνμξ ηα πμθζηζηά υνβακα δζμίηδζδξ ημο 

Γήιμο (Γδιμηζηυ οιαμφθζμ, Δπζηνμπέξ, Γήιανπμξ η.θπ.) δζαζθαθίγμκηαξ ημ κμιυηοπμ 

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 

ημο κμιυηοπμο ηςκ δνάζεςκ 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. 

 

2.2.2.3 Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Διαφάνειας 

Πεπιγπαθή 

Σμ Αοημηεθέξ Γναθείμ Γζαθάκεζαξ πμο 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 ημ Γναθείμ Γζαθάκεζαξ:  

 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), ζε ζοκενβαζία ιε ημ Γναθείμ ΣΠΔ 

ημο Γήιμο.  

 Μενζικά βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ έβηαζνδξ πνυζααζδξ απυ ηάεε εκδζαθενυιεκμ ηνίημ ζε 
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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.  

 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 ιδηνχμο 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. 

 

 

2.2.2.4 Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας 

Πεπιγπαθή 

Σμ Γναθείμ Γζμζηδηζηήξ Βμήεεζαξ είκαζ ανιυδζμ βζα ηδκ πανμπή δζμζηδηζηήξ αμήεεζαξ ζε 
άημια πμο έπμοκ ακηζηεζιεκζηή αδοκαιία πνμζπέθαζδξ ζηζξ δδιμηζηέξ οπδνεζίεξ ή ζηα 
Κέκηνα Δλοπδνέηδζδξ Πμθζηχκ (ΚΔΠ). Δζδζηυηενα ημ Γναθείμ: 

 πεδζάγεζ ηαζ εθανιυγεζ ζοζηήιαηα ηαζ δζαδζηαζίεξ βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ δδιμηχκ 

πμο έπμοκ ακηζηεζιεκζηή αδοκαιία πνμζπέθαζδξ ζηζξ δδιμηζηέξ οπδνεζίεξ ή ζηα ΚΔΠ 

ηαζ πνεζάγμκηαζ κα έθεμοκ ζε επαθή ιε ηζξ επζιένμοξ οπδνεζίεξ βζα ζοβηεηνζιέκεξ 

ακάβηεξ ημοξ.  

 Μενζικά βζα ηδ δδιζμονβία ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία δζηηφςκ εεεθμκηχκ πμο 

ακαθαιαάκμοκ ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ ακςηένς δδιμηχκ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ 

δμζμθδρζχκ ημοξ ιε ηζξ δδιμηζηέξ οπδνεζίεξ ηαζ ηα ΚΔΠ βζα θμβανζαζιυ ημοξ. 

 Γέπεηαζ αζηήιαηα ηςκ ακςηένς δδιμηχκ ιε αάζδ ηζξ ζπεηζηέξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ιενζικά 

βζα ηδκ ζηακμπμίδζή ημοξ, ιε ηδκ αλζμπμίδζδ ηυζμκ ηςκ οπαθθήθςκ ημο Γναθείμο υζμ 
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ηαζ ηςκ δζηηφςκ εεεθμκηχκ.  

 οκενβάγεηαζ ιε ηα ανιυδζα ΚΔΠ βζα ηδκ δζεηπεναίςζδ οπμεέζεςκ ηςκ ακςηένς 

δδιμηχκ ζε γδηήιαηα ανιμδζυηδηαξ ηςκ ΚΔΠ.  

 πεδζάγεζ ηαζ πνμςεεί ηάεε άθθδ ζπεηζηή εκένβεζα βζα ηδκ ηαθφηενδ ελοπδνέηδζδ ηςκ 

δδιμηχκ ιε ακηζηεζιεκζηή αδοκαιία πνμζπέθαζδξ ζηζξ δδιμηζηέξ οπδνεζίεξ ή ζηα ΚΔΠ. 

 

2.2.2.5 Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Σμήματος Δημοτικής Αστυνομίας 

Πεπιγπαθή 

Σμ Αοημηεθέξ Σιήια Γδιμηζηήξ Αζηοκμιίαξ είκαζ ανιυδζμ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή ηαζ 
απμδμηζηή άζηδζδ ηςκ ανιμδζμηήηςκ πμο έπμοκ εεζπζζεεί ιε ημ άνενμ 1 ημο Νυιμο 
3731/2008, υπςξ αοηυ ζζπφεζ. φιθςκα ιε ημ άνενμ αοηυ δ Γδιμηζηή Αζηοκμιία:   

 Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαηάλεςκ πμο αθμνμφκ ηδκ φδνεοζδ, ηδκ άνδεοζδ ηαζ ηδκ 

απμπέηεοζδ, υπςξ αοηέξ πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ εηάζημηε ηείιεκδ κμιμεεζία, ζηζξ 

ημπζηέξ ηακμκζζηζηέξ απμθάζεζξ πμο εηδίδμοκ μζ δδιμηζηέξ ανπέξ ηαζ ζηζξ απμθάζεζξ ηςκ 

δζμζηδηζηχκ ζοιαμοθίςκ ηςκ δδιμηζηχκ επζπεζνήζεςκ φδνεοζδξ ηαζ απμπέηεοζδξ. 

 Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ υνςκ πμο πνμαθέπμκηαζ ζηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία ηαζ ζηζξ 

ημπζηέξ ηακμκζζηζηέξ απμθάζεζξ πμο εηδίδμοκ μζ δδιμηζηέξ ανπέξ, 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 πμο εηδίδμοκ μζ δδιμηζηέξ ανπέξ, βζα ηδ πνήζδ ηαζ 

θεζημονβία ηςκ δδιμηζηχκ αβμνχκ, ηςκ ειπμνμπακδβφνεςκ, ηςκ γςμπακδβφνεςκ, ηςκ 

πνζζημοβεκκζάηζηςκ αβμνχκ ηαζ βεκζηά ηςκ οπαίενζςκ δναζηδνζμηήηςκ.  

 Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαηάλεςκ πμο αθμνμφκ ζημ οπαίενζμ ειπυνζμ ηαζ ζηζξ θασηέξ 

αβμνέξ.  

 Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαηάλεςκ πμο αθμνμφκ ζηδκ οπαίενζα δζαθήιζζδ, ηαεχξ ηαζ 

ημκ έθεβπμ ηδξ ηήνδζδξ εζδζηυηενςκ πνμδζαβναθχκ ηαηαζηεοήξ ηαζ πνμτπμεέζεςκ 

ημπμεέηδζδξ δζαθδιζζηζηχκ πθαζζίςκ, πμο ηοπυκ έπμοκ ηεεεί ιε ημπζηέξ ηακμκζζηζηέξ 

απμθάζεζξ, απυ ηζξ δδιμηζηέξ ανπέξ.  

 Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηδξ ηαεανζυηδηαξ ζε ημζκυπνδζημοξ οπαίενζμοξ πχνμοξ ηδξ 

εδαθζηήξ πενζθένεζαξ ημο μζηείμο δήιμο ηαζ βεκζηυηενα ηδκ ηήνδζδ ηςκ ηακυκςκ πμο 

πνμαθέπμκηαζ απυ ηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία ηαζ ηζξ ημπζηέξ ηακμκζζηζηέξ απμθάζεζξ πμο 

εηδίδμοκ μζ δδιμηζηέξ ανπέξ βζα ηδκ ακααάειζζδ ηδξ αζζεδηζηήξ ηςκ πυθεςκ ηαζ ηςκ 

μζηζζιχκ.  

 Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ ιέηνςκ πμο επζαάθθμκηαζ βζα ηδκ πνυθδρδ πονηαβζχκ ζε 

ημζκυπνδζημοξ οπαίενζμοξ πχνμοξ.  

 Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαηάλεςκ πμο αθμνμφκ ζηδκ ηοηθμθμνία ηςκ πεγχκ, ηδ ζηάζδ 

ηαζ ζηάειεοζδ ηςκ μπδιάηςκ, ζηδκ επζαμθή ηςκ δζμζηδηζηχκ ιέηνςκ ημο άνενμο 103 ημο 

κ. 2696/1999, υπςξ ζζπφεζ, βζα ηδκ πανάκμιδ ζηάειεοζδ μπδιάηςκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ 

εθανιμβή ηςκ δζαηάλεςκ, πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ ηοηθμθμνία ηνμπμθυνςκ ζημοξ 

πεγυδνμιμοξ, πθαηείεξ, πεγμδνυιζα ηαζ βεκζηά ζε πχνμοξ πμο δεκ πνμμνίγμκηαζ βζα 

ηέημζα πνήζδ ηαζ ζηδκ εηπμιπή εμνφαςκ απυ αοηά. Οζ ανιμδζυηδηεξ αοηέξ αζημφκηαζ, 

πανάθθδθα ηαζ ηαηά πενίπηςζδ, ηαζ απυ ηδκ Δθθδκζηή Αζηοκμιία (ΔΛ.Α.) ηαζ ημ 

Λζιεκζηυ χια. ηακ ηαηά ηδκ άζηδζδ ημοξ επζθαιαάκμκηαζ δ Γδιμηζηή Αζηοκμιία ηαζ δ 

Δθθδκζηή Αζηοκμιία ή ημ Λζιεκζηυ χια, ηαοηυπνμκα, ημ ζοκημκζζιυ έπεζ δ Δθθδκζηή 

Αζηοκμιία ή ημ Λζιεκζηυ χια, ηαηά πενίπηςζδ.  

 Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαηάλεςκ, πμο αθμνμφκ ηα εβηαηαθεθεζιιέκα μπήιαηα.  

 Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαηάλεςκ, πμο αθμνμφκ ζηδ ζήιακζδ ηςκ ενβαζζχκ πμο 
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εηηεθμφκηαζ ζηζξ μδμφξ ηαζ ζηζξ οπμπνεχζεζξ αοηχκ πμο εηηεθμφκ ένβα ηαζ εκαπμεέημοκ 

οθζηά ηαζ ενβαθεία ζημ δδιμηζηυ μδζηυ δίηηομ ηαζ εθέβπεζ βζα ηδ θήρδ ιέηνςκ αζθάθεζαξ 

ηαζ οβζεζκήξ ζε ενβαζίεξ πμο εηηεθμφκηαζ.  

 Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαηάλεςκ πμο αθμνμφκ ζηδ θεζημονβία Καηαζηδιάηςκ, 

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 μζηείμξ Γήιμξ, εηηυξ απυ ηζξ 

πενζπηχζεζξ εηείκεξ βζα ηζξ μπμίεξ έπμοκ μνζζεεί άθθεξ ανπέξ ανιυδζεξ βζα ημ ζπεηζηυ 

έθεβπμ.  

 Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ δζαηάλεςκ πμο αθμνμφκ ημοξ μνβακςιέκμοξ απυ ημοξ Γήιμοξ 

πχνμοξ πνμζςνζκήξ εβηαηάζηαζδξ ιεηαηζκμφιεκςκ πθδεοζιζαηχκ μιάδςκ.  

 Αθαζνεί ηδκ άδεζα μζημδμιήξ βζα μθεζθυιεκεξ αζθαθζζηζηέξ εζζθμνέξ ζημ Η.Κ.Α. 

 οιιεηέπεζ ζηδκ εθανιμβή ηςκ ζπεδίςκ πμθζηζηήξ πνμζηαζίαξ.  

 Δθέβπεζ επζπεζνήζεζξ ημονζζηζημφ εκδζαθένμκημξ, ζπεηζηά ιε ηδκ εθανιμβή ηδξ 

ημονζζηζηήξ κμιμεεζίαξ (αεααίςζδ πανααάζεςκ, εηηέθεζδ δζμζηδηζηχκ ηονχζεςκ, 

εεχνδζδ ηζιμηαηαθυβςκ ηςκ δςιαηίςκ ηςκ λεκμδμπεζαηχκ επζπεζνήζεςκ ηαζ 

ηαηαθοιάηςκ) ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο αοηέξ θεζημονβμφκ ζε κμιμφξ ή κδζζά υπμο δεκ 

εδνεφμοκ οπδνεζίεξ ημο EOT.  

 Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαηάλεςκ πμο αθμνμφκ ηα γχα ζοκηνμθζάξ.  

 Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαηάλεςκ πμο αθμνμφκ ηζξ ηάεε είδμοξ ηακμκζζηζηέξ απμθάζεζξ 

πμο εηδίδμοκ μζ δδιμηζηέξ ανπέξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ επζαμθή ηςκ πάζδξ θφζεςξ δζμζηδηζηχκ 

ιέηνςκ πμο πνμαθέπμκηαζ απυ αοηέξ.  

 Πνμζηαηεφεζ ηδ δδιμηζηή ηαζ ημζκμηζηή πενζμοζία.  

  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 μζηείμο Γήιμο ή άθθςκ Γδιμηζηχκ Ανπχκ εκηυξ 

ηςκ δζμζηδηζηχκ μνίςκ ημο μζηείμο Γήιμο.  

 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη ηδίσο νη εμήο:  
(Αξκνδηφηεηεο επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ)  
 

 πεδζάγεζ υθα ηα εέιαηα πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ημκ επζπεζνδζζαηυ ζπεδζαζιυ, ηδκ ηαηηζηή 

ηαζ ιεεμδμθμβία δνάζδξ ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο ένβμο ηδξ δδιμηζηήξ 

αζηοκμιίαξ (ιέεμδμζ αζηοκυιεοζδξ, ηακυκεξ ηαζ ιέηνα αζηοκμιζηήξ ηαηηζηήξ ηαζ 

πναηηζηήξ, ιέεμδμζ αλζμπμίδζδξ πνμζςπζημφ, ζημθέξ πνμζςπζημφ η.θπ.). 

 πεδζάγεζ ηαζ εζζδβείηαζ ηακμκζζιμφξ βζα ηδ θεζημονβία ηαζ ημκ ηνυπμ δνάζδξ ηδξ 

δδιμηζηήξ αζηοκμιίαξ.  

 Σδνεί ανπείμ ακαθμνχκ/δεθηίςκ ζοιαάκηςκ ηαζ επελενβάγεηαζ ζηαηζζηζηά ζημζπεία βζα ηδ 

δνάζδ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα απυ ηδκ αλζμπμίδζδ ηδξ δδιμηζηήξ αζηοκμιίαξ. 

 Τπμδέπεηαζ ηζξ ακαθμνέξ/δεθηία ζοιαάκηςκ, ηζξ αλζμθμβεί ηαζ ιενζικά βζα ηδκ εκδιένςζδ 

ηςκ δδιμηζηχκ οπδνεζζχκ ή ηαζ άθθςκ δδιυζζςκ οπδνεζζχκ, υηακ απαζηείηαζ, βζα ηζξ 

πεναζηένς εκένβεζεξ. 

 οβηεκηνχκεζ ηοπυκ πανάπμκα ηαζ οπμδείλεζξ ηςκ πμθζηχκ ζπεηζηά ιε ημ ακηζηείιεκμ ηδξ 

δδιμηζηήξ αζηοκμιίαξ, ηδνεί ζπεηζηά ανπεία ηαζ ζοιιεηέπεζ ζηδκ δζαπείνζζδ υζςκ 

ζπεηζηχκ ιέηνςκ ηαζ απμθάζεςκ θαιαάκμκηαζ.  

 Μενζικά βζα ηδκ εκδιένςζδ ημο ημζκμφ βζα ημ ακηζηείιεκμ ηαζ ημ ένβμ ηδξ δδιμηζηήξ 

αζηοκμιίαξ.  

 Μενζικά βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ ηδξ δδιμηζηήξ αζηοκμιίαξ.  

 Μενζικά βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηαζ ζοκηήνδζδ ηςκ ηεπκζηχκ ιέζςκ, ηαεχξ ηαζ ημο 
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ζιαηζζιμφ ηαζ ηςκ θμζπχκ εθμδίςκ ημο πνμζςπζημφ ηδξ δδιμηζηήξ αζηοκμιίαξ. 

(Αξκνδηφηεηεο αζηπλφκεπζεο)  

 οβηνμηεί ηζξ πενζπυθμοξ ηαζ δζεκενβεί υθεξ ηζξ αζηοκμιζηήξ θφζεςξ εκένβεζεξ 

(πενίπμθμζ, ένεοκεξ, έθεβπμζ η.θπ.) ζφιθςκα ιε ημ ακηζηείιεκμ ηδξ δδιμηζηήξ αζηοκμιίαξ 

ηαζ ημοξ ζπεηζημφξ ηακμκζζιμφξ.  

 οιπθδνχκεζ ακαθμνέξ ηαζ δεθηία ζοιαάκηςκ βζα ηα απμηεθέζιαηα ηδξ αζηοκμιζηήξ 

δνάζδξ.  

 οβηεκηνχκεζ ηοπυκ πανάπμκα ηαζ οπμδείλεζξ ηςκ πμθζηχκ ζπεηζηά ιε ημ ακηζηείιεκμ ηδξ 

δδιμηζηήξ αζηοκμιίαξ ηαζ ζοιιεηέπεζ ζηδκ δζαπείνζζδ υζςκ ζπεηζηχκ ιέηνςκ ηαζ 

απμθάζεςκ θαιαάκμκηαζ.  

 Μενζικά βζα ηδ δζεκένβεζα ηςκ ακαβηαίςκ ενβαζζχκ ζοκηήνδζδξ ηςκ ηεπκζηχκ ιέζςκ ηαζ 

εθμδίςκ πμο πνδζζιμπμζεί δ δδιμηζηή αζηοκμιία. 

 

2.2.2.6 Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Σμήματος Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης και Πληροφορικής 

Σμ Αοημηεθέξ Σιήια Πνμβναιιαηζζιμφ, Ονβάκςζδξ ηαζ Πθδνμθμνζηήξ ημο Γήιμο 

είκαζ ανιυδζμ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ μνβάκςκ δζμίηδζδξ, ηςκ οπδνεζζχκ ηαζ ηςκ 

κμιζηχκ πνμζχπςκ ημο Γήιμο ηαηά ηζξ δζαδζηαζίεξ ζφκηαλδξ, παναημθμφεδζδξ ηαζ 

αλζμθυβδζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηςκ πενζμδζηχκ Δπζπεζνδζζαηχκ Πνμβναιιάηςκ 

ηαζ ηςκ Δηδζίςκ Πνμβναιιάηςκ Γνάζδξ, ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηαζ απυδμζδξ ηςκ οπδνεζζχκ ημο Γήιμο ηαηά ηδκ επίηεολδ 

ηςκ πενζμδζηχκ ζηυπςκ ημο ηαζ ημκ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ 

εθανιμβήξ ηςκ εζςηενζηχκ μνβακςηζηχκ ζοζηδιάηςκ ημο Γήιμο οπυ ζοκεήηεξ 

δζαζθάθζζδξ ημο επζεοιδημφ επζπέδμο πμζυηδηαξ ηςκ πανεπμιέκςκ ηάεε είδμοξ 

οπδνεζζχκ. Δπίζδξ είκαζ ανιυδζμ βζα ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ έκηαλδξ ηςκ πμθζηζηχκ 

ζζυηδηαξ ηςκ θφθςκ ζηζξ ημπζηέξ πμθζηζηέξ. Δπζπνυζεεηα ημ Σιήια είκαζ ανιυδζμ βζα 

ηδκ ακάπηολδ, εβηαηάζηαζδ, θεζημονβία ηαζ ζοκηήνδζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ ΣΠΔ ημο 

Γήιμο, πενζθαιαακμιέκδξ ηδξ εοεφκδξ εηπθήνςζδξ ημο ένβμο ημο ΚΟ..Δ. 

(Κμιαζηυ διείμ Δπαθήξ) ημο Γήιμο, υπςξ πνμαθέπεηαζ ζημ άνενμ 19 ημο Ν. 3882/ 

2010 (ΦΔΚ Α΄ 166). 

Οζ ανιμδζυηδηεξ ηςκ επί ιένμοξ βναθείςκ ημο Σιήιαημξ Πνμβναιιαηζζιμφ 

Ονβάκςζδξ ηαζ Πθδνμθμνζηήξ είκαζ μζ ελήξ: 

Γπαθείο Ππογπαμμαηιζμού, Ανάπηςξηρ και Οπγάνωζηρ  

Πεπιγπαθή 

(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 
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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.  

(Αξκνδηφηεηεο ζρεδηαζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο πξνγξακκάησλ)  

 Μεθεηά, ζπεδζάγεζ ηαζ εζζδβείηαζ ηδκ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ ηδξ 

πενζμπήξ ημο Γήιμο, ιε ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ ημπζηχκ θοζζηχκ πυνςκ, ηδκ ακάπηολδ ημο 

ακενχπζκμο δοκαιζημφ, ηδκ αλζμπμίδζδ ηδξ δδιμηζηήξ πενζμοζίαξ ηαζ ηδ δδιζμονβία ηαζ 

δζαπείνζζδ οπμδμιχκ ζηήνζλδξ ηδξ ημπζηήξ μζημκμιίαξ.  

 Μεθεηά, ζπεδζάγεζ ηαζ εζζδβείηαζ ηδκ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ ηαζ δνάζεςκ, πμο 

εκζςιαηχκμοκ ηδκ ζζυηδηα ηςκ θφθςκ ηαζ ηδ θήρδ εεηζηχκ ιέηνςκ οπέν ηςκ βοκαζηχκ ζηζξ 

πνμηάζεζξ ημο Γήιμο ζηα εεκζηά ηαζ ζοβπνδιαημδμημφιεκα πνμβνάιιαηα.  

 οκενβάγεηαζ ιε ηζξ οπδνεζίεξ ηδξ Πενζθένεζαξ ζηδκ μπμία ακήηεζ μ Γήιμξ βζα ηδκ 

εκανιυκζζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο ιε ηα 

εονφηενα ακηίζημζπα πνμβνάιιαηα ηδξ Πενζθένεζαξ.  

 οκενβάγεηαζ ιε ηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ ηαζ ζοκηάζζεζ πνμηάζεζξ πμο αθμνμφκ ζηδκ 

εθανιμβή πνμβναιιάηςκ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηαζ δζανηή αεθηίςζδ ηςκ ηεπκζηχκ ηαζ 

ημζκςκζηχκ οπμδμιχκ (δμιδιέκμ πενζαάθθμκ) ζηδκ πενζμπή ημο Γήιμο, ιε ζηυπμ ηδκ 

ελαζθάθζζδ ζηακμπμζδηζηχκ ζοκεδηχκ πμζυηδηαξ γςήξ.  

 Γζενεοκά ηαζ εκδιενχκεζ ηα υνβακα ηαζ ηζξ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο βζα ηζξ πζεακέξ πδβέξ 

πνδιαημδυηδζδξ ηςκ ακαπηολζαηχκ πνμβναιιάηςκ ημο Γήιμο (πνμβνάιιαηα 

ζοβπνδιαημδμημφιεκα απυ ηδκ ΔΔ, πνμβνάιιαηα ηδξ ΔΔ, εεκζηά πνμβνάιιαηα, ένβα ΓΗΣ, 

ένβα αοημπνδιαημδμημφιεκα η.θπ.).  

  Τπμζηδνίγεζ ηα υνβακα δζμίηδζδξ ηαζ ηζξ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο ηαζ ηςκ Νμιζηχκ Πνμζχπςκ 

ημο ηαζ ηδκ μιάδα ένβμο πμο είκαζ δοκαηυκ κα ζοβηνμηείηαζ βζα ηδ ζφκηαλδ ημο 5εημφξ 

Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ ημο Γήιμο, ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηαηάνηζζδξ, 

παναημθμφεδζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ημο επζπεζνδζζαημφ πνμβνάιιαημξ ηαζ ηςκ Δηδζίςκ 

Πνμβναιιάηςκ Γνάζδξ, ζηα μπμία ελεζδζηεφεηαζ ημ επζπεζνδζζαηυ πνυβναιια. 

 Μενζικά βζα ηδ δζεκένβεζα ηςκ δζαδζηαζζχκ έκηαλδξ ένβςκ ηαζ δνάζεςκ ημο Γήιμο ζε 

ακαπηολζαηά ηαζ άθθα πνμβνάιιαηα, βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ οθμπμίδζήξ ημοξ 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 μζημκμιζημφ απμθμβζζιμφ, οπμαάθθεζ ζηδ 

Δηηεθεζηζηή Δπζηνμπή έηεεζδ ιε ημκ απμθμβζζιυ δνάζδξ ημο πνμδβμφιεκμο έημοξ, αθμφ 

θάαεζ οπυρδ ηζξ απμθμβζζηζηέξ εηεέζεζξ ηςκ οπδνεζζχκ. 
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 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.  

(Αξκνδηφηεηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απφδνζεο)  

 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 ηδκ 

αεθηίςζδ ηδξ μνβάκςζδξ ημο Γήιμο ιε ζηυπμ ηδκ αεθηίςζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηάξ ημο.  

 οκενβάγεηαζ ιε ηζξ μζημκμιζηέξ οπδνεζίεξ βζα ηδ δζαιυνθςζδ ηςκ ηαηαθθήθςκ ζοζηδιάηςκ 

πνμτπμθμβζζιμφ ηαζ απμθμβζζηζημφ εθέβπμο ηςκ μζημκμιζηχκ ιεβεεχκ ημο Γήιμο ηαζ ηςκ 

Νμιζηχκ ημο Πνμζχπςκ, ηαεχξ ηαζ ηςκ ηαηαθθήθςκ 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 

παναβμιέκςκ ηαζ πανεπμιέκςκ οπδνεζζχκ πνμξ ημοξ πμθίηεξ.  

(Αξκνδηφηεηεο πνηφηεηαο θαη νξγάλσζεο)  

 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 ηδκ 

αεθηίςζδ ηδξ μνβάκςζδξ ημο Γήιμο ηαζ ηςκ Νμιζηχκ ημο Πνμζχπςκ. Δζδζηυηενα ιενζικά 

βζα ημκ ζπεδζαζιυ/ακαζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ εθανιμβή αεθηζςιέκςκ 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 
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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 ηδ Γζεφεοκζδ Γζμζηδηζηχκ 

Τπδνεζζχκ βζα ημκ πνμβναιιαηζζιυ ηδξ ηάθορδξ ηςκ εέζεςκ (ιε κέα ζηεθέπδ ή 

ακαηαηακμιή ηςκ οθζζηαιέκςκ ζηεθεπχκ).  

 Παναημθμοεεί ηδκ ηαθή εθανιμβή ηςκ εβηεηνζιέκςκ απυ ηα ανιυδζα υνβακα 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.  

 

Γπαθείο Σεσνολογιών Πληποθοπικήρ και Δπικοινωνιών (ΣΠΔ) 

Πεπιγπαθή 

 (Αξκνδηφηεηεο ζηξαηεγηθήο θαη κειεηψλ ΣΠΔ)  

 Γζαιμνθχκεζ ηαζ εζζδβείηαζ ηδ ζηναηδβζηή ημο Γήιμο ζε υηζ 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 ηδκ 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 εβηαηάζηαζδ ηςκ 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 πανμπή 

ηάεε είδμοξ οπμζηήνζλδξ πνμξ ημοξ πνήζηεξ χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα θεζημονβμφκ ηαζ κα 

αλζμπμζμφκ απμηεθεζιαηζηά ηα ζοζηήιαηα.  

 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 
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ηδνμφκηαζ ζηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα ημο Γήιμο, χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ 

ειπζζηεοηζηυηδηα ημοξ.  

 Δλαζθαθίγεζ ηδκ αζθάθεζα ηςκ δεδμιέκςκ ηαζ ηδκ αεθηίςζδ ηδξ πνδζηζηυηδηαξ ηςκ 

ζζημζεθίδςκ ηαζ ηςκ αάζεςκ δεδμιέκςκ ημο Γήιμο. 

(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 ηδκ 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 βζα ηδκ 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)  

1) 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). 

 

2.2.2.7 Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Σμήματος Σοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης  

Σμ Αοημηεθέξ Σιήια Οζημκμιζηήξ Ακάπηολδξ είκαζ ανιυδζμ βζα ηδκ πνμζηαζία ηαζ 

ακάπηολδ ηδξ θοηζηήξ παναβςβήξ ηαζ ηδξ γςζηήξ παναβςβήξ 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 ηαζ ηδκ εθανιμβή εκενβεζχκ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ. Οζ ζοβηεηνζιέκεξ 

ανιμδζυηδηεξ ημο Σιήιαημξ ζημ πθαίζζμ ηδξ απμζημθήξ ημο, ηαεμνίγμκηαζ απυ ηζξ 

ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ Νυιςκ, Γζαηαβιάηςκ ηαζ Τπμονβζηχκ Απμθάζεςκ. Οζ 

ανιμδζυηδηεξ ηςκ επί ιένμοξ βναθείςκ ημο Σιήιαημξ Σμπζηήξ Οζημκμιζηήξ 

Ακάπηολδξ είκαζ μζ ελήξ:  

Γπαθείο Αγποηικήρ Παπαγωγήρ και Αλιείαρ 

Πεπιγπαθή 

(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 ηαζ παναημθμφεδζδ ηδξ θοηζηήξ 

παναβςβήξ.  
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  Πνμςεεί πνμβνάιιαηα εβηαηάζηαζδξ κέςκ αβνμηχκ ηαζ ιενζικά βζα ηδ ζφκδεζδ 

αβνμηζηήξ παναβςβήξ ηαζ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ, ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ οπδνεζία 

Σμονζζιμφ.  

 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 ιεθέηδ ηαζ εηηέθεζδ ένβςκ ηεπκζηήξ 

οπμδμιήξ, ημπζηήξ ζδιαζίαξ, πμο αθμνμφκ ζηδ βεςνβία ηαζ ζδίςξ αοηχκ πμο ζπεηίγμκηαζ 

ιε ηδκ αβνμηζηή μδμπμζία, ηδκ ηαηαζηεοή θζικμδελαιεκχκ, ηα ένβα αεθηίςζδξ 

αμζημηυπςκ ηαζ ηα εββεζμαεθηζςηζηά ένβα.  

 Αζηεί επμπηεία επί ηςκ Σμπζηχκ Ονβακζζιχκ Δββείςκ Βεθηζχζεςκ (Σ.Ο.Δ.Β.), ηςκ 

Πνμζςνζκχκ Γζμζημοζχκ Δπζηνμπχκ (Π.Γ.Δ.) ηαζ ηςκ Σμπζηχκ Δπζηνμπχκ Άνδεοζδξ 

(Σ.Δ.Α.) ζφιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ.  

 οκενβάγεηαζ ιε ζδνφιαηα ένεοκαξ ηδξ αβνμηζηήξ παναβςβήξ, εκδιενχκεζ ημκ αβνμηζηυ 

πθδεοζιυ βζα ηζξ αεθηζςιέκεξ ιεευδμοξ παναβςβήξ ηαζ μνβάκςζδξ ηςκ 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 αεθηζςιέκςκ ιεευδςκ ηαθθζένβεζαξ.  

 Μενζικά βζα ηδκ ηαθφηενδ μνβάκςζδ ηςκ βεςνβζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ ζημ πθαίζζμ 

ζπεδίςκ αεθηίςζδξ.  

 Δζζδβείηαζ βζα ηδκ πμνήβδζδ, ακακέςζδ, ακάηθδζδ ή ιεηααίααζδ αδεζχκ θεζημονβίαξ 

ηαηαζηδιάηςκ θζακζηήξ πχθδζδξ αβνμηζηχκ θανιαηεοηζηχκ πνμσυκηςκ.  

 Μενζικά βζα ηδ ζφζηαζδ ηαζ ηδκ εφνοειδ θεζημονβία ημο Γναθείμο Γεςνβζηήξ Ακάπηολδξ 

ημο Γήιμο. Παναημθμοεεί ηδ θεζημονβία ημο Γναθείμο αοημφ πανέπμκηαξ ηαηεοεφκζεζξ 

ηαζ πνυηοπα βζα ηδ δνάζδ ημοξ. 

Δζδζηυηενα ημ Γναθείμ Γεςνβζηήξ Ακάπηολδξ:  

 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 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 εθανιμγυιεκςκ πνμβναιιάηςκ βεςνβζηήξ ηαζ ηηδκμηνμθζηήξ ακάπηολδξ.  

 Γζεκενβεί επζηυπζμοξ εθέβπμοξ, φζηενα απυ εκημθή ημο Σιήιαημξ Σμπζηήξ Οζημκμιζηήξ 

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 Σμπζηήξ Οζημκμιζηήξ Ακάπηολδξ βζα ηα γδηήιαηα ηδξ πενζμπήξ πμο 

αθμνμφκ ημκ αβνμηζηυ ηυζιμ ηαζ θαιαάκεζ ηαηεοεφκζεζξ ηαζ πνυηοπα βζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζή ημοξ.  

(Αξκνδηφηεηεο δσηθήο παξαγσγήο)  

 Δνεοκά ηαζ ιεθεηά ηάεε εέια βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ ηηδκμηνμθίαξ, ηαεχξ ηαζ ηδ δζαηήνδζδ 

ημο ηηδκμηνμθζημφ πθδεοζιμφ ζηζξ εζηίεξ ημο.  

 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 ηδ ηηδκμηνμθία υπςξ π.π. ηα ένβα αεθηίςζδξ 
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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 αεθηζςιέκςκ ιεευδςκ 

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 ιδηνχςκ).  

 Μενζικά βζα ηα αδέζπμηα γχα (πενζζοθθμβή, δδιζμονβία ηαζ θεζημονβία ηαηαθοβίςκ 

η.θπ.).  

 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 Γδι. 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. 

(Αξκνδηφηεηεο Αιηείαο)  

 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 ηδκ 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 ακαιίζεςζδ 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 
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ενβαγυιεκμοξ ζε επζπεζνήζεζξ ημο αθζεοηζημφ ημιέα.  

 Δζζδβείηαζ ηδ θήρδ απμθάζεςκ βζα ηδκ ακάπηολδ ηαζ νφειζζδ γδηδιάηςκ ημο ημιέα ηδξ 

αθζείαξ ζηδκ πενζμπή ημο Γήιμο, ζφιθςκα ιε ηζξ δζηαζμδμζίεξ πμο δίδμκηαζ ζημ Γήιμ ιε 

ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ. Οζ απμθάζεζξ αοηέξ αθμνμφκ 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 ακαβηαίμο βυκμο βζα ημκ 

εθμδζαζιυ ιε αοηυκ ηςκ εκδζαθενμιέκςκ ζδζςηχκ πεζηνμθμηαθθζενβδηχκ. (β) ηδκ 

έβηνζζδ βζα ηδ δζεκένβεζα ειπθμοηζζιμφ θζικχκ ηαζ πμηαιχκ ηαζ ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ 

απαβμνεοηζηήξ πενζυδμο αθζείαξ ιε ηάεε ιέζμ ηαζ ενβαθείμ ζηζξ θίικεξ. (δ) ηδκ έβηνζζδ ή 

ακάηθδζδ ηδξ έβηνζζδξ ηδξ πμνήβδζδξ απυ ηζξ ανιυδζεξ ανπέξ, αδεζχκ απυπθμο ζηα 

αθζεοηζηά ζηάθδ βζα ηδ δζεκένβεζα αθζείαξ ζηα δζεεκή φδαηα. (ε) 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. (ζη) ηδκ έβηνζζδ βζα δζεκένβεζα αεθδηζηήξ αθζείαξ. (γ) ηδκ επζαμθή εζδζηχκ 

ή πνυζεεηςκ πενζμνζζηζηχκ ιέηνςκ ηδξ αθζείαξ βζα πμηάιζμοξ, θζικαίμοξ, 

θζικμεαθάζζζμοξ ηαζ άθθμοξ οδάηζκμοξ πχνμοξ. (δ) ηδκ έβηνζζδ ακηζηαηάζηαζδξ 

αθζεοηζημφ ζηάθμοξ. (ε) ηδκ επζαμθή ηονχζεςκ ζε υζμοξ δεκ πανέπμοκ πθδνμθμνίεξ 

ζπεηζηά ιε ηδκ παναβςβή ηαζ αλία αθζεοιάηςκ ηςκ επαββεθιαηζηχκ αθζεοηζηχκ ζηαθχκ. 

(ζ) ηδ ζφιθςκδ βκχιδ βζα ηδκ εζζαβςβή απυ ημ ελςηενζηυ γχκηςκ οδνυαζςκ γχςκ ηαζ 

θοηχκ ή θοηχκ ή ηςκ αβχκ ημοξ βζα ηεπκδηή εηηνμθή ή ειπθμοηζζιυ οδάηςκ. (ζα) ηδκ 

έβηνζζδ ηδξ πμνήβδζδξ, απυ ηζξ ανιυδζεξ ανπέξ, αδεζχκ αθζείαξ ζηα επαββεθιαηζηά ή 

εναζζηεπκζηά ζηάθδ αθζείαξ ή ζπμββαθζείαξ. (ζα) ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ δζάνηεζαξ, έκανλδξ ηαζ 

θήλδξ ηδξ απαβμνεοηζηήξ πενζυδμο αθζείαξ ζημοξ πμηαιμφξ ηαζ ηζξ θίικεξ πςνζηήξ 

ανιμδζυηδηαξ ημο Γήιμο. (ζβ) ημκ ηαεμνζζιυ πενζμνζζιχκ ηαηά ηδ δζεκένβεζα αθζείαξ 

εκηυξ ηςκ ηεπκζηχκ θζικχκ βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ ένβςκ πμο οπάνπμοκ ζε αοηέξ. (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) ηζξ ελαζνέζεζξ οπμπνέςζδξ πνμζηυιζζδξ αθζεοιάηςκ 

ζηζξ ζπεουζηαθεξ. (ζδ) ηδ ζφζηαζδ ηνζιεθχκ ζοιαμοθίςκ εηδίηαζδξ αθζεοηζηχκ 

πνμζθοβχκ. (ζε) ηδκ έβηνζζδ ηαζ ηδκ ηνμπμπμίδζδ ηαηαζηαηζηχκ αθζεοηζηχκ 

ζοκεηαζνζζιχκ ηαζ ηδκ πανμπή ζ‘ αοημφξ ηεπκζηχκ μδδβζχκ. (η) ηδκ έβηνζζδ ηαζ 

ηνμπμπμίδζδ ή ζοιπθήνςζδ ημο είδμοξ ηςκ ενβαθείςκ ιε ηα μπμία ηαζ ιυκμκ 

επζηνέπεηαζ δ αθζεία ζηζξ θίικεξ. (ηα) ηδκ ημπή ηςκ ηαθάιςκ ζηζξ θίικεξ. (ηα) ηδκ πανμπή 

βκχιδξ βζα ηάεε ηεπκζηή ηνμπμπμίδζδ ή δζαννφειζζδ πμο αθμνά ή είβεζ ηα ηνδπζδχιαηα 

ηαζ ηδ πενζαία γχκδ ηςκ ζπεομζηαθχκ. 

 Δζζδβείηαζ ηδ 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. (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. 9) 

Ακηζιεηςπίγεζ εέιαηα ηαζ εζζδβείηαζ ιέηνα πμο αθμνμφκ ηδ δζαηίκδζδ, ιεηαπμίδζδ, 

ηοπμπμίδζδ, ζοκηήνδζδ ηαζ ειπμνία ηςκ αθζεοηζηχκ πνμσυκηςκ ζε ζοκενβαζία ιε 

ανιυδζεξ οπδνεζίεξ ηαζ θμνείξ. 

 

Γπαθείο Αδειοδοηήζεων και Ρύθμιζηρ Δμποπικών Γπαζηηπιοηήηων 
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Πεπιγπαθή 

(Αξκνδηφηεηεο ξχζκηζεο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ)  

 Μεθεηά ηαζ εζζδβείηαζ ηδ νφειζζδ εειάηςκ ειπμνζηήξ δναζηδνζυηδηαξ πμο επδνεάγμοκ ηζξ 

θεζημονβίεξ ηαζ ημ πενζαάθθμκ ηδξ πυθδξ ηαζ ηδκ πμζυηδηα γςήξ ηςκ ηαημίηςκ, ζφιθςκα 

ιε ηζξ δζηαζμδμζίεξ πμο δίδμκηαζ ζημ Γήιμ ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ. Σα εέιαηα αοηά 

αθμνμφκ ζδίςξ: (α) Σμκ ηαεμνζζιυ ηςκ πχνςκ ηαζ ηςκ υνςκ θεζημονβίαξ ηςκ οπαίενζςκ 

ειπμνζηχκ δναζηδνζμηήηςκ (θασηέξ αβμνέξ ηαζ ειπμνμπακδβφνεζξ). (α) Σμκ ηαεμνζζιυ 

ηςκ πχνςκ ηαζ ηςκ υνςκ βζα ηδκ πνμζςνζκή δζαιμκή ιεηαηζκμοιέκςκ πθδεοζιζαηχκ 

μιάδςκ. (β) Σμκ ηαεμνζζιυ ηςκ πνμδζαβναθχκ ηαζ ηςκ υνςκ ηδξ οπαίενζαξ δζαθήιζζδξ. 

(δ) Σμκ 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. (ε) Σμκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ υνςκ ηαζ ηςκ ςνχκ 

θεζημονβίαξ ιμοζζηήξ ζε ηαηαζηήιαηα. (ζη) Σμκ ηαεμνζζιυ ηςκ ςνχκ έκανλδξ ηαζ θήλδξ 

ηδξ ενβαζίαξ ηςκ ανηενβαηχκ. (γ) Σμκ ηαεμνζζιυ ηςκ πνμκζηχκ μνίςκ θεζημονβίαξ 

ηαηαζηδιάηςκ ηαζ επζπεζνήζεςκ. (δ) Σμκ ηαεμνζζιυ ηςκ ακχηαημο ανζειμφ ηςκ αδεζχκ 

οπαίενζμο πθακυδζμο ειπμνίμο ηαζ ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ Δπζηνμπήξ Τπαίενζμο Πθακυδζμο 

Διπμνίμο. (ε) Σδκ έβηνζζδ ηδξ θεζημονβίαξ Κονζαηάηζηςκ Αβμνχκ. (ζ) Σδκ έηδμζδ 

απμθάζεςκ βζα ηδκ ίδνοζδ, ηδ δζάθοζδ ηαζ ημκ ηαεμνζζιυ ημο ηνυπμο ηδξ εκ βέκεζ 

θεζημονβίαξ Λασηχκ Αβμνχκ, ζφιθςκα ιε ηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία πενζθαιαακμιέκδξ ηδξ 

πμνήβδζδξ επαββεθιαηζηχκ ηαζ παναβςβζηχκ αδεζχκ ηαεχξ ηαζ ηάεε άθθμο ζοκαθμφξ 

ακηζηεζιέκμο (Ζ ανιμδζυηδηα δεκ αθμνά έηδμζδ αδεζχκ ηςκ κμιχκ Αηηζηήξ ηαζ 

Θεζζαθμκίηδξ). (ζα) Σδκ ζοβηνυηδζδ Δπζηνμπχκ βζα ημκ έθεβπμ ηςκ πςθδηχκ, 

παναβςβχκ ηαζ επαββεθιαηζχκ ηςκ θασηχκ αβμνχκ. (ζα) Σδκ εθανιμβή ηδξ ζζπφμοζαξ 

κμιμεεζίαξ βζα ηδ πμνήβδζδ αδεζχκ εηιεηάθθεοζδξ πενζπηένςκ. (ζβ) Σδ θήρδ απυθαζδξ 

ζπεηζηά ιε ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ ςνχκ ακμίβιαημξ, ιεζδιανζκήξ δζαημπήξ ηαζ ηθεζζίιαημξ 

ηςκ θανιαηείςκ ηαζ θανιαηαπμεδηχκ, ηαεχξ ηαζ ημκ ηαεμνζζιυ βζα ηάεε έημξ ημο 

ανζειμφ ηςκ θανιαηείςκ πμο δζδιενεφμοκ ηαζ δζακοηηενεφμοκ.  

 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 ηα γχα 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 ηδ δδιζμονβία ηαζ θεζημονβία ιδπακζζιχκ 

εκδιένςζήξ ημο (π.π. Γναθείμ Δκδιένςζδξ Καηακαθςηή).  

 Δζζδβείηαζ βζα ηδ ζφζηαζδ ηδξ επζηνμπήξ θζθζημφ δζαηακμκζζιμφ βζα ηδκ ελχδζηδ επίθοζδ 

ηςκ δζαθμνχκ ακάιεζα ζε πνμιδεεοηέξ ηαζ ζε ηαηακαθςηέξ ή εκχζεζξ ηαηακαθςηχκ, 

ηδνεί ανπεία ηςκ πμνζζιάηςκ ηδξ μζηείαξ επζηνμπήξ ηαεχξ ηαζ ιδηνχμ 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) Σζξ άδεζεξ παναβςβχκ πμο δζαεέημοκ ηα 

αβνμηζηά ημοξ πνμσυκηα ημοξ ζε θασηέξ αβμνέξ (εηηυξ απυ άδεζεξ ζημοξ κμιμφξ Αηηζηήξ 

ηαζ Θεζζαθμκίηδξ). (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 (β) Σδκ ίδνοζδ 

ηαζ θεζημονβία ηαηαζηδιάηςκ οβεζμκμιζημφ εκδζαθένμκημξ (αθ. άνενμ 80 ημο ΚΓΚ). (δ) 

Σδκ εβηαηάζηαζδ ηαζ θεζημονβία ηζκδιαημβνάθςκ, εεάηνςκ ηαζ πανειθενχκ 
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επζπεζνήζεςκ ηαζ ηδ δζεκένβεζα ηςκ πνμαθεπμιέκςκ επζεεςνήζεςκ. (ε) Σδκ ίδνοζδ ηαζ 

θεζημονβίαξ παζδμηυπςκ, ηαζ δζαθυνςκ ροπαβςβζηχκ δναζηδνζμηήηςκ (θμφκαπάνη, 

ηζίνημ, πίζηεξ αοημηζκδηζδίςκ, ιμοζζηχκ ζοκαοθζχκ ηαζ άθθςκ ηαθθζηεπκζηχκ 

εηδδθχζεςκ, πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία. (ζη) Σα ηεπκζηά ροπαβςβζηά 

παίβκζα ηαζ ηδκ πανμπή οπδνεζζχκ δζαδζηηφμο. (γ) Σδ θεζημονβία ιμοζζηχκ μνβάκςκ. (δ) 

Σδκ άζηδζδ οπαίενζμο ζηάζζιμο ειπμνίμο, ειπμνμπακδβφνεςκ ηαζ οπαίενζςκ 

πνζζημοβεκκζάηζηςκ αβμνχκ. (ε) Σα γςήθαηα μπήιαηα. (ζ) Σδκ εβηαηάζηαζδ ηαζ πνήζδ ημο 

μζηήιαημξ βζα ηδκ άζηδζδ δναζηδνζυηδηαξ απυ εηδζδυιεκα πνυζςπα. (ζα) Σδ 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) Σδ θεζημονβία ηαηαζηδιάηςκ εηιίζεςζδξ 

ιμημπμδδθάηςκ. (ζβ) Σδκ ίδνοζδ οπεναβμνχκ θζακζημφ ειπμνίμο. (ζδ) Σδκ άζηδζδ 

οπαίενζμο πθακυδζμο ειπμνίμο. (ζε) Σδκ ζοιιεημπή ζε Κονζαηάηζηεξ Αβμνέξ. (ζζη) Σδκ 

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. (ζγ) Σδ θεζημονβία εηεέζεςκ αζαθίμο. (ζδ) Σδκ 

μνβάκςζδ εηεέζεςκ (εηηυξ ηςκ Γζεεκχκ), ηδ νφειζζδ εειάηςκ θεζημονβίαξ ημοξ ηαζ ηδκ 

επμπηεία αοηχκ. (ζε) Σδκ ηαηαθθδθυηδηα εηεεζζαηχκ πχνςκ ζηεβαζιέκςκ ιυκζια ή 

πνμζςνζκά ή οπαίενζςκ ή ιζηηχκ.  

 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.  

 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 ηδκ επζαμθή ηςκ πνμαθεπυιεκςκ 

πνμζηίιςκ, ιε ηζξ πνμτπμεέζεζξ ηαζ υνμοξ πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηδκ ηείιεκδ 

κμιμεεζία.  

 Πανέπεζ βναιιαηεζαηή οπμζηήνζλδ πνμξ ηo Σιήια Σμπζηήξ Οζημκμιζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ ηα 

Γναθεία ημο (ηήνδζδ πνςημηυθθμο, δζεηπεναίςζδ ηαζ ανπεζμεέηδζδ αθθδθμβναθίαξ, 

εέιαηα πνμζςπζημφ η.θπ.). 

 

Γπαθείο Απαζσόληζηρ και Σοςπιζμού 

Πεπιγπαθή 

(Αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα Απαζρφιεζεο)  

 πεδζάγεζ, εζζδβείηαζ ηδκ εθανιμβή ηαζ εθανιυγεζ ημπζηά πνμβνάιιαηα δνάζδξ ηαζ 

ημπζηέξ πνςημαμοθίεξ ή ζοιιεηέπεζ ζε ακάθμβεξ δνάζεζξ ηαζ πνςημαμοθίεξ, βζα ηδκ 

πνμχεδζδ ηαζ δζεφνοκζδ ηδξ απαζπυθδζδξ ζηδκ πενζμπή ημο Γήιμο. 

 Μενζικά βζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ επαββεθιαηζηήξ ηαηάνηζζδξ 

πνμςεχκηαξ ηδκ ίδνοζδ ηαζ θεζημονβία Κέκηνςκ Δπαββεθιαηζημφ Πνμζακαημθζζιμφ ηαζ 

Κέκηνςκ Δπαββεθιαηζηήξ Καηάνηζζδξ ζε ζοκενβαζία ηαζ ιε ημ Γναθείμ Παζδείαξ, Γζα 

Βίμο Μάεδζδξ, Πμθζηζζιμφ ηαζ Αεθδηζζιμφ ημο Σιήιαημξ Κμζκςκζηήξ Πνμζηαζίαξ, 

Παζδείαξ, Πμθζηζζιμφ ηαζ Αεθδηζζιμφ ηαζ ιε ηδ Γζεφεοκζδ Γζα Βίμο Μάεδζδξ ηαζ 

Απαζπυθδζδξ ηδξ ακηίζημζπδξ Πενζθένεζαξ ηαζ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ πνμβναιιαηζηέξ 

επζθμβέξ βζα 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 
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ιδπακζζιχκ εκδιένςζδξ ηςκ ακένβςκ βζα ηζξ εοηαζνίεξ απαζπυθδζδξ ζηδκ πενζμπή.  

(Αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα Σνπξηζκνχ)  

 Σδνεί ιδηνχα 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 πναβιαημπμίδζδ πνμβναιιάηςκ ημονζζηζηήξ 

πνμαμθήξ ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο (π.π. παναβςβή ημονζζηζημφ οθζημφ ηαζ εηδυζεζξ 

πναηηζηχκ μδδβχκ βζα ημοξ ηαλζδζχηεξ, ζοιιεημπή ζε εηεέζεζξ ημονζζιμφ, δδιζμονβία 

δζηηφςκ επζημζκςκίαξ ηαζ ζοκενβαζίαξ ιε άθθεξ πενζμπέξ εκηυξ ηαζ εηηυξ ηδξ πχναξ 

η.θπ.).  

 Μενζικά βζα ηδκ εθανιμβή ιδπακζζιχκ εκδιένςζδξ/πθδνμθυνδζδξ ηςκ επζζηεπηχκ ηδξ 

πενζμπήξ. 

 

2.2.2.8 Αρμοδιότητες ΔιεύθυνσηςΠεριβάλλοντος και Πολεοδομίας 

Ζ Γζεφεοκζδ Πενζαάθθμκημξ ηαζ Πμθεμδμιίαξ είκαζ ανιυδζα βζα ηδκ πνμζηαζία ηαζ 

ακααάειζζδ ημο ημπζημφ θοζζημφ, ανπζηεηημκζημφ ηαζ πμθζηζζηζημφ πενζαάθθμκημξ, 

βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ απμημιζδήξ ηαζ ηδξ ιεηαθμνάξ ηςκ απμννζιιάηςκ, ηδξ 

πςνζζηήξ απμημιζδήξ ηαζ ιεηαθμνάξ ηςκ ακαηοηθχζζιςκ οθζηχκ, ηδκ ελαζθάθζζδ 

ηδξ ηαεανζυηδηαξ ηςκ ημζκμπνήζηςκ πχνςκ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδ ζοκηήνδζδ ηςκ 

πχνςκ πναζίκμο. Ζ Γζεφεοκζδ είκαζ ανιυδζα βζα ηδκ εκενβεζαηή δζαπείνζζδ, ηδ 

θεζημονβία ηςκ Κμζιδηδνίςκ ηαζ ηςκ Γδιμηζηχκ θαβείςκ ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ Πμθζηζηή 

Πνμζηαζία ζημ επίπεδμ ημο Γήιμο. Πανάθθδθα δ Γζεφεοκζδ είκαζ ανιυδζα βζα ηδκ 

εθανιμβή ημο πμθεμδμιζημφ ζπεδζαζιμφ, ηδκ ηαηαβναθή ηςκ ημζκυπνδζηςκ ηαζ 

ημζκςθεθχκ δδιμηζηχκ αηζκήηςκ, ηδκ έηδμζδ ηαζ έθεβπμ εθανιμβήξ ηςκ 

μζημδμιζηχκ αδεζχκ ηαζ ημκ έθεβπμ ηςκ ηαηαζηεοχκ. Οζ ζοβηεηνζιέκεξ ανιμδζυηδηεξ 

ηδξ Γζεφεοκζδξ ζημ πθαίζζμ ηδξ απμζημθήξ ηδξ, ηαεμνίγμκηαζ απυ ηζξ ζζπφμοζεξ 

δζαηάλεζξ Νυιςκ, Γζαηαβιάηςκ ηαζ Τπμονβζηχκ Απμθάζεςκ.  

Οζ ανιμδζυηδηεξ ηςκ επί ιένμοξ μνβακζηχκ ιμκάδςκ ηδξ Γζεφεοκζδξ Πενζαάθθμκημξ 

ηαζ Πμθεμδμιίαξ είκαζ μζ ελήξ: 

Σμήμα Πολεοδομίαρ 

Πεπιγπαθή 

(Αξκνδηφηεηεο έθδνζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ)  

 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.  
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 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.  

 Πανέπεζ δζμζηδηζηή ηαζ βναιιαηεζαηή οπμζηήνζλδ πνμξ ηδ Γζεφεοκζδ Πενζαάθθμκημξ ηαζ 

Πμθεμδμιίαξ ηαζ ηα Σιήιαηά ηδξ (ηήνδζδ πνςημηυθθμο, δζεηπεναίςζδ ηαζ ανπεζμεέηδζδ 

αθθδθμβναθίαξ, εέιαηα πνμζςπζημφ η.θπ.).  

(Αξκνδηφηεηεο πνιενδνκηθψλ εθαξκνγψλ) 

 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. Δπίζδξ ηαηαβνάθεζ ηα πάζδξ θφζεςξ 

ημζκυπνδζηα ηαζ ημζκςθεθή δδιμηζηά αηίκδηα ηαζ πμνδβεί ηδξ απαζημφιεκεξ απυ ημ Νυιμ 

αεααζχζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ μνζμεέηδζή ημοξ. Μενζικά βζα ηδκ ηαηαβναθή ηςκ παναπάκς 

πχνςκ ζημ Δεκζηυ Κηδιαημθυβζμ.(α) Σδ ζφκηαλδ δζαβναιιάηςκ εθανιμβήξ ηαζ 

δζαβναιιάηςκ δζαιμνθςιέκδξ ηαηάζηαζδξ. (β) Σμκ έθεβπμ ημπμβναθζηχκ δζαβναιιάηςκ 

πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ζφκηαλδ πνάλεςκ ηαηημπμζήζεςξ ηαζ ακαθμβζζιμφ ή πνάλεςκ 

εθανιμβήξ. (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΄ άνενμ115 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 

 (Αξκνδηφηεηεο ειέγρνπ θαηαζθεπψλ)  

 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.  
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 Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαηάλεςκ πμο αθμνμφκ ημκ βεκζηυ μζημδμιζηυ ηακμκζζιυ ηαζ ηζξ 

μζημδμιέξ πμο παναηηδνίγμκηαζ επζηίκδοκεξ, ζε ζοκενβαζία ιε ηδ δδιμηζηή αζηοκμιία.  

 Δζζδβείηαζ ηδκ αθαίνεζδ άδεζαξ απυ μζημδμιέξ βζα ιδ ελυθθδζδ αζθαθζζηζηχκ εζζθμνχκ 

ζημ ΗΚΑ, ζε ζοκενβαζία ιε ηδ δδιμηζηή αζηοκμιία.  

 

Σμήμα Πεπιβάλλονηορ και Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

Πεπιγπαθή 

 πεδζάγεζ, πνμβναιιαηίγεζ, εζζδβείηαζ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ εθανιμβή πμθζηζηχκ, 

πνμβναιιάηςκ, δνάζεςκ ηαζ ιέηνςκ βζα ηδκ πνμζηαζία ηαζ ακααάειζζδ ημο 

πενζαάθθμκημξ ζηδ πενζμπή ημο Γήιμο.  

 Μενζικά βζα ηδκ πνμζηαζία ηαζ δζαπείνζζδ ηςκ οδάηζκςκ πυνςκ ηαζ ηδκ ηαηαπμθέιδζδ 

ηδξ νφπακζδξ ζηδκ πενζμπή ημο Γήιμο.  

 Παναημθμοεεί ηδκ εθανιμβή ηςκ νοειίζεςκ πμο αθμνμφκ ηζξ πνμζηαηεουιεκεξ 

πενζμπέξ ζηδκ βεςβναθζηή πενζμπή ημο Γήιμο, ζε ζοκενβαζία ηαζ ιε άθθεξ ανιυδζεξ 

οπδνεζίεξ.  

 Μενζικά βζα ηδ δδιζμονβία ηαζ ηαθή θεζημονβία ιδπακζζιχκ ηαζ ζοζηδιάηςκ βζα ηδκ 

απμημιζδή ηαζ δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ. ημ πθαίζζμ αοηυ ιενζικά βζα:(α) ηδκ 

δζαπείνζζδ, ζφιθςκα ιε ημκ ακηίζημζπμ ζπεδζαζιυ πμο ηαηανηίγεηαζ απυ ηδκ Πενζθένεζα, 

ηςκ ζηενεχκ απμαθήηςκ ζε επίπεδμ πνμζςνζκήξ απμεήηεοζδξ, ιεηαθυνηςζδξ, 

επελενβαζίαξ, ακαηφηθςζδξ ηαζ εκ βέκεζ αλζμπμίδζδξ, δζάεεζδξ θεζημονβίαξ ζπεηζηχκ 

εβηαηαζηάζεςκ, ηαηαζηεοήξ ιμκάδςκ επελενβαζίαξ ηαζ αλζμπμίδζδξ, (α) ηδκ 

απμηαηάζηαζδ οθζζηαιέκςκ πχνςκ εκαπυεεζδξ (ΥΑΓΑ), ζε ζοκενβαζία ιε ημκ ημιέα 

εββεζμαεθηζςηζηχκ ένβςκ ηδξ ηεπκζηήξ οπδνεζίαξ. (β) Σδκ ηαηαζηεοή ηαζ δζαπείνζζδ 

ζοζηδιάηςκ απμπέηεοζδξ ηαζ αζμθμβζημφ ηαεανζζιμφ.  

 Δθέβπεζ ηαζ εζζδβείηαζ ηδ νφειζζδ εειάηςκ πενζααθθμκηζηήξ πνμζηαζίαξ, ζφιθςκα ιε 

ηζξ δζηαζμδμζίεξ πμο δίδμκηαζ ζημ Γήιμ ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ. Σα εέιαηα αοηά 

αθμνμφκ ζδίςξ: (α) Σδκ ίδνοζδ ηαζ θεζημονβία ζθαβείςκ. (α) Σμκ ηαεμνζζιυ ηςκ πχνςκ 

βζα ηδ δδιζμονβία ημζιδηδνίςκ ηαζ ηδκ πανμπή βκχιδξ βζα ημκ ηαεμνζζιυ πχνςκ 

απμηέθνςζδξ κεηνχκ. (β) Σδκ πενζααθθμκηζηή απμηαηάζηαζδ ηαζ ακάπθαζδ πενζμπχκ. 

(δ) Σδκ πανμπή βκχιδξ βζα ημκ ηαεμνζζιυ αζμιδπακζηχκ ηαζ Δπζπεζνδζζαηχκ Πενζμπχκ 

(Β.Δ.Π.Δ.) ηαζ βζα ηδ ιεθέηδ πενζααθθμκηζηχκ επζπηχζεςκ, ηαη‘ άνενμ 5 κ. 2545/1997 

(ΦΔΚ 254, Α΄), ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ οπδνεζία Πμθεμδμιίαξ. (ε) Σδκ παναημθμφεδζδ 

πνμβναιιάηςκ ημο Τπμονβείμο Πενζαάθθμκημξ, Δκένβεζαξ ηαζ Κθζιαηζηήξ Αθθαβήξ (π.π. 

ημο πνμβνάιιαημξ Καεανέξ Αηηέξ – Καεανέξ Θάθαζζεξ). (ζη) Σδ θήρδ πνμθδπηζηχκ 

ηαζ ηαηαζηαθηζηχκ ιέηνςκ 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 αηάθοπηςκ 

πχνςκ πμο ανίζημκηαζ εκηυξ πυθεςκ ηαζ αοημηεθχκ μζηζζιχκ ηαζ ζε απυζηαζδ ιέπνζ 

100 ιέηνςκ απυ ηα υνζά ημοξ. ε πενίπηςζδ ιδ ζοιιυνθςζδξ ηςκ οπμπνέςκ, 

πνμααίκεζ οπμπνεςηζηά ζημκ αοηεπάββεθημ ηαεανζζιυ ηςκ πχνςκ αοηχκ ηαζ αεααζχκεζ 

εζξ αάνμξ ημοξ ηδκ ζζυπμζδ ζπεηζηή δαπάκδ ημο Γήιμο.  

 Μεθεηά, ζπεδζάγεζ, εζζδβείηαζ ηαζ παναημθμοεεί ηδκ εθανιμβή ζοζηδιάηςκ εκαθθαηηζηήξ 

δζαπείνζζδξ ηςκ αζηζηχκ ζηενεχκ απμαθήηςκ ζηδκ πενζμπή ημο Γήιμο (ζοζηήιαηα ηαζ 

πνμβνάιιαηα ακαηφηθςζδξ).  

 Μενζικά βζα ηδ θήρδ ιέηνςκ βζα ηδκ πνμζηαζία ηαζ ακααάειζζδ ηδξ αζζεδηζηήξ ηςκ 

πυθεςκ ηαζ ηςκ μζηζζιχκ.  

(Αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο Κνηκεηεξίσλ)  

 Σδνεί ηζξ δζαδζηαζίεξ θεζημονβίαξ ηςκ δδιμηζηχκ ημζιδηδνίςκ ζφιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ 

δζαηάλεζξ ηαζ ημο εζδζηυηενμοξ ηακμκζζιμφξ θεζημονβίαξ ημο Γήιμο.  
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 Μενζικά βζα ηδ δδιζμονβία ηαζ θεζημονβία ηέκηνςκ απμηέθνςζδξ κεηνχκ, ηαεχξ ηαζ βζα 

ηδ πμνήβδζδ άδεζξ ηαθήξ ηαζ απμηέθνςζδξ κεηνχκ.  

 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 ηδ θεζημονβία ηςκ ημζιδηδνίςκ ηαζ ζοκενβάγεηαζ ιε ηζξ μζημκμιζηέξ 

οπδνεζίεξ ημο Γήιμο 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.  

(Αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο δεκνηηθψλ ζθαγείσλ) 

 Σδνεί ηζξ δζαδζηαζίεξ θεζημονβίαξ ηςκ δδιμηζηχκ ζθαβείςκ ζφιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ 

δζαηάλεζξ ηαζ ημο εζδζηυηενμοξ ηακμκζζιμφξ θεζημονβίαξ ημο Γήιμο.  

 Μενζικά βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηςκ ηαηαθθήθςκ ζοκεδηχκ οβζεζκήξ ζηα δδιμηζηά ζθαβεία, 

ζφιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ.  

 Μενζικά βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ ανπείςκ ηαηαβναθήξ ηςκ ηάεε είδμοξ 

πθδνμθμνζαηχκ ζημζπείςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ θεζημονβία ηςκ δδιμηζηχκ ζθαβείςκ.  

 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 ημο Γήιμο βζα ηδκ απυδμζδ ηςκ εζζπναηημιέκςκ πμζχκ.  

 Μενζικά βζα ηδκ ηαεανζυηδηα ηςκ πχνςκ ηςκ ζθαβείςκ ηαεχξ ηαζ βζα ηδ ζοκηήνδζδ 

ηςκ ηάεε είδμοξ οπμδμιχκ ηαζ ηεπκζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηςκ ζθαβείςκ.  

(Αξκνδηφηεηεο Πνιηηηθήο πξνζηαζίαο)  

 ημ πθαίζζμ ημο Σιήιαημξ θεζημονβεί Γναθείμ Πμθζηζηήξ Πνμζηαζίαξ ημ μπμίμ είκαζ 

ανιυδζμ βζα ηδ δζαηφπςζδ εζζδβήζεςκ ζπεδζαζιμφ, ημ ζοκημκζζιυ δνάζεςκ βζα ηδκ 

πνυζθδρδ, ακηζιεηχπζζδ ηαζ απμηαηάζηαζδ ηςκ ηαηαζηνμθχκ ζηδκ πενζμπή ημο 

Γήιμο. Δζδζηυηενα ημ Γναθείμ: (α) 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. (α) 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. (β) 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 (δ) Δπελενβάγεηαζ 

εζδζηυηενεξ πνμηάζεζξ πνμξ ηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ δαζζηχκ 

πενζμπχκ ημο Γήιμο, ζοιιεηέπεζ ζηδκ μνβάκςζδ ηδξ πονμπνμζηαζίαξ ηςκ δαζχκ ηαζ 

δζαηοπχκεζ πνμηάζεζξ βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ ηςκ δαζχκ.  

(Αξκνδηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο) 

 Σμ Σιήια έπεζ 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. ημ πθαίζζμ αοηυ: (α) Μενζικά βζα ηδ ιεθέηδ 

ηαζ ζηαδζαηή εθανιμβή ζοζηήιαημξ εκενβεζαηήξ δζαπείνζζδξ, ζφιθςκα ιε ημοξ 

ζπεδζαζιμφξ ηδξ Πμθζηείαξ, έηζζ χζηε κα επζηοβπάκεηαζ ζοζηδιαηζηή ηαζ ζοκεπήξ 

αεθηίςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ. (α) Μενζικά βζα ηδκ εθανιμβή ηςκ ιέηνςκ 

αεθηίςζδξ ηαζ ηςκ εθάπζζηςκ απαζηήζεςκ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ βζα ηζξ πνμιήεεζεξ ημο 

Γήιμο, ζφιθςκα ιε ηζξ ζπεηζηέξ νοειίζεζξ ηδξ Πμθζηείαξ. (β) Μενζικά βζα ηδκ εθανιμβή 

ηςκ ιέηνςκ ιείςζδξ ηδξ εκενβεζαηήξ ηαηακάθςζδξ ηςκ ηηζνίςκ ημο Γήιμο, ηαεχξ ηαζ 

ηςκ δζηηφςκ δθεηηνμθςηζζιμφ ηςκ δδιυζζςκ ημζκυπνδζηςκ πχνςκ πμο εεζπίγμκηαζ 
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απυ ηδκ Πμθζηεία. (δ) Μενζικά βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ ήπζςκ ιμνθχκ εκένβεζαξ ηαζ ηδκ 

πνδζζιμπμίδζδ, ηαηά ημ δοκαηυκ, ηαεανχκ μπδιάηςκ απυ ημ Γήιμ. 

 

Σμήμα Καθαπιόηηηαρ, Ανακύκλωζηρ και Ππαζίνος 

Πεπιγπαθή 

(Αξκνδηφηεηεο ζρεδηαζκνχ θαη επνπηείαο)  

 Μεθεηά ηδκ μνβάκςζδ ηαζ θεζημονβία ημο ζοζηήιαημξ ζοθθμβήξ ηαζ ιεηαθμνάξ ηαζ 

ιενζικά βζα ηδκ έηδμζδ ηδξ πνμαθεπυιεκδξ άδεζαξ ζοθθμβήξ ηαζ ιεηαθμνάξ.  

 Μεθεηά, ζπεδζάγεζ ηαζ εζζδβείηαζ βζα ηδ αεθηίςζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ ηαζ ιέζςκ πμο είκαζ 

ηαηάθθδθα βζα ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ απμημιζδήξ ηαζ ιεηαθμνάξ ηςκ απμννζιιάηςκ ηαζ 

ηςκ ακαηοηθχζζιςκ οθζηχκ, ηαεχξ ηαζ ηδξ ηαεανζυηδηαξ ηςκ ημζκμπνήζηςκ πχνςκ 

ημο Γήιμο.  

 Μεθεηά ηαζ εζζδβείηαζ βζα ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηαζ ηζξ ακαβηαίεξ πμζυηδηεξ ηςκ 

ηάεε είδμοξ ηεπκζηχκ ιέζςκ ηαζ οθζηχκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή ηαζ 

απμδμηζηή εηηέθεζδ ηςκ παναπάκς θεζημονβζχκ (μπήιαηα, ηεπκζηά ιέζα, ηάδμζ η.θπ.). 

οβηεκηνχκεζ, ηδνεί ηαζ επελενβάγεηαζ ζημζπεία απυ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ θεζημονβζχκ ηδξ 

ηαεανζυηδηαξ ηαζ δζαιμνθχκεζ ηαζ παναημθμοεεί ζπεηζημφξ δείηηεξ απμδμηζηυηδηαξ.  

 Γζαιμνθχκεζ ηα ηαηάθθδθα πνμβνάιιαηα βζα ηδ δζεκένβεζα ηςκ ενβαζζχκ ηαεανζυηδηαξ 

(απμημιζδή απμννζιιάηςκ, ακαηοηθχζζιςκ οθζηχκ, μδμηαεανζζιυξ, εζδζηά ζοκενβεία 

η.θπ.).  

 Μεθεηά, ζπεδζάγεζ ηαζ εζζδβείηαζ ηδκ ηαηάθθδθδ ζοβηνυηδζδ ηαζ ζηεθέπςζδ ηςκ 

δζαθυνςκ ζοκενβείςκ ηαζ εζζδβείηαζ πνμβνάιιαηα ακαβηχκ ακενχπζκμο δοκαιζημφ.  

 Πνμζδζμνίγεζ ηα ζδιεία ηαζ ιενζικά βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηάδςκ απμννζιιάηςκ ηαζ 

ηάδςκ ακαηφηθςζδξ.  

 Παναημθμοεεί ηδκ ηακμκζηή εθανιμβή ηςκ πνμβναιιάηςκ δζεκένβεζαξ ηςκ ενβαζζχκ 

ηαζ επμπηεφεζ ηδκ πμζυηδηα ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηςκ ζπεηζηχκ ενβαζζχκ.  

 Παναημθμοεεί ηδκ δζαεεζζιυηδηα ηςκ ηεπκζηχκ ιέζςκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδ 

δζεκένβεζα ηςκ ενβαζζχκ ηαζ ζοκενβάγεηαζ ιε ημ Γναθείμ οκηήνδζδξ Οπδιάηςκ βζα ηδκ 

ηαθφηενδ αλζμπμίδζδ ηςκ ηεπκζηχκ ιέζςκ πμο δζαεέηεζ μ Γήιμξ.  

 Καηανηίγεζ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ εηπαίδεοζδξ ημο πνμζςπζημφ 

ημο Σιήιαημξ. 

(Αξκνδηφηεηεο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ)  

 Γζαιμνθχκεζ ηα ακαθοηζηά πενζμδζηά πνμβνάιιαηα ηαζ ζοβηνμηεί ηα ζοκενβεία βζα ηδκ 

απμημιζδή ηςκ αζηζηχκ απμννζιιάηςκ ηαζ ηςκ ακαηοηθμφιεκςκ οθζηχκ ηαζ ηδκ 

ιεηαθμνά ημοξ ζημοξ ΥΤΣΑ ή ηα ενβμζηάζζα επελενβαζίαξ ημοξ ή υπμο αθθμφ 

πνμαθεθεεί ζηα πθαίζζα ηδξ ιεθθμκηζηήξ μθμηθδνςιέκδξ δζαπείνζζδξ ηςκ 

απμννζιιάηςκ. 

 Γζεκενβεί ιε ηα ηαηάθθδθα ζοκενβεία ηαζ ηεπκζηά ιέζα ημ ένβμ ηδξ απμημιζδήξ ηςκ 

αζηζηχκ απμννζιιάηςκ ηαζ ηςκ ακαηοηθμφιεκςκ οθζηχκ ηαζ ηδκ ιεηαθμνά ημοξ ζημοξ 

ΥΤΣΑ ή ηα ενβμζηάζζα επελενβαζίαξ ημοξ.  

 Μενζικά βζα ημκ ζςζηυ πεζνζζιυ ηαζ ηδκ δζαηήνδζδ ζε ηαθή ηαηάζηαζδ ηςκ μπδιάηςκ 

ηαζ ηεπκζηχκ ιέζςκ πμο πνδζζιμπμζμφκ ηα ζοκενβεία ηαεανζυηδηαξ ημο Σιήιαημξ.  

 Καηαβνάθεζ ηαζ ζοβηεκηνχκεζ ηαεδιενζκά ζημζπεία βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ 

απμημιζδήξ ηςκ απμννζιιάηςκ ηαζ ηςκ ακαηοηθμφιεκςκ οθζηχκ.  

 Μενζικά βζα ημ πθφζζιμ ηαζ ηδκ δζαηήνδζδ ζε ηαθή ηαηάζηαζδ ηςκ ηάδςκ ηαζ ηςκ 

απμννζιιαημδμπείςκ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ απμννζιιάηςκ ηαζ ηςκ 

ακαηοηθμφιεκςκοθζηχκ.  

 Γζεκενβεί ιε ηα ηαηάθθδθα ζοκενβεία ηαζ ηεπκζηά ιέζα ημ ένβμ ημο ηαεανζζιμφ ηςκ 
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μδχκ ηαζ ηςκ θμζπχκ ημζκμπνήζηςκ πχνςκ ημο Γήιμο ηαζ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ 

απμννζιιάηςκ ζε πχνμοξ ιεηαθυνηςζδξ.  

 οβηνμηεί εζδζηά ζοκενβεία ηαζ δζεκενβεί πανειθενείξ ενβαζίεξ υπςξ δ πενζζοθθμβή 

μβηςδχκ ακηζηεζιέκςκ, μ ηαεανζζιυξ απυ πανάκμιεξ αθίζεξ ηαζ δζαθδιίζεζξ, μ 

ηαεανζζιυξ εβηαηαθεθεζιιέκςκ μζηζχκ η.θπ.  

(Αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο νρεκάησλ) 

 Γζαπεζνίγεηαζ ημ ζηυθμ ηςκ μπδιάηςκ ημο Γήιμο (απμννζιιαημθυνα, δζάθμνα 

αοημηζκμφιεκα ιδπακήιαηα, θμνηδβά ηαζ επζααηδβά μπήιαηα) ιενζικχκηαξ βζα ηδ 

ζηεθέπςζή ημοξ, ηδκ αζθάθζζή ημοξ ηαζ ημκ εθμδζαζιυ ιε υθα ηα ζπεηζηά ιε ηδκ ηίκδζδ 

έββναθα.  

 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 Γήιμο.  

 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.  

(Αξκνδηφηεηεο πληήξεζεο Πξαζίλνπ)  

 Μεθεηά, ζπεδζάγεζ ηαζ εζζδβείηαζ βζα ηδ αεθηίςζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ ηαζ ιέζςκ πμο είκαζ 

ηαηάθθδθα βζα ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ ζηακμπμζδηζηήξ ζοκηήνδζδξ ηςκ πχνςκ πναζίκμο ημο 

Γήιμο.  

 Μεθεηά ηαζ εζζδβείηαζ βζα ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηαζ ηζξ ακαβηαίεξ πμζυηδηεξ ηςκ 

ηάεε είδμοξ ηεπκζηχκ ιέζςκ ηαζ οθζηχκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή ηαζ 

απμδμηζηή εηηέθεζδ ηςκ θεζημονβζχκ ηδξ ζοκηήνδζδξ ηςκ πχνςκ πναζίκμο ημο Γήιμο 

(ηεπκζηά ιέζα, ενβαθεία, θζπάζιαηα, θάνιαηα η.θπ.)  

 Γζαιμνθχκεζ ηα ηαηάθθδθα πνμβνάιιαηα βζα ηδ δζεκένβεζα ηςκ ενβαζζχκ ζοκηήνδζδξ 

ηςκ πχνςκ πναζίκμο (θοηεφζεζξ, θίπακζδ, πυηζζια, ηθάδεια η.θπ.).  

 Γζαιμνθχκεζ ηα ακαθοηζηά πενζμδζηά πνμβνάιιαηα ηαζ ζοβηνμηεί ηα ζοκενβεία βζα ηδκ 

εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ ζοκηήνδζδξ πναζίκμο ηαζ ηδπμηεπκίαξ.  

 Γζεκενβεί ιε ηα ηαηάθθδθα ζοκενβεία ηαζ ηεπκζηά ιέζα ημ ένβμ ηδξ ζοκηήνδζδξ 

πναζίκμο ηαζ ηδπμηεπκίαξ.  

 Μενζικά βζα ημκ ζςζηυ πεζνζζιυ ηαζ ηδκ δζαηήνδζδ ζε ηαθή ηαηάζηαζδ ηςκ ηεπκζηχκ 

ιέζςκ πμο πνδζζιμπμζμφκ ηα ζοκενβεία ημο Σιήιαημξ.  

 Καηαβνάθεζ ηαζ ζοβηεκηνχκεζ ηαεδιενζκά ζημζπεία βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ 

πναζίκμο ημο Σιήιαημξ. 

2.2.2.9 Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Σμήματος Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Σμ Αοημηεθέξ Σιήια Κμζκςκζηήξ Πνμζηαζίαξ, Παζδείαξ, Πμθζηζζιμφ ηαζ Αεθδηζζιμφ 

είκαζ ανιυδζμ 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 θήρδ ηςκ ηαηαθθήθςκ ιέηνςκ ηαζ ηδ 
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νφειζζδ ηςκ ζπεηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ. οβπνυκςξ ημ Σιήια είκαζ ανιυδζμ βζα ηδκ 

πνμχεδζδ ηαζ νφειζζδ γδηδιάηςκ ηδξ πνςημαάειζαξ ηαζ δεοηενμαάειζαξ 

εηπαίδεοζδξ, ηδκ πνμχεδζδ ηδξ Γζα Βίμο Μάεδζδξ, ηαεχξ ηαζ βζα ημ ζπεδζαζιυ ηαζ 

ηδκ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ Πμθζηζζιμφ, Αεθδηζζιμφ ηαζ Νέαξ Γεκζάξ. Οζ 

ζοβηεηνζιέκεξ ανιμδζυηδηεξ ημο Σιήιαημξ ζημ πθαίζζμ ηδξ απμζημθήξ ημο, 

ηαεμνίγμκηαζ απυ ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ Νυιςκ, Γζαηαβιάηςκ ηαζ Τπμονβζηχκ 

Απμθάζεςκ. Οζ ανιμδζυηδηεξ ηςκ επί ιένμοξ βναθείςκ ημο Σιήιαημξ Κμζκςκζηήξ 

Πνμζηαζίαξ, Παζδείαξ, Πμθζηζζιμφ ηαζ Αεθδηζζιμφ είκαζ μζ ελήξ: 

 

Γπαθείο Κοινωνικήρ Πολιηικήρ και Πολιηικών Ιζόηηηαρ ηων θύλων.  

Πεπιγπαθή 

(Αξκνδηφηεηεο ρεδηαζκνχ/πληνληζκνχ/Παξαθνινχζεζεο Κνηλσληθψλ Πνιηηηθψλ) 

 Γζελάβεζ ημζκςκζηέξ ένεοκεξ, ζπεδζάγεζ, εζζδβείηαζ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ εθανιμβή 

ημζκςκζηχκ πμθζηζηχκ ή ζοιιεηέπεζ ζε δνάζεζξ πμο απμζημπμφκ ζηδκ οπμζηήνζλδ ηαζ 

ημζκςκζηή θνμκηίδα ηδξ ανεθζηήξ ηαζ παζδζηήξ δθζηίαξ ηαζ ηδξ ηνίηδξ δθζηίαξ, ιε ηδκ ίδνοζδ 

ηαζ θεζημονβία κμιζηχκ πνμζχπςκ, ζδνοιάηςκ ηαζ επζπεζνήζεςκ (παζδζημί ηαζ 

ανεθμκδπζαημί ζηαειμί, ανεθμημιεία, μνθακμηνμθεία, ηέκηνα ακμζηηήξ πενίεαθρδξ ηαζ 

διενήζζαξ θνμκηίδαξ, ροπαβςβίαξ ηαζ ακαροπήξ δθζηζςιέκςκ, βδνμημιείςκ η.θπ.).  

 πεδζάγεζ, εζζδβείηαζ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ ή ζοιιεηέπεζ ζε 

πνμβνάιιαηα ηαζ δνάζεζξ βζα ηδκ έκηαλδ αείββακςκ, παθζκκμζημφκηςκ μιμβεκχκ, 

ιεηακαζηχκ, ηαζ πνμζθφβςκ ζηδκ ημζκςκζηή, μζημκμιζηή ηαζ πμθζηζζηζηή γςή ηδξ ημπζηήξ 

ημζκςκίαξ  

 Γζελάβεζ ημζκςκζηέξ ένεοκεξ, ζπεδζάγεζ, εζζδβείηαζ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ εθανιμβή 

ημζκςκζηχκ πμθζηζηχκ πμο αθμνμφκ ηδκ ημζκςκζηή θνμκηίδα ηδξ μζημβέκεζαξ, ημο παζδζμφ, 

ηςκ εθήαςκ, ηςκ δθζηζςιέκςκ, ηςκ αηυιςκ ιε ακαπδνία ηαεχξ ηαζ εοπαεχκ ημζκςκζηχκ 

μιάδςκ ή ηςκ μιάδςκ πμο γμοκ ηάης απυ ημ υνζμ ηδξ θηχπεζαξ ηαζ έπμοκ ακάβηδ είηε 

έηηαηηα είηε ζε ιυκζιδ αάζδ.  

 πεδζάγεζ, 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.  

 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.  

 Μενζικά βζα ηδκ πνμχεδζδ ηαζ ακάπηολδ ημο εεεθμκηζζιμφ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ 

αθθδθεββφδξ ιε ηδ δδιζμονβία ημπζηχκ δζηηφςκ ημζκςκζηήξ αθθδθεββφδξ, εεεθμκηζηχκ 

μνβακχζεςκ ηαζ μιάδςκ εεεθμκηχκ.  

 οκημκίγεζ, παναημθμοεεί ηαζ αλζμθμβεί ηδκ άζηδζδ Κμζκςκζηήξ Πμθζηζηήξ ζε ημπζηυ 

επίπεδμ (ππ ιέζς ηδξ εηπυκδζδξ ηαζ πενζμδζηήξ ακαπνμζανιμβήξ εκυξ «Σμπζημφ 

οιθχκμο Κμζκςκζηήξ Πμθζηζηήξ»)  

 Ονβακχκεζ, παναημθμοεεί ηαζ αλζμθμβεί ηδ δζηηφςζδ ημπζηχκ θμνέςκ Κμζκςκζηήξ 

Φνμκηίδαξ, υπςξ:  

I. μζ ημζκςκζηέξ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο  

II. μζ ημζκςκζηέξ οπδνεζίεξ ηςκ Νμιζηχκ Πνμζχπςκ ημο Γήιμο  
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III. μζ Μ.Κ.Ο  

IV. μζ οπδνεζίεξ ηαζ δμιέξ Κμζκςκζηήξ πνμζηαζίαξ ηδξ Πενζθένεζαξ ηαζ ημο Κνάημοξ  

V. ηα ακηζπνμζςπεοηζηά ζχιαηα ηςκ μιάδςκ πνδζηχκ.  

(Αξκνδηφηεηεο Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ) 

 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) ηαζ εοεφκεηαζ βζα ηδ θεζημονβία ηςκ παζδζηχκ ελμπχκ.  

 Υμνδβεί 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 ηαειχκ, Παζδζηχκ Δλμπχκ, πανανηδιάηςκ 

ΠΗΚΠΑ ηαζ ΚΔΠΔΠ). 

 Υμνδβεί άδεζα ίδνοζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ζδζςηζηχκ επζπεζνήζεςκ πενίεαθρδξ δθζηζςιέκςκ ή 

αηυιςκ, πμο πάζπμοκ ακίαηα απυ ηζκδηζηή ακαπδνία.  

 Μενζικά βζα ημκ μνζζιυ ιεθχκ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηςκ Σαιείςκ Πνυκμζαξ ηαζ 

Πνμζηαζίαξ Πμθοηέηκςκ, υηακ δ έδνα ηςκ Σαιείςκ είκαζ ζημ Γήιμ.  

(Αξκνδηφηεηεο εθαξκνγήο θνηλσληθψλ 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: (α) Γζεκενβεί ημζκςκζηέξ ένεοκεξ βζα ηδ πμνήβδζδ ηςκ 

επζδμιάηςκ πνυκμζαξ, ζε ζοκενβαζία ιε ημ Γναθείμ Δθανιμβήξ Πνμβναιιάηςκ 

Κμζκςκζηήξ Πνυκμζαξ (α) Αζηεί ημζκςκζηή ενβαζία ιε άημια, μζημβέκεζεξ ηαζ ημζκςκζηέξ 

μιάδεξ. (β) Λεζημονβεί ιμκάδεξ ζοιαμοθεοηζηήξ, ροπμθμβζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ οπμζηήνζλδξ. 

(δ) οκενβάγεηαζ ιε ηα ζπμθεία ηδξ πενζμπήξ βζα εκδιένςζδ ζε ημζκςκζηά εέιαηα (AIDS, 

κανηςηζηά η.θπ.) ηαζ ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ ζοθθυβμοξ βμκέςκ δζμνβακχκεζ πμθέξ 

Γμκέςκ. (ε) Τθμπμζεί πνμβνάιιαηα πνυθδρδξ ηαζ ακηζιεηχπζζδξ ροπμημζκςκζηχκ ηαζ 

μζημκμιζηχκ πνμαθδιάηςκ (πνμζθφβςκ, ιεηακαζηχκ, παθζκκμζημφκηςκ, θοθαηζζιέκςκ, 

οπενδθίηςκ η.θπ.) (ζη) Τθμπμζεί δνάζεζξ πνμζηαζίαξ πενζεαθπμιέκςκ ζε ζδνφιαηα 

ηθεζζηήξ πενίεαθρδξ (γ) Τθμπμζεί δνάζεζξ πνμζηαζίαξ ιμκμβμκεσηχκ μζημβεκεζχκ  

(Αξκνδηφηεηεο Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο)  

 Μενζικά βζα ηδκ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ Κμζκςκζηήξ Πνυκμζαξ πμο ζημπεφμοκ ζηδ 

ζηήνζλδ αζηέβςκ ηαζ μζημκμιζηά αδοκάηςκ πμθζηχκ. ημ πθαίζζμ αοηυ ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ 

δζηαζμδμζίεξ πμο δίδμκηαζ ζημ Γήιμ ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ: (α) Μενζικά βζα ηδκ 

πανμπή μζημκμιζηήξ εκίζποζδξ ηςκ 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 απυ εβηεθαθζηή πανάθοζδ (ζπαζηζημφξ), 

απνμζηάηεοημοξ ακήθζημοξ, οπμθένμκηεξ απυ αζιμθοηζηή ακαζιία ηαζ αανζά ακάπδνμοξ, 

ηαεχξ ηαζ ζε θμζπά άημια δζηαζμφιεκα πανμπήξ ημζκςκζηήξ πνμζηαζίαξ, ζφιθςκα ιε ηζξ 

δζαηάλεζξ ηδξ ζπεηζηήξ κμιμεεζίαξ, ηαεχξ ηαζ ηςκ μζηείςκ ηακμκζζηζηχκ 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 
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ηδκ πμνήβδζδ αδεζχκ δζεκένβεζαξ θαπεζμθυνςκ αβμνχκ, ενάκςκ ηαζ θζθακενςπζηχκ 

αβμνχκ. (δ) Υμνδβεί ηάνηεξ ακαπδνίαξ έπεζηα απυ βκςιάηεοζδ ηδξ Δπζηνμπήξ 

Πζζημπμίδζδξ Ακαπδνίαξ  

 Δπζιεθείηαζ ηςκ εειάηςκ πμο αθμνμφκ αζθαθζζιέκμοξ ημο ΟΓΑ δδιυηεξ ηαζ εηδίδεζ 

αζαθζάνζα ηαζ αεααζχζεζξ ζφιθςκα ιε ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία πμο δζέπεζ ημοξ 

αζθαθζζιέκμοξ αοημφξ.  

 Πανέπεζ βναιιαηεζαηή οπμζηήνζλδ πνμξ ημ Σιήια Κμζκςκζηήξ Πνμζηαζίαξ, Παζδείαξ ηαζ 

Πμθζηζζιμφ ηαζ ηα Γναθεία ημο (ηήνδζδ πνςημηυθθμο, δζεηπεναίςζδ ηαζ ανπεζμεέηδζδ 

αθθδθμβναθίαξ, εέιαηα πνμζςπζημφ η.θπ.).  

(Αξκνδηφηεηεο Πνιηηηθψλ Ηζφηεηαο ησλ θχισλ)  

 πεδζάγεζ, 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 βζα ηδκ πνυθδρδ ηαζ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ αίαξ ηαηά ηςκ 

βοκαζηχκ ηαζ ηςκ παζδζχκ (α) ηδκ ακάπηολδ δνάζεςκ βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ 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) ηδ 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 

 

Γπαθείο Πποζηαζίαρ και Πποαγωγήρ ηηρ Γημόζιαρ Τγείαρ 

Πεπιγπαθή 

 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 δδιμηζηχκ 

δελαιεκχκ κενμφ. (α) Μενζικά βζα ημκ οβεζμκμιζηυ έθεβπμ ηςκ ηαηαζηδιάηςκ ηαζ 

επζπεζνήζεςκ, (β) Μενζικά βζα ημκ έθεβπμ ηδξ δπμνφπακζδξ, ηδξ ημζκήξ δζοπίαξ ηαζ ηδξ 

εηπμιπήξ νφπςκ, εμνφαςκ ηαζ άθθςκ επζαανφκζεςκ ημο πενζαάθθμκημξ απυ ηνμπμθυνα, 

(δ) Υμνδβεί αζαθζάνζα οβείαξ ζημοξ εηδμνμζθαβείξ. (ε) 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. (οκενβαζία ιε ημκ ημιέα γςζηήξ παναβςβήξ ηδξ 

οπδνεζίαξ αβνμηζηήξ παναβςβήξ, υηακ απαζηείηαζ). (ζη) Μενζικά βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ 

ηακυκςκ οβζεζκήξ ζηα δδιυζζα ηαζ ζδζςηζηά ζπμθεία ηδξ πενζμπήξ.  

 πεδζάγεζ, πνμβναιιαηίγεζ ιζα 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: (α) Μενζικά βζα ηδκ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ 

ειαμθζαζιχκ.(α) Μενζικά βζα ηδκ οθμπμίδζδ ζ) 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 ζζ) εηηάηηςκ πνμβναιιάηςκ δδιυζζαξ οβείαξ, ηα μπμία εηηεθμφκηαζ ιε έηηαηηδ 

πνδιαημδυηδζδ ζζζ) πνμβναιιάηςκ δδιυζζαξ οβείαξ πμο πνδιαημδμημφκηαζ απυ πυνμοξ ηδξ 

Δονςπασηήξ Έκςζδξ (β) Δηδίδεζ ημπζηέξ οβεζμκμιζηέξ δζαηάλεζξ ηαζ θαιαάκεζ ιέηνα ζε 

εέιαηα δδιυζζαξ οβζεζκήξ. (δ) Μενζικά βζα ηδκ πθδνμθυνδζδ ηςκ δδιμηχκ βζα εέιαηα 

δδιυζζαξ οβείαξ. (ε) 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 ζπεηίγμκηαζ 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 
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ενβαγμιέκςκ ζε ηαηαζηήιαηα οβεζμκμιζημφ εκδζαθένμκημξ βζα ηδ πμνήβδζδ ζε αοημφξ 

αζαθζανίςκ οβείαξ. (α) Δζζδβείηαζ ηδκ επζαμθή ηονχζεςκ ζε ζαηνμφξ, μζ μπμίμζ πςθμφκ 

θάνιαηα πςνίξ άδεζα, ηαεχξ ηαζ ζε αάνμξ ζαηνχκ ηαζ θανιαημπμζχκ βζα ηαημπή ή πχθδζδ 

δεζβιάηςκ θανιάηςκ. (β) Δζζδβείηαζ ημκ μνζζιυ εθεβηηή βζαηνμφ ΟΓΑ βζα ηα κ.π.δ.δ. ηδξ 

πενζμπήξ ημο Γήιμο. 

 

Γπαθείο Παιδείαρ, Για Βίος Μάθηζηρ Πολιηιζμού και Αθληηιζμού 

Πεπιγπαθή 

(Αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα παηδείαο θαη δηα βίνπ κάζεζεο)  

 Μενζικά 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: (α) 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). (α) 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. (β) οκενβάγεηαζ ιε ηδκ ηεπκζηή οπδνεζία, βζα ηδκ 

απαθθμηνίςζδ μζημπέδςκ βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ ζπμθζηήξ ζηέβδξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ακέβενζδ 

ζπμθζηχκ ηηζνίςκ. (δ) 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). (ε) 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 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  

 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 πνμβνάιιαηυξ 

ημο, 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 αίμο ιάεδζδξ 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 
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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 ηαζ ηςκ ζπμθείςκ ηδξ πνςημαάειζαξ ηαζ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ. ημ 

πθαίζζμ αοηυ ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ δζηαζμδμζίεξ πμο δίδμκηαζ ζημ Γήιμ ιε ηζξ ζζπφμοζεξ 

δζαηάλεζξ: (α) Δζζδβείηαζ ηδ δζάεεζδ δζδαηηδνίμο βζα άθθεξ πνήζεζξ ημζκήξ ςθέθεζαξ ή βζα ηδκ 

πναβιαημπμίδζδ εηδδθχζεςκ ημζκμφ εκδζαθένμκημξ, ζε ζοκενβαζία ιε ηδ πμθζηή 

Δπζηνμπή. (α) Μενζικά βζα ηδ ιεηαθμνά ιαεδηχκ απυ ημκ ηυπμ δζαιμκήξ ζημ ζπμθείμ 

θμίηδζδξ, πενζθαιαακμιέκδξ ηδξ ιεηαθμνάξ ηςκ ιαεδηχκ ζπμθείςκ εζδζηήξ αβςβήξ, ηαεχξ 

ηαζ ηδξ ιεηαθμνάξ ηαζ ζίηζζδξ ιαεδηχκ ιμοζζηχκ βοικαζίςκ 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 ηαηακμιή 

πζζηχζεςκ ζηζξ πμθζηέξ Δπζηνμπέξ βζα ηδκ επζζηεοή ηαζ ζοκηήνδζδ ηςκ ζπμθζηχκ ηηζνίςκ. 

(ζ) 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 

θμίηδζή ημοξ. (ζα) Δζζδβείηαζ ηδ δζαημπή ιαεδιάηςκ, θυβςκ έηηαηηςκ ζοκεδηχκ ή 

επζδδιζηήξ κυζμο, εκηυξ ηςκ δζμζηδηζηχκ μνίςκ ημο μζηείμο δήιμο.  

(Αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ θαη Νέαο Γεληάο)  

 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: (α) Γδιζμονβία πμθζηζζηζηχκ 

ηαζ πκεοιαηζηχκ ηέκηνςκ, ιμοζείςκ, πζκαημεδηχκ, ηζκδιαημβνάθςκ ηαζ εεάηνςκ, 

θζθανιμκζηχκ ηαζ ζπμθχκ δζδαζηαθίαξ ιμοζζηήξ, ζπμθχκ πμνμφ, γςβναθζηήξ, βθοπηζηήξ 

η.θπ. (α) Γζμνβάκςζδ ηαζ εθανιμβή πμθζηζζηζηχκ πνμβναιιάηςκ (εεαηνζηέξ παναζηάζεζξ, 

ζοκαοθίεξ ηαζ άθθεξ πμθζηζζηζηέξ εηδδθχζεζξ). (β) Πνμζηαζία ιμοζείςκ, ικδιείςκ, 

ζπδθαίςκ ηαεχξ ηαζ ανπαζμθμβζηχκ ηαζ ζζημνζηχκ πχνςκ ηδξ πενζμπήξ. (δ) Δπζζηεοή, 

ζοκηήνδζδ ηαζ αλζμπμίδζδ παναδμζζαηχκ ηαζ ζζημνζηχκ ζπμθζηχκ ηηζνίςκ ηαζ ηηζνίςκ πμο 

παναπςνμφκηαζ ζημ Γήιμ απυ ηνίημοξ. (ε) Πνμχεδζδ πμθζηζζηζηχκ ακηαθθαβχκ ζε εεκζηυ, 

εονςπασηυ ηαζ δζεεκέξ επίπεδμ. (ζη) Πνμχεδζδ ηδξ ακάπηολδξ ημο πμθζηζζηζημφ ημονζζιμφ.  

 Μεθεηά ηαζ εζζδβείηαζ βζα ηδ νφειζζδ ημπζηχκ πμθζηζζηζηχκ εειάηςκ. ημ πθαίζζμ αοηυ ηαζ 

ζφιθςκα ιε ηζξ δζηαζμδμζίεξ πμο δίδμκηαζ ζημ Γήιμ ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ: (α) 

Δζζδβείηαζ βζα ηδ ζοιιεημπή εηπνμζχπμο ημο Γήιμο ζηδκ μνβακςηζηή επζηνμπή θεζηζαάθ 

ημπζηήξ ειαέθεζαξ. (α) Δζζδβείηαζ βζα ηδκ επζπμνήβδζδ ΝΠΗΓ ηα μπμία ακαπηφζζμοκ 

πμθζηζζηζημφ παναηηήνα δναζηδνζυηδηεξ ζηδ πςνζηή ανιμδζυηδηα ημο Γήιμο. (β) Δζζδβείηαζ 

βζα ηδ πμνήβδζδ αδεζχκ ίδνοζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ζδζςηζηχκ ιμοζζηχκ ζδνοιάηςκ (Χδείςκ, 

ιμοζζηχκ ζπμθχκ, πμνςδζχκ, ζοιθςκζηχκ μνπδζηνχκ ηαζ ζοβηνμηδιάηςκ ιμοζζηήξ 

δςιαηίμο).  
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 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) Καηαζηεοή, 

ζοκηήνδζδ ηαζ δζαπείνζζδ αεθδηζηχκ εβηαηαζηάζεςκ (δδιμηζηά βοικαζηήνζα, αεθδηζηά 

ηέκηνα ηαζ δδιμηζημί πχνμζ άεθδζδξ). (α) 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.  

 Σδνεί ημ ιδηνχμ 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 ηα πνμβνάιιαηα ηδξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Νέαξ 

Γεκζάξ.  

 Παναημθμοεεί ηδ θεζημονβία ηαζ δνάζδ δδιμηζηχκ δμιχκ ηαζ κμιζηχκ πνμζχπςκ πμο 

εθανιυγμοκ πνμβνάιιαηα ηαζ δνάζεζξ ζημοξ ημιείξ ημο πμθζηζζιμφ ημο αεθδηζζιμφ ηαζ ηδξ 

Νέαξ Γεκζάξ.  

 Τθμπμζεί δνάζεζξ ηαζ πνμβνάιιαηα ζημοξ ημιείξ ημο Πμθζηζζιμφ, ημο Αεθδηζζιμφ ηαζ ηδξ 

Νέαξ Γεκζάξ. 

 

2.2.2.10 Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών 

Τπηρεσιών 

Ζ Γζεφεοκζδ Γζμζηδηζηχκ ηαζ Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ είκαζ ανιυδζα βζα ηδκ ηήνδζδ 

ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ ανπείςκ πμο αθμνμφκ ηδκ δδιμηζηή ηαηάζηαζδ ηαζ ηδκ 

ηαηαβναθή ηςκ θδλζανπζηχκ βεβμκυηςκ ζηδκ πενζμπή ημο Γήιμο, βζα ημκ ζπεδζαζιυ 

ηαζ ημκ ζοκημκζζιυ εθανιμβήξ ηςκ πμθζηζηχκ, ζοζηδιάηςκ ηαζ δζαδζηαζζχκ πμο 

απμζημπμφκ ζηδκ μνεμθμβζηή δζμίηδζδ/δζαπείνζζδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ημο 

Γήιμο ηαζ βζα ηδκ πανμπή βεκζηχκ οπδνεζζχκ δζμζηδηζηήξ οπμζηήνζλδξ πνμξ ηζξ 

δδιμηζηέξ οπδνεζίεξ. Πανάθθδθα δ Γζεφεοκζδ 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 ηαζ ηδκ 

απμηεθεζιαηζηή δζεκένβεζα υθςκ ηςκ κυιζιςκ δζαδζηαζζχκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ 

πνμιήεεζα οθζηχκ, ελμπθζζιμφ ηαζ οπδνεζζχκ ημο Γήιμο.  

Οζ ζοβηεηνζιέκεξ ανιμδζυηδηεξ ηδξ Γζεφεοκζδξ ζημ πθαίζζμ ηδξ απμζημθήξ ηδξ, 

ηαεμνίγμκηαζ απυ ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ Νυιςκ, Γζαηαβιάηςκ ηαζ Τπμονβζηχκ 

Απμθάζεςκ. Οζ ανιμδζυηδηεξ ηςκ επί ιένμοξ μνβακζηχκ ιμκάδςκ ηδξ Γζεφεοκζδξ 

Γζμζηδηζηχκ ηαζ Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ είκαζ μζ ελήξ:  

Α) Απμοδιόηηηερ Σμήμαηορ Γιοίκηζηρ 

Γπαθείο ςποζηήπιξηρ ηων Πολιηικών Οπγάνων ηος Γήμος 

Πεπιγπαθή 

Σμ βναθείμ Τπμζηήνζλδξ ηςκ Πμθζηζηχκ Ονβάκςκ πανέπεζ ηάεε είδμοξ δζμζηδηζηή ηαζ 
βναιιαηεζαηή οπμζηήνζλδ ζηα αζνεηά δζμζηδηζηά υνβακα ημο Γήιμο. Δζδζηυηενα ημ Σιήια:  

 Πανέπεζ ηάεε είδμοξ δζμζηδηζηή ηαζ βναιιαηεζαηή οπμζηήνζλδ πνμξ ηα ζοθθμβζηά δζμζηδηζηά 

αζνεηά υνβακα ημο Γήιμο, δδθαδή ημ Γδιμηζηυ οιαμφθζμ, ηδκ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή, ηδκ 
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Δπζηνμπή Πμζυηδηαξ Εςήξ ηαζ ηδκ Δηηεθεζηζηή Δπζηνμπή (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 αημιζηά δζμζηδηζηά 

αζνεηά υνβακα ημο Γήιμο, δδθαδή ημκ Πνυεδνμ ημο Γδιμηζημφ οιαμοθίμο, ημκ Γήιανπμ, 

ημοξ Ακηζδδιάνπμοξ, ηαεχξ ηαζ ημ Γεκζηυ Γναιιαηέα (μνβάκςζδ ηαζ νφειζζδ ζοκακηήζεςκ, 

παναβςβή, δζεηπεναίςζδ, δζαπείνζζδ ηαζ ανπεζμεέηδζδ εββνάθςκ, ηήνδζδ πνςημηυθθμο, 

ηήνδζδ ανπείμο απμθάζεςκ αημιζηχκ μνβάκςκ η.θπ.).  

 Πανέπεζ δζμζηδηζηή οπμζηήνζλδ πνμξ ηδ Γδιμηζηή Δπζηνμπή Γζααμφθεοζδξ, ημ οιαμφθζμ 

Έκηαλδξ Μεηακαζηχκ, ηζξ Δπζηνμπέξ ημο Γδιμηζημφ οιαμοθίμο.  

 Πανέπεζ βναιιαηεζαηή οπμζηήνζλδ ζηζξ Γδιμηζηέξ Παναηάλεζξ.  

 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 

 

Γπαθείο Γημοηικήρ Καηάζηαζηρ, Ληξιαπσείος και Αλλοδαπών 

Πεπιγπαθή 

(Αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα δεκνηηθήο θαηάζηαζεο)  

 Σδνεί ηαζ εκδιενχκεζ ηα ιδηνχα ημο δδιμημθμβίμο ηαζ ηα ιδηνχα 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 ηδκ πνυζθδρδ παηνςκφιμο 

ηαζ ιδηνςκφιμο απυ παζδζά, πμο βεκκήεδηακ πςνίξ βάιμ ηςκ βμκέςκ ημοξ ή είκαζ 

αβκχζηςκ βμκέςκ.  

 Μενζικά βζα ημκ ελεθθδκζζιυ ημο μκμιαηεπςκφιμο Δθθήκςκ ημο ελςηενζημφ, μιμβεκχκ 

αθθμδαπχκ, πμο απμηημφκ ηδκ εθθδκζηή ζεαβέκεζα ηαζ παθζκκμζηδζάκηςκ μιμβεκχκ, πμο 

έπμοκ ηδκ εθθδκζηή ζεαβέκεζα. 

 Υμνδβεί άδεζεξ πμθζηζημφ βάιμο ηαζ ιενζικά βζα ηδκ ηέθεζδ ηςκ βάιςκ αοηχκ.  

 Δκδιενχκεζ πενζμδζηά ηζξ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ βζα ηζξ ιεηααμθέξ πνμζςπζηήξ ηαηάζηαζδξ 

πμο πνμηφπημοκ απυ ηα ηδνμφιεκα ζημζπεία.  

 Δηδίδεζ ηάεε είδμοξ πζζημπμζδηζηά αημιζηήξ ηαζ μζημβεκεζαηήξ ηαηάζηαζδξ ηαεχξ ηαζ ηάεε 

είδμοξ αεααζχζεζξ, ηαηαθυβμοξ ηαζ πίκαηεξ ιε ηα ζημζπεία πμο ακαβνάθμκηαζ ζηα ακςηένς 

Μδηνχα.  

 οκενβάγεηαζ ιε άθθμοξ Γήιμοξ ηαζ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ ζηζξ πενζπηχζεζξ ιεηααμθχκ ηςκ 

ιδηνχςκ ζε ακηζζημζπία πνμξ ακάθμβα ανπεία πμο ηδνμφκηαζ εηεί.  

 Μενζικά βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ οπμπνεχζεςκ ημο Γήιμο πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ζζπφμοζα 

εηθμβζηή κμιμεεζία.  

(Αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα Λεμηαξρείνπ)  

 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.  

 Σδνεί ανπεία επζζήιςκ εββνάθςκ θδλζανπζηχκ βεβμκυηςκ.  

 Δηδίδεζ απμζπάζιαηα ηςκ θδλζανπζηχκ πνάλεςκ ή άθθα εεζιμεεηδιέκα πζζημπμζδηζηά.  

 Δκδιενχκεζ ηα ακηίζημζπα Σιήιαηα άθθςκ Γήιςκ βζα ηα θδλζανπζηά βεβμκυηα πμο 
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επδνεάγμοκ ηα ζημζπεία ηςκ ιδηνχςκ/ανπείςκ πμο ηδνμφκηαζ ζηα Σιήιαηα αοηά.  

 οκενβάγεηαζ ιε Λδλζανπεία άθθςκ Γήιςκ ζε πενζπηχζεζξ ιεηααμθχκ ή πνμζεήηδξ 

θδλζανπζηχκ πνάλεςκ πμο ανίζημκηαζ ηαηαπςνδιέκεξ εηεί.  

(Αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο)  

 Σδνεί ηζξ οπμπνεχζεζξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία πενί ζεαβέκεζαξ, 

αθθμδαπχκ ηαζ ιεηακάζηεοζδξ. ημ πθαίζζμ αοηυ ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ δζηαζμδμζίεξ πμο 

δίδμκηαζ ζημ Γήιμ ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ: (α) Σδνεί Μδηνχμ Αθθμδαπχκ. (α) 

Παναθαιαάκεζ αζηήζεζξ, εθέβπεζ ηα δζηαζμθμβδηζηά ηαζ ηα πνμςεεί ζηδκ ανιυδζα οπδνεζία 

ηδξ Πενζθένεζαξ βζα ηδκ πμνήβδζδ ηαζ ακακέςζδ αδεζχκ παναιμκήξ αθθμδαπχκ ζηδκ 

Δθθάδα. (β) Παναθαιαάκεζ αζηήζεζξ ηαζ δζηαζμθμβδηζηά βζα ηδκ απυηηδζδ ηδξ εθθδκζηήξ 

ζεαβέκεζαξ ιε πμθζημβνάθδζδ ηαζ ηζξ πνμςεεί ζηδκ ανιυδζα οπδνεζία ημο Τπμονβείμο 

Δζςηενζηχκ. (δ) Δπζδίδεζ ζπεηζηέξ ιε ηα ακςηένς απμθάζεζξ ζε αθθμδαπμφξ.  

 

Γπαθείο Ανθπώπινος Γςναμικού και Γιοικηηικήρ Μέπιμναρ 

Πεπιγπαθή 

(Αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ) 

 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 Γναθείμ Πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ 

Ονβάκςζδξ ημο Σιήιαημξ Πνμβναιιαηζζιμφ, Ονβάκςζδξ ηαζ Πθδνμθμνζηήξ 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 κεμπνμζθαιαακμιέκςκ ζηεθεπχκ ηαζ δζαιμνθχκεζ ζπεηζηέξ 

πνμηάζεζξ πνμξ ημοξ πνμσζηαιέκμοξ ηςκ 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 (ππ. 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 (ππ. εηδδθχζεζξ, ηαλίδζα η.θπ.) 

(Αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα κεηξψσλ θαη δηαδηθαζηψλ πξνζσπηθνχ) 

 Μενζικά βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ κμιμεεηζηχκ ηαζ ηακμκζζηζηχκ δζαηάλεςκ πμο ζζπφμοκ εηάζημηε 
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ηαζ νοειίγμοκ ηζξ ζπέζεζξ ημο Γήιμο ιε ημ ακενχπζκμ δοκαιζηυ ημο (ππ. 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 

μζημβεκεζαηήξ ημο ηαηάζηαζδξ, μζ ηάεε είδμοξ ιεηααμθέξ ζηδκ ενβαζζαηή 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.  

(Αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα δηνηθεηηθήο κέξηκλαο)  

 Μενζικά βζα ηδκ θφθαλδ, ηδκ αζθάθεζα ηαζ ηδκ ηαεανζυηδηα ηςκ ηάεε είδμοξ εβηαηαζηάζεςκ 

ημο Γήιμο.  

 Μενζικά βζα ηδκ ζοκηήνδζδ ηαζ απμηαηάζηαζδ αθααχκ ηςκ ηηζνζαηχκ ηαζ ηςκ 

δθεηηνμιδπακμθμβζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ημο Γήιμο.  

 Μενζικά βζα ηζξ ιεηαηζκήζεζξ ηαζ ιεηαθμνέξ ημο πνμζςπζημφ ημο Γήιμο.  

 Μενζικά βζα ηδ θεζημονβία ημο Κεκηνζημφ Πνςημηυθθμο ημο Γήιμο ηαζ δζεηπεναζχκεζ ηα 

ζπεηζηά έββναθα ζε ζοκενβαζία ιε ηζξ βναιιαηείεξ ηςκ επζιένμοξ οπδνεζζχκ.  

 Μενζικά βζα ηδ θεζημονβία ημο ηδθεθςκζημφ ηέκηνμο ημο Γήιμο.  

 Πανέπεζ βναιιαηεζαηή οπμζηήνζλδ πνμξ ηδ Γζεφεοκζδ Γζμζηδηζηχκ ηαζ Οζημκμιζηχκ 

Τπδνεζζχκ ηαζ ηα Σιήιαηά ηδξ (ηήνδζδ πνςημηυθθμο, δζεηπεναίςζδ ηαζ ανπεζμεέηδζδ 

αθθδθμβναθίαξ, εέιαηα πνμζςπζημφ η.θπ.). 

  Μενζικά βζα ηδ ζφζηαζδ ηαζ ηδκ εφνοειδ θεζημονβία ηςκ απμηεκηνςιέκςκ Γναθείςκ 

Γζμζηδηζηχκ Θειάηςκ ζε δδιμηζηέξ εκυηδηεξ ημο Γήιμο. 

 

Β)  Σμήμα Οικονομικών Τπηπεζιών 
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Οζ ανιμδζυηδηεξ ηςκ επί ιένμοξ Γναθείςκ ημο Σιήιαημξ είκαζ μζ ελήξ:  

Γπαθείο Πποϋπολογιζμού, Λογιζηηπίος − Ππομηθειών. 

Πεπιγπαθή 

(Αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα πξνυπνινγηζκνχ θαη νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο)  

 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 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 ηα πενζμδζηά μζημκμιζηά 

απμθμβζζηζηά ζημζπεία, 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.  

 οκενβάγεηαζ ιε ηζξ ηνάπεγεξ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ δζαεεζίιςκ ημο Γήιμο.  

 (Ανιμδζυηδηεξ ζε εέιαηα θμβζζηδνίμο ηαζ απμεδηχκ)  

 Σδνεί ημ ζφζηδια θμβζζηζηήξ απεζηυκζζδξ ηςκ μζημκμιζηχκ πνάλεςκ ημο Γήιμο (Γεκζηή ηαζ 

ακαθοηζηή θμβζζηζηή). Σδνεί ηζξ ζπεηζηχκ θμβζζηζηέξ δζαδζηαζίεξ ηαεχξ ηαζ ηα ακηίζημζπα 

θμβζζηζηά αζαθία ηαζ ζημζπεία πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηδκ κμιμεεζία.  

 Σδνεί ηα ανπεία ηςκ ηάεε είδμοξ παναζηαηζηχκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ εκδιένςζδ ημο 

ζοζηήιαημξ θμβζζηζηήξ απεζηυκζζδξ ηςκ μζημκμιζηχκ πνάλεςκ ημο Γήιμο.  

 Παναημθμοεεί ηαζ ιενζικά βζα ηδκ εηπθήνςζδ υθςκ ηςκ θμνμθμβζηχκ ηαζ αζθαθζζηζηχκ 

οπμπνεχζεςκ ημο Γήιμο.  

 Παναημθμοεεί ηαζ εθέβπεζ ηδ θμβζζηζηή ζοιθςκία ηςκ δμζμθδπηζηχκ θμβανζαζιχκ ιε 

ηνάπεγεξ, πνμιδεεοηέξ, πζζηςηέξ ηαζ άθθμοξ ζοκαθθαζζμιέκμοξ ιε ημκ Γήιμ, ηαεχξ ηαζ 

ηςκ δμζμθδπηζηχκ θμβανζαζιχκ ιε ηα κμιζηά πνυζςπα ηαζ ηα ζδνφιαηα ημο Γήιμο.  

 Δηδίδεζ ηζξ θμβζζηζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ημ ηδνμφιεκμ 

θμβζζηζηυ ζπέδζμ (ππ. ζζμθμβζζιμί ηαζ απμηεθέζιαηα πνήζδξ) ηαζ εκδιενχκεζ ζπεηζηά ηα 

ανιυδζα υνβακα ημο Γήιμο ιε αάζδ ηζξ ζζπφμοζεξ δζαδζηαζίεξ 

 Πανέπεζ ηάεε είδμοξ πθδνμθυνδζδ πνμξ ηα ανιυδζα υνβακα ημο Γήιμο ηαζ ηζξ οπυθμζπεξ 

δδιμηζηέξ οπδνεζίεξ βζα ηδκ ελέθζλδ ηςκ θμβζζηζηχκ ιεβεεχκ ημο Γήιμο.  

 Μενζικά βζα ηδκ πανμπή ηάεε είδμοξ ζημζπείςκ πμο γδημφκηαζ απυ Γδιυζζεξ/Δθεβηηζηέξ 

Τπδνεζίεξ ζφιθςκα ιε ηζξ δζαδζηαζίεξ πμο ζζπφμοκ εηάζημηε.  

 Σδνεί εζδζηά ζοζηήιαηα θμβζζηζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ δζαπείνζζδξ Πνμβναιιάηςκ ηαζ Ένβςκ 

ζηα μπμία ζοιιεηέπεζ μ Γήιμξ ηαζ πμο πνδιαημδμημφκηαζ απυ ημ Πνυβναιια Γδιμζίςκ 

Δπεκδφζεςκ ή/ηαζ απυ εονςπασημφξ ή δζεεκείξ πυνμοξ.  

 Σδνεί ανπείμ Παναζηαηζηχκ Γζαπείνζζδξ ηςκ πνμδβμοιέκςκ πνμβναιιάηςκ ηαζ ένβςκ 

ζφιθςκα ιε ηα πνμαθεπυιεκα ζημοξ εζδζημφξ ηακμκζζιμφξ ηςκ θμνέςκ απυ ημοξ 

πνμένπεηαζ δ ζπεηζηή πνδιαημδυηδζδ.  
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 Μενζικά βζα ηδκ εημζιαζία ηςκ πενζμδζηχκ μζημκμιζηχκ ακαθμνχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ 

πνυμδμ ηςκ πνμδβμοιέκςκ πνμβναιιάηςκ ηαζ ένβςκ.  

 Σδνεί ημ ανπείμ ζοιαάζεςκ βζα οπδνεζίεξ, ένβα ηαζ πνμιήεεζεξ πμο ακαεέηεζ μ Γήιμξ. 

Παναθαιαάκεζ ηαζ εθέβπεζ ηα ηάεε θφζδξ παναζηαηζηά πμο απαζημφκηαζ ηαηά πενίπηςζδ βζα 

ηδκ πθδνςιή ηςκ μθεζθχκ ημο Γήιμο ζημοξ ακηίζημζπμοξ δζηαζμφπμοξ ηαζ εθέβπεζ ηδκ 

φπανλδ ηςκ πνμτπμεέζεςκ βζα ηδ δζεκένβεζα πθδνςιχκ ημο Γήιμο ιε αάζδ ηζξ δζαηάλεζξ 

ηςκ ακηζζημίπςκ ζοιαάζεςκ.  

 Δθέβπεζ ηδκ πνυαθερδ ηςκ μθεζθχκ ζημοξ ακηίζημζπμοξ ηςδζημφξ ημο πνμτπμθμβζζιμφ ημο 

Γήιμο ηαζ εθέβπεζ ηδκ επάνηεζαξ ηςκ ακηίζημζπςκ πζζηχζεςκ.  

 Δηδίδεζ ηα εκηάθιαηα πθδνςιήξ ηςκ μθεζθχκ ημο Γήιμο ηαζ ηα απμζηέθθεζ ζημ Σαιείμ βζα 

πθδνςιή.  

 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 απμεειάηςκ ηςκ απμεδηχκ ηαζ δζαηοπχκεζ εζζδβήζεζξ βζα ηδκ ακάβηδ 

ακακέςζήξ ημοξ. οκενβάγεηαζ ζπεηζηά ιε ηζξ δδιμηζηέξ οπδνεζίεξ πμο ηάκμοκ πνήζδ ηςκ 

οθζηχκ ηςκ απμεδηχκ.  

 Σδνεί ημ ανπείμ ηςκ παβίςκ ηζκδηχκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ημο Γήιμο (ιδπακήιαηα, 

μπήιαηα, ζοζηεοέξ, ελμπθζζιυξ η.θπ.) ηαζ παναημθμοεεί ηδκ ηαηακμιή ηςκ παβίςκ αοηχκ 

ζηζξ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο.  

 Σδνεί ηζξ δζαδζηαζίεξ παναηηδνζζιμφ οθζηχκ ςξ απνήζηςκ ή ςξ οθζηχκ πμο πθεμκάγμοκ ηαζ 

ηήνδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαηαζηνμθήξ, απμιάηνοκζδξ ή εηπμίδζήξ ημοξ.  

 Μενζικά βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηςκ πενζμδζηχκ απμβναθχκ ηςκ ηάεε είδμοξ 

οθζηχκ ηαζ ελμπθζζιμφ ημο Γήιμο.  

 οβηεκηνχκεζ ηα ζημζπεία ιεηααμθχκ ηαζ ηςκ ακηζζημίπςκ ηαηααθδεέκηςκ πανμπχκ ή 

ηαηαθμβζζεέκηςκ πμζχκ πνμξ ημ πνμζςπζηυ ημο Γήιμο, πμο έπμοκ επίδναζδ ζηδκ 

δζαιυνθςζδ ηςκ αιμζαχκ ημο ηαζ ιενζικά βζα ηδκ έηδμζδ ηςκ ιζζεμθμβζηχκ ηαηαζηάζεςκ 

ηαζ ηδκ πθδνςιή ηςκ αιμζαχκ 

 Μενζικά βζα ηδ έηδμζδ αεααζχζεςκ ηαηααθδεεζζχκ αιμζαχκ πνμξ ημ πνμζςπζηυ ημο 

Γήιμο ηαζ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηαζ ηδκ απυδμζδ πνμξ ηα αζθαθζζηζηά ηαιεία ηςκ 

ακηζζημίπςκ αζθαθζζηζηχκ εζζθμνχκ.  

(Αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα πξνκεζεηψλ πιηθψλ/εμνπιηζκνχ/ππεξεζηψλ)  

 πεδζάγεζ ηαζ εζζδβείηαζ ηζξ εζςηενζηέξ δζαδζηαζίεξ βζα ηδκ ηαηάνηζζδ ημο πνμβνάιιαημξ 

απαζημοιέκςκ πνμιδεεζχκ ηαζ οπδνεζζχκ (εηηυξ ημο πεδίμο ημο Ν. 3316/2005) ημο Γήιμο, 

ζοβηεκηνχκεζ ηζξ αζηήζεζξ ηςκ δδιμηζηχκ οπδνεζζχκ, ελεηάγεζ ηδκ 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, 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, ήημζ ιενζικά βζα ηδκ ηαηάνηζζδ πνμδζαβναθχκ ζε ζοκενβαζία ιε ηα ανιυδζα 

ηάεε θμνά ηιήιαηα ημο Γήιμο, ηαηανηίγεζ ημ ζπέδζμ ηδξ δζαηήνολδξ, ηςκ ζοιαάζεςκ ηαζ 

υθςκ ηςκ απμθάζεςκ ηαζ εζζδβείηαζ ηδ ζοβηνυηδζδ υθςκ ηςκ επζηνμπχκ πμο απαζημφκηαζ 

(δζεκένβεζαξ δζαβςκζζιχκ, αλζμθυβδζδξ ηςκ πνμζθμνχκ ηαζ παναθααήξ ηςκ εζδχκ) ζημ 

ηάεε θμνά ανιυδζμ απμθαζκυιεκμ υνβακμ ημο Γήιμο, παναημθμοεεί ηδ θεζημονβία ημοξ ηαζ 

βεκζηά ιενζικά βζα υθα ηα γδηήιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ εηηέθεζδ ηάεε πνμιήεεζαξ ή 
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οπδνεζίαξ ιέπνζ ηαζ ηδκ μνζζηζηή παναθααή ηδξ, ζφιθςκα πάκημηε 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). 

 

Γπαθείο Δζόδων, Πεπιοςζίαρ και Σαμείος 

Πεπιγπαθή 

Αξκνδηφηεηεο γξαθείνπ εζφδσλ θαη πεξηνπζίαο: 

 οβηεκηνχκεζ ζημζπεία βζα ηδκ ελαηνίαςζδ ηςκ οπυπνεςκ ηαζ ημο φρμοξ ηςκ πνδιαηζηχκ 

οπμπνεχζεςκ πνμξ ημκ Γήιμ ηςκ θοζζηχκ ηαζ κμιζηχκ πνμζχπςκ βζα θυνμοξ, εζζθμνέξ, 

ηέθδ, δζηαζχιαηα πμο πενζμδζηά πνέπεζ κα ηαηααάθθμκηαζ ζημ Γήιμ ιε αάζδ ηζξ ζζπφμοζεξ 

εηάζημηε δζαηάλεζξ ηδξ κμιμεεζίαξ. 

 Δθέβπεζ ηδκ αηνίαεζα ηςκ ιεβεεχκ ιε αάζδ ηα μπμία οπμθμβίγμκηαζ ημ φρμξ ακά οπυπνεμ 

ηςκ πνμδβμφιεκςκ θυνςκ, εζζθμνχκ, ηεθχκ, δζηαζςιάηςκ η.θπ.  

 Γδιζμονβεί ηαζ ηδνεί ανπεία οπυπνεςκ βζα ηδκ ηαηααμθή ηςκ επζιένμοξ πμζχκ πμο 

απμηεθμφκ ηαηηζηά έζμδα ημο Γήιμο.  

 Δπελενβάγεηαζ ζημζπεία ηαζ οπμθμβίγεζ πενζμδζηά ημ φρμξ ηςκ μθεζθμιέκςκ πμζχκ ηαηά 

ηαηδβμνία πνμζυδμο ηαζ οπυπνεμ. Καηανηίγεζ αεααζςηζημφξ ηαηαθυβμοξ οπυπνεςκ ηαζ 

ακηίζημζπςκ μθεζθυιεκςκ πμζχκ ηαηά ηαηδβμνία πνμζυδμο. 

 Μενζικά βζα ηδκ εκδιένςζδ ηςκ οπυπνεςκ βζα ηδκ ηαηααμθή ηςκ πνμδβμοιέκςκ 

μθεζθμιέκςκ πμζχκ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ πμο ζζπφμοκ βζα ηζξ 

πνμζθοβέξ ηςκ οπυπνεςκ υηακ αιθζζαδημφκ ημ φρμξ ηςκ μθεζθυιεκςκ πμζχκ.  

 Ονζζηζημπμζεί ημοξ αεααζςηζημφξ ηαηαθυβμοξ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηςκ 

ηοπυκ πνμζθοβχκ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ακηζζημίπςκ εζζπνάλεςκ.  

 Σδνεί ηζξ ακηίζημζπεξ δζαδζηαζίεξ ηαζ εηδίδεζ αεααζχζεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ είζπναλδ 

δζαθυνςκ ηεθχκ, δζηαζςιάηςκ ή εζζθμνχκ.  

 Παναημθμοεεί ηαζ ιενζικά βζα ηδκ ηήνδζδ υθςκ ηςκ μζημκμιζηχκ δμζμθδρζχκ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ θεζημονβία ηδξ πανμπήξ οπδνεζζχκ ημο Γήιμο ιέζς ηςκ κεηνμηαθείςκ, 

ζθαβείςκ, δδιμηζηχκ αβμνχκ, ηδξ φδνεοζδξ η.θπ.  

 Σδνεί ηζξ δζαδζηαζίεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ απμδμπή ηαζ ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ δςνεχκ ηαζ 

ηςκ ηθδνμδμηδιάηςκ πνμξ ημκ Γήιμ, ζφιθςκα ιε ημοξ ακηζζημίπμοξ υνμοξ.  

 Σδνεί ηα ανπεία ηδξ δδιμηζηήξ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ ζε δθεηηνμκζηή ηαζ θοζζηή ιμνθή 

(θάηεθμζ ιε ζημζπεία πενζβναθζηά ηαζ ζδζμηηδζζαηά έββναθα)  

 Μενζικά βζα ηδκ δζενεφκδζδ ιεευδςκ αλζμπμίδζδξ ηδξ δδιμηζηήξ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ ηαζ 

δζαηοπχκεζ ζπεηζηέξ εζζδβήζεζξ πνμξ ηα ανιυδζα υνβακα ημο Γήιμο.  

 Μενζικά βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ αλζμπμίδζδξ ηδξ δδιμηζηήξ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ πενζμοζίαξ ηςκ «ηεθαθαίςκ αοημηεθμφξ δζαπείνζζδξ» 

(Κθδνμδμηήιαηα) ζφιθςκα ιε ηζξ ζπεηζηέξ απμθάζεζξ ημο Γήιμο ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ηδξ 

εηιεηάθθεοζδξ ηδξ δδιμηζηήξ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ (ππ. ηαηάνηζζδ ζοιαάζεςκ ιζζεχζεςκ, 

ιένζικα είζπναλδξ ιζζεςιάηςκ η.θπ.)  

 Μενζικά βζα ηδκ εηιίζεςζδ δδιμηζηχκ εηηάζεςκ βδξ βζα αζμιδπακζημφξ ή αζμηεπκζημφξ 

ζημπμφξ, ηηδκμηνμθζηέξ εηιεηαθθεφζεζξ, εβηαηαζηάζεζξ εενιμηδπίςκ ηαζ βζα ιμκάδεξ ζημοξ 

ημιείξ αθζείαξ.  

 Μενζικά βζα ηδκ παναπχνδζδ πνήζδξ δδιμηζηχκ αηζκήηςκ ή ηδ ηαηααμθή ιζζεχιαημξ πνμξ 

ηάθορδ ζηεβαζηζηχκ ακαβηχκ ηδξ πονμζαεζηζηήξ οπδνεζίαξ.  
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(Αξκνδηφηεηεο Σακείνπ) 

 Γζεκενβεί ηζξ πθδνςιέξ πνμξ ημοξ δζηαζμφπμοξ ιε αάζδ ηα Δκηάθιαηα Πθδνςιχκ ηαζ ιεηά 

απυ έθεβπμ ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ πμο μνίγεζ μ κυιμξ.  

 Καηαβνάθεζ ηζξ δζεκενβμφιεκεξ πθδνςιέξ ζφιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαδζηαζίεξ ηαζ 

ιενζικά βζα ηδκ απυδμζδ ηςκ ηάεε θφζδξ ηναηήζεςκ οπέν ηνίηςκ πμο ακηζζημζπμφκ ζηα 

επζιένμοξ εκηάθιαηα πθδνςιήξ.  

 Παναθαιαάκεζ ημοξ αεααζςηζημφξ ηαηαθυβμοξ ηςκ οπυπνεςκ ηαζ ηςκ ακηζζημίπςκ 

μθεζθμιέκςκ ζημ Γήιμ πμζχκ ηαηά ηαηδβμνία εζυδμο. Δηδίδεζ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ 

ημζκμπμίδζδ εζδζηχκ πνμζηθήζεςκ πνμξ ημοξ μθεζθέηεξ.  

 Γζεκενβεί ηζξ εζζπνάλεζξ ηςκ μθεζθχκ πνμξ ημκ Γήιμ ηαζ εκδιενχκεζ ημ θμβζζηζηυ ζφζηδια 

ημο Γήιμο ιε ηζξ ζπεηζηέξ ηαιεζαηέξ εββναθέξ.  

 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, δδιμηζηέξ αβμνέξ η.θπ.) 

 Σδνεί ηζξ δζαδζηαζίεξ ζοκαθθαβχκ ιε ηζξ Σνάπεγεξ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ πνδιαηζηχκ 

δζαεεζίιςκ ηαζ ηδκ δζεκένβεζα εζζπνάλεςκ ηαζ πθδνςιχκ ιέζς επζηαβχκ.  

 Σδνεί ημ ακαβηαίμ θοζζηυ ηαιείμ ζηα βναθεία ημο Γήιμο.  

 Σδνεί ανπεία ηςκ ηάεε είδμοξ παναζηαηζηχκ ηαζ ακηζζημίπςκ δζηαζμθμβδηζηχκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ εκδιένςζδ ημο θμβζζηζημφ ζοζηήιαημξ ημο Γήιμο ιε ηζξ ηαιεζαηέξ 

εββναθέξ.  

 Παναημθμοεεί ηδκ ηαιεζαηή νεοζηυηδηα ηαζ πνμβναιιαηίγεζ ηζξ πθδνςιέξ ζε ζοκενβαζία ηαζ 

ιε άθθεξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ.  

 Μενζικά βζα ηδ ζφζηαζδ ηαζ ηδκ εφνοειδ θεζημονβία ηςκ απμηεκηνςιέκςκ Γναθείςκ 

Οζημκμιζηχκ Θειάηςκ ζε δδιμηζηέξ εκυηδηεξ ημο Γήιμο 

 

Γ) Σμήμα Κ.Δ.Π. 

Σμ Σιήια Κ.Δ.Π. (Κέκηνμ Δλοπδνέηδζδξ Πμθζηχκ) είκαζ ανιυδζμ 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. Δζδζηυηενα ημ Σιήια: 

Πεπιγπαθή 

 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.).  
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 Σδνεί ανπεία ηαζ επελενβάγεηαζ ζηαηζζηζηά ζημζπεία απυ ηδκ δνάζδ ημο ΚΔΠ.  

 Παναημθμοεεί ηαζ οπμζηδνίγεζ ηδκ εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ e−kep βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ 

ηςκ πμθζηχκ ζε απμιαηνοζιέκμοξ μζηζζιμφξ ημο Γήιμο.  

 Τπμδέπεηαζ απυ άθθα Κ.Δ.Π. αζηήζεζξ πμθζηχκ δ δζεηπεναίςζδ ηςκ μπμίςκ ειπίπηεζ ζηζξ 

ανιμδζυηδηεξ ημο Γήιμο. Πνμςεεί ηα αζηήιαηα αοηά ζηζξ ανιυδζεξ βζα ηδ δζεηπεναίςζή ημοξ 

οπδνεζίεξ ηαζ παναημθμοεεί ηδ δζαδζηαζία ηδξ δζεηπεναίςζδξ ηαζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ κυιζιςκ 

πνμκζηχκ πνμεεζιζχκ. Παναθαιαάκεζ ηα ζπεηζηά έββναθα απυ ηζξ οπδνεζίεξ ηαζ ηα 

απμζηέθθεζ ζηα Κ.Δ.Π. ηδξ ανπζηήξ οπμαμθήξ ηςκ αζηήζεςκ.  

 Τπμδέπεηαζ ηαζ δζαπεζνίγεηαζ ηα πανάπμκα ηαζ ηζξ πνμηάζεζξ ηςκ πμθζηχκ βζα αεθηζχζεζξ ηςκ 

δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ. 

 

2.2.2.11 Αρμοδιότητες  Διεύθυνσης Σεχνικών Τπηρεσιών 

Ζ Γζεφεοκζδ Σεπκζηχκ Τπδνεζζχκ είκαζ ανιυδζα βζα ηδ ιεθέηδ, εηηέθεζδ ηαζ 

ζοκηήνδζδ ηςκ ηάεε είδμοξ ηεπκζηχκ ένβςκ ημο Γήιμο, ιε ζηυπμ ηδκ έβηαζνδ, 

μζημκμιζηή ηαζ άνζζηδ απυ επζζηδιμκζηήξ απυρεςξ πναβιαημπμίδζήξ 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, ηδκ έηδμζδ αδεζχκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ 

εβηαηαζηαηχκ ηονίςξ ζημκ ημιέα ηςκ ιεηαθμνχκ. Οζ ζοβηεηνζιέκεξ ανιμδζυηδηεξ 

ηδξ Γζεφεοκζδξ ζημ πθαίζζμ ηδξ απμζημθήξ ηδξ, ηαεμνίγμκηαζ απυ ηζξ ζζπφμοζεξ 

δζαηάλεζξ Νυιςκ, Γζαηαβιάηςκ ηαζ Τπμονβζηχκ Απμθάζεςκ.  

Οζ ανιμδζυηδηεξ ηςκ επί ιένμοξ μνβακζηχκ ιμκάδςκ ηδξ Γζεφεοκζδξ Σεπκζηχκ 

Τπδνεζζχκ είκαζ μζ ελήξ: 

Σμήμα Σεσνικών Έπγων 

Πεπιγπαθή 

 οκενβάγεηαζ ιε ημ Σιήια Πνμβναιιαηζζιμφ, Ονβάκςζδξ ηαζ Πθδνμθμνζηήξ ηαηά ημ 

ζπεδζαζιυ ηςκ πνμβναιιάηςκ δνάζδξ ημο Γήιμο πμο αθμνμφκ ηδκ οθμπμίδζδ ηεπκζηχκ 

ένβςκ πμο πενζθαιαάκμοκ εζδζηυηενα, ζφιθςκα ιε ημ εφνμξ ηδξ δζηαζμδμζίαξ ηςκ δήιςκ: 

(α) ζοβημζκςκζαηά ένβα (ηαηαζηεοέξ κέςκ ένβςκ μδμπμζίαξ, ζοκηήνδζδ οθζζηάιεκμο 

μδζημφ δζηηφμο, ηαηαζηεοέξ βεθονχκ, ηυιαςκ ηαζ δζααάζεςκ η.θπ.) (α) ηηζνζαηά ένβα 

(ηαηαζηεοή, ζοκηήνδζδ, επζζηεοή, δζαηυζιδζδ ηαζ ελμπθζζιυξ ηςκ δδιμηζηχκ ηηζνίςκ ηαζ 

εβηαηαζηάζεςκ) (β) ένβα δζαιυνθςζδξ, δζαννφειζζδξ ηαζ ελςνασζιμφ ηςκ ημζκμπνήζηςκ 

πχνςκ ζηδκ πενζμπή ημο Γήιμο (πεγυδνμιμζ, πθαηείεξ, παζδζηέξ πανέξ, ηεπκζηά ένβα 

πχνςκ πναζίκμο, αεθδηζημί πχνμζ, ανπαζμθμβζημί πχνμζ ηαζ ικδιεία, ημζιδηήνζα η.θπ.) (δ) 

οδναοθζηά ηαζ εββεζμαεθηζςηζηά ένβα  

 Γζεκενβεί δεζβιαημθδπηζημφξ εθέβπμοξ, πνμηεζιέκμο κα δζαπζζηςεεί δ πμζυηδηα ηςκ 

παθφαςκ μπθζζιμφ ζηονμδέιαημξ, ηαεχξ ηαζ δ πμζυηδηα ηςκ πνμσυκηςκ ηζζιέκημο.  

 Μενζικά βζα ηδκ εηπυκδζδ υθςκ ηςκ ακαβηαίςκ ιεθεηχκ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ ένβςκ ημο 

Σιήιαημξ (εηπυκδζδ ιε πνμζςπζηυ ημο Σιήιαημξ ή ιε ακάεεζδ ζε ηνίημοξ). Δπζαθέπεζ ηδκ 

ηαθή εηπυκδζδ ηςκ ιεθεηχκ.  

 οκηάζζεζ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηαζ πνμζδζμνίγεζ ηζξ ακάβηεξ ηάεε ένβμο ζε οθζηά, 

ενβαθεία, ηεπκζηυ ελμπθζζιυ ακενχπζκμ δοκαιζηυ η.θπ. ηαζ εζζδβείηαζ ηδκ ιεεμδμθμβία 

εηηέθεζδξ ηάεε ένβμο (ιε αοηεπζζηαζία ή ιε ακάεεζδ ζε ηνίημοξ).  

 Δπζαθέπεζ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ένβςκ ημο Σιήιαημξ πμο εηηεθμφκηαζ ιε αοηεπζζηαζία. 

οβηνμηεί, μνβακχκεζ ηαζ δζμζηεί ηα ζπεηζηά ζοκενβεία ημο Γήιμο.  

 οκενβάγεηαζ ιε ηζξ Οζημκμιζηέξ Τπδνεζίεξ βζα ηδκ ηαθή εηηέθεζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ 



ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ 2020 -2024  – ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΟ 

120 

 

ακάεεζδξ ηςκ ιεθεηχκ ηαζ ηδξ εηηέθεζδξ ηςκ ένβςκ ζε ηνίημοξ.  

 Δπζαθέπεζ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ένβςκ ημο Σιήιαημξ πμο ακαηίεεκηαζ ζε ηνίημοξ. Γζεκενβεί 

επζιεηνήζεζξ ενβαζζχκ ηαζ εθέβπεζ ηζξ πζζημπμζήζεζξ ενβαζζχκ πμο οπμαάθθμκηαζ απυ 

ηνίημοξ.  

 Μενζικά βζα ηζξ δζαδζηαζίεξ παναθααήξ ηςκ ένβςκ πμο εηηεθμφκηαζ απυ ηνίημοξ. 

 Μενζικά βζα ημκ ζςζηυ πεζνζζιυ ηαζ ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ ιδπακδιάηςκ ηαζ βεκζηά ημο 

ηεπκζημφ ελμπθζζιμφ πμο πνδζζιμπμζεί ημ Σιήια.  

 οβηνμηεί, μνβακχκεζ ηαζ δζμζηεί ζοκενβεία αιέζμο επέιααζδξ ζε πενζπηχζεζξ επεζβυκηςκ 

πενζζηαηζηχκ εηηυξ πνμβνάιιαημξ.  

 Σδνεί ηεπκζηά ανπεία ιε ακαθοηζηά ζημζπεία ηςκ ένβςκ πμο εηηεθεί (ακαθχζεζξ οθζηχκ, 

απαζπυθδζδ ηεπκζημφ πνμζςπζημφ, απαζπυθδζδ ηεπκζημφ ελμπθζζιμφ, ζημζπεία ηυζημοξ 

η.θπ.) ηαζ ακηίζημζπα ανπεία ιεθεηχκ ηαζ ζπεδίςκ (θάηεθμζ ηςκ ένβςκ). Δλάβεζ πενζμδζηά 

ζηαηζζηζηά ζημζπεία ηαζ δείηηεξ απυ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ένβςκ ημο Σιήιαημξ.  

 Δκδιενχκεζ ημ Σιήια Πνμβναιιαηζζιμφ, Ονβάκςζδξ ηαζ Πθδνμθμνζηήξ βζα ηδκ πνυμδμ 

ηδξ οθμπμίδζδξ ηςκ ένβςκ ημο Σιήιαημξ.  

 Πανέπεζ δζμζηδηζηή ηαζ βναιιαηεζαηή οπμζηήνζλδ πνμξ ηδ Γζεφεοκζδ Σεπκζηχκ Τπδνεζζχκ 

ηαζ ηα Σιήιαηά ηδξ (ηήνδζδ πνςημηυθθμο, δζεηπεναίςζδ ηαζ ανπεζμεέηδζδ αθθδθμβναθίαξ, 

εέιαηα πνμζςπζημφ η.θπ.). 

 

Σμήμα Ηλεκηπομησανολογικών Έπγων και ςγκοινωνιών 

Πεπιγπαθή 

(Αξκνδηφηεηεο κειέηεο θαη εθηέιεζεο έξγσλ)  

 Μεθεηά ηαζ εηηεθεί ένβα πμο αθμνμφκ: (α) ηδκ επέηηαζδ, ζοκηήνδζδ, επζζηεοή ηαζ 

αεθηίςζδ ημο δζηηφμο δθεηηνμθςηζζιμφ ηςκ μδχκ ηαζ βεκζηά ηςκ οπαζενίςκ πχνςκ ημο 

Γήιμο, ηαεχξ ηαζ ημο θςηζζιμφ βζα ηδκ ακάδεζλδ ηςκ δδιμηζηχκ ηηζνίςκ, ικδιείςκ ηαζ 

ανπαζμθμβζηχκ πχνςκ ηδξ πενζμπήξ. (α) ηδκ επέηηαζδ, ζοκηήνδζδ ηαζ επζζηεοή ημο 

δζηηφμο θςηεζκήξ ζδιαημδυηδζδξ βζα ηδ νφειζζδ ηδξ ηοηθμθμνίαξ ζηδκ πενζμπή ημο Γήιμο. 

(β) ηδκ εβηαηάζηαζδ ηαζ ζοκηήνδζδ ηάεε είδμοξ πθδνμθμνζαηχκ πζκαηίδςκ ζηδκ πενζμπή 

ημο Γήιμο (πζκαηίδεξ μκμιαζίαξ μδχκ ηαζ πθαηεζχκ, ανίειδζδξ ηηζνίςκ, πανμπήξ 

πθδνμθμνζχκ ζε μδδβμφξ ηαζ δζενπμιέκμοξ, πζκαηίδεξ ζηάζεςκ ζοβημζκςκζαηχκ ιέζςκ 

η.θπ.). (δ) ηδκ εηηέθεζδ ενβαζζχκ απμιάηνοκζδξ πανάκμιςκ δζαθδιζζηζηχκ πζκαηίδςκ. 

(ε) ηδκ εηηέθεζδ ενβαζζχκ ζήιακζδξ ηαζ δζαβνάιιζζδξ μδχκ, ηαεχξ ηαζ ημπμεέηδζδξ ηαζ 

ζοκηήνδζδξ πνμζηαηεοηζηχκ ιέζςκ βζα ηδκ αζθάθεζα ηδξ ηοηθμθμνίαξ μπδιάηςκ ηαζ 

πεγχκ. (ζη) ηδ ζοκηήνδζδ, επζζηεοή ή αεθηίςζδ ημο δθεηηνμιδπακμθμβζημφ ελμπθζζιμφ 

ηαζ ηςκ ηάεε είδμοξ Ζ/Μ εβηαηαζηάζεςκ ηςκ Γήιμο. Γζα ηα ακςηένς ένβα μζ ανιμδζυηδηεξ 

ημο Σιήιαημξ είκαζ ακάθμβεξ ιε εηείκεξ ημο Σιήιαημξ Σεπκζηχκ Ένβςκ.  

(Αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα ζπγθνηλσληψλ θαη θπθινθνξίαο)  

 Μενζικά βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ζηακμπμζδηζημφ δζηηφμο αζηζηχκ ζοβημζκςκζχκ ζημ Γήιμ ηαζ ηδ 

νφειζζδ ζπεηζηχκ εειάηςκ. ημ πθαίζζμ αοηυ: (α) Μενζικά βζα ηδκ άζηδζδ, ιε δοκαηυηδηα 

επζαμθήξ ημιίζηνμο, ζοβημζκςκζαημφ ένβμο βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηδξ ιεηαηίκδζδξ ηςκ 

ηαημίηςκ ηδξ πενζμπήξ, εθυζμκ ημ ένβμ αοηυ δεκ ελοπδνεηείηαζ απυ οθζζηάιεκδ βναιιή. Ζ 

άζηδζδ ζοβημζκςκζαημφ ένβμο είκαζ δοκαηυκ κα βίκεηαζ είηε ιε ζδζυηηδηα ιέζα, είηε ιε ηδ 

πνήζδ ιζζεςιέκςκ ιέζςκ ηαζ οπδνεζζχκ. (α) Μενζικά βζα ηδ δζεκένβεζα ιεηαθμνχκ βζα ηδ 

ιεηαηίκδζδ ηαημίηςκ πμο ακήημοκ ζε ημζκςκζηέξ μιάδεξ (άημια ιε ακαπδνία, δθζηζςιέκμζ, 

παζδζά), είκαζ ενβαγυιεκμζ ζημ Γήιμ ηαζ ηα κμιζηά ημο πνυζςπα, ή είκαζ ιαεδηέξ πμο 

ιεηαηζκμφκηαζ ζημκ ηυπμ πμο θεζημονβεί ημ ζπμθείμ. (β) Καεμνίγεζ ηζξ αζηζηέξ βναιιέξ 

θεςθμνείςκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ αθεηδνία, ηδ δζαδνμιή, ηζξ ζηάζεζξ ηαζ ημ ηένια ηςκ ακηίζημζπςκ 

βναιιχκ. (δ) Δζζδβείηαζ ημκ ηαεμνζζιυ ημιίζηνςκ ηςκ αζηζηχκ θμνέςκ πανμπήξ 

ζοβημζκςκζαημφ ένβμο. (ε) Καεμνίγεζ ηζξ πνμδζαβναθέξ ηςκ ζηάζεςκ ηαζ ηςκ ζηεβάζηνςκ 
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ακαιμκήξ επζααηχκ ηςκ αζηζηχκ ηαζ οπεναζηζηχκ βναιιχκ. (ζη) Δζζδβείηαζ ηδκ ακάηθδζδ 

άδεζαξ ηοηθμθμνίαξ αζηζημφ θεςθμνείμο, απυ ημκ ηφηθμ ενβαζίαξ, εκηυξ ημο ζδίμο 

διενμθμβζαημφ έημοξ.  

 Μενζικά ηαζ εζζδβείηαζ ηδ θήρδ ιέηνςκ βζα ηδκ αζθάθεζα ηδξ ηοηθμθμνίαξ ηαζ ηδ 

δζεοηυθοκζδ ηςκ ιεηαηζκήζεςκ. ημ πθαίζζμ αοηυ: (α) Μενζικά βζα ηδ νφειζζδ ηδξ 

ηοηθμθμνίαξ, ημκ ηαεμνζζιυ πεγμδνυιςκ, ιμκμδνμιήζεςκ ηαζ ηαηεοεφκζεςκ ηδξ 

ηοηθμθμνίαξ. (α) Μενζικά βζα ηδκ απμιάηνοκζδ εβηαηαθεθεζιιέκςκ μπδιάηςκ, (β) Ροειίγεζ 

ηα εέιαηα ζηάειεοζδξ ηςκ αοημηζκήηςκ ηαζ ιενζικά βζα ηδ δδιζμονβία πχνςκ ζηάειεοζδξ 

ηνμπμθυνςκ ηαζ ιε δοκαηυηδηα ιίζεςζδξ αηζκήηςκ, ζφιθςκα ιε ηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία. (δ) 

Λαιαάκεζ ιέηνα βζα ηδκ απνυζημπηδ πνυζααζδ ζημοξ ημζκμπνήζημοξ πχνμοξ, (ε) Μενζικά 

βζα ηδκ μκμιαζία μδχκ ηαζ πθαηεζχκ, ημπμεέηδζδ πζκαηίδςκ, ανίειδζδ ηηζζιάηςκ η.θπ. (ζη) 

Μενζικά βζα ηδκ εηπυκδζδ ηοηθμθμνζαηχκ ιεθεηχκ. (γ) Απαβμνεφεζ ηδ δδιζμονβία εέζεςκ 

ζηάειεοζδξ ζε ζοβηεηνζιέκμοξ πχνμοξ. (δ) Μενζικά βζα ηδκ παναθααή ηςκ απμζονμιέκςκ 

δζηφηθςκ, ιμημζοηθεηχκ ηαζ ιμημπμδδθάηςκ, υπμο δεκ οπάνπμοκ οπμηαηαζηήιαηα ημο 

ΟΓΓΤ. (ε) Καεμνίγεζ ημ ελςηενζημφ πνχιαημξ ηςκ ΣΑΞΗ.  

 Μενζικά ηαζ θαιαάκεζ ιέηνα βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ γςήξ ηαζ ηδξ πενζμοζίαξ ηςκ ηαημίηςκ 

απυ δναζηδνζυηδηεξ πμο εβηοιμκμφκ ηζκδφκμοξ, ζε ζοκενβαζία ηαζ ιε ηδ Γδιμηζηή 

Αζηοκμιία. ημ πθαίζζμ αοηυ: (α) Δθέβπεζ ηδ ζήιακζδ ηςκ ενβαζζχκ πμο εηηεθμφκηαζ ζηζξ 

μδμφξ, (α) Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ οπμπνεχζεςκ αοηχκ πμο εηηεθμφκ ένβα ηαζ 

εκαπμεέημοκ οθζηά ηαζ ενβαθεία ζηζξ μδμφξ, (β) Λαιαάκεζ ηαζ εθέβπεζ ηδκ εθανιμβή ιέηνςκ 

βζα ηδκ πνμζηαζία απυ επζηίκδοκεξ μζημδμιέξ, ηαζ απυ έθθεζρδ ιέηνςκ αζθάθεζαξ ηαζ 

οβζεζκήξ, ηαζ εθέβπεζ ηα οθζζηάιεκα ιέηνα αζθάθεζαξ ζε ενβαζίεξ πμο εηηεθμφκηαζ.  

(Αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα εγθαηαζηάζεσλ θαη αδεηνδνηήζεσλ)  

 Ροειίγεζ ηάεε εέια ημ μπμίμ αθμνά ζηδκ εβηαηάζηαζδ, θεζημονβία ηαζ ζηδ ζοκηήνδζδ 

ακεθηοζηήνςκ, ηαεχξ ηαζ ζηδ πμνήβδζδ ηςκ ζπεηζηχκ ηεπκζηχκ επαββεθιαηζηχκ αδεζχκ, 

ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ ζπεηζηήξ κμιμεεζίαξ.  

 Υμνδβεί ηζξ άδεζεξ εβηαηάζηαζδξ ηαζ ηζξ άδεζεξ θεζημονβίαξ θςημαυθςκ ζςθήκςκ, θςηεζκχκ 

επζβναθχκ ηαζ δθεηηνμηίκδηςκ ακορςηζηχκ ιδπακδιάηςκ ηαζ εθέβπεζ ηδ θεζημονβία ημοξ.  

 Υμνδβεί ηζξ άδεζεξ εβηαηάζηαζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ζηεβκμηαεανζζηδνίςκ, πθοκηδνίςκ 

νμφπςκ, ζζδδνςηδνίςκ νμφπςκ ηαζ ηαπδημηαεανζζηδνίςκ.  

 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 μδζημφ ιεηαθμνέα επζααηχκ ηαζ ειπμνεοιάηςκ. (β) Υμνδβεί, ακακεχκεζ, 

ακαηαθεί ηαζ αθαζνεί ηζξ άδεζεξ εηβοικαζηχκ, ηαεχξ ηαζ ίδνοζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ζπμθχκ 

οπμρδθίςκ μδδβχκ αοημηζκήηςκ ηαζ ιμημζζηθεηχκ. (δ) Δηδίδεζ ηζξ άδεζεξ ίδνοζδξ ηαζ 

θεζημονβίαξ ζοκενβείςκ επζζηεοήξ ηαζ ζοκηήνδζδξ αοημηζκήηςκ, ιμημζζηθεηχκ ηαζ 

ιμημπμδδθάηςκ ηαζ θμζπχκ ζοκαθχκ εβηαηαζηάζεςκ, ηαζ δζεκενβεί επζεεςνήζεζξ ηαζ 

δθεηηνμθμβζημφξ εθέβπμοξ. (ε) Υμνδβεί ελμοζζμδμηήζεζξ ζε ζοκενβεία ζοκηήνδζδξ ηαζ 

επζζηεοήξ αοημηζκήηςκ βζα δζάεεζδ Κάνηαξ Δθέβπμο Καοζαενίςκ (ΚΔΚ), ηαζ παναημθμοεεί 

ηαζ εθέβπεζ ηα Κέκηνα Δθέβπμο Καοζαενίςκ. (ζη) Υμνήβδζδ ελμοζζμδμηήζεςκ ζε ζοκενβεία 

ζοκηήνδζδξ ηαζ επζζηεοήξ αοημηζκήηςκ βζα ημπμεέηδζδ ζοζηδιάηςκ πενζμνζζιμφ 

ηαποηήηςκ. (γ) Θεςνεί ηζξ Κάνηεξ Δπζεεχνδζδξ ηαζ Δπζζηεοχκ ηςκ εκμζηζαγυιεκςκ 

μπδιάηςκ. 

 

Οζ εέζεζξ εζδζημφ πνμζςπζημφ μνίγμκηαζ ςξ ελήξ:  

 Σνείξ (3) εέζεζξ Δζδζηχκ οιαμφθςκ ή Δζδζηχκ οκενβαηχκ  

 Μία (1) εέζδ Γζηδβυνμο ιε ζπέζδ έιιζζεδξ εκημθήξ 

Οζ εέζεζξ ημο ιμκίιμο πνμζςπζημφ ημο Γήιμο δζαηνίκμκηαζ ζηζξ ελήξ ηαηδβμνίεξ : 
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 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 9: Πίλαθαο πξνβιεπφκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ΠΔ 

ΚΛΑΓΟ ΠΔ  ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΩΝ 

ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 4 

ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 1 

ΠΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤΛΟΓΗΣΗΚΟΤ 2 

ΠΔ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 3 

ΠΔ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 1 

ΠΔ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 1 

ΠΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 1 

ΠΔ ΣΟΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 1 

ΠΔ ΓΔΧΠΟΝΧΝ 1 

ΠΔ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ 1 

ΠΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 1 

ΠΔ ΚΣΖΝΗΑΡΣΡΧΝ 1 

ΠΔ ΓΗΔΚΠΔΡΗΧΖ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 3 

ΤΝΟΛΟ  ΠΔ 21 

ηδκ ηαηδβμνία Σεπκμθμβζηήξ Δηπαίδεοζδξ οπάβμκηαζ μζ ελήξ ηθάδμζ ηαζ 

πνμαθέπμκηαζ ακηίζημζπα μζ παναηάης εέζεζξ: 

Πίλαθαο 10: Πίλαθαο πξνβιεπφκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ΣΔ 

ΚΛΑΓΟ ΣΔ  ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΩΝ 

ΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ-ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ 3 

ΣΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΧΝ 1 

ΣΔ ΔΠΟΠΣΧΝ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ 1 
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ΣΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΟΝΑΓΧΝ Σ.Α.  1 

ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 2 

ΣΔ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 1 

ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 1 

ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 1 

ΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ 1 

ΣΔ ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΖ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 2 

ΤΝΟΛΟ ΣΔ 15 

ηδκ ηαηδβμνία Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ οπάβμκηαζ μζ ελήξ ηθάδμζ ηαζ 

πνμαθέπμκηαζ ακηίζημζπα μζ παναηάης εέζεζξ: 

Πίλαθαο 11: Πίλαθαο πξνβιεπφκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ΓΔ 

ΚΛΑΓΟ ΓΔ  ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΩΝ 

ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 15 

ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ 2 

ΓΔ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ 3 

ΓΔ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 1 

ΓΔ ΔΡΓΟΓΖΓΧΝ 1 

ΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ 1 

ΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΔΝΑΔΡΗΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ 1 

ΓΔ ΜΖΥΑΝΟΣΔΥΝΗΣΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ 1 

ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΧΝ 3 

ΓΔ ΟΓΖΓΧΝ 9 

ΓΔ ΣΔΥΝΗΣΧΝ (ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ) 3 

                                                 ΤΝΟΛΟ  ΓΔ 40 

 

ηδκ ηαηδβμνία Τπμπνεςηζηήξ  Δηπαίδεοζδξ οπάβμκηαζ μζ ελήξ ηθάδμζ ηαζ 

πνμαθέπμκηαζ ακηίζημζπα μζ παναηάης εέζεζξ: 

Πίλαθαο 12: Πίλαθαο πξνβιεπφκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ΤΔ 

ΚΛΑΓΟ ΤΔ ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΩΝ 

ΤΔ ΚΛΖΣΖΡΧΝ-ΘΤΡΧΡΧΝΓΔΝΗΚΧΝ ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ 1 
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ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΧΝ ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ 1 

ΤΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ – ΤΝΟΓΟΗ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ 6 

ΤΔ ΚΑΘΑΡΗΣΧΝ 10 

ΤΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ 1 

ΤΔ ΤΓΡΔΤΖ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 5 

ΤΔ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 1 

                                                 ΤΝΟΛΟ  YΔ 25 

 

Σμ πνμζςπζηυ πμο απαζπμθείηαζ ζήιενα ζημ Γήιμ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ είλαη 86 

εξγαδφκελνη απυ ημοξ μπμίμοξ: 

 52 (60,47 %) είκαζ κφληκνη ππάιιεινη (εη ηςκ μπμίςκ μζ 3 είκαζ ιε απυζπαζδ) 

 8 (9,30 %) είκαζ οπάθθδθμζ ιε ζφιααζδ ανξίζηνπ ρξφλνπ 

 26 (30,23 %) είκαζ οπάθθδθμζ ιε ζφιααζδ νξηζκέλνπ ρξφλνπ (εη ηςκ μπμίςκ μζ 

14 είκαζ απυ πνυβναιια απαζπυθδζδξ ημο ΟΑΔΓ βζα άημια άκς ηςκ 55 εηχκ 

ηαζ μζ 12 είκαζ ζπμθζηέξ ηαεανίζηνζεξ) 

Δπζπθέμκ, ζημκ Γήιμ απαζπμθμφκηαζ 3 Δηδηθνί πλεξγάηεο ηαεχξ ηαζ 1 Ννκηθφο 
χκβνπινο. 

 

2.2.2.12 Διοίκηση – Εποπτεία – υντονισμός 

1. Ο Γήιμξ δζμζηείηαζ απυ ημ Γδιμηζηυ οιαμφθζμ, ηα Σμπζηά οιαμφθζα, ηδκ 

Οζημκμιζηή Δπζηνμπή, ηδκ Δηηεθεζηζηή Δπζηνμπή, ηδκ Γδιμηζηή Δπζηνμπή Παζδείαξ, 

ηδκ Γδιμηζηή Δπζηνμπή Αεθδηζζιμφ ηαζ ημκ Γήιανπμ. Οζ ανιμδζυηδηεξ ηςκ μνβάκςκ 

αοηχκ μνίγμκηαζ απυ ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ. 

2. νβακα δζμίηδζδξ, ζημ πθαίζζμ ηςκ ανιμδζμηήηςκ ημοξ, ηςκ Κμζκμηήηςκ ημο 

Γήιμο είκαζ, ζφιθςκα ιε ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ, ημ οιαμφθζμ ηαζ μ Πνυεδνμξ ημο 

ζοιαμοθίμο ηδξ Κμζκυηδηαξ. 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. θεξ μζ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο ζοκενβάγμκηαζ ιε ημ Αοημηεθέξ Σιήια 

Πνμβναιιαηζζιμφ, Ονβάκςζδξ ηαζ Πθδνμθμνζηήξ ηαηά ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ 
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παναημθμφεδζδ εθανιμβήξ ηςκ Δπζπεζνδζζαηχκ Πνμβναιιάηςκ, ηςκ εηδζίςκ 

πνμβναιιάηςκ ηαζ βεκζηά ηςκ πνμβναιιάηςκ δνάζδξ ημο Γήιμο. 

5. θεξ μζ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο ζοκενβάγμκηαζ ηζξ οπδνεζίεξ οπμζηήνζλδξ ηαζ 

ζδζαίηενα ημ ΚΔΠ χζηε (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. 

6. 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 (project managers) 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  

Ο Πνμσζηάιεκμξ εκυξ Αοημηεθμφξ Σιήιαημξ ή Αοημηεθμφξ Γναθείμο) εοεφκεηαζ 

έκακηζ ημο αιέζςξ οπενηείιεκμο δζμζηδηζημφ επζπέδμο βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή ηαζ 

απμδμηζηή εηηέθεζδ ηςκ θεζημονβζχκ ημο, 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.  
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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 

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) Έπεζ 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) Έπεζ 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 εονεία βηάια 

οπδνεζζχκ Φδθζαηήξ Γδιμηναηίαξ. Βαζζηυξ ζηυπμξ ηςκ οπδνεζζχκ είκαζ δ αεθηίςζδ 
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ηδξ επζημζκςκίαξ ιε ημοξ δδιυηεξ  ηαζ δ άιεζδ επίθοζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο 

ακηζιεηςπίγμοκ. 

 

Γζμζηδηζηέξ Δθανιμβέξ 

Ο Γήιμξ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ εθανιυγεζ ιία ζεζνά απυ ρδθζαηέξ εθανιμβέξ ηαζ 

επζπεζνδζζαηέξ θεζημονβίεξ ζημ πθαίζζμ ηδξ δθεηηνμκζηήξ δζαηοαένκδζδξ. 

1. Ζθεηηνμκζηυ πνςηυημθθμ υθςκ ηςκ εζζενπυιεκςκ/ελενπυιεκςκ εββνάθςκ ημο 

Γήιμο. 

2. Γζαπείνζζδ ιενίδςκ εββναθχκ ηςκ δδιμηχκ ιε δοκαηυηδηεξ έηδμζδξ 

πζζημπμζδηζηχκ/αεααζχζεςκ. 

3. Γζαπείνζζδ εββναθχκ ηςκ αννέκςκ δδιμηχκ ιε δοκαηυηδηεξ έηδμζδξ 

πζζημπμζδηζηχκ/αεααζχζεςκ. 

4. Γζαπείνζζδ εββναθχκ Λδλζανπείμο ηςκ δδιμηχκ ιε δοκαηυηδηεξ έηδμζδξ 

αεααζχζεςκ. 

5. Γζαπείνζζδ πναηηζηχκ ζοκεδνζάζεςκ ηςκ εεζιζηχκ μνβάκςκ ημο Γήιμο. 

 

Τπδνεζίεξ Ηζημζεθίδαξ 

 

Ο Γήιμξ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ 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. Δκδιενςηζηά δεθηία 

3. Πνμζεήηδ εηδδθχζεςκ 

4. Απμζημθή αζηδιάηςκ 

 

Αζφνιαηα Δονογςκζηά Γίηηοα  

 

OΓήιμξ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ, ιέζς ηδξ πνςημαμοθίαξ WiFi 4EU εζζένπεηαζ ζε ιία 

κέα επμπή πνμςεχκηαξ ηδκ εθεφεενδ πνυζααζδ ηςκ δδιμηχκ ηαζ επζζηεπηχκ ημο  

ιε ηδ ζοκδεζζιυηδηα WiFiζε ηθεζζημφξ ή οπαίενζμοξ δδιυζζμοξ πχνμοξ.  

Σμ ένβμ οθμπμζείηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ ζοιθςκίαξ επζπμνήβδζδξ ημο Γήιμο Βυνεζαξ 

Κοκμονίαξ ημ 2019 ιε ημκ Δηηεθεζηζηυ Ονβακζζιυ Καζκμημιίαξ ηαζ Γζηηφςκ (ΗΝΔΑ), 

δοκάιεζ ηςκ ελμοζζχκ πμο ημο έπεζ ακαεέζεζ δ Δονςπασηή Δπζηνμπή, ζημ πθαίζζμ 

ημο ιδπακζζιμφ «οκδέμκηαξ ηδκ Δονχπδ» - WiFi 4EU. 

Οζ πενζμπέξ ζηζξ μπμίεξ εα οπάνπεζ αζφνιαημ internetείκαζ ημ Άζηνμξ (ιε 7 ζδιεία), 

ημ Πανάθζμ Άζηνμξ (ιε 9 ζδιεία), ημ Ξενμπήβαδμ (ιε 5 ζδιεία), δ Μεθζβμφ (ιε 3 

ζδιεία), ηα Γμθζακά (ιε 3 ζδιεία), ημ Κμναημαμφκζ (ιε 2 ζδιεία), δ Κζηακίηζα (ιε 1 

ζδιείμ) ηαζ ημ Καζηνί (ιε 1 ζδιείμ). 

  

Ζθεηηνμκζηή οιιεημπή 

Ζ Ζθεηηνμκζηή Γζαηοαένκδζδ (e-government), ιε ηδ ζοκεπή αφλδζδ ηδξ 

ζπμοδαζυηδηαξ ηδξ, απθχκεηαζ ζε υθεξ ηζξ ααειίδεξ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ, ηυζμ ζε 

https://www.lamia.gr/el/tracker_parexomenes_ypiresies/1095
https://www.lamia.gr/el/tracker_parexomenes_ypiresies/976
https://www.lamia.gr/el/tracker_parexomenes_ypiresies/1008
https://www.lamia.gr/el/tracker_parexomenes_ypiresies/975
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Δεκζηυ υζμ ηαζ ζε Δονςπασηυ επίπεδμ. Σα ηεθεοηαία πνυκζα, δ Δονςπασηή Έκςζδ 

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 

 

Υνήζδ ΣΠΔ ζε έηηαηηεξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ πενίμδμξ ηνίζεςκ 

O Γήιμξ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ επέδεζλε άιεζα ακηακαηθαζηζηά ιε ημ λέζπαζια ηδξ 

πακδδιίαξ θυβμο ημο ζμφ Covid-19, ηαεχξ απυ ηδκ πνχηδ ηζυθαξ ζηζβιή ανέεδηε 

δίπθα ζημοξ πμθίηεξ πμο έπμοκ 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, ιέζς ηδξ δδιζμονβίαξ ηδξ οπμζηδνζηηζηήξ δμιήξ ημζκςκζηήξ 

πνυκμζαξ ηαζ αθθδθεββφδξ:  

1. Δκενβμπμζήεδηε ηδθεθςκζηή πφθδ οπμδμπήξ αζηδιάηςκ ζηα 

ηδθέθςκα 2755361200 & 2755361213 

2. Γδιζμονβήεδηε πφθδ δθεηηνμκζηήξ οπμαμθήξ αζηδιάηςκ 

πμθζηχκ:dikedivk@yahoo.gr 

3. Πνμζανιυζηδηε μ ηνυπμξ ελοπδνέηδζδξ 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 Βυνεζαξ Κοκμονίαξ – πθδκ αοηχκ ηςκ Κέκηνςκ Δλοπδνέηδζδξ 

Πμθζηχκ (Κ.Δ.Π.)- βζα ηα μπμία πανέπμκηαζ ελεζδζηεοιέκεξ μδδβίεξ ζηδ ζοκέπεζα. 

 

2.2.3 Ανθρώπινο Δυναμικό και Τλικοτεχνική Τποδομή 

2.2.3.1 Ανθρώπινο Δυναμικό 

Σμ Γναθείμ Ακενχπζκμο Γοκαιζημφ ηαζ Γζμζηδηζηήξ Μένζικαξ 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. 

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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 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 13: Πξνζσπηθφ Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο 

Μόνιμοι Αοπίζηος Χπόνος Έμμιζθορ Σύμβοςλορ 

52 8 2 

Σύνολο: 62 

 

Σμ πνμζςπζηυ πμο απαζπμθείηαζ ζήιενα ζημ Γήιμ είκαζ 62ενβαγυιεκμζ απυ ημοξ 
μπμίμοξ: 

 52 (85,2%) είκαζ ιυκζιμζ οπάθθδθμζ 

 8 (13,1%) είκαζ οπάθθδθμζ ιε ζφιααζδ αμνίζημο πνυκμο 

 2(1,7%) κμιζηυξ ζφιαμοθμξ ιε έιιζζεδ εκημθή 

 

2.2.3.2 Οχήματα του Δήμου 

ημοξ αηυθμοεμοξ πίκαηεξ παναηίεεηαζ δ οθζημηεπκζηή οπμδμιή ημο Γήιμο ζε 
ελμπθζζιυ,  

Πίλαθαο 14: Δμνπιηζκφο θαη νρήκαηα Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο 

Σχπνο νρήκαηνο Δίδνο 

FIAT "IVECO S.p.A'' KHO - 9889  Λεςθμνείμ 

TOYOTA 4X4 KHO - 9861  Δπζααηζηυ 
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VOLVO S 40 KHO - 9897   Δπζααηζηυ 

MITSUMBISHI PAJERO 4x4 KHO - 9911 Σγίπ 
4x4              

Δπζααηζηυ 

Μμημπμδήθαημ ΚΤΜΚΟ Δπζααηζηυ 

Μμημπμδήθαημ ΚΤΜΚΟ Δπζααηζηυ 

ΝΗΑΝ & ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΚΑΣ. Δπζααηζηυ 

Δπζααηζηυ αοημηίκδημ Opel Corsa επζααηζηυ 

VOLKS WAGEN KHO - 9866  Φμνηδβυ 

REINEX MULTICAR  Φμνηδβυ 

Φμνηδβυ αοημηίκδημ Φμνηδβά 

ΣΟΤΟΣΑ HILUX 2PF 4X4 DOUBLE Φμνηδβυ 

Πνμιήεεζα ιεηαπεζνζζιέκμο θμνηδβμφ Φμνηδβυ 

MERCEDES KHO-9813 Απμννζιιαημθυνμ 

HINO KHO - 9830 Π Απμννζιιαημθυνμ 

MERCEDES KHO - 9878  Απμννζιιαημθυνμ 

MERCEDES KHO - 9872  Απμννζιιαημθυνμ 

MAN KHO - 9828  Τνμθυνα 

MAN KHO - 9840  Τδνμθυνα 

MAN KHO - 9873  Τδνμθυνα 

Μζηνυξ ενποζηνμθυνμξ εηζηαθέαξ bobcat e35 Δηζηαθέαξ 

Υςιαημονβζηυ ιδπάκδια Δηζηαθέαξ 

Ναοαβμζςζηζηυ ζηάθμξ ιε νοιμφθηα Πθςηυ 

 

2.2.4 Οικονομικά 

Ζ βεκζηή ακαηεθαθαίςζδ ημο ηαιεζαημφ απμθμβζζηζημφ πίκαηα ημο Γήιμο Βυνεζαξ 

Κοκμονίαξ έημοξ 2018, 2019 ηαζ 2020 πανμοζζάγεζ ζοκμθζηά βζα ημ έημξ 2018 έζμδα 

εζζπναπεέκηα 6.123.910,52€ ηαζ πθδνςεέκηα έλμδα 5.161.565,33€, εκχ βζα έημξ 

2019 ζοκμθζηά έζμδα εζζπναπεέκηα 6.170.100,30 € ηαζ πθδνςεέκηα έλμδα 

5.309.326,85 € ηαζ βζα έημξ 2020 ζοκμθζηά έζμδα εζζπναπεέκηα 6.047.395,03 € ηαζ 

πθδνςεέκηα έλμδα 5.188.604,69€. 

Πίλαθαο 15: Απολογιζμόρ Γήμος Βόπειαρ Κςνοςπίαρ Έηοςρ 2018, 2019 και 2020 

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΔΟΓΧΝ 

2018 2019 2020 

Σαηηζηά 2.825.578,41 3.034.558,94 3.033.278,41 

Έηηαηηα 1.054.059,77 2.173.196,17 2.153.343,17 

Υνδιαηζηυ 
Τπυθμζπμ 

2.224.272,34 932.345,19 860.773,45 

ΤΝΟΛΟ 
ΔΟΓΩΝ 

6.123.910,52 6.170.100,30 6.047.395,03 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΓΑΠΑΝΧΝ 

2018 2019 2020 

Σαηηζηά 3.809.813,02 3.666.142,24 3.119.357,44 
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Έηηαηηα 1.351.752,31 1.643.184,61 2.069.247,25 

    

ΤΝΟΛΟ 
ΔΞΟΓΩΝ 

5.161.565,33 5.309.326,85 5.188.604,69 

 

Ζ ηαηακμιή ηςκ πνδιαηζηχκ πμζχκ ακά ηαηδβμνία εζυδςκ ηαζ ελυδςκ απεζημκίγεηαζ 
ζηα παναηάης βναθήιαηα 

ρήκα 17: Απνινγηζκφο Δζφδσλ γηα ην έηνο 2018 – 2019 - 2020 

 

 

Τακτικά
46%

Ζκτακτα
17%

Χρηματικό 
Υπόλοιπο

37%

2018

Τακτικά
50%

Ζκτακτα
36%

Χρηματικό 
Υπόλοιπο

14%

2019
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ρήκα 18: Απνινγηζκφο Δμφδσλ γηα ην έηνο 2018 – 2019 - 2020 

 

 

Τακτικά
50%

Ζκτακτα
35%

Χρηματικό 
Υπόλοιπο

15%

2020

Τακτικά
74%

Ζκτακτα
26%

2018

Τακτικά
69%

Ζκτακτα
31%

2019
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2.2.4.1 Αριθμοδείκτες 

ηδκ πανάβναθμ αημθμοεεί δ ακάθοζδ ηςκ ηονζμηένςκ ανζειμδεζηηχκ ημο Γήιμο 

Βυνεζαξ Κοκμονίαξ, μζ μπμίμζ αθμνμφκ ηδκ πνήζδ έημοξ 2018,2019 ηαζ 2020. Θα 

βίκεζ δ πανμοζίαζδ ηςκ ανζειμδεζηηχκ μζ μπμίμζ ελάβμκηαζ απυ ηα ζημζπεία ημο  

Απμθμβζζιμφ ημο Γήιμο, επεζδή αοηυ πνμαθέπεηαζ απυ ηδκ απυθαζδ ημο Τπμονβμφ 

Δζςηενζηχκ 74712/29-12-2010 (ΦΔΚ 2043/Β/30-12-2010) ζπεηζηή ιεηαλφ ηςκ άθθςκ 

ηαζ μ ηαεμνζζιυξ ηςκ ανζειμδεζηηχκ αλζμθυβδζδξ ηςκ δήιςκ.  

Αξηζκνδείθηεο Γνκήο Δζφδσλ  

ημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί παναεέηεηαζ μ ανζειμδείηηδξ δμιήξ εζυδςκ πμο αθμνά 
ημ Γήιμ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ έημοξ 2018, 2019 ηαζ 2020. 

Πίλαθαο 16: Απιθμοδείκηηρ δομήρ εζόδων 

Γείθηεο 

Πνζά 

Δηζπξαρζέληα 

2018 

Πνζνζηφ 
Πνζά 

Δηζπξαρζέληα 
2019 

 

Πνζνζηφ 

Πνζά 
Δηζπξαρζέληα 

2020 

 

Πνζνζηφ 

Σαηηζηά έζμδα  2.825.578,41 
46,14% 

3.034.558,94 

6.170.100,30 

 

49,18% 

3.033.278,41  

φκμθμ εζυδςκ 6.123.910,52 6.047.395,03 50,16% 

 
 Σμ πμζμζηυ ηςκ εζζπναπεέκηςκ ηαηηζηχκ εζυδςκ ακηζπνμζςπεφεζ ημ 46,14%, 

49,18% ηαζ 50,16% ηςκ ζοκμθζηχκ εζζπναπεέκηςκ εζυδςκ, βζα ηα έηδ 2018 

2019, 2020 ηαζ εεςνμφκηαζ πμζμζηά ιέηνζα. Ο Γήιμξ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ 

δζαεέηεζ ζπεηζηή αοημκμιία ηαζ βζα ηα ηνία έηδ, ηαευηζ πμζμζηυ πενίπμο 50% ηςκ 

εζζπναπεέκηςκ εζυδςκ ημο πνμένπεηαζ απυ ηαηηζηά έζμδα. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ 

ιπμνεί κα πνμβναιιαηίζεζ ηαζ κα ζπεδζάζεζ ηδκ πμθζηζηή ημο, εθυζμκ ιπμνεί κα 

ζηδνζπεεί ζε πυνμοξ ημοξ μπμίμοξ εθέβπεζ μ ίδζμξ υπςξ ηα ηαηηζηά έζμδα. Σμ 

πμζμζηυ αοηυ αολάκεηαζ ιεηαλφ 2018-2019-2020 ηαζ δείπκεζ ιεβαθφηενδ 

αοημκμιία θυβς ηδξ αφλδζδξ ηδξ είζπναλδξ ηςκ ηαηηζηχκ εζυδςκ. 

 

Τακτικά
60%

Ζκτακτα
40%

2020
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ρήκα 19: Πνζνζηηαία αχμεζε Αξηζκνδείθηε δνκήο εζφδσλ 2018 - 2020 

 

 

46,14%

49,18%

50,16%

44,00%

45,00%

46,00%

47,00%

48,00%

49,00%

50,00%

51,00%
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Αξηζκνδείθηεο Δζφδσλ αλά Κάηνηθν 

Οζ ανζειμδείηηεξ αοημί ζηδνίγμκηαζ ζηδκ απμβναθή ηδξ Δθθδκζηήξ ηαηζζηζηήξ Τπδνεζίαξ δ μπμία δζελήπεδ ημ 2011 (υπμο μζ ηάημζημζ ημο 
Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ ακένπμκηαζ ζε 10.341) ηαζ αθμνά ημκ πναβιαηζηυ πθδεοζιυ ημο Γήιμο. Οζ ανζειμδείηηεξ αοημί ηονίςξ 
πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ζφβηνζζδ ζημζπείςκ ιεηαλφ δήιςκ. 

Πίλαθαο 17: Αξηζκνδείθηεο Δζφδσλ αλά θάηνηθν 

Γείθηεο 
Πνζά 

Πξνυπνινγηζζέληα 
2018 

Δπξψ  
Πνζά 

Δηζπξαρζέληα 
2018 

Δπξψ  
Πνζά 

Πξνυπνινγηζζέληα 
2019 

Δπξψ Πνζά 
Δηζπξαρζέληα 

2019 

Δπξψ Πνζά 
Πξνυπνινγηζζέληα 

2020 
Δπξψ  

Πνζά 
Δηζπξαρζέληα 

2020 

 

φκμθμ 
εζυδςκ 7.785.183,02 

 
10.341 

752,85€ 

 
6.123.910,52 

 
10.341 

592,20€ 
12.211.302,77 

 
10.341 

1.180,63€ 

 

6.170.100,30 
 

10.341 

596,66€ 

 

14.196.454,08 
 

10.341 

 

1.372,83€ 

 
6.047.395,03 

10.341 

 

584,80€ 

φκμθμ 
πθδεοζιμφ 

  

Ίδζα ηαηηζηά 
έζμδα 3.280.372,54 

 
10.341 

317,22€ 
2.825.578,41 

 
10.341 

273,24€ 

 
3.424.863,16 

 
10.341 

331,19€ 

 
3.034.558,94 

 
10.341 

293,45€ 

 
3.705.715,63 

 
10.341 

358,35€ 

 
3.033.278,41 

 
10.341 

 
293,33€ 

φκμθμ 
πθδεοζιμφ 
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Ακάθοζδ ηςκ ανζειμδεζηηχκ εζυδςκ ακά ηάημζημ ημο Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ 

 Ο ανζειμδείηηδξ ηςκ ζοκμθζηχκ εζυδςκ ακά ηάημζημ ιαξ δείπκεζ υηζ μ Γήιμξ 

Βυνεζαξ Κοκμονίαξ βζα ημ 2018, 2019 ηαζ 2020 είπε πνμτπμθμβίζεζ κα δζαεέζεζ 

ακά ηάημζημ ζοκμθζηά έζμδα 752,85€, 1.180,63€ηαζ 1.372,83€ακηίζημζπα ηαηά 

ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ πμθζηζηχκ ημο, εκχ ηεθζηά δζέεεζε απυ αοηά ακά ηάημζημ 

592,20€βζα ημ 2018, 596,66 € βζα ημ 2019 ηαζ βζα ημ 2020 584,80€. 

 

 Ο ανζειμδείηηδξ ηςκ ζδίςκ ηαηηζηχκ εζυδςκ ακά ηάημζημ δείπκεζ υηζ μ Γήιμξ είπε 

πνμτπμθμβίζεζ κα επζαανφκεζ ηάεε δδιυηδ, κα εζζπνάλεζ δδθαδή απυ ηάεε 

δδιυηδ, ιε ημ πμζυ ηςκ 317,22€ ηαζ ηεθζηά επζαάνοκε αοημφξ ιε ημ πμζυ ηςκ 

273,24 € ημ 2018, ιε ημ πμζυ ηςκ 331,19€ ηαζ ηεθζηά επζαάνοκε αοημφξ ιε ημ 

πμζυ ηςκ 293,45 € ακηίζημζπα ημ 2019,ιε ημ πμζυ ηςκ 358,35€ηαζ ηεθζηά 

επζαάνοκε αοημφξ ιε ημ πμζυ ηςκ 293,33 € ημ 2020 ακηίζημζπα. Γδθαδή 

επζαάνοκε ηάεε δδιυηδ θζβυηενμ απυ ημ πμζυ πμο ανπζηά είπε πνμτπμθμβίζεζ. 

 

Αξηζκνδείθηεο Οηθνλνκηθήο Δπίδνζεο 

ημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί παναεέημκηαζ μζ ηονζυηενμζ ανζειμδείηηεξ μζημκμιζηήξ 
επίδμζδξ πμο αθμνμφκ ημ Γήιμ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ έημοξ 2020. 

Πίλαθαο 18: Αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο επίδνζεο 

Γείθηεο Πνζνζηφ  

Βεααζςεέκηα έζμδα  6.608.144,65 
46,55% 

Πνμτπμθμβζζεέκηα έζμδα 14.196.454,08 

Πθδνςεέκηα έλμδα 5.188.604,69 
36,55% 

Πνμτπμθμβζζεέκηα έλμδα 14.196.454,08 

Δζζπναπεέκηα έζμδα 6.047.395,03 
91,51% 

Βεααζςεέκηα έζμδα 6.608.144,65 

 

Ακάθοζδ ηςκ ανζειμδεζηηχκ μζημκμιζηήξ επίδμζδξ ημο Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ 

 Ο ανζειμδείηηδξ ηςκ αεααζςεέκηςκ εζυδςκ δείπκεζ ηδκ εηηέθεζδ ημο 

πνμτπμθμβζζιμφ ζημ ιένμξ ηςκ εζυδςκ. ηδκ πενίπηςζή ημο Γήιμο Βυνεζαξ 

Κοκμονίαξ, ιε αάζδ ηα απμηεθέζιαηα ημο ανζειμδείηηδ αοημφ επζζδιαίκμκηαζ ηα 

παναηάης, υζμ αθμνά ηδκ αεααίςζδ ηςκ εζυδςκ ζε ζπέζδ ιε ηα 

πνμτπμθμβζζεέκηα: 

     - ηδκ δζάνηεζα ημο μζημκμιζημφ έημοξ 2020 αεααζχεδηακ απυ ηα 

πνμτπμθμβζζεέκηα ημο έζμδα πμζμζηυ αοηχκ πμο ακένπεηαζ πενίπμο ζημ 

46,55%. Σμ πμζμζηυ αοηυ εεςνείηαζ ζηακμπμζδηζηυ, εζδζηά ακ βίκεζ ζοζπέηζζδ ηαζ 

ιε ημ πμζμζηυ ηςκ ηαηηζηχκ ηαζ έηηαηηςκ εζυδςκ. 
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 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 36,55% ζημ 

μπμίμ ακήθεε μ ανζειμδείηηδξ αοηυξ ζδιαίκεζ παιδθή εηηέθεζδ ημο 

πνμτπμθμβζζιμφ, βεβμκυξ πμο μθείθεηαζ ζηζξ επζπηχζεζξ  απυ ηδκ πνυζθαηδ 

οβεζμκμιζηή ηνίζδ ζηδκ εηηέθεζδ ηςκ πνμτπμθμβζζιχκ ζημοξ πενζζζυηενμοξ 

Γήιμοξ ηδξ πχναξ. 

 

 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 91,51% ηςκ ζοκμθζηά αεααζςιέκςκ εζυδςκ. Σμ πμζμζηυ αοηυ 

δείπκεζ υηζ μ Γήιμξ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ έπεζ αημθμοεήζεζ ηζξ δζαδζηαζίεξ πμο 

πνμαθέπμκηαζ απυ ημκ κυιμ βζα ηδκ είζπναλδ ηςκ εζυδςκ ημο, ιε απμηέθεζια 

ημ ορδθυ πμζμζηυ ηδξ είζπναλδξ ηςκ εζυδςκ ζε ζπέζδ ιε υζα έπμοκ 

αεααζςεεί. 

 
 Ο Γήιμξ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ 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. 

 
 φιθςκα ιε ηα παναπάκς, μ Γήιμξ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ 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. 
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2.3 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΥΤΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΟΡΕΙΑ 

ΚΤΝΟΤΡΙΑ 

διακηζηυξ ιμπθυξ ακάπηολδξ ζημ Γήιμ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ είκαζ μ ημονζζιυξ. Ζ 

ημονζζηζηή δναζηδνζυηδηα εκημπίγεηαζ ηονίςξ ζηδκ παναθζαηή γχκδ ημο Γήιμο. Ο 

ζοκδοαζιυξ ηδξ πθμφζζαξ ζζημνζηήξ ηαζ πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ ηαζ πανάδμζδξ ζε 

υθδ ηδκ έηηαζδ ηδξ πενζμπήξ ιε ημοξ αλζυθμβμοξ θοζζημφξ πυνμοξ, ηυζμ μνεζκμφξ 

υζμ ηαζ πανάθζμοξ, δδιζμονβμφκ έκα εκηοπςζζαηυ ζφιπθεβια αλζμεέαηςκ, ημ μπμίμ 

ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ζδιακηζηυ πυθμ ημονζζηζηήξ έθλδξ. ημ παναπάκς ζφιπθεβια 

εα ιπμνμφζακ κα πνμζηεεμφκ αηυιδ ηαζ ηα παναδμζζαηά βεςνβζηά ηαζ 

ηηδκμηνμθζηά πνμσυκηα ηδξ πενζμπήξ πανέιααζδξ, μζ παναδμζζαηέξ ηδξ αζμηεπκίεξ 

ηαζ ηα αλζυθμβα απυ αζζεδηζηήξ άπμρδξ δάζδ. Ζ πενζμπή δζαεέηεζ πθμφζζμ απυεεια 

πμθζηζζηζηχκ πυνςκ, μζ μπμίμζ ακ ακαδεζπεμφκ ηαζ αλζμπμζδεμφκ, εα μδδβήζεζ ζηδκ 

πεναζηένς αφλδζδ ηδξ επζζηερζιυηδηαξ ηδξ πενζμπήξ, ηαεζζηχκηαξ ημκ Γήιμ 

Βυνεζαξ Κοκμονίαξ έκα εθηοζηζηυ ημονζζηζηυ ιένμξ, ηυζμ βζα ημοξ εβπχνζμοξ υζμ ηαζ 

βζα αθθμδαπμφξ επζζηέπηεξ. 

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 

Βυνεζαξ Κοκμονίαξ. οβηεηνζιέκα, ηα Υνδιαημδμηζηά Δνβαθεία, μζ Μεθέηεξ ηαζ μζ 

ηναηδβζηέξ πμο επδνεάγμοκ ημκ ζηναηδβζηυ ηαζ επζπεζνδζζαηυ ζπεδζαζιυ ημο Γήιμο 

είκαζ: 

 Ζ ηναηδβζηή Μεθέηδξ Πενζααθθμκηζηχκ Δπζπηχζεςκ (.Μ.Π.Δ.), ημο Γεκζημφ 

Πμθεμδμιζημφ πεδίμο (Γ.Π..) ημο Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ 

 Σμ πέδζμ Γνάζδξ Αεζθυνμο Δκένβεζαξ ηαζ Κθίιαημξβζα ημκ Γήιμ Βυνεζαξ 

Κοκμονίαξ 

 Ζ εηπυκδζδ εκυξ ηναηδβζημφ πεδίμο Σμονζζηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Πνμαμθήξ 

 Ζ δοκαηυηδηα εθανιμβήξ Οθμηθδνςιέκδξ Υςνζηήξ Δπέκδοζδξ (Ο.Υ.Δ.) βζα ημ 

πανάθζμ ιένμξ ημο Γήιμο 

 

2.3.1 Φρηματοδοτικά Εργαλεία & Μελέτες που Επηρεάζουν το 

τρατηγικό χεδιασμό του Δήμου 

Η τρατηγική Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (.Μ.Π.Ε.), του 

Γενικού Πολεοδομικού χεδίου (Γ.Π..) του Δήμου Κυνουρίας 

ηα πθαίζζα ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ ηναηδβζηή Πενζααθθμκηζηήξ Δηηίιδζδξ βζα ημΓεκζηυ 

Πμθεμδμιζηυ πέδζμ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ ηαζ ιε ζημπυ κα δζενεοκδεμφκ μζ επζπηχζεζξ 

ημο ζπεδίμο ζημ πενζαάθθμκ ημο Γήιμο ηαζ ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ εηπμκήεδηε δ 

ακηίζημζπδ ηναηδβζηή Μεθέηδξ Πενζααθθμκηζηχκ Δπζπηχζεςκ (.Μ.Π.Δ.). 

Ζ έκκμζα ηδξ ηναηδβζηήξ Μεθέηδξ Πενζααθθμκηζηχκ Δπζπηχζεςκ ειθακίγεηαζ ιε ηδ 

ζοιιυνθςζδ ηδξ ακηίζημζπδξ κμιμεεζίαξ ιε ηδκ μδδβία 2001/42/ΔΚ ημο 

Δονςπασημφ οιαμοθίμο. Ζ ζοιιυνθςζδ έβζκε ιε ηδκ ΤΠΔΥΧΓΔ ΔΤΠΔ ΚΤΑ 
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Οζη.107017/2006 ΦΔΚ 1225/Β/5-9-2016 ιε ηδκ μπμία ηαεμνίγμκηαζ ηα ζπέδζα βζα ηα 

μπμία είκαζ απαναίηδημξ μ έθεβπμξ ηαζ δ αλζμθυβδζδ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ δζάζηαζδξ 

ημοξ ηαζ ζηα μπμία ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ηα Γεκζηά Πμθεμδμιζηά πέδζα. 

Σα ηφνζα ζημζπεία πμο ελεηάγμκηαζ ιε ηδκ εηπυκδζδ ηδξ (.Μ.Π.Δ.). ζπεηίγμκηαζ ιε 

ηδκ ακάθοζδ ηδξ οθζζηάιεκδξ ηαηάζηαζδξ ημο πενζαάθθμκημξ ηδξ εονφηενδξ 

πενζμπήξ, ηδκ εηηίιδζδ ηςκ επζπηχζεςκ απυ ηδκ εθανιμβή ημο ΓΠ, ηζξ πνμηάζεζξ 

ακηζιεηχπζζδξ ηςκ επζπηχζεςκ ηαζ ηδκ ηαηάνηζζδ ζπεδίμο παναημθμφεδζήξ ημοξ. 

χέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος για τον Δήμο 

Βόρειας Κυνουρίας 

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% ελμζημκυιδζδ 

εκένβεζαξ. 

Δοεοβναιιζζιέκμ ιε αοηή ηδκ πμθζηζηή, ημ «χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ» είκαζ δ 

ηονζυηενδ εονςπασηή ηίκδζδ, πμο πνμζαθέπεζ ζηδκ ακάθδρδ πνςημαμοθζχκ ζε 

επίπεδμ ημπζηχκ ημζκςκζχκ, πνμηεζιέκμο 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.. 

Ο Γήιμξ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ, ζε ζοκέπεζα ηςκ απμθάζεςκ ηαζ δνάζεςκ πμο έπεζ 

οζμεεηήζεζ βζα ηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ηαζ αεζθυνμ ακάπηολδ οπέβναρε ημ 

φιθςκμ ηςκ Γδιάνπςκ ζηζξ 30 Οηηςανίμο 2018 ηαζ λεηίκδζε κα οθμπμζεί ηζξ 

δεζιεφζεζξ πμο απμννέμοκ απυ αοηυ. ημ φιθςκμ, ιέπνζ ζηζβιήξ ζοιιεηέπμοκ 

πάκς απυ 6200 Γήιμζ απυ ηδκ Δονχπδ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ 130 Γήιμζ απυ υθδ ηδκ 

Δθθάδα. 

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 θαη Κιίκαηνο 

γηα ηνλ Γήκν Βφξεηαο Κπλνπξίαο. 

 ημκ πενζμνζζιυ 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 ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ ηαζ πνμζηαζίαξ ημο 

πενζαάθθμκημξ 

τρατηγικό χέδιο Σουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 

Ζ ακαπηολζαηή θοζζμβκςιία ημο Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ ηαζ δ δοκαιζηή πμο 
οπάνπεζ βφνς απυ ηδκ ημονζζηζηή δναζηδνζυηδηα δδιζμονβεί ηδκ ακάβηδ βζα ηδκ 
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εηπυκδζδ εκυξ μθμηθδνςιέκμο ηναηδβζημφ πεδίμο Σμονζζηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ 
Πνμαμθήξ βζα ηα επυιεκα πνυκζα, ημ μπμίμ εα απμηεθέζεζ πνήζζιμ 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 
ζδιακηζημφ ημονζζηζημφ 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 ημζκςκζηή ακακέςζδ. 

Γεκζημί ηυπμζ ημο  πεδίμο: 

 Πανμπή ζοκεπμφξ ζπεδίαζδξ βζα κα δζαζθαθίζεζ ηδκ ακάδεζλδ ημο ημονζζιμφ ςξ 
έκακ απυ ημοξ 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 ημο Γήιμο. 

Β. Βεθηίςζδ πμζυηδηαξ οθζζηάιεκςκ ημονζζηζηχκ οπμδμιχκ. 

Γ. Πνμζεήηδ κέςκ πυθςκ έθλδξ βζα ηδκ δζεφνοκζδ εθηοζηζηυηδηαξ . 

Γ. Βεθηίςζδ δελζυηδηαξ ηαζ βκχζεςκ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ ζημκ ημονζζηζηυ ημιέα 
αθθά ηαζ απμννμθδηζηυηδηαξ. 

Δ. οκενβαζία ηαζ ημζκέξ δνάζεζξ δδιυζζμο ηαζ ζδζςηζημφ ημιέα. 

Σ. Ακάπηολδ ημο marketing ηαζ branding ηδξ πενζμπήξ ζηδκ εβπχνζα ηαζ δζεεκή 
αβμνά. 

2.3.2 Παράγοντες επιτυχούς ολοκλήρωσης των τρατηγικών 

χεδίων 

Γζα ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ εβηεηνζιέκςκ ηναηδβζηχκ ηαζ Σμπζηχκ πεδίςκ ηαεχξ ηαζ 

ηςκ επζιένμοξ πνμαθεπυιεκςκ 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 
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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 ΕΤΚΑΙΡΙΕ & ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΑΠΟ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ 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. 

2.4.1 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 Ένβςκ ηαζ Γνάζεςκ Ακάπηολδξ ηαζ 
Αθθδθεββφδξ ζηδκ Αοημδζμίηδζδ «Ακηχκδξ Σνίηζδξ» 

 Πνάζζκμ ηαιείμ (Αζηζηή ακαγςμβυκδζδ, Σμπζηά πςνζηά ζπέδζα, Κμζκυπνδζημζ 
πχνμζ ζηζξ πυθεζξ, Καζκμηυιεξ δνάζεζξ, ηηθ),  

 Τπμονβείμ Πενζαάθθμκημξ (Δκενβεζαηή ακααάειζζδ δδιμζίςκ ηηζνίςκ ΖΛΔΚΣΡΑ, 
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 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 πμθοημιιαηζηχκ 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 

 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 Έκηαλδξ 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, 
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Ακηζηαηάζηαζδ Δλμπθζζιμφ Καεανζυηδηαξ, Πνυβναιια Απαθθμηνζχζεςκ, 
Υνδιαημδυηδζδ Μεθεηχκ). 

2.4.2 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 

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. 

2.4.3 ΕΠΑ 2014 – 2020 (ΠΕΠ Πελοποννήσου) 

Σμ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια «Πεθμπυκκδζμξ» 2014-2020, ελεζδζηεφεζ ηδκ 

ζηναηδβζηή ημο οιθχκμο Δηαζνζηήξ πέζδξ βζα ηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ζημ 

πθαίζζμ ημο ηυπμο «Δπεκδφζεζξ βζα ηδκ Ακάπηολδ ηαζ ηδκ Απαζπυθδζδ» ηαζ 
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ανίζηεηαζ ζημ ζηάδζμ πμο πνυζθαηα (Ημφκζμξ 2020) μθμηθδνχεδηε δ 4δ ακαεεχνδζδ 

ημο. 

Ζ πνμεημζιαζία ημο πνμβναιιαηζημφ εββνάθμο δζαπκέεηαζ απυ ημ υναια ημο 

ιεηαζπδιαηζζιμφ ηδξ Πενζθένεζαξ ζε πνυηοπμ αεζθυνμο ακάπηολδξ ηαζ ημζκςκζηήξ 

ζοκμπήξ ζηδκ Δθθάδα ηαζ ζηδκ Δονχπδ ιε ηδκ ιεβζζημπμίδζδ ηδξ αλζμπμίδζδξ ημο 

ακενχπζκμο ηαζ ηεπκμθμβζημφ ηεθαθαίμο. ηναηδβζηυξ ζηυπμξ ημο Δ.Π. είκαζ δ 

«Καζκμηυιμξ ηαζ αεζθυνμξ αοημηνμθμδμημφιεκδ ελςζηνεθήξ ακάπηολδ, ιε 

δζαζθάθζζδ ηδξ πςνζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ ζοκμπήξ».  

Ζ ελεζδίηεοζδ ημο πνμβνάιιαημξ ζηδνίπεδηε ζηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ ηφνζςκ ακαβηχκ 

ηδξ Πενζθένεζαξ, μζ μπμίεξ πνμηφπημοκ είηε απυ δζανενςηζηά ιεζμκεηηήιαηα ηδξ, είηε 

απυ ηδ ιδ αλζμπμίδζδ ηςκ ζοβηνζηζηχκ πθεμκεηηδιάηςκ ηδξ ηαζ ζοιαάθθμοκ ζηδκ 

φπανλδ ζμαανχκ ακζζμηήηςκ ακάπηολδξ ιεηαλφ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ 

ηςκ ιέζςκ υνςκ ακηίζημζπςκ ζημζπείςκ ηδξ Υχναξ. Ζ ζηακμπμίδζδ αοηχκ ηςκ 

ακαβηχκ ιε ακηίζημζπεξ πανειαάζεζξ ηαζ ιε ηδκ οπμζηήνζλδ Δονςπασηχκ 

Γζανενςηζηχκ ηαζ Δπεκδοηζηχκ Σαιείςκ ηαηά ηδ πενίμδμ 2014-2020, απμηεθεί ηδ 

αάζδ ηδξ ζηναηδβζηήξ ηδξ Πενζθένεζαξ, ζημ πθαίζζμ ηδξ ηναηδβζηήξ «Δονχπδ 

2020». Πανάθθδθα, δ ακαπηολζαηή ζηναηδβζηή ηδξ Πενζθένεζαξ ζοιαάθθεζ ζημοξ 

ζηυπμοξ ηδξ Υχναξ, ζε ζπέζδ ιε ηδ ηναηδβζηή αοηή. ημ πθαίζζμ αοηυ ημ Δ.Π. 

πενζθαιαάκεζ ηζξ παναηάης ακαπηολζαηέξ πνμηεναζυηδηεξ:  

- Γζεφνοκζδ ηαζ δ ακααάειζζδ ηςκ ενεοκδηζηχκ οπμδμιχκ ηδξ Πενζθένεζαξ 

Πεθμπμκκήζμο, ηαεχξ ηαζ δ θεζημονβία ενεοκδηζηχκ δζηηφςκ ιε ηαηεφεοκζδ 

ηδξ πνμαβςβήξ ηδξ ένεοκαξ ηαζ ηδξ ηαζκμημιίαξ, ζφιθςκα ιε ηζξ ακάβηεξ ημο 

παναβςβζημφ ηαζ ημζκςκζημφ ζζημφ ηδξ Πενζθένεζαξ, ιε ηδκ πνμχεδζδ ηαζ ηδκ 

αλζμπμίδζδ ΣΠΔ.  

- Ακάζπεζδ ηδξ ζοννίηκςζδξ ηδξ παναβςβζηήξ / επζπεζνδιαηζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ηαζ εκδοκάιςζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ 

ελςζηνέθεζαξ ηςκ επζπεζνήζεςκ, ιε πανάθθδθδ πνμζέθηοζδ 

επζπεζνδιαηζηχκ επεκδφζεςκ, βζα δζεφνοκζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ αάζδξ, ιε 

αζπιή ηδκ ηαζκμημιία.  

- Ακάπηολδ, αλζμπμίδζδ ηαζ αφλδζδ ηδξ ζοιιεημπήξ ημο ακενχπζκμο 

δοκαιζημφ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ, εκενβυξ έκηαλδ ηαζ ημζκςκζηή εκζςιάηςζδ 

ημζκςκζηά ηαζ μζημκμιζηά εοπαεχκ μιάδςκ.  

- οιπθήνςζδ – μθμηθήνςζδ δζαηδνήζζιςκ οπμδμιχκ, βζα ηδκ ακάπηολδ ηαζ 

ηδκ απαζπυθδζδ. 

- Πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ηςκ πυνςκ ηαζ ιεηάααζδ ζε ιζα μζημκμιία 

θζθζηή ζημ πενζαάθθμκ ηαζ ιε επάνηεζα πυνςκ βζα ακάπηολδ, απαζπυθδζδ 

ηαζ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ. 

-  Βεθηίςζδ ηδξ εεζιζηήξ επάνηεζαξ ζηδ δδιυζζα δζμίηδζδ ηαζ δζμζηδηζηή 

ιεηαννφειζζδ βζα ιζα απμηεθεζιαηζηή δδιυζζα δζμίηδζδ ηαζ αοημδζμίηδζδ. 

- Δκδοκάιςζδ ηδξ πςνζηήξ ζοκμπήξ ηαζ ηδξ ακάπηολδξ, βζα άνζδ ηςκ 

εκδμπενζθενεζαηχκ ημζκςκζημμζημκμιζηχκ ακζζμηήηςκ. 
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Σμ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια δζανενχκεηαζ ζημοξ Άλμκεξ Πνμηεναζυηδηαξ πμο 

αημθμοεμφκ ηαζ αλζμπμζμφκ ημ ζφκμθμ ηςκ Θειαηζηχκ ηυπςκ πμο πνμαθέπμκηαζ 

απυ ημ οθζζηάιεκμ ηακμκζζηζηυ πθαίζζμ. 

ΑΠ1: Δκίζποζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ, ηδξ εθηοζηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ελςζηνέθεζαξ 

ηδξ Πενζθένεζαξ (ζδζαίηενα ηςκ ΜΜΔ), ιεηάααζδ ζηδκ πμζμηζηή επζπεζνδιαηζηυηδηα ιε 

αζπιή ηδκ ηαζκμημιία ηαζ αφλδζδ ηδξ πενζθενεζαηήξ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ 

ΑΠ2Α: Ακάπηολδ ηαζ αλζμπμίδζδ ζηακμηήηςκ ΔΚΣ ακενχπζκμο δοκαιζημφ-Δκενβυξ 

ημζκςκζηή εκζςιάηςζδ 

ΑΠ2Β: Τπμδμιέξ Τπμζηήνζλδξ Ακενχπζκμο Γοκαιζημφ 

ΑΠ3: Πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ – ιεηάααζδ ζε ιία μζημκμιία θζθζηή ζημ 

πενζαάθθμκ 

ΑΠ4: Ακάπηολδ – εηζοβπνμκζζιυξ – ζοιπθήνςζδ οπμδμιχκ βζα ηδκ μζημκμιζηή ηαζ 

ημζκςκζηή ακάπηολδ 

2.4.4 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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2.4.5 Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Πελοποννήσου 

2021 – 2025 

Με ημ Ν. 4635/2019 (Α΄167), εεζιμεεηήεδηε βζα πνχηδ θμνά έκα μθμηθδνςιέκμ 

ζφζηδια βζα ημκ ζπεδζαζιυ, ηδ δζαπείνζζδ, ηδκ παναημθμφεδζδ ηαζ ημκ έθεβπμ ηςκ 

πανειαάζεςκ πμο πνδιαημδμημφκηαζ απυ ημοξ εεκζημφξ πυνμοξ ημο Πνμβνάιιαημξ 

Γδιμζίςκ Δπεκδφζεςκ (ΠΓΔ). Γζα πνχηδ θμνά εζζάβμκηαζ δ ιεζμπνυεεζιδ 

ζημπμεεζία ηαζ δ οπαβςβή ηςκ πανειαάζεςκ ημο ΠΓΔ ζε ζηναηδβζημφξ ζηυπμοξ ηαζ 

ζενανπμφιεκεξ ακαπηολζαηέξ πνμηεναζυηδηεξ.  

Οζ πνμβναιιαηζηέξ πενίμδμζ ημο Δεκζημφ Πνμβνάιιαημξ Ακάπηολδξ (ΔΠΑ) έπμοκ 

πεκηαεηή δζάνηεζα. Ζ έκανλδ ηδξ πνχηδξ πνμβναιιαηζηήξ πενζυδμο έπεζ μνζζηεί βζα 

ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 2021. Σμ ΔΠΑ ηαεμνίγεζ ηζξ πνμηεναζυηδηεξ ακά ημιέα πμθζηζηήξ 

ζημ πθαίζζμ ηςκ εεκζηχκ ακαπηολζαηχκ ζηυπςκ, ημοξ εζδζημφξ ζηυπμοξ ηαζ δνάζεζξ, 

ημ ζοκμθζηυ ηαζ ακά Πνυβναιια πνμτπμθμβζζιυ, ηαεχξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα πμο 

επζδζχημκηαζ ιε ηδκ εθανιμβή ημο.  

Με ηδκ ΤΑ 95189 (ΦΔΚ Β‘ 3961/16-9-2020) ηαεμνίζηδηε μ ηνυπμξ ηαηάνηζζδξ ηαζ 

οπμαμθήξ ηςκ Σμιεαηχκ ηαζ Πενζθενεζαηχκ (ΣΠΑ/ΠΠΑ) ημο Δεκζημφ Πνμβνάιιαημξ 

Ακάπηολδξ ηδξ Πνμβναιιαηζηήξ Πενζυδμο 2021-2025. φιθςκα δε ιε ημ άνενμ 119 

ημο Ν. 4635/2019 ηάεε Πενζθενεζαηυ Πνυβναιια Ακάπηολδξ ηαηανηίγεηαζ απυ ηδκ 

ανιυδζα Πενζθένεζα ηαζ πενζθαιαάκεζ ημοξ ζηυπμοξ ημο ιεζμπνυεεζιμο 

ακαπηολζαημφ πνμβναιιαηζζιμφ ζημκ ημιέα εοεφκδξ ηδξ, ιε αάζδ ημκ ακηίζημζπμ 

πνμβναιιαηζζιυ ημο Δεκζημφ Πνμβνάιιαημξ Ακάπηολδξ (Δ.Π.Α.) ηαζ ηδκ ηαηακμιή 

ηςκ εεκζηχκ πυνςκ ημο Πνμβνάιιαημξ Γδιμζίςκ Δπεκδφζεςκ, μζ μπμίμζ ημο 

ακαθμβμφκ. 

Οζ Ακαπηολζαημί ηυπμζ ηςκ πενζθενεζαηχκ Πνμβναιιάηςκ μζ μπμίμ δζανενχκμκηαζ 

ζε επζιένμοξ πνμηεναζυηδηεξ είκαζ μζ ελήξ: 

- Έλοπκδ Ακάπηολδ  

- Πνάζζκδ Ακάπηολδ 

- Κμζκςκζηή Ακάπηολδ 

- Ακάπηολδ οπμδμιχκ 

- Δκίζποζδ ελςζηνέθεζαξ 

2.4.6 Ελληνικό χέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Σμ εθθδκζηυ πέδζμ Ακάηαιρδξ ηαζ Ακεεηηζηυηδηαξ θζθμδμλεί κα πονμδμηήζεζ ιζα 

αθθαβή οπμδείβιαημξ ζηδκ εθθδκζηή μζημκμιία ηαζ ημοξ εεζιμφξ, πνμξ έκα πζμ 

ελςζηνεθέξ, ακηαβςκζζηζηυ ηαζ πνάζζκμ μζημκμιζηυ ιμκηέθμ, ιε πζμ απμηεθεζιαηζηυ 

ηαζ ρδθζμπμζδιέκμ ηνάημξ, θζβυηενμ βναθεζμηναηζηυ, ιε δναζηζηά ιεζςιέκδ 

παναμζημκμιία, ιε θμνμθμβζηυ ζφζηδια θζθζηυ πνμξ ηδκ ακάπηολδ ηαζ ιε έκα, 

πμζμηζηυ ηαζ απμηεθεζιαηζηυ δίηηομ ημζκςκζηήξ πνμζηαζίαξ, πνμζαάζζιμ ζε υθμοξ. 

Γεκ πνυηεζηαζ απθχξ βζα ιζα μζημκμιζηή ιεηάααζδ. ηυπμξ είκαζ κα βίκμοκ 

εειεθζχδεζξ μζημκμιζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ ιεηαννοειίζεζξ, πμο εα επδνεάζμοκ υπζ 

ιυκμ ηδκ μζημκμιζηή δναζηδνζυηδηα, αθθά ηαζ ηζξ ηεπκμθμβίεξ, ηζξ κμμηνμπίεξ ηαζ ημοξ 

εεζιμφξ. Μία ιεηάααζδ πμο ζοκδοάγεζ ηδκ μζημκμιζηή απμηεθεζιαηζηυηδηα ιε ηδκ 
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ηαζκμημιία ηαζ ημκ ρδθζαηυ εηζοβπνμκζζιυ ιε ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ, 

ηδκ ημζκςκζηή ζοκμπή ηαζ ηδ δζηαζμζφκδ.  

Σμ Δθθδκζηυ πέδζμ Ακάηαιρδξ ηαζ Ακεεηηζηυηδηαξ απμηεθείηαζ απυ ηέζζενζξ 

ποθχκεξ: (1) Πνάζζκμ, (2) Φδθζαηυ, (3) Απαζπυθδζδ, δελζυηδηεξ ηαζ ημζκςκζηή 

ζοκμπή, (4) Ηδζςηζηέξ επεκδφζεζξ ηαζ μζημκμιζηυξ ηαζ εεζιζηυξ ιεηαζπδιαηζζιυξ.  

Με μζημκμιζημφξ υνμοξ, μ πνςηανπζηυξ ζηυπμξ ημο πεδίμο είκαζ κα ηαθφρεζ ημ 

ιεβάθμ ηεκυ ζε επεκδφζεζξ, εεκζηυ πνμσυκ ηαζ απαζπυθδζδ, ηεκυ εκδδιζηυ ηςκ 

επζδυζεςκ ηδξ εθθδκζηήξ μζημκμιίαξ ηαηά ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία πμο επζδεζκχεδηε 

θυβς ηδξ πακδδιίαξ ημο COVID-19.  

ε αοηυ ημ πθαίζζμ, ημ εθθδκζηυ πέδζμ Ακάηαιρδξ ηαζ Ακεεηηζηυηδηαξ απμζημπεί 

ζημ κα ηζκδημπμζήζεζ ζδιακηζηέξ δοκάιεζξ απυ ημκ ζδζςηζηυ ημιέα πνδζζιμπμζχκηαξ: 

(α) ζε ζδιακηζηυ ααειυ οιπνάλεζξ Γδιυζζμο ηαζ Ηδζςηζημφ Σμιέα βζα ηδκ 

πναβιαημπμίδζδ δδιμζίςκ επεκδφζεςκ, (α) Δηαζνείεξ Πανμπήξ Δκενβεζαηχκ 

Τπδνεζζχκ βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ένβςκ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ζημκ δδιυζζμ 

ημιέα ηαζ (β) ζοβπνδιαημδμηήζεζξ ιέζς πμζηίθςκ πνδιαημδμηζηχκ ενβαθείςκ χζηε 

κα ζοβηεκηνχζεζ ζδιακηζηυηαηα επζπνυζεεηα ζδζςηζηά ηεθάθαζα βζα ηζξ επζθέλζιεξ 

ζδζςηζηέξ επεκδφζεζξ. 

Γεκζημί ηυπμζ ημο Δθθδκζημφ πεδίμο Ακάηαιρδξ ηαζ Ακεεηηζηυηδηαξ: 

1. Πνάζζκδ Μεηάααζδ 

2. Φδθζαηυξ ιεηαζπδιαηζζιυξ 

3. Απαζπυθδζδ, δελζυηδηεξ, ημζκςκζηή ζοκμπή 

4. Ηδζςηζηέξ επεκδφζεζξ ηαζ ιεηαζπδιαηζζιυξ ηδξ μζημκμιίαξ 

Τπμζφκμθμ RRF 

REACT-EU, Just Transition Fund, European Agricultural Fund for Rural Development 
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3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ 

ΚΑΣΑΣΑΗ 

Ζ αλζμθυβδζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ πενζμπήξ ηαζ ημο εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ ημο 

Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ 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 

Βυνεζαξ Κοκμονίαξ. 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 ΚΡΙΙΜΩΝ ΖΗΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

3.1.1 Αξιολόγηση Εξωτερικού περιβάλλοντος (S.W.O.T. Ανάλυση) 
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Πίλαθαο 19: SWOT Αλάιπζε εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

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 

 

 Μζηνή απυζηαζδ  ιε ηδκ Μδηνμπμθζηζηή Πενζθένεζα Αηηζηήξ 

 διακηζηέξ οδάηζκεξ εηηάζεζξ ιε ζδιακηζηυ βεςιμνθμθμβζηυ, 
πενζααθθμκηζηυ νυθμ πμο δδιζμονβμφκ ακαπηολζαηέξ πνμμπηζηέξ 

 Ηδζαίηενδξ αλίαξ μζημζοζηήιαηα πνμζηαηεουιεκα απυ ηδκ Δεκζηή ηαζ ηδ 
Γζεεκή Νμιμεεζία (πενζμπέξ NATURA, ηαηαθφβζα άβνζαξ γςήξ, 
οβνυημπμζ, η.θ.π.) 

 Ηηακμπμζδηζηή δζαζφκδεζδ ηςκ μζηζζιχκ ηδξ πενζμπήξ 

 διακηζηυξ πενζααθθμκηζηυξ ηαζ θοζζηυξ πθμφημξ 

 Ηηακμπμζδηζηή ακάπηολδ ημο ηδθεπζημζκςκζαημφ δζηηφμο 

 Γεςβναθζηά ημιαζηή εέζδ ζημκ Δεκζηυ ηαζ Μεζμβεζαηυ πχνμ 

 Γζαηήνδζδ ηδξ πζζημπμίδζδξ Γαθάγζαξ διαίαξ 

 Ακααάειζζδ θζιεκζηχκ οπμδμιχκ 

 Δκζζποιέκεξ ηαζ Γζεονοιέκεξ Λεζημονβζηέξ Αζηζηέξ Πενζμπέξ 

 Ο Ακαπηολζαηυξ Ονβακζζιυξ Πάνκςκαξ  Α.Δ 

 οκενβαζία ιε ημ Φμνέα Γζαπείνζζδξ Πάνκςκα Μμοζημφ Μαζκάθμο ηαζ 
Μμκειααζίαξ, απμηεθεζιαηζηυηενδ αζηοκυιεοζδ ηδξ πνμζηαηεουιεκδξ 

 

 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 

 Ακεπανηήξ ηάθορδ αζμθμβζημφ ηαεανζζιμφ ζε υθεξ ηζξ ημπζηέξ 
ημζκυηδηεξ Ακεπανηή απμπεηεοηζηά δίηηοα ζημοξ μζηζζιμφξ 

 Δθθζπήξ δζαπείνζζδ οδάηζκςκ πυνςκ – πνυαθδια θεζροκδνίαξ 

 διακηζηά ηοηθμθμνζαηά πνμαθήιαηα θυνημο ηαζ ζηάειεοζδξ 
ζδίςξ ηαηά ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ 

 Όπανλδ πεπαθαζςιέκμο μδζημφ δζηηφμο, έθθεζρδ πενζθενεζαηχκ 
μδχκ πυθδξ ηαζ ακάβηδ αεθηίςζδξ ηςκ οθζζηάιεκςκ  

 Ακααάειζζδ θζιέκςκ ημπζηχκ δζαιενζζιάηςκ Αβίμο Ακδνέα ηαζ 
Ξδνμπδβάδμο 

 Έθθεζρδ πχνςκ ζηάειεοζδξ 

 Έθθεζρδ πμθεμδμιζημφ ζπεδζαζιμφ ζημοξ πενζαζηζημφξ μζηζζιμφξ 

 Έθθεζρδ αζηζηήξ ζοβημζκςκίαξ 
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ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

Ενόηηηες: Φσζικό Περιβάλλον, Οικιζηικό Περιβάλλον, Τετνικές Υποδομές (Υποδομές Μεηαθορών, Περιβαλλονηικές 
Υποδομές, Υποδομές Διατείριζη Υδάηινων Πόρων, Υποδομές Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιακές Υποδομές) 

πενζμπήξ αθθά ηαζ δνάζεζξ πνμαμθήξ ηδξ Αφλδζδ ημονζζηζηχκ νμχκ ζημκ 
μνεζκυ υβημ ημο Πάνκςκα  

 Λεζημονβία πνμβνάιιαημξ ακαηφηθςζδξ 

 Οθμηθήνςζδ Γ΄ ζηαδίμο ηαζ έβηνζζδ ημο βεκζημφ πμθεμδμιζημφ ζπεδίμο 

 

 

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί 

 

 Υςνζηή ηαζ μζηζζηζηή μνβάκςζδ ηαζ ακάπηολδ 

 Βεθηίςζδ ηδξ Πμζυηδηαξ Εςήξ ηαζ Δλμνεμθμβζζιμφ ηςκ Κοηθμθμνζαηχκ 
Ρμχκ ζημ Αζηζηυ πενζαάθθμκ ιέζς εζζαβςβήξ ηαζ εθανιμβήξ 
οκδοαζιέκςκ Γνάζεςκ Αζηζηήξ Κζκδηζηυηδηαξ 

 Ακάπηολδ εειαηζηχκ δζαδνμιχκ ηαζ δζαδδιμηζηχκ εκαθθαηηζηχκ 
δζαδνμιχκ 

 Έιθαζδ ημο κέμο ΔΠΑ 2021-2027 ζηδ δδιζμονβία ηζ εκίζποζδ αζηζηχκ 
οπμδμιχκ ηαζ οπμδμιχκ πναζίκμο 

 Έιθαζδ ημο ΠΠΑ Πεθμπμκκήζμο2021 – 2025 ζηδ δδιζμονβία ηζ εκίζποζδ 
αζηζηχκ οπμδμιχκ ηαζ οπμδμιχκ πναζίκμο 

 Αολακυιεκδ εοαζζεδημπμίδζδ πμθζηχκ ηαζ πμθζηζηχκ θμνέςκ ζε εέιαηα 
πενζαάθθμκημξ ηαζ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ 

 Αλζμπμίδζδ πυνςκ (εεκζηχκ ηαζ Δ.Δ.) βζα δδιζμονβία ηαζ εηζοβπνμκζζιυ 
πενζααθθμκηζηχκ οπμδμιχκ, ηαεχξ ηαζ εθανιμβή ζοζηδιάηςκ 
πενζααθθμκηζηήξ δζαπείνζζδξ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ. 

 

 ΓΠ ςξ πανάβμκηαξ ακάπηολδξ ηαζ επεκδφζεςκ. Έθθεζπεξ 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. 

 Ρφπακζδ οπυβεζςκ οδάηςκ 

 Πενζααθθμκηζηή οπμαάειζζδ ηαζ οθαθιφνςζδ ηδξ πενζμπήξ 

 Καεοζηένδζδ μθμηθήνςζδξ ηςκ εηηεθμφιεκςκ ένβςκ ιεηαθμνχκ. 

 Τζηένδζδ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ ζοκδοαζιέκςκ ιεηαθμνζηχκ 
οπμδμιχκ. 

 Πενζμνζζιέκεξ δοκαηυηδηεξ πμθζηζηήξ πνμζηαζίαξ εκυρεζ θοζζηχκ 
ηαηαζηνμθχκ (ζεζζιμί, πονηαβζέξ, πθδιιφνεξ). 

 Οζ επζπηχζεζξ απυ ηδκ πακδδιία θυβς ημο ζμφ Covid-19 



ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ 2020 -2024  – ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΟ 

151 

 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

Ενόηηηες: Φσζικό Περιβάλλον, Οικιζηικό Περιβάλλον, Τετνικές Υποδομές (Υποδομές Μεηαθορών, Περιβαλλονηικές 
Υποδομές, Υποδομές Διατείριζη Υδάηινων Πόρων, Υποδομές Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιακές Υποδομές) 

 Δβηαηάζηαζδ θςημαμθηασηχκ ζοζηδιάηςκ, παναβςβή δθεηηνζηήξ 
εκένβεζαξ ζε δζαεέζζιμοξ δδιμηζημφξ ακμζηημφξ πχνμοξ η ζε δδιμηζηά 
ηηίνζα, ιέζς πνδιαημδυηδζδξ Δονςπασηχκ Πνμβναιιάηςκ 

 Ακάπθαζδ παναθζαηήξ Εχκδξ πανάηηζςκ πενζμπχκ  

 Βεθηίςζδ ημκηζκχκ θζιεκζηχκ εβηαηαζηάζεςκ 

 Γοκαηυηδηεξ ακηζπθδιιονζηήξ Πνμζηαζίαξ ηαζ δζεοεεηήζεςκ πμο 
ζοιαάθθμοκ ζηδκ Ακαγςμβυκδζδ ημο Γήιμο. 

 Γζαδδιμηζηή ζοκενβαζία ζε εειαηζηέξ δζαδνμιέξ 

 Ακάπηολδ ηδξ ηοηθζηήξ μζημκμιίαξ 

 Ακάπηολδ ηαζ αλζμπμίδζδ Α.Π.Δ. 

 Οζ αθθαβέξ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα πμο επένπμκηαζ ιεηά ηδκ πακδδιία θυβς 
ημο ζμφ Covid-19 
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ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 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 

 ηαδζαηή εκζςιάηςζδ μζημκμιζηχκ ιεηακαζηχκ. 

 οβηέκηνςζδ πθδεοζιμφ ζηζξ δθζηίεξ ιεηαλφ 25-49 εηχκ. 

 οκεπήξ αεθηίςζδ ημο επζπέδμο εηπαίδεοζδξ ηαζ δελζμηήηςκ ημο 
ακενχπζκμο δοκαιζημφ. 

 Όπανλδ δφμ  Κέκηνςκ Τβείαξ, έκα ζημ Άζηνμξ ηαζ έκα ζημ Καζηνί 
(ηθδνμδυηδια Νμζμημιείμο) ηαζ αβνμηζηχκ ζαηνείςκ 

 Όπανλδ ζδιακηζηχκ ζδνοιάηςκ / ηθδνμδμηδιάηςκ βζα ηδκ παζδεία (π.π. 
Ίδνοια Εαθείνδ, Ηδνφιαηα Καζηνίμο). 

 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. 

 Ηηακμπμζδηζηή θεζημονβία δμιχκ ηαζ απυηηδζδ ειπεζνίαξ ζηδκ πανμπή 

ημζκςκζηχκ οπδνεζζχκ  

 Ηηακμπμζδηζηή εθανιμβή πνμβναιιάηςκ ανεθμκδπζαηχκ, παζδζηχκ 

ζηαειχκ ηαζ ηέκηνςκ δδιζμονβζηήξ απαζπυθδζδξ παζδζχκ. 

 Μείςζδ ημο πθδεοζιμφ  

 Αολακυιεκδ ακενβία 

 Σάζεζξ ζηαδζαηήξ βήνακζδξ ημο πθδεοζιμφ. 

 Έλλειψη  Δομής  Κέντροσ Κοινότητας 

 Έθθεζρδ Κμζκςκζημφ Πακημπςθείμο 

 Έθθεζρδ Κμζκςκζημφ Φανιαηείμο 

 Έθθεζρδ ένβςκ ακάδεζλδξ πμθζηζζηζηχκ πυνςκ. 

 Έθθεζρδ ημθοιαδηδνίμο  

 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. 
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ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΑΘΛΗΣΙΜΟ 

Ενόηηηες: Δημογραθικά Φαρακηηριζηικά, Κοινωνικές Υποδομές (Δομές Υγείας-Πρόνοιας, Υποδομές Εκπαίδεσζης, 
Πολιηιζηικές Υποδομές, Αθληηικές Υποδομές) 

 Ηηακμπμζδηζηή δναζηδνζμπμίδζδ ημο Γήιμο ζηδκ άζηδζδ ημπζηχκ 

πμθζηζηχκ ημζκςκζηήξ θνμκηίδαξ, ζηήνζλδξ θηςπχκ κμζημηονζχκ, 

βοκαζηχκ αθθά ηαζ δδιζμονβίαξ ημζκςκζηχκ δζηηφςκ, αλζμπμίδζδξ 

εεεθμκηχκ η.θπ. 

 Επαρκείσ αθλητικζσ υποδομζσ  

 

 Πανμοζία «εοθάηςκ» θηχπεζαξ ηαζ θαζκμιέκςκ ημζκςκζημφ 
δζαπςνζζιμφ. 

 

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί 

 Άκμδμξ αζμηζημφ επζπέδμο ηαζ αολακυιεκδ γήηδζδ βζα πμζμηζηυηενα 
πνμσυκηα ηαζ οπδνεζίεξ. 

 Γζαηήνδζδ, πνμζηαζία, πνμχεδζδ ηαζ ακάπηολδ ηδξ θοζζηήξ ηαζ 
πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ. 

 Γναζηήνζμζ ημπζημί Κμζκςκζημί Φμνείξ, εεεθμκηζηά δίηηοα η.θ.π 

 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. 

 Έιθαζδ ημο ΠΠΑ Πεθμπμκκήζμο2021 – 2025 ζηδ δδιζμονβία ηαζ 
ακααάειζζδ  ημζκςκζηχκ οπμδμιχκ 

 Γζαηήνδζδ, πνμζηαζία, πνμχεδζδ ηαζ ακάπηολδ ηδξ θοζζηήξ ηαζ 
πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ (ΟΥΔ Παναθζαημφ Μεηχπμο). 

 Γναζηήνζμζ ημπζημί Κμζκςκζημί Φμνείξ, εεεθμκηζηά δίηηοα η.θ.π 

 Ακεπανηείξ δζαδζηαζίεξ ζοκημκζζιμφ πμθζηζηχκ ηαζ ιέηνςκ 
απαζπυθδζδξ-ημζκςκζηήξ πμθζηζηήξ ζε εεκζηυ επίπεδμ. 

 Πενζμνζζιέκμζ πυνμζ ηαζ ιέζα βζα ηδκ οπμζηήνζλδ οπενημπζηχκ 
πνςημαμοθζχκ. 

 Πενζμνζζιέκδ δοκαηυηδηα ζοκέπζζδξ ηαζ αεθηίςζδξ ηςκ 
πνμβναιιάηςκ ημζκςκζηήξ πανέιααζδξ πςνίξ ηναηζηή ηαζ 
ημζκμηζηή  πνδιαημδυηδζδ.  

 Διθάκζζδ κέςκ ιμνθχκ (ιδ-εοδζάηνζημο) ημζκςκζημφ 
απμηθεζζιμφ: κευπηςπμζ, κέμ-άζηεβμζ, οπενπνέςζδ 
κμζημηονζχκ, ζοκεπήξ αφλδζδ ηςκ πμζμζηχκ ακενβίαξ(ζδζαίηενα 
ηδξ ιαηνμπνυκζαξ), αφλδζδ ηςκ πμζμζηχκ αηναίαξ θηχπεζαξ. 

 Αφλδζδ / δζεφνοκζδ ηδξ παζδζηήξ θηχπεζαξ. 

 Οζ επζπηχζεζξ απυ ηδκ πακδδιία θυβς ημο ζμφ Covid-19 
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ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΑΘΛΗΣΙΜΟ 

Ενόηηηες: Δημογραθικά Φαρακηηριζηικά, Κοινωνικές Υποδομές (Δομές Υγείας-Πρόνοιας, Υποδομές Εκπαίδεσζης, 
Πολιηιζηικές Υποδομές, Αθληηικές Υποδομές) 

 Πμθθαπθή αλζμπμίδζδ ημο ζδιακηζημφ πμθζηζζηζημφ απμεέιαημξ 
 Αλζμπμίδζδ ηςκ εεκζηχκ ηαζ ημζκμηζηχκ πυνςκ βζα ηδ ιείςζδ ημο 

θαζκμιέκμο ηδξ θηχπεζαξ ηαζ ημο ημζκςκζημφ απμηθεζζιμφ 

 Οζ αθθαβέξ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα πμο επένπμκηαζ ιεηά 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 ζημ ΑΔΠ 
ηδξ Πενζθένεζαξ. 

 Γοκαιζηυξ ηαζ ορδθήξ παναβςβζηυηδηαξ μ πνςημβεκήξ 
ημιέαξ(ηαεεημπμίδζδ παναβςβχκ εθζάξ, η.α.). 

 Έκημκδ ακάπηολδ ημονζζηζηχκ οπμδμιχκ, θυβς αολδιέκδξ ημονζζηζηήξ 
ακάπηολδξ  

 διακηζηή αφλδζδ ημο ημονζζιμφ ηαζ ζηα μνεζκά ΓΓ ημο Γήιμο ιε 
δναζηδνζμπμίδζδ κέςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ πνμζέθηοζδ επζζηεπηχκ 

 Ακάπηολδ αβνμημονζζιμφ ηαζ πνμχεδζδ ηδξ πενζμπήξ ςξ (weekend) 
πνμμνζζιμφ (παναεενζζιυξ, ελμπζηή ηαημζηία, εαθάζζζμξ αεθδηζζιυξ, 
ακαροπή, πμδδθαζία, πεγμπμνία ηαζ αλζμπμίδζδ ημο μνεζκμφ υβημο). 

 Πενζμπή ορδθήξ πμθζηζζηζηήξ ηαζ ανπαζμθμβζηήξ αλίαξ 

 Γδιζμονβία Θειαηζημφ Πάνημο Δθζάξ 

 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. 

 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. 

 Δθθζπήξ εκίζποζδ ηαζ εκδοκάιςζδ ημο αβνμηζημφ ημιέα πμο απμηεθεί 
ηδκ ηαηελμπήκ μζημκμιζηή δναζηδνζυηδηα ημο Γήιμο 

 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. 

 Ακάπηολδ οπμδμιχκ ιαγζημφ ημονζζιμφ ζε παναθζαηυ ιέηςπμ 

 Έθθεζρδ δνάζεςκ εκίζποζδξ, πνμαμθήξ ηαζ εκδιένςζδξ ηδξ ημπζηήξ 
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ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ: ΣΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΦΟΛΗΗ 

Ενόηηηες: Απαζτόληζη-Ανεργία, Παραγωγικές Δραζηηριόηηηες (Πρωηογενής-Δεσηερογενής-Τριηογενής Τομέας) 

μζημκμιίαξ 

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 ηδκ εκίζποζδ 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. 

 Πνμαθεπυιεκδ αφλδζδ ηδξ γήηδζδξ βζα εκαθθαηηζηέξ/εζδζηέξ ιμνθέξ 

 Έκημκμξ ακηαβςκζζιυξ απυ υιμνεξ Πενζθενεζαηέξ Δκυηδηεξ υπμο 
οθίζηαηαζ ορδθή παναβςβζηή δναζηδνζυηδηα (π.π. Π.Δ. Ανβμθίδαξ, Π.Δ. 
Λαηςκίαξ.). 

 Γζαννμή ενβαηζημφ δοκαιζημφ απυ ημκ πνςημβεκή ημιέα πνμξ άθθμοξ 
παναβςβζημφξ ημιείξ ηαζ ηονίςξ ημκ ηνζημβεκή. 

 Δκίζποζδ ηςκ επαββεθιαηζχκ ιε πνμβνάιιαηα δζα αίμο ιάεδζδξ. ππ  
ημονζζηζηά επαββέθιαηα 

 Πενζμπέξ ιε αζηζηή οπμαάειζζδ ηονίςξ εηεί πμο ακαπηφζζεηαζ 
αζμηεπκζηή ηαζ απμεδηεοηζηή δναζηδνζυηδηα(π.π. πμκδνειπυνζμ) 

 Ανκδηζηυ Δπζπεζνδιαηζηυ Πενζαάθθμκ (έθθεζρδ ζφβπνμκςκ βναθεζαηχκ 
οπμδμιχκ, δοζημθίεξ πνυζααζδξ / ζηάειεοζδξ). 

 Γοζημθία αλζμπμίδζδξ ηςκ πθεμκεηηδιάηςκ πμο πνμζθένμοκ μζ κέεξ 
ηεπκμθμβίεξ ηαζ παιδθή ακηαβςκζζηζηυηδηα ηςκ ιζηνμιεζαίςκ 
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) 

ημονζζιμφ ηαζ ζδζαίηενα ημο ζαιαηζημφ ημονζζιμφ. 

 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. 

 Αλζμπμίδζδ ηςκ ημκηζκχκ θζιακζχκ ακαααειίγμκηαξ ηδκ πμζυηδηα 
ημονζζηζηχκ πανμπχκ (δζαιμκή, δζαηνμθή, δζαζηέδαζδ - ροπαβςβία) 

 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, Ένεοκα & Καζκμημιίαη.θπ.). 

 Νέα ηναηδβζηή ακάπηολδξ ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ 

 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ: ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΠΟΛΙΣΩΝ / ΚΡΑΣΙΚΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 

 Βεθηίςζδ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ ιέζς ηδξ αλζμπμίδζδξ κέςκ 
ηεπκμθμβζχκ 

 Δπζηάποκζδ νοειμφ ελοπδνέηδζδξ οπμεέζεςκ αζηζηήξ ηαηάζηαζδξ 

 Έθθεζρδ ζοζηδιαηζηά επζηαζνμπμζμφιεκςκ ζημζπείςκ βζα ηδκ ακαβηαία 

ζηυπεοζδ ηςκ ημπζηχκ ημζκςκζηχκ πμθζηζηχκ (ενβαθεία, ζοζηήιαηα, 
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ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ: ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΠΟΛΙΣΩΝ / ΚΡΑΣΙΚΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ 

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. 

 Υνδζηή δζμίηδζδ ηαζ δδιμζζμκμιζηή δζαπείνζζδ, βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ημο 
θζβμζημφ έιροπμο δοκαιζημφ ηαζ ηςκ δζαεέζζιςκ πυνςκ , ζφιθςκα ιε 
ηζξ ανπέξ ηδξ μζημκμιίαξ, ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ 
απμηεθεζιαηζηυηδηαξ. οιιεημπή ζηδκ Ακαπηολζαηή Πάνκςκα Α.Δ.  

 

 Μείςζδ θεζημονβζημφ ηυζημοξ ηςκ Τπδνεζζχκ ημο Γήιμο 

 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. 

 Γδιμηναηζηή θεζημονβία, δζαθάκεζα ηαζ έθεβπμξ 

 Άιεζδ εκδιένςζδ ηςκ δδιμηχκ ιέζς δζαδζηηοαηήξ ζεθίδαξ ημο Γήιμο 

 

 

αάζεζξ δεδμιέκςκη.θπ.). 

 Υαιδθυξ ααειυξ εζζαβςβήξ ζφβπνμκςκ οπμζηδνζηηζηχκ ζοζηδιάηςκ 
ηαζ εθανιμβχκ. 

 Μδ φπανλδ ιδπακμβναθδιέκμο ζοζηήιαημξ βζα ηδ δζαηίκδζδ ηαζ 
ρδθζαηή οπμβναθή εββνάθςκ 

 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. 

 Έθθεζρδ ιδπακζζιμφ οπμδμπήξ αζηδιάηςκ -ενςηδιάηςκ – 
παναπυκςκ – οπμδείλεςκ δδιμηχκ – εθανιμβή ζοζηήιαημξ 
«ηαεδιενζκυηδηαξ» ηαζ feedback εκδιενχζεςκ πμθζηχκ. 

 Γοζημθίεξ επζημζκςκίαξ ιε ηζξ οπδνεζίεξ ημο Γδιμζίμο ηαζ ημο Γήιμο. 

 Έθθεζρδ μθμηθδνςιέκδξ ζηναηδβζηήξ Branding. 

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί 

 διακηζηέξ δοκαηυηδηεξ πνδιαημδυηδζδξ ένβςκ μνβάκςζδξ – 
πθδνμθμνζηήξ ηαζ επζημζκςκζχκ ιέζς ηςκ πυνςκ ΔΠΑ  

 Βεθηίςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ απμδμηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ έλοπκδξ δζαπείνζζδξ 
ηδξ εκένβεζαξ ζηζξ Γδιυζζεξ Τπμδμιέξ ηαζ ζηα Κηίνζα ημο Γήιμο. 

 Αφλδζδ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ημο Γήιμο ζηδκ Ακαπηολζαηή εηαζνεία 
Πάνκςκαξ Α.Δ. 

 Ακεθαζηζηέξ οπδνεζζαηέξ δμιέξ. 

 Μείςζδ ηςκ ΚΑΠ 

 Έθθεζρδ μνβάκςκ ηαηάθθδθδξ εονςπασηήξ ηθίιαηαξ βζα ζπεδζαζιυ ηαζ 
οθμπμίδζδ πενζθενεζαηήξ πμθζηζηήξ ιε εκδεπυιεκδ απχθεζα 
ημκδοθίςκ απυ ηδκ ιδ ζοκημκζζιέκδ πνμζπάεεζα απμννυθδζδξ 
πυνςκ ζηα πθαίζζα ηςκ εονςπασηχκ πνμβναιιάηςκ. 
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ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ: ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΠΟΛΙΣΩΝ / ΚΡΑΣΙΚΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ 

 Έκηαλδ ηςκ Γδιυζζςκ Τπμδμιχκ ηαζ ηςκ Κηζνίςκ ζηδ ηναηδβζηή 
Αζηζηήξ ακαγςμβυκδζδξ ιέζς ηδξ αλζμπμίδζδξ ηδξ εκενβεζαηήξ 
απμδμηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ. 

 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 ελέθζλδξ 
ημοξ ζε μθμηθδνςιέκα one stops hops. 

 Δθανιμβή πνμβναιιάηςκ οκενβαζίαξ Γδιυζζμο Ηδζςηζημφ Σμιέα 
(ΓΗΣ) ιε εειαηζηά ακηζηείιεκα ακαπηολζαημφ παναηηήνα. 

 Έθθεζρδ ηεπκμβκςζίαξ ζε ζφβπνμκεξ ιεευδμοξ μνβάκςζδξ ηαζ 
δζμίηδζδξ. 

 Πενζμνζζιέκεξ δοκαηυηδηεξ ζοκεπμφξ εηπαίδεοζδξ ηζ επζιυνθςζδξ 
ακενχπζκμο δοκαιζημφ ιε εηπαζδεοηζηά ζειζκάνζα. 

 Μδ έκηαλδ ένβςκ ζε πνδιαημδμηζηά πνμβνάιιαηα ΔΠΑ, ηονίςξ 
θυβς ιεζςιέκδξ ςνζιυηδηαξ 

 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 ΖΩΗ 

 Έιθαζδ ημο κέμο ΔΠΑ 2021-2027, Horizon Europe ηαζ ΠΠΑ 2021-2025 ζηδ δδιζμονβία ηζ εκίζποζδ αζηζηχκ οπμδμιχκ. 

 Αολακυιεκδ εοαζζεδημπμίδζδ πμθζηχκ ηαζ πμθζηζηχκ θμνέςκ ζε εέιαηα πενζαάθθμκημξ ηαζ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ 

 Ακαγςμβυκδζδ οπμααειζζιέκςκ πενζμπχκ ιε πενζααθθμκηζηά πνμαθήιαηα. 

 Ακάπηολδ ααζζηχκ οπμδμιχκ πνμζπεθαζζιυηδηαξ 

 Πνμζηαζία θοζζημφ πενζαάθθμκημξ  

 Ακααάειζζδ θζιεκζηχκ οπμδμιχκ 

 Γζαζθάθζζδ εθεφεενςκ πχνςκ ηαζ πχνςκ πναζίκμο ζημ ηέκηνμ ηςκ Γδιμηζηχκ Δκμηήηςκ. 

 Ακάπθαζδ παναθζαημφ ιεηχπμο 

 Αλζμπμίδζδ ηςκ Ακακεχζζιςκ Πδβχκ Δκένβεζαξ  

 Πνμζηαζία νμοξ Πάνκςκα ηαζ βεκζηυηενα υθςκ ηςκ εοαίζεδηα πενζααθθμκηζηχκ πενζμπχκ  

 Οθμηθδνςιέκδ ημπζηή ηαζ ημονζζηζηή ακάπηολδ  

 Βεθηίςζδ πμζυηδηαξ γςήξ ηαημίηςκ ηαζ επζζηεπηχκ Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟ 

 Αλζμπμίδζδ ηςκ πυνςκ ημο ΔΠΑ 2014-2020, ημο κέμο ΔΠΑ 2021-2027, ημο ΠΠΑ 2021-2025 βζα ηδκ δδιζμονβία ηαζαεθηίςζδ ηςκ ημζκςκζηχκ 

οπμδμιχκ ηαζ ηδκ οθμπμίδζδ δνάζεςκ ημζκςκζηήξ έκηαλδξ ηαζ ηαηαπμθέιδζδξ ηδξ θηχπεζαξ 

 Ακααάειζζδ ηςκ οπμδμιχκ οβείαξ 

 Τθμπμίδζδ δνάζεςκ πνυθδρδξ ηαζ πνμζηαζίαξ ηδξ δδιυζζαξ οβείαξ 

 Βεθηίςζδ αεθδηζηχκ οπμδμιχκ 

 Πνμζηαζία ηαζ ακάδεζλδ πμθζηζζηζηχκ πυνςκ 
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 Βεθηίςζδ πμζυηδηαξ γςήξ ηςκ ηαημίηςκ ηαζ επζζηεπηχκ 

 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ: ΣΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΦΟΛΗΗ 

 Τπμζηήνζλδ ηδξ απαζπυθδζδξ, ζδζαίηενα βζα ηζξ εοαίζεδηεξ μιάδεξ πθδεοζιμφ (βοκαίηεξ, κέμζ) ιε ηδ δδιζμονβία ηέκηνμο κεακζηήξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ 

ηαζ ηδκ πνμζέθεοζδ κέςκ επεκδφζεςκ 

 Ακάπηολδ ημο εενζκμφ ηαζ εκαθθαηηζημφ ημονζζιμφ  

 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 

 Υςνμηαλζηέξ νοειίζεζξ / γχκεξ ηάεεηςκ δναζηδνζμηήηςκ (μθμηθήνςζδ ηαζ εθανιμβή ΓΠ). 

 Δηιεηάθθεοζδ ηςκ ηηζνζαηχκ οπμδμιχκ ηαζ ηθδνμδμηδιάηςκ 

 Δκίζποζδ ηδξ ζοκενβαζίαξ ιε ηδκ Ακαπηολζαηή Πάνκςκαξ Α.Δ. 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ: ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΠΟΛΙΣΩΝ / ΚΡΑΣΙΚΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ 

 Βεθηίςζδ πμζυηδηαξ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ. 

 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 ηαεδιενζκυηδηαξ). 

 διακηζηέξ δοκαηυηδηεξ πνδιαημδυηδζδξ ένβςκ μνβάκςζδξ – πθδνμθμνζηήξ ηαζ επζημζκςκζχκ ιέζς ηςκ πυνςκ ημο ΔΠΑ ηαζ ημο ΠΠΑ  

 Πνμχεδζδ ηςκ απμιαηνοζιέκςκ οπδνεζζχκ πνμξ ημο δδιυηεξ, ιέζς ηδξ πνήζδξ εθανιμζιέκςκ ηεπκμθμβζχκ.  
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3.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΕΝΣΟΠΙΜΟ ΚΡΙΙΜΩΝ ΖΗΣΗΜΑΣΩΝ 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ημ πθαίζζμ ηδξ αλζμθυβδζδξ ημο Δζςηενζημφ Πενζαάθθμκημξ ημο Γήιμο, δζεκενβήεδηε ηαηά ημ πνμδβμφιεκμ δζάζηδια εζςηενζηή ένεοκα ιε ηδ 

πνήζδ δμιδιέκμο ενςηδιαημθμβίμο πενζβναθήξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηςκ οπδνεζζχκ, οπυ 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 20: SWOT Αλάιπζε εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

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. 

 Δθθζπήξ ζοκημκζζιυξ ιε ηζξ ειπθεηυιεκεξ οπδνεζίεξ 
ημο Γήιμο. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

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. 

 

 Έθθεζρδ 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 
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ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

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 Πμθεμδμιίαξ.  

 Καηανηζζιέκμ πνμζςπζηυ ηςκ δζάθμνςκ ηιδιάηςκ ζε 
εέιαηα πνήζδξ δθεηηνμκζηχκ ενβαθείςκ.  

 Δθθείρεζξ ζηεθέπςζδξ ημο Σιήιαημξ Πμθεμδμιίαξ.  

 Ακάβηδ πνυζθδρδξ ζοβηεηνζιέκςκ εζδζημηήηςκ 
πνμζςπζημφ. 

 Ακάβηδ ακααάειζζδξ ελμπθζζιμφ ζοζηδιάηςκ. 

 Ακάβηδ ιδπακμβναθζηήξ παναημθμφεδζδξ ηςκ 
οθζηχκ Απμεήηδξ. 

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί 
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ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

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 ζημπυ ηδκ 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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ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

 Έκημκα αολδηζηέξ ηάζεζξ ζηδ γήηδζδ πμθεμδμιζηχκ ηαζ 
ηεπκζηχκ οπδνεζζχκ. 

 Γοκαηυηδηα ελαζθάθζζδξ πνδιαημδμηήζεςκ απυ 
πνμβνάιιαηα πενζθενεζαημφ ή εεκζημφ παναηηήνα ή ιε 
απεοεείαξ πνδιαημδυηδζδ απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ 
(ΔΠΑ 2014-2020, ΔΠΑ 2021-2027, Νέα Υνδιαημδμηζηά 
Δνβαθεία βζα ημοξ Γήιμοξ). 

 Έθθεζρδ μθμηθδνςιέκμο ζπεδίμο αλζμπμίδζδξ 
αηίκδηδξ πενζμοζίαξ. 

 Σάζεζξ πενζμνζζιμφ ημο Πνμβνάιιαημξ Γδιμζίςκ 
Δπεκδφζεςκ. 

 Αολακυιεκδ ελάνηδζδ ηςκ ΟΣΑ απυ ελςηενζηέξ 
εκζζπφζεζξ. 
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ΣΕΦΝΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 

Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

Λειηοςπγία 
(Δπαζηηπιόηηηερ & 
Διαδικαζίερ) 

Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 

 Καθά μνβακςιέκμ ημ ηιήια Γζμίηδζδξ ηαζ ζςζηή θεζημονβία 
ηςκ ααζζηχκ θεζημονβζχκ. 

 Καθή ηαζ επανηήξ πμζυηδηα οπδνεζζχκ ημο ηιήιαημξ 
Γζμίηδζδξ Τπδνεζζχκ πνμξ ημοξ Γδιυηεξ. 

 Δπανηήξ ηοπμπμίδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ αοζηδνή ηήνδζδ 
ηδξ μζημκμιζηήξ δζαπείνζζδξ απυ ημ ηιήια Οζημκμιζηχκ 
Τπδνεζζχκ.  

 Απμοζία αθθδθμεπζηαθφρεςκ ανιμδζμηήηςκ ηαζ 
δναζηδνζμηήηςκ ηςκ οπδνεζζχκ Τπμζηήνζλδξ ιε άθθεξ 
Τπδνεζίεξ ημο Γήιμο. 

 Καθά μνβακςιέκμ ημ ηιήια ημο ΚΔΠ ηαζ ζςζηή θεζημονβία 
ηςκ ααζζηχκ θεζημονβζχκ. 

 Καθά μνβακςιέκμ ημ ηιήια Σεπκζηχκ Ένβςκ 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 Γζμίηδζδξ 
ηαζ Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ.  

 Μενζηή ηαζ απμζπαζιαηζηή ακηζιεηχπζζδ ηςκ 
ηαεδιενζκχκ πνμαθδιάηςκ πμο ακαηφπημοκ ζημ 
ηιήια Γζμίηδζδξ. 

 Απμοζία ζοζηήιαημξ ζημπμεεζίαξ ηαζ ζφκδεζήξ ημο 
ιε ηδκ ηαεδιενζκή δναζηδνζυηδηα ηςκ Γζμζηδηζηχκ ηαζ 
Σεπκζηχκ Τπδνεζζχκ 

 Ακαπμηεθεζιαηζηή πανμπή οπδνεζζχκ ηςκ 
Τπδνεζζχκ Τπμζηήνζλδξ, θυβς έθθεζρδξ 
ελεζδζηεοιέκςκ ζηεθεπχκ. 

 Ακάβηδ πνυζθδρδξ ζηεθεπχκ ιε ελεζδζηεοιέκεξ 
βκχζεζξ. 

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί 



ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ 2020 -2024  – ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΟ 

168 
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ΣΕΦΝΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 

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. 

 Έιθαζδ ζηζξ δζαδζηαζίεξ ηοπζηήξ κμιζιυηδηαξ πμο 
δεκ είκαζ πάκημηε ακηίζημζπδ ιε ηδκ πνμζπάεεζα 
παναβςβήξ 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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ΣΕΦΝΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 

Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

Σςνεπγαζίερ 
 αθήξ ηαηακμιή ανιμδζμηήηςκ ηςκ ζηεθεπχκ ημο Σιήιαημξ 

Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ. 
 Έθθεζρδ Πνμσζηαιέκμο ζημ Σιήια Σεπκζηχκ Ένβςκ 

 Καεοζηενήζεζξ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ 
βναθεζμηναηίαξ ιέζα απυ αοημιαημπμζδιέκεξ 
δζαδζηαζίεξ θυβς πενζμνζζιχκ ημο κμιμεεηζημφ 
πθαζζίμο. 

 Ονβακςηζηή αδοκαιία ηαζ πνμαθήιαηα ηαηακμιήξ 
ανιμδζμηήηςκ ημο Γναθείμο Ακενχπζκμο Γοκαιζημφ. 

 Πνμαθήιαηα επζημζκςκίαξ ιε ηζξ ειπθεηυιεκεξ 
οπδνεζίεξ ημο Γδιμζίμο, ζδζαίηενα ζε εέιαηα 
ενιδκείαξ ηακυκςκ δζηαίμο. 

 Γοκαηυηδηεξ βζα ζοκενβαζίεξ ιε άθθμοξ θμνείξ (π.π. 
Ακαπηολζαημφξ Ονβακζζιμφξ, ΜΟΓ η.θ.π.) ιέζς 
πνμβναιιαηζηχκ ζοιαάζεςκ, ιε ζημπυ ηδκ 
εηπυκδζδ ιεθεηχκ, ηζξ μπμίεξ δ Τπδνεζία αδοκαηεί 
κα εηπμκήζεζ θυβς έθθεζρδξ ημο απαζημφιεκμο 
επζζηδιμκζημφ πνμζςπζημφ 

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί 
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ΣΕΦΝΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 

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. 

 Ζ θεζημονβία ηδξ Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ 
ημο e-government υπςξ ηαεμνίγμκηαζ ζε Δονςπασηά ηείιεκα 
υπςξ «Digital Agenda 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 

 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. 

 Έθθεζρδ ελεζδζηεοιέκμο πνμζςπζημφ ηςκ Σιδιάηςκ 
Γζμίηδζδξ, Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ ηαζ ΚΔΠ. 

 Έθθεζρδ επζζηδιμκζημφ πνμζςπζημφ ηδξ Γ/κζδξ 
Σεπκζηχκ Τπδνεζζχκ 

 Μένμξ ημο πνμζςπζημφ πθδζζάγεζ ζε δθζηία 
ζοκηαλζμδυηδζδξ 
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ΣΕΦΝΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 

Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί 

 Αφλδζδ ηςκ πυνςκ βζα εηπαίδεοζδ ηαζ επζιυνθςζδ 
ζηεθεπχκ ηαζ αζνεηχκ ζδζαίηενα ηαηά ηδ κέα πνμβναιιαηζηή 
πενίμδμ 

 Βεθηίςζδ ηδξ οθζημηεπκζηήξ οπμδμιήξ ιέζς 
ζοβπνδιαημδμημφιεκςκ  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. 

 Όπανλδ νοειίζεςκ μζ μπμίεξ δεκ έπμοκ 
πνμζανιμζεεί πνμξ ηα ζφβπνμκα ηεπκμθμβζηά 
δεδμιέκα ηαζ ηζξ κέεξ ημζκςκζημ-μζημκμιζηέξ 
απαζηήζεζξ. 

 

Οικονομικά (Έζοδα / Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 
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ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ / ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ-ΚΕΠ/ 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 

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 Έκςζδ. 

 Ακεθαζηζηέξ δαπάκεξ θεζημονβίαξ. 

 Αολακυιεκδ ελάνηδζδ ηςκ ΟΣΑ απυ ελςηενζηέξ 
εκζζπφζεζξ. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

Λειηοςπγία 
(Δπαζηηπιόηηηερ & 
Διαδικαζίερ) 

Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 

 Ηηακμπμζδηζηή ακηαπυηνζζδ ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ 
ημο Σιήιαημξ ηαζ Σμπζηήξ ηαζ Οζημκμιζηήξ 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 Γναθείμ 
Απαζπυθδζδξ ηαζ 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. 

 Όπανλδ 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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ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

Σςνεπγαζίερ 
 Ζ εζζαβςβή ηεπκμθμβζχκ δζαπείνζζδξ ηαζ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ζηδ αεθηίςζδ 
ηδξ. 

 Γοκαηυηδηεξ ζοκενβαζίαξ ημο Σιήιαημξ ηαζ Σμπζηήξ ηαζ 
Οζημκμιζηήξ 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 / 
Υλικοηεσνική Υποδομή 

Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 

 Ηηακμπμζδηζηυξ ελμπθζζιυξ ηςκ Τπδνεζζχκ. 

 Τρδθυ επίπεδμ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ηςκ ζηεθεπχκ ηςκ 
Τπδνεζζχκ. 

 Έθθεζρδ ζηεθέπςζδξ ημο Σιήιαημξ ηαζ Σμπζηήξ ηαζ 
Οζημκμιζηήξ Ακάπηολδξ ζε ανζειυ ηαζ εζδζηυηδηεξ. 

 Δθθείρεζξ ζε πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα. 

 Δθθείρεζξ οθζημηεπκζημφ ελμπθζζιμφ. 

 Ακάβηδ εηπαίδεοζδξ – επζιυνθςζδξ ημο 
πνμζςπζημφ ηςκ Τπδνεζζχκ. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

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 / 
Δαπάνερ) 

Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 

 Βεθηίςζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ εθέβπμο – επζαμθήξ πνμζηίιςκ. 

 

 Πενζμνζζιέκεξ δοκαηυηδηεξ επζαμθήξ πνμζηίιςκ ιε 
ζοκέπεζεξ ζηδ ζοκμθζηή πνδιαημδυηδζδ ηςκ 
οπδνεζζχκ. 

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί 
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ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

 Γοκαηυηδηα ελαζθάθζζδξ πνδιαημδμηήζεςκ απυ 
πνμβνάιιαηα πενζθενεζαημφ ή εεκζημφ παναηηήνα ή ιε 
απεοεείαξ πνδιαημδυηδζδ απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ. 

 Αολακυιεκδ ελάνηδζδ ηςκ ΟΣΑ απυ ελςηενζηέξ 
εκζζπφζεζξ. 

 Πενζμνζζιέκδ αλζμπμίδζδ ηςκ εεκζηχκ ηαζ 
εονςπασηχκ ημκδοθίςκ. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

Θέμαηα εζωηεπικήρ 
ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

Λειηοςπγία 
(Δπαζηηπιόηηηερ & 
Διαδικαζίερ) 

Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 

 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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ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

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 επυιεκδξ 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 ΔΠΑ ηαζ ημ ΠΠΑ 

 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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ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

Θέμαηα εζωηεπικήρ 
ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

 Οζ πνμαθέρεζξ ηςκ ζπεηζηχκ άνενςκ ημο Κθεζζεέκδ 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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ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

Θέμαηα εζωηεπικήρ 
ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

 Βεθηίςζδ ηδξ οθζημηεπκζηήξ οπμδμιήξ ιέζς 
ζοβπνδιαημδμημφιεκςκ  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. 

 Όπανλδ 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. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΕΠΙΣΕΛΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ  

Θέμαηα Εζωηεπικήρ 
Ανάπηςξηρ 

Δςναηόηηηερ και Εςκαιπίερ Πποβλήμαηα και Πεπιοπιζμοί 

Λειηοςπγία 
(Δπαζηηπιόηηηερ & 
Διαδικαζίερ) 

Δςναηόηηηερ Πποβλήμαηα 

 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 
Πνμβναιιαηζζιμφ, Ονβάκςζδξ ηαζ Πθδνμθμνζηήξ 

 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, Ονβάκςζδξ ηαζ Πθδνμθμνζηήξ. 

 Όπανλδ ζδιακηζηχκ ακαβηχκ ζε απμηεθεζιαηζημφξ 
ιδπακζζιμφξ πνμζδζμνζζιμφ μνβάκςζδξ ηαζ 
αλζμθυβδζδξ ηδξ δδιυζζαξ 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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ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ 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. 

 Έθθεζρδ ζηεθέπςζδξ ηςκ Δπζηεθζηχκ Τπδνεζζχκ ζε 
ανζειυ ηαζ εζδζηυηδηεξ. 

 Ακάβηδ εηπαίδεοζδξ – επζιυνθςζδξ ημο 
πνμζςπζημφ ηςκ Τπδνεζζχκ. 

Εςκαιπίερ Πεπιοπιζμοί 
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ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ 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 Έκςζδ. 

 Αολακυιεκδ ελάνηδζδ ηςκ ΟΣΑ απυ ελςηενζηέξ 
εκζζπφζεζξ. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ 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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ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΑΓΟΜΕΝΕ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΣΟ ΔΗΜΑΡΦΟ 

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 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 
παναβςβήξ 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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ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ 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 «Μεηαννφειζζδ  
Γζμζηδηζημφ Σμιέα». 

 Ζ θεζημονβία ηδξ Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ 
ημο e-government υπςξ ηαεμνίγμκηαζ ζε Δονςπασηά ηείιεκα 
υπςξ «Digital Agenda 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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ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ 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. 

 Όπανλδ 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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ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ 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 Έκςζδ. 

 Ακεθαζηζηέξ δαπάκεξ θεζημονβίαξ. 

 Αολακυιεκδ ελάνηδζδ ηςκ ΟΣΑ απυ ελςηενζηέξ 
εκζζπφζεζξ. 
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3.2.2 Κρίσιμα Ζητήματα Εσωτερικής Ανάπτυξης 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

 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 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ / ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ – ΚΕΠ / ΣΕΦΝΙΚΕ 

ΤΠΗΡΕΙΕ 

 Βεθηίςζδ ηδξ εζςηενζηήξ μνβάκςζδξ ηςκ οπδνεζζχκ. 

 Δηπαίδεοζδ ηαζ επζιυνθςζδ ημο πνμζςπζημφ. 

 Δκίζποζδ ηδξ ζηεθέπςζδξ ηδξ Γ/κζδξ Γζμζηδηζηχκ, Οζημκμιζηχκ ηαζ Τπδνεζζχκ ΚΔΠ. 

 Δκίζποζδ ηδξ ζηεθέπςζδξ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ  Ένβςκ . 

 Βεθηίςζδ ηδξ ζοκενβαζίαξ ηαζ επζημζκςκίαξ ηςκ Γ/κζεςκ 

 Βεθηίςζδ ζπκδθαζζιυηδηαξ ανπείμο Τπδνεζίαξ 

 Φδθζμπμίδζδ ανπείμο ηςκ Γ/κζεςκ 

 Βεθηίςζδ οθζημηεπκζηχκ οπμδμιχκ 

 Τρδθυηενμξ ααειυξ εκζςιάηςζδξ Σ.Π.Δ. 

 Απυηηδζδ ζοζηήιαημξ αλζμθυβδζδξ ηαζ απμδμηζηυηδηαξ ηςκ Τπδνεζζχκ. 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΠΙΚΗ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 Βεθηίςζδ ηδξ μνβάκςζδξ ηςκ επζιένμοξ Σιδιάηςκ ηςκ Τπδνεζζχκ Σμπζηήξ ηαζ 

Οζημκμιζηήξ Ακάπηολδξ. 

 Δκίζποζδ ηδξ ζηεθέπςζδξ ηςκ επζιένμοξ Σιδιάηςκ ηςκ Τπδνεζζχκ  Σμπζηήξ ηαζ 

Οζημκμιζηήξ Ακάπηολδξ. 

 Δηπαίδεοζδ ηζ επζιυνθςζδ ημο πνμζςπζημφ. 

 Δκίζποζδ ημο οθζημηεπκζημφ ελμπθζζιμφ ηςκ Τπδνεζζχκ Σμπζηήξ ηαζ Οζημκμιζηήξ 

Ακάπηολδξ. 

 Απυηηδζδ ζοζηήιαημξ αλζμθυβδζδξ ηαζ απμδμηζηυηδηαξ ηςκ Τπδνεζζχκ 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΟΙΝ. 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

 Δκίζποζδ ηδξ ζηεθέπςζδξ ηςκ ηιδιάηςκ ηςκ Τπδνεζζχκ. 



ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ 2020 -2024  – ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΟ 

190 

 

 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 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ 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. 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ 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 

Έκα 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. 

Έηζ 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 Βυνεζαξ Κοκμονίαξ 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 
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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.  

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. θμ ηαζ πενζζζυηενεξ ιεθέηεξ, αθθά ηαζ ηα 

best practices 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. Αδζαιθζζαήηδημ 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 Έκςζδ 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 Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ – 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 
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αοηυξ πνμηφπηεζ απυ ημ ζζπφμκ εεζιζηυ πθαίζζμ ηαζ απμζαθδκίγμκηαξ ημ ηφνζμ ένβμ 

ημο. 

Ζ απμζημθή ημο Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ 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». 

4.1.2 Όραμα 

φιθςκα ιε ημ υναια ηδξ Γδιμηζηήξ Ανπήξ βζα ηδκ επζηνάηεζα ημο Γήιμο Βυνεζαξ 

Κοκμονίαξ 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 αλαπηπμηαθό ημο υναια ςξ ελήξ: 

Αλάδεημε ηνπ Γήκνπ Βόξεηαο Κπλνπξίαο 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 αλαγλωξίδεη 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 2024) 

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 
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οπδνεζζχκ ημο Γήιμο, ιέζς μοζζαζηζηήξ πανέιααζδξ, ζηδ άιεζδ εθανιμβή ηςκ 

επζθεβιέκςκ 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 Βυνεζαξ Κοκμονίαξ 

ακαβκςνίγεζ ςξ ααζζηέξ ανπέξ : 

Σδκ δζαπείνζζδ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ ηςκ Γδιμηχκ ςξ έηθναζδ ζεααζιμφ ηαζ ςξ 

ηνίζζιμ ζημζπείμ βζα ηαθφηενδ πμζυηδηα γςήξ ηαζ εοδιενία. Δλδεηθηηθά ακαθένμκηαζ : 

 Πνυβναιια Καεανζυηδηαξ ηαζ πενζζοθθμβήξ απμννζιιάηςκ 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  

 Ένβα ηαζ δνάζεζξ ζημ πθαίζζμ ηδξ ηθζιαηζηήξ πνμζηαζίαξ υπςξ δ 

ακηζπθδιιονζηή πνμζηαζία, δ δζαπείνζζδ εειάηςκ βζα πείιαννμοξ ηαζ νέιαηα ηαζ 

δ ακηζιεηχπζζδ αηναίςκ θαζκμιέκςκ ηαζ ηαηαζηάζεςκ. 

 Ακάδεζλδ ανπαζμθμβζηχκ ηαζ ζζημνζηχκ πχνςκ ηαζ ικδιείςκ.  

 Ακάδεζλδ ημο Γήιμο ςξ δζεεκμφξ ημονζζηζημφ 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. 

 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. 
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 οκενβαζίεξ, ιε άθθμοξ Γήιμοξ, ηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο, 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 δνάζεςκ ιε ζημπυ ηδκ αεθηίςζδ  

ηςκ ζοκεδηχκ δζααίςζδξ, ζε υθεξ ηζξ Γδιμηζηέξ Δκυηδηεξ. 

 Γνάζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ αβνμηζηή, ημονζζηζηή, αλζμπμίδζδ ημο μνεζκμφ υβημο ηαζ 

ακάπηολδ  ηδξ πενζμπήξ.  

 Πνμαμθή ηζ επζημζκςκία ημο Γήιμο. 

 Γδιζμονβία ηαηάθθδθμο πενζαάθθμκημξ βζα επεκδφζεζξ.  

4.1.3 Κατευθυντήριες Αρχές 

Ζ πνμζέββζζδ ημο μνάιαημξ ημο Γήιμο ζηδνίπεδηε ζε ααζζηέξ ηαηεοεοκηήνζεξ ανπέξ 

μζ μπμίεξ ζοκμρίγμκηαζ ζηζξ ελήξ: 

 ηδ πνδζηή Γζμίηδζδ, ηδ δζαθάκεζα ηαζ ηδ θμβμδμζία 

 ημκ ιεηαζπδιαηζζιυ ημο Γήιμο Βυνεζα Κοκμονίαξ ζε έλοπκμ ∆ήµμ 

 ηδ ζηήνζλδ ηαζ εκίζποζδ ηδκ ημπζηήξ Οζημκμµίαξ ηαζ Δπζπεζνδιαηζηυηδηαξ. 

 ηδκ ηαεζένςζδ ηδξ Βυνεζαξ Κοκμονίαξ ζε ημονζζηζηυξ πνμμνζζµυξ 12 ιδκχκ ημ 

πνυκμ 

 ηδκ ακηζµεηχπζζδ ηςκ πνυκζςκ πμθεμδμµζηχκ ηαζ πενζααθθμκηζηχκ γδηδιάηςκ 

 ηδκ οθμπμίδζδ ζφβπνμκςκ οπμδμµχκ 

 ηδκ οθμπμίδζδ δνάζεςκ εκίζποζδξ ηδξ πμζυηδηα γςήξ ηςκ πμθζηχκ, ηδ 

αεθηίςζδ ηςκ ζοκεδηχκ δζααίςζδξ, ηδκ ακααάειζζδ ημο αζζεήιαημξ αζθάθεζαξ, 

ηαζ ηδκ ημζκςκζηή ζοκμπή. 

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 2024. 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 

ζημ εζςηενζηυ πενζαάθθμκ ημο Γήιμο ηαζ ζηζξ οπδνεζίεξ ημο, «γεληθνί ζηφρνη 

εζσηεξηθήο αλάπηπμεο». 
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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 Βυνεζαξ Κοκμονίαξ. 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: Έθεβπμξ 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. 
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Πίλαθαο 21: Γεληθνί ζηφρνη ηνπηθήο αλάπηπμεο αλά ζεκαηηθφ ηνκέα 

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. 

Έπεζηα, 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 

Βυνεζαξ Κοκμονίαξ. Οζ Άλμκεξ Πνμηεναζυηδηαξ ελεζδζηεφμκηαζ ζε Μέηνα. Κάεε Μέηνμ 

ζηακμπμζεί έκακ ή πενζζζυηενμοξ Δζδζημφξ ηυπμοξ. 

Σμ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια ημο Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ πενζθαιαάκεζ ηέζζενζξ 

(4) Άλμκεξ Πνμηεναζυηδηαξ: 
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 Άλμκαξ Πνμηεναζυηδηαξ 1: «Ακααάειζζδ ηδξ Πμζυηδηαξ Εςήξ, ηαζ πνμζηαζία ημο 

Φοζζημφ ηαζ Γμιδιέκμο Πενζαάθθμκημξ».  

 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. 
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Μέηνμ 4.2: Ακάπηολδ ζπέζεςκ ηαζ ζοκενβαζζχκ. 

Μέηνμ 4.3: Ακααάειζζδ ηδξ οθζημηεπκζηήξ οπμδμιήξ – Ακάπηολδ ακενχπζκμο 

δοκαιζημφ. 

Μέηνμ 4.4: Οζημκμιζηή δζαπείνζζδ. 

 

ημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί πανμοζζάγεηαζ δ ζενανπζηή δζάνενςζδ ηςκ Μέηνςκ ηαζ 

ηςκ Δζδζηχκ ηυπςκ ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ ημο Γήιμο Βυνεζαξ 

Κοκμονίαξ, εκχ ζηδ ζοκέπεζα πναβιαημπμζείηαζ ακαθοηζηή πενζβναθή ηςκ Μέηνςκ 

ακά Άλμκα Πνμηεναζυηδηαξ. 
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Πίλαθαο 22: 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 μθμηθήνςζδ ημο 
βεκζημφ πμθεμδμιζημφ ζπεδίμο (ΓΠ) ημο 
Γήιμο Βυνεζαξ Κοκμονίαξ 

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, ημο παναθζαημφ 
ιεηχπμο ηαζ ηςκ θμζπχκ 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 



ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ 2020 -2024  – ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΟ 

201 

 

Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο Γεληθνί ηφρνη Μέηξα Δηδηθνί ζηφρνη 

Δ3.1.6: Πνμχεδζδ ηδξ ακαηφηθςζδξ ηαζ ηδξ 
ιεηάααζδξ ζηδκ ηοηθζηή μζημκμιία 

Μ1.6: Ακααάειζζδ Τπμδμιχκ 
Όδνεοζδξ, 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 πνμμνζζιμφ 
(Branding strategy) 

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 
πμζμηζηέξ οπδνεζίεξ 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 



ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ 2020 -2024  – ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΟ 

204 

 

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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