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τίων είτε σε δομές του Δήμου είτε απευθείας σε 

ευπαθείς ομάδες/οικογένειες 

o Παρακολούθηση τοπικών δεικτών αποτελεσμα-

τικότητας του προγράμματος 

 Μέτρο 4: Προαγωγή της επαναχρησιμοποίησης  

o Ενθάρρυνση επαναχρησιμοποίησης βιβλίων 

μέσω  προώθησης   

o Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών μέ-

σω εκδηλώσεων σε σχολεία  

o Προώθηση χρήσης συσκευασιών και σακούλας 

πολλαπλών χρήσεων 

o Επαναχρησιμοποίηση εντός Πράσινου σημείου 

και γωνιών ανακύκλωσης, όπου ο πολίτης μπο-

ρεί να φέρνει ανακυκλώσιμα υλικά, ΗΗΕ, ειδικά 

απόβλητα (όπως μπαταρίες, χρώματα, κλπ.), 

πράσινα απόβλητα και άλλα είδη (π.χ. ρουχι-

σμός, υποδήματα, παιχνίδια, κλπ.) (βλέπε αντί-

στοιχο μέτρο) 

o Δημιουργία συστημάτων ανταμοιβής ανακύ-

κλωσης στα πράσινα σημεία ή/και στις γωνιές 

ανακύκλωσης, ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν 

εκπτώσεις σε υπηρεσίες του Δήμου (π.χ. παιδι-

κούς σταθμούς, εκδηλώσεις, κλπ.) ανάλογα με 

τις ποσότητες ή τον όγκο των απορριμμάτων 

που επαναχρησιμοποιούν. 

 Μέτρο  5:  Προώθηση  εθελοντικών  συμφωνιών  για  

πρόληψη  δημιουργίας αποβλήτων (σε κεντρικό και 

περιφερειακό επίπεδο) 

 Μέτρο 6: Δημιουργία δικτύου επαναχρησιμοποίησης 

και επιδιόρθωσης (μέσω των πράσινων σημείων και 

των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης) 

2 Επιτόπια 

κομποστοποίηση 

 Δημιουργία δικτύου κάδων οικιακής κομποστοποίησης, 

στοχευμένα, στις κατοικίες που επιθυμούν και πληρούν τα 

κατάλληλα κριτήρια.  

 Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου της 

λειτουργίας των κάδων οικιακής κομποστοποίησης, με 

δειγματοληπτικούς ελέγχους από το Δήμο.  

 Εφαρμογή συστήματος καθοδήγησης των νοικοκυριών που  

πρόκειται να λάβουν και να λειτουργήσουν κάδο οικιακής 

κομποστοποίησης.  

 Κομποστοποίηση σε επίπεδο σχολείων με εκπαιδευτικό και 

ενημερωτικό χαρακτήρα για μαθητές Α’ βάθμιας εκπαί-

δευσης, στοχευμένη τοποθέτηση κάδων σε 5 εκπαιδευτικές 

δομές. 
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3 Χωριστή συλλογή 

πράσινων 

αποβλήτων 

 Μεγιστοποίηση της χωριστής συλλογής των πράσινων α-

ποβλήτων (χωρίς ανάμιξη με τα λοιπά ογκώδη απόβλητα) 

μέσω της αναδιοργάνωσης του υφιστάμενου συστήματος 

συλλογής και της οργάνωσης χώρου προσωρινής αποθή-

κευσης/προεπεξεργασίας (τεμαχισμός) των συλλεγόμενων 

ποσοτήτων των δημοτικών πρασίνων. 

 Ενίσχυση της χωριστής συλλογής των πράσινων αποβλή-

των μέσω: 

o Της δημιουργίας Πράσινου Σημείου το οποίο θα 

λειτουργεί ως χώρος συλλογής πράσινων απο-

βλήτων απευθείας από τους πολίτες και ως χώ-

ρος προσωρινής αποθήκευσηςτων συλλεγόμε-

νων ποσοτήτων των δημοτικών πρασίνων 
 Διερεύνηση ανάπτυξης συστήματος χωριστής συλλογής 

πράσινων αποβλήτων από συντηρήσεις κήπων με σύστημα 

πόρτα-πόρτα.  

4 Χωριστή συλλογή 

βιοαποβλήτων 

(αποβλήτων 

τροφίμων) 

 Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, κα-

λύπτοντας το σύνολο του Δήμου σε δύο φάσεις υλοποίη-

σης. 

 Μέθοδος συλλογής: Συνδυασμός συστήματος συλλο-

γής σε κεντρικούς κάδους και πόρτα-πόρτα, ανάλογα 

με τα χαρακτηριστικά των εξυπηρετούμενων χρη-

στών.   

 Προμήθεια εξοπλισμού & αναλώσιμων για την υλο-

ποίηση του προγράμματος. 
 Σχεδιασμός και υλοποίηση οργανωμένης Εκστρατείας 

Ευαισθητοποίησης γύρω από τη χωριστή συλλογή βιοαπο-

βλήτων. 

5 Ενίσχυση ΔσΠ 

υλικών 

συσκευασίας 

 Αύξηση της υφιστάμενης ποσότητας των συλλεγόμενων 

αποβλήτων συσκευασίας. 

 Σταδιακή ενίσχυση Υποδομών/ Μέσων Αποθήκευσης/ Μέ-

σων συλλογής και Μεταφοράς - Βελτιστοποίηση συστήμα-

τος συλλογής (πύκνωση και αναδιάταξη αυτών, βέλτιστη 

οργάνωση του προγράμματος συλλογής).  

 Ενίσχυση ευαισθητοποίησης πολιτών και άλλων ομάδων 

στόχων. 

 Αξιοποίηση εξοπλισμού από ΕΕΑΑ σταδιακά και στοχευ-

μένα (συστοιχίες κάδων, κώδωνες γυαλιού). 

6 Χωριστή συλλογή 

χαρτιού 

 Δημιουργία αυτόνομου συστήματος χωριστής συλλογής 

χαρτιού για την κάλυψη των μεγάλων παραγωγών του 

Δήμου (σχολεία, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες κ.λπ.)ή 

συμμετοχή στο πρόγραμμα χωριστής συλλογής χαρτιού 

του ΕΔΣΝΑ. 

 Στο πλαίσιο δημιουργίας αυτόνομου συστήματος προτείνε-

ται : 

o  προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού (κά-

δοι, Α/Φ και 1 απορριμματοκιβώτιο με συμπίε-
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ση). 

o αξιοποίηση του Πράσινου Σημείου ή άλλου α-

ποθηκευτικού χώρου του Δήμου ως χώρο προ-

σωρινής αποθήκευσης/ μεταφόρτωσης 
 Έως την έναρξη της λειτουργίας του Πράσινου Σημείου, 

αξιοποίηση του προγράμματος χωριστής συλλογής χαρτιού 

μέσω του ΕΔΣΝΑ σε στοχευμένους μεγάλους παραγωγούς 

χαρτιού (π.χ. τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, τυπογραφεία 

κ.λπ). 

7 Χωριστή συλλογή 

γυάλινων 

συσκευασιών 

 Στοχευμένη επέκταση του προγράμματος χωριστής συλ-

λογής με τους κώδωνες γυαλιού και σε λοιπούς χώρους ό-

που συγκεντρώνονται καταστήματα υγειονομικού ενδια-

φέροντος αλλά και διερεύνηση ανακατανομής των κάδων 

σε σημεία συχνής διέλευσης των κατοίκων (π.χ. σταθμός 

Μετρό). 

 Κατά προτεραιότητα προώθηση της επιστροφής της γυάλι-

νης συσκευασίας σε καταστήματα πώλησης (supermarkets, 

κάβες, κλπ.) και ενημέρωση των πολιτών για τα είδη των 

συσκευασιών που επιστρέφονται. 

 Αξιοποίηση των συστοιχιών της ΕΕΑΑ που περιλαμβάνουν 

κώδωνα χωριστής συλλογής γυαλιού για κάλυψη των ανα-

γκών σε κώδωνες 

8 Χωριστή συλλογή 

ογκωδών 

αποβλήτων 

 Βελτιστοποίηση του υφιστάμενου συστήματος συλλογής 

ογκωδών μέσω ειδικών οχημάτων του Δήμου, κατόπιν ει-

δοποίησης της αρμόδιας υπηρεσίας καθαριότητας - καθώς 

και την περαιτέρω διαχείριση τους. 

 Αξιοποίηση του Πράσινου Σημείου ή άλλου κατάλληλου 

χώρου για την προσωρινή αποθήκευση και προεπεξεργα-

σία των ογκωδών, με την προμήθεια κατάλληλου εξοπλι-

σμού (λειοτεμαχιστή). 

 Ανανέωση της σύμβασης του Δήμου με αδειοδοτημένο για 

αυτή τη δραστηριότητα ιδιώτη που θα αναλάβει την περαι-

τέρω διαχείριση των ογκωδών. 

 Εναλλακτικά, έως την έναρξη της λειτουργίας του Πράσι-

νου Σημείου ή άλλου κατάλληλου χώρου, ενίσχυση/ βελτί-

ωση του υφιστάμενου συστήματος συλλογής ογκωδών μέ-

σω σύμβασης του Δήμου με αδειοδοτημένο για αυτή τη 

δραστηριότητα ιδιώτη που θα αναλάβει τη συλλογή - κα-

τόπιν ειδοποίησης της αρμόδιας υπηρεσίας καθαριότητας - 

καθώς και την περαιτέρω διαχείριση τους.  

 Για την ομαλή εφαρμογή του εν λόγω συστήματος, θα 

πρέπει να αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι και να εφαρ-

μοστεί η επιβολή προστίμων όπως ήδηπροβλέπεται 

από τον νέο κανονισμό καθαριότητας του Δήμου. 

9 Χωριστή συλλογή 

ΑΗΗΕ 

 Ενίσχυση της χωριστής συλλογής ΑΗΗΕ μέσω της 

ανανέωσης/ σύναψης συμβάσεων του Δήμου με τα 

αντίστοιχα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, της 
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ανακατανομής ή και πύκνωσης των σημείων συλλο-

γής τους, καθώς και της υλοποίησης στοχευμένης εκ-

στρατείας ευαισθητοποίησης προς αύξηση των συλ-

λεγόμενων ποσοτήτων και ενίσχυση της αποτελεσμα-

τικότητας της δράσης. 

 Οργάνωση του Πράσινου Σημείου και των Γωνιών 

Ανακύκλωσης, ώστε να δέχονται ΑΗΗΕ, τα οποία στη 

συνέχεια θα παραδίδονται στα Συστήματα Εναλλα-

κτικής Διαχείρισης. 

 Ενημέρωση των πολιτών για τα σημεία συλλογής είτε 

αυτά παρέχονται από το Δήμο είτε από άλλους φο-

ρείς. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται στενή συνεργασία 

με τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Η ενη-

μέρωση αυτή θα πρέπει να εντάσσεται στην ετήσια 

προγραμματισμένη εκστρατεία ευαισθητοποίησης του 

Δήμου. 

10 Χωριστή συλλογή 

φορητών 

ηλεκτρικών 

στηλών 

 Ενίσχυση της χωριστής συλλογής φορητών ηλεκτρικών 

στηλών μέσω της συνεργασίας του Δήμου με την ΑΦΗΣ ΑΕ 

και της πύκνωσης των σημείων συλλογής τους, με την το-

ποθέτηση ειδικών κάδων σε κεντρικά σημεία του Δήμου 

Παιανίας καθώς και σε άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις, 

φορείς, σχολεία όπως επίσης και σε εμπορικά καταστήμα-

τα και επιχειρήσεις που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.  

 Υλοποίηση στοχευμένης εκστρατείας ευαισθητοποίη-

σης. 

 Οργάνωση του Πράσινου Σημείου και των Γωνιών 

Ανακύκλωσης, ώστε να δέχονται φορητές ηλεκτρικές 

στήλες, οι οποίες στη συνέχεια θα παραδίδονται στο 

αντίστοιχο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης. 

 Ενημέρωση των πολιτών για τα σημεία συλλογής είτε 

αυτά παρέχονται από το Δήμο είτε από άλλους φο-

ρείς. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται στενή συνεργασία 

με τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Η ενη-

μέρωση αυτή θα πρέπει να εντάσσεται στην ετήσια 

προγραμματισμένη εκστρατεία ευαισθητοποίησης του 

Δήμου. 

11 Χωριστή συλλογή 

μικρών 

ποσοτήτων 

επικίνδυνων 

αποβλήτων 

(MΠΕΑ) 

 Ενίσχυση μέσω ενημέρωσης των πολιτών για τα υφι-

στάμενα δίκτυα χωριστής συλλογής: Α) για τα φάρ-

μακα μέσω των φαρμακείων Β) για τους καμένους 

λαμπτήρες και τις μεταχειρισμένες μπαταρίες μέσω 

των αντίστοιχων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρι-

σης (π.χ. ΑΦΗΣ, Φωτοκύκλωση).  

 Τοποθέτηση κάδου συλλογής ληγμένων φαρμάκων 

στο Κοινωνικό Φαρμακείο(να επιβεβαιωθεί η λειτουρ-

γία του). 
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 Ειδική αναφορά, στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρω-

σης, στη σημασία της χωριστής συλλογής των ΜΠΕΑ 

στον Δήμο Παιανίας 

12 Χωριστή συλλογή 

βρώσιμων ελαίων 

 Οργάνωση δικτύου συλλογής βρώσιμων ελαίων μέσω συμ-

βάσεων με ιδιωτικούς φορείς – ανακυκλωτές κυρίως σε κα-

ταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 Εγκατάσταση ειδικών κάδων σε διάφορα σημεία της πόλης.  

 Δημιουργία κατάλληλης υποδομής για τη συλλογή των 

βρώσιμων ελαίων στις Γωνιές Ανακύκλωσης του Δήμου. 

 Διενέργεια σχολικών διαγωνισμών συγκέντρωσης τηγανε-

λαίου από τα νοικοκυριά των μαθητών εντός των σχολικών 

μονάδων.  

 Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. 

13 Χωριστή συλλογή 

ΑΕΚΚ 

Η συλλογή των αποβλήτων κατασκευών & κατεδαφί-

σεων δεν αποτελεί υποχρέωση του Δήμου και για το 

λόγο αυτό:  

 Η συλλογή μικρών ποσοτήτων ΑΕΚΚ μπορεί να γίνεται από 

τον Δήμο ή συμβεβλημένο για αυτό το σκοπό ιδιώτη, κατό-

πιν ειδοποίησης της υπηρεσίας περιβάλλοντος. Η υπηρεσία 

αυτή προτείνεται να παρέχεται με χρέωση. 

 Για τα ΑΕΚΚ που εντοπίζονται ανεξέλεγκτα, θα πρέπει κα-

ταρχάς να δοθεί έμφαση στην εξάλειψη της παραβατικότη-

τας με την επιβολή αυστηρών προστίμων, όπως ήδη προ-

βλέπεται από το κανονισμό καθαριότητας του Δήμου και 

κατά δεύτερον στη συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων 

αυτών είτε από το Δήμο είτε μέσω συνεργαζόμενου ιδιώτη. 

 Προβλέπεται η ανανέωση των συμβάσεων με εγκεκριμένα 

Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ για την πα-

ραλαβή και περαιτέρω αξιοποίηση των ΑΕΚΚ, σε συνέχεια 

της υφιστάμενης πρακτικής του Δήμου. 

 Με την έναρξη λειτουργίας του Πράσινου Σημείου, η συλ-

λογή μικρών ποσοτήτων αποβλήτων από Μικροεπισκευές 

και Συντηρήσεις Οικιών (ΑΜΣΟ) μπορεί να γίνεται απο-

κλειστικά από τον Δήμο και το Πράσινο Σημείο να λει-

τουργεί ως χώρος προσωρινής αποθήκευσης για το ρεύμα 

αυτό. Η περαιτέρω διαχείριση των ΑΕΚΚ θε εμπίπτει της 

αρμοδιότητας του συμβεβλημένου με τον Δήμο ΣΕΔ. 

14 Χωριστή συλλογή 

αποβλήτων 

κλωστοϋφαντουρ

γικών προϊόντων 

 Ενίσχυση κοινωνικών δράσεων συλλογής και επαναχρησι-

μοποίησης σε συνεργασία με τις δημοτικές δομές. 

 Συνεργασία με διάφορες πρωτοβουλίες αξιοποίησης τέ-

τοιων αποβλήτων. 

 Ενίσχυση του δικτύου των ειδικών κόκκινων κάδων συλλο-

γής ώστε να καλυφθεί σταδιακά όλος ο Δήμος. 

 Αξιοποίηση του Πράσινου Σημείου και των Γωνιών Ανακύ-

κλωσης για την προώθηση της χωριστής συλλογής και ε-

παναχρησιμοποίησης των  αποβλήτων κλωστοϋφαντουρ-

γικών προϊόντων. 
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 Σύμβαση με αντίστοιχο ΣΕΔ εφόσον αυτό θα υφίσταται 

στο μέλλον. 

15 Χωριστή συλλογή 

σε Γωνιές 

Ανακύκλωσης 

 Δημιουργία ικανού αριθμού γωνιών ανακύκλωσης - συλ-

λογής σε διάφορες γειτονιές του Δήμου.  

 Στις Γωνιές Ανακύκλωσης θα συλλέγονται: Χαρτί, Μέταλ-

λα, Πλαστικά, Γυάλινη συσκευασία, Σύνθετη Συσκευασία, 

Βρώσιμα Λίπη και έλαια, Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλε-

κτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) μικρού μεγέθους. 

16 Χωριστή συλλογή 

σε Πράσινο Σημείο 

 Δημιουργία ενός «Πράσινου Σημείου», το οποίο θα λει-

τουργεί συμπληρωματικά των λοιπών συστημάτων διαλο-

γής στην πηγή και θα συνεισφέρει σημαντικά στην ενίσχυ-

ση της ανακύκλωσης και στην καλύτερη διαχείριση απο-

βλήτων χαρτιού, μετάλλων, πλαστικών, γυάλινων και άλ-

λων συσκευασιών, λιπών και ελαίων, ΑΜΣΟ, ΑΗΗΕ και 

μπαταριών. Οι πολίτες θα παραδίδουν χωριστά τα συλ-

λεγμένα είδη αποβλήτων με δικό τους μεταφορικό μέσο και 

θα μπορούν να προσφέρουν χρήσιμα υλικά προς επανα-

χρησιμοποίηση (π.χ. παιχνίδια, βιβλία). Τέλος,  το ΠΣ θα 

διερευνηθεί εάν θα λειτουργεί ως χώρος προσωρινής απο-

θήκευσης ή και προεπεξεργασίας υλικών που συλλέγονται 

από τον Δήμο (π.χ. πράσινα) έως την περαιτέρω διαχείρισή 

τους. 

17 Υλοποίηση 

εκστρατείας 

ευαισθητοποίησης 

 Στοχευμένες δράσεις ευαισθητοποίησης για τα προγράμ-

ματα ΔσΠ που ήδη εφαρμόζονται ή πρόκειται να υλοποιη-

θούν: 

o Υποστήριξη λειτουργίας του γραφείου & γραμμής επι-

κοινωνίας (helpdesk). 

o Δημιουργία ειδικού υποσέλιδου στην υφιστάμενη ιστο-

σελίδα του Δήμου με αναλυτικές πληροφορίες για τις 

νέες δράσεις κλπ. 

o Δημιουργία ειδικού banner προκειμένου να τοποθετηθεί 

στην κεντρική ιστοσελίδα του Δήμου. 

o Διενέργεια ψηφιακής εκστρατείας στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης (facebook, twitter, κλπ.) του Δήμου για άμεση 

διάχυση της πληροφόρησης (ενημερωτικό υλικό, εκδη-

λώσεις κτλ.). 

o Έκδοση δελτίων τύπου και συνεντεύξεις στα τοπικά μέ-

σα ενημέρωσης. 

o Σχεδιασμός έντυπου υλικού και παραγωγή ενημερωτι-

κών φυλλαδίων που να περιέχει πληροφορίες για το 

νέο πρόγραμμα και διανομή του σε χώρους συγκέ-

ντρωσης, αλλά και πόρτα - πόρτα. 

o Παραγωγή ενημερωτικής αφίσας, η οποία δύναται να 

ενσωματωθεί στο ανωτέρω φυλλάδιο και αυτοκόλλητα 

για κάδους (π.χ. τι συλλέγεται και τι όχι)  

o Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου. 

18 Εκσυγχρονισμός  Συγκρότηση κεντρικού γραφείου συντονισμού και παρακο-

λούθησης του ΤΣΔΑ στο πλαίσιο της υπηρεσίας καθαριό-
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υπηρεσίας 

καθαριότητας – 

οργάνωση 

συστήματος 

διαχείρισης και 

ελέγχου 

τητας.  

 Εκσυγχρονισμός των υποδομών συλλογής  

 Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού για την κάλυψη ε-

πιτελικών θέσεων της υπηρεσίας καθαριότητας. 

 Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας του δήμου για την 

ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης απευθείας από 

τους πολίτες. 

 Άμεση ενημέρωση των δημοτών μέσω της ιστοσελίδας του 

δήμου (σε τακτική βάση) για τα αποτελέσματα των δράσε-

ων. 

 Ενθάρρυνση της δημιουργίας κοινωνικών πρωτοβουλιών 

για την εμπλοκή των πολιτών στη διαχείριση αποβλήτων 

και την προώθηση της ανακύκλωσης ποιότητας με διαλογή 

στην πηγή καθώς και εθελοντικές συμφωνίες. 

 Μελέτη για την διερεύνηση εγκατάστασης συστήματος έ-

ξυπνης τηλεδιαχείρισης εξοπλισμού συλλογής (κάδοι ανα-

κύκλωσης, γωνιές, Α/Φ κ.λπ.) και των δυνατοτήτων αντι-

στοίχισης ποσοτήτων ανά χρήστη για την εφαρμογή συ-

στήματος πληρώνω όσο πετάω ή ανταμείβομαι όσο ανακυ-

κλώνω. 

19 Εφαρμογή 

συστήματος 

«Πληρώνω όσο 

πετάω» 

(PayAsYouThrow – 

PAYT) 

 Ανάπτυξη πιλοτικού συστήματος μέτρησης παραγό-

μενων αποβλήτων για την καταγραφή του βάρους 

που παράγεται ανά νοικοκυριό, επιχείρηση, δημοτικές 

εγκαταστάσεις κοκ. 
 Θέσπιση με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου: 

o τέλους διαχείρισης αποβλήτων είτε με ενιαία τιμή 

είτε κλιμακωτά.  

o του ύψους του ποσού που θα επιστρέφεται στους 

πολίτες ή άλλου είδους παροχές αναλογικά με την 

ποσότητα αποβλήτων που ανακυκλώθηκαν 

20 Ανάπτυξη δικτύου 

δημόσιων βρυσών 

πόσιμου νερού 

Στο πλαίσιο εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας 

Ν.4736/2020 προτείνεται: 

 Με ορίζοντα το 2025, ο Δήμος Παιανίας σταδιακά να ανα-

πτύξει δίκτυο δημόσιων βρυσών σε κοινόχρηστους υπαί-

θριους χώρους, κατ’ ελάχιστον σε αθλητικές εγκαταστά-

σεις και παιδικές χαρές ή και σε πλατείες και πάρκα. 

21 Επικαιροποίηση/Σ

ύνταξη 

Κανονισμού 

Καθαριότητας 

 Αναθεώρηση και εξειδίκευση Κανονισμού Καθαριότη-

τας  
 Δημιουργία νέων δομών ή ενεργοποίηση υφιστάμενων για 

την αυστηρή επιτήρηση της εφαρμογής του 

22  Δημιουργία δια-

δημοτικής μονά-

δας κομποστοποί-

ησης 

  

Στη βάση της μείωσης του κόστους διαχείρισης των 

βιοαποβλήτων, προτείνεται η διερεύνηση της 

δημιουργίας διαδημοτικής μονάδας κομποστοποίησης σε 

συνεργασία με όμορους Δήμους, για την επεξεργασία 

των τοπικά παραγόμενων βιοαποβλήτων (υπολείμματα 
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τροφών, πράσινα) και την παραγωγή υψηλής ποιότητας 

κομπόστ. 

23 Κατασκευή νέου 

Σταθμού 

Μεταφόρτωσης 

Αποβλήτων 

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του υφιστάμενου 

συστήματος διαχείρισης των ΑΣΑ και μείωσης του 

κόστους μεταφοράς, προτείνεται η κατασκευή νέου ΣΜΑ, 

όπου θα μεταφορτώνονται: 

 σύμμεικτα απόβλητα τα οποία θα οδηγούνται στην 

ΟΕΔΑ Φυλής, 

 ανακυκλώσιμα υλικά που θα συγκεντρώνονται από 

τις υποδομές συλλογής τους, προς αδειοδοτημένες μο-

νάδες ανακύκλωσης. 

 χωριστά συλλεγόμενα πράσινα απόβλητα που θα ο-

δηγούνται σε κατάλληλη εγκατάσταση διαχείρισης 

τέτοιου είδους αποβλήτων για παραγωγή κομπόστ, 

 Επίσης, σε περίπτωση αδυναμίας δημιουργίας διαδη-

μοτικής μονάδας κομποστοποίησης, θα υπάρχει δυνα-

τότητα μεταφόρτωσης χωριστά συλλεγέντων βιοπο-

βλήτων (υπολειμμάτων τροφών), τα οποία θα οδη-

γούνται σε κατάλληλη εγκατάσταση επεξεργασίας 

για την παραγωγή κομπόστ, με κατάλληλη τροποποί-

ηση των Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας του. 

Πηγή: Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

 

Α6. Υποδομές 

Α6.1. Τεχνικές και Αναπτυξιακές Υποδομές – Δίκτυα 

Οι βασικές αναπτυξιακές υποδομές και τα δίκτυα (Βιομηχανικό Πάρκο, 

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες, Δομές Έρευνας – Καινοτομίας και Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης, Δίκτυα Συνεργασιών, Δίκτυο Μεταφορών) που αφορούν τη τοπική 

οικονομία και απασχόληση στην περιοχή του Δήμου Παιανίας περιγράφονται 

συνοπτικά στη συνέχεια: 

• Βιομηχανικό πάρκο : Το Βιομηχανικό πάρκο είναι εντός ΓΠΣ, υπό 

πολεοδόμιση, έκτασης 1235 στρεμάτων  

• Ευρυζωνικές υπηρεσίες. 

Στο Δήμο Παιανίας παρέχονται οι συνήθεις ευρυζωνικές υπηρεσίες 

(τηλεφωνία, δίκτυο, κλπ), σχεδόν από το σύνολο των παρόχων της χώρας, 

μέσω του δικτύου γραμμών του ΟΤΕ. Στη παρούσα φάση έχει αρχίσει η 
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δραστηριοποίηση παρόχων ευρυζωνικών υπηρεσιών στη δημιουργία 

ιδιόκτητων υποδομών υψηλής ποιότητας και ταχυτήτων (δημιουργία οπτικών 

ινών, ασύρματων δικτύων κλπ). Ο Δήμος στοχεύει στην ανάπτυξη των 

ευρυζωνικών υποδομών (με κατάλληλες συνεργασίας) για τη χρησιμοποίησή 

τους ως μέσου ανάπτυξης των τοπικών επιχειρήσεων και τη προσέλκυση νέων. 

• Δομές Έρευνας – Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. 

Στη περιοχή του Δήμου Παιανίας δεν δραστηριοποιούνται φορείς έρευνας – 

καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Εντούτοις υφίστανται μεγάλες 

επιχειρήσεις (INTRACOM A.E., LAVIPHARM A.E. κλπ) που κατέχουν εξέχουσα 

θέση στους τομείς δραστηριοποίησής τους (τηλεπικοινωνίες, διακίνηση και 

παραγωγή φαρμάκων) και οι οποίες παρουσιάζουν έντονη ερευνητική 

δραστηριότητα στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Μειονέκτημα 

αποτελεί η μη διάθεση των αποτελεσμάτων πέραν των ιδίων. Η άμεση 

γειτνίαση της περιοχής με την πρωτεύουσα αποτελεί την υφιστάμενη λύση 

στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών από τις τοπικές επιχειρήσεις. Εντούτοις ο 

Δήμος αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα εφαρμογής νέων τεχνολογιών και 

καινοτομιών διενεργεί προσπάθειες συμμετοχής σε Εθνικά και Διεθνή – 

Ευρωπαϊκά προγράμματα αντίστοιχου περιεχομένου για την ανταλλαγή 

εμπειριών και καλών πρακτικών. Ως παράδειγμα αναφέρεται η συμμετοχή του 

Δήμου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα CIP (Competitiveness and Innovation 

Programme) 2007-2013. Ως μειονέκτημα αναφέρεται η μη ύπαρξη (τη δεδομένη 

χρονική στιγμή) Δημοτικής Αναπτυξιακής Εταιρείας. Ωστόσο θετική εξέλιξη 

αποτελεί η εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης με σκοπό τη σύσταση 

διαδημοτικού Αναπτυξιακού Οργανισμού. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός θα 

συμβάλλει στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι  

Δήμοι των Μεσογείων στη διαχείριση χρηματοδοτήσεων και στην υλοποίηση 

των σχεδιαζόμενων έργων που απαιτούνται για τη βελτίωση της γεωγραφικής 

περιοχής γενικότερα. 

• Δίκτυα συνεργασιών. 

Οι επιχειρήσεις στη περιοχή του Δήμου Παιανίας χαρακτηρίζουν μία νέα 
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εποχή στην οποία εγκαταλείπεται σταδιακά ο πρωτογενής τομέας παραγωγής 

και ενισχύονται ο δευτερογενής και τριτογενής τομέας παραγωγής. Σε αυτό 

συμβάλει σημαντικά η εγκατάσταση μεγάλων επιχειρήσεων υπεροπτικού 

χαρακτήρα. Παρόλα αυτά στη παρούσα φάση δε παρατηρείται έντονα το 

φαινόμενο ανάπτυξης δικτύων συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων της 

περιοχής. Στόχο του Δήμου αποτελεί η προώθηση συνεργασιών μεταξύ των 

επιχειρήσεων (τοπικών και υπερτοπικών δραστηριοτήτων), με σκοπό την 

περαιτέρω ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. 

• Δίκτυο μεταφορών. 

Η θέση του Δήμου Παιανίας (εύκολη πρόσβαση σε σύγχρονα οδικά δίκτυα, στο 

Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, στα Λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, η 

άμεση γειτνίαση με το κέντρο της Αττικής κλπ) αλλά και οι υφιστάμενες 

μελέτες επέκτασης και αναβάθμισης του τοπικού οδικού δικτύου, 

εξασφαλίζουν την ταχεία και απρόσκοπτη λειτουργία υπερτοπικών και 

διεθνών μεταφορών. 

 

Α6.1.1. Οδικό δίκτυο – Μεταφορές 

Όπως, έχει ήδη προαναφερθεί, ο Δήμος Παιανίας αποτελεί μία από τις 

αναπτυσσόμενες περιοχές μόνιμης κατοικίας και επαγγελματικής 

δραστηριότητας στην Περιφέρεια Αττικής. Το γεγονός αυτό οφείλεται: 

 στην άμεση πρόσβαση του Δήμου με το Μητροπολιτικό Κέντρο, 

 στην δημιουργία νέων οδικών αρτηριών ταχείας κυκλοφορίας καθώς και των 

συγκοινωνιακών μέσων, όπου εξασφαλίζουν την ευκολία πρόσβασης σε αυτό 

 στην κοντινή απόσταση με μεγάλους σταθμούς εμπορευματικών και επιβατικών 

μεταφορών όπως, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και τα λιμάνια Ραφήνας και 

Λαυρίου 

Συγκεκριμένα όσον αφορά στη θέση του Δήμου με τους μεγάλους 

μεταφορικούς άξονες της Περιφέρειας Αττικής αλλά και γενικότερα της χώρας 

ισχύουν τα παρακάτω: 
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1. Γειτνιάζει στην Αττική Οδό, η οποία συνδέει την Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας με 

τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, τα όρια του κέντρου της Αθήνας, δηλαδή την 

περιφερειακή Υμηττού, και το λιμάνι της Ραφήνας. 

2. Η περιοχή εξυπηρετείται από τις εξόδους: 17 - Α39, Ε39/ Παιανία - Κάντζα και 18 - 

Α42, Ε42/ Παιανία - Σπάτα. 

3. Η απόσταση της πόλεως με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών είναι χρονικά 

μικρότερη των 10 λεπτών, με πρόσβαση τόσο από τοπικές οδούς όσο και από την 

Αττική Οδό. 

4. Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου διέρχεται ο προαστιακός σιδηρόδρομος 

και το μετρό (Σταθμός Παιανίας - Κάντζας). 

5. Επίσης, χρονικά απέχει λιγότερο από σαράντα πέντε λεπτά από τα λιμάνια του 

Λαυρίου και της Ραφήνας, τα οποία εξυπηρετούν τα νησιά του βορείου Αιγαίου 

και τις Κυκλάδες (μετά το λιμάνι του Πειραιά είναι τα αμέσως μεγαλύτερα στην 

Περιφέρεια της Αττικής).  

6. Τέλος, η πόλη των Γλυκών Νερών εντάσσεται στην ευρύτερη περιοχή του Σταυ-

ρού, η οποία χαρακτηρίζεται κομβικό σημείο από πλευράς οδικού δικτύου για το 

Ανατολικό Λεκανοπέδιο.  

Αξιοποιώντας τα  ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν στις υπηρεσίες, 

εντοπίστηκαν τα παρακάτω θέματα σχετικά με το οδικό δίκτυο της πόλης: 

 Υπάρχει αυξημένη επιβάρυνση του υπάρχοντος οδικού δικτύου και ειδικότερα των 

οδών Παιανίας-Κορωπίου, Παιανίας Μαρκοπούλου και του περιφερειακού Παια-

νίας λόγω του μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων μεταποίησης και τριτογενή τομέα.  

 Το οδικό δίκτυο δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση (πολλοί δρόμοι παραμένουν 

αδιάνοικτοι με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η πρόσβαση των πολιτών στις κα-

τοικίες τους, ύπαρξη μεγάλου δικτύου αγροτικών δρόμων, η συντήρηση του οδικού 

δικτύου είναι ανεπαρκής) με αποτέλεσμα να απαιτείται κατασκευή και ανακατα-

σκευή μεγάλου μέρους του οδικού δικτύου 

 Η εφαρμογή  της κυκλοφοριακής μελέτης για την περιοχή των Γλυκών Νερών 

καθώς και η υλοποίηση έργων οδοποιίας που είναι σε εξέλιξη η δημοπράτηση 

τους  θα επιτρέψουν την μελλοντική βελτίωση του οδικού δικτύου  

 Δεν υπάρχει πρόβλεψη για ποδηλατοδρόμους  και ένα σχέδιο μελέτης για αστική 

βιώσιμη κινητικότητα ( ήπια μέσα κυκλοφορίας)  
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 Προβλήματα βαδισιμότητας λόγω έλλειψης ή κακής συντήρησης πεζοδρομίων και 

δικτύου πεζοδρόμησης  

 

Α6.1.2. Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

Το δίκτυο μεταφορών του Δήμου Παιανίας αποτελούν τα αστικά λεωφορεία 

του ΟΑΣΑ, το μετρό και ο προαστιακός σιδηρόδρομος (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε). Οι 

αστικές λεωφορειακές γραμμές εξυπηρετούν τις αστικές μετακινήσεις και τη 

διασύνδεση με ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα της πρωτεύουσας. Οι 

γραμμές που διέρχονται από το Δήμο Παιανίας από και προς όλες τις 

κατευθύνσεις παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 4: Δίκτυο Αστικών Συγκοινωνιών Δήμου Παιανίας 

 

Πηγή: ΟΑΣΑ, 02/2021 

Όπως προκύπτει από το παραπάνω πίνακα, ο Δήμος Παιανίας εξυπηρετείται 

από 2 δρομολόγια του ΟΑΣΑ, από και προς την Αθήνα (δρομολόγιο 308) αλλά 

και μεταξύ των σταθμών του μετρό (δρομολόγιο 307). Σύμφωνα με τα 
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αποτελέσματα των ερωτηματολογίων, τα δρομολόγια αυτών των 2 γραμμών 

δεν είναι αρκετά συχνά με αποτέλεσμα να μην επαρκούν και οι κάτοικοι να 

χρησιμοποιούν ιδιωτικά μέσα για την μετακίνησή τους. Παράλληλα, η μη 

λειτουργία της δημοτικής συγκοινωνίας επιβαρύνει την ήδη υφιστάμενη 

κατάσταση, ειδικά για την μετακίνηση κατοίκων που διαμένουν στις πιο 

απομακρυσμένες περιοχές του Δήμου.  

 

Α6.1.3. Ύδρευση 

Όλη η περιοχή του Δήμου Παιανίας (εντός και εκτός σχεδίου) καλύπτεται από 

δίκτυο ύδρευσης. Το πρόβλημα εστιάζεται στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο 

δίκτυο είναι παλαιωμένο (ηλικιακά και τεχνολογικά). Το ποσοστό κάλυψης 

από δίκτυο ύδρευσης είναι μελετημένο ώστε να επαρκεί στην υδροδότηση κάθε 

κτηρίου του δήμου, με συνεχόμενες βελτιώσεις και προσαρμογές σύμφωνα με 

τις συνεχόμενες απαιτήσεις των κατοίκων (οικιακή χρήση), των δημόσιων ή 

δημοτικών φορέων κλπ. Ο δήμος υδροδοτείται στο σύνολο του από το δίκτυο 

της ΕΥΔΑΠ.  

 

 

Α6.1.4. Αποχέτευση 

Αποχέτευση ακαθάρτων:  Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Δήμου 

(το οποίο και ενισχύεται από την ραγδαία οικιστική ανάπτυξη) αποτελεί η 

έλλειψη δικτύου αποχέτευσης για την παροχέτευση των λυμάτων. Ωστόσο, 

εκτελούνται έργα αποχέτευσης  σε εντός σχεδίου περιοχές συνολικού μήκους 

100 Km. Οι περιοχές που δεν καλύπτονται είναι η Π.Ε7  Δημοτικής Ενότητας 

Παιανίας και Π.Ε1 Δημοτικής Ενότητας Γλυκών Νερών. 



 

  

 

119 Μέρος Α’: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

 

Α6.2. Κοινωνικές, Πολιτιστικές και Αθλητικές Υποδομές 

Α6.2.1. Κοινωνικές Υποδομές και Δράσεις 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας «Χάρτης Κοινωνικών Δομών 

Περιφέρειας Αττικής», στην περιοχή του Δήμου Παιανίας  λειτουργούν οι 

παρακάτω κοινωνικές δομές. 

Πίνακας 26: Κοινωνικές Δομές Δήμου Παιανίας 

Τύπος Δομής Ονομασία 

Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής 
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης 

¨ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ¨ 

¨ΤΟ ΡΟΔΙΝΟ ΤΡΕΝΟ¨ 

¨ΜΙΚΡΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ¨ 

¨ΜΙΚΡΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ¨ 

¨ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ¨ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΛΑΤΩΝ 

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων 
ΣΤΕΓΗ ΑΓΑΠΗΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.Α. 

ΣΚΕΠΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Πιστοποιημένος φορέας ΜΚΟ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ 

ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί 

1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

2ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

1ος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΛ.ΝΕΡΩΝ 

Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων 

Κ.Α.Π.Η ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 

Κ.Α.Π.Η ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

Πηγή: www.socialattica.gr 

 

Ειδικότερα, από τα στοιχεία που δόθηκαν από το ΝΠΔΔ «Φορέας Κοινωνικής 

Προστασίας και Παιδείας Δήμου Παιανίας» φιλοξενούνται 270 βρέφη και 

νήπια στους Παιδικούς και Βρεφικού σταθμούς του Δήμου τα οποία 

κατανέμονται ως εξής: 

 1ος Βρεφονηπιακός σταθμός Παιανίας: 76 βρέφη και νήπια. 

 2ος Βρεφονηπιακός σταθμός Παιανίας:  65 βρέφη και νήπια. 

 1ος Δημοτικός Παιδικός σταθμός Παιανίας: 49 νήπια. 

 1ος Δημοτικός βρεφονηπιακός σταθμός Γλυκών Νερών: 80 βρέφη και νήπια . 

 

Το ΝΠΔΔ «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Παιανίας» 

http://www.socialattica.gr/
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πλέον της λειτουργίας των υπαρχόντων ΚΑΠΗ και Βρεφονηπιακών Σταθμών 

σχεδιάζει: 

 την δημιουργία καινούργιου Βρεφονηπιακού Σταθμού στη θέση Μιχούλι, καθώς 

και δημιουργία νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού επί της οδού Όθωνος στα Γλυκά 

Νερά, με   Χρηματοδότηση μέσω Ε.Σ.Π.Α, Αντώνης Τρίτσης, ή Περιφέρεια. 

 Κατασκευή  καινούργιου κτιρίου για τη στέγαση του Κ.Α.Π.Η Παιανίας. 

 

Σχετικά με τις εκπαιδευτικές μονάδες που λειτουργούν στο Δήμο Παιανίας, 

σύμφωνα με στοιχεία που παρασχέθηκαν από τον Δήμο, εξυπηρετούν 

συνολικά 5.282 παιδιά. Διευκρινίζουμε ότι ο αριθμός αυτός δεν αποτελεί 

μαθητές μόνο του Δήμου Παιανίας καθώς στον Δήμο λειτουργεί ένας 

αξιόλογος αριθμός ιδιωτικών εκπαιδευτικών μονάδων οι οποίες φιλοξενούν 

1.172 παιδιά.  

 

Πίνακας 27: Δυναμολόγιο Σχολικών Μονάδων Δήμου Παιανίας 

Δημοτική 

Ενότητα 
Σχολείο Άρρενες Θήλυς Σύνολο Προσωπικό 

Παιανίας 1ο Νηπιαγωγείο 54 44 98 10 

Παιανίας 2ο Νηπιαγωγείο 38 35 73 5 

Παιανίας 3ο Νηπιαγωγείο 29 23 52 8 

Παιανίας 4ο Νηπιαγωγείο 35 37 72 10 

Παιανίας 5ο Νηπιαγωγείο - - - - 

Παιανίας 1ο Δημοτικό 168 167 335 35 

Παιανίας 2ο Δημοτικό 168 152 320 32 

Παιανίας 3ο Δημοτικό 105 83 188 22 

Παιανίας 4ο Δημοτικό 98 95 193 20 

Παιανίας 1ο Γυμνάσιο 133 120 253 20 

Παιανίας 2ο Γυμνάσιο 122 101 223 20 

Παιανίας 1ο Λύκειο 168 196 364 30 

Γλυκών 

Νερών 
1ο Νηπιαγωγείο 25 25 50 7 

Γλυκών 

Νερών 
2ο Νηπιαγωγείο 54 50 104 10 

Γλυκών 

Νερών 
3ο Νηπιαγωγείο 20 20 40 8 

Γλυκών 

Νερών 
4ο Νηπιαγωγείο 22 17 39 5 
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Γλυκών 

Νερών 
1ο Δημοτικό 151 139 290 30 

Γλυκών 

Νερών 
2ο Δημοτικό 132 137 269 29 

Γλυκών 

Νερών 
3ο Δημοτικό 125 109 234 28 

Γλυκών 

Νερών 
1ο Γυμνάσιο 153 133 286 24 

Γλυκών 

Νερών 
2ο Γυμνάσιο 126 188 314 24 

Γλυκών 

Νερών 
1ο Λύκειο 89 75 164 15 

Γλυκών 

Νερών 
2ο Λύκειο 70 79 149 17 

Σύνολα 2085 2025 4110 409 

Πηγή: Δήμος Παιανίας 

 

 

 

 

 

Πίνακας 28: Δυναμολόγιο Ιδιωτικών Σχολικών Μονάδων Δήμου Παιανίας 

Σχολείο Άρρενε

ς 

Θήλυ

ς 

Σύνολ

ο 

Προσωπικ

ό 

Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων»  Νήπιο 46 45 91 15 

Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων»  Δημοτικό 390 290 680 65 

Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων»  Γυμνάσιο 101 83 184 30 

Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων»  Λύκειο 59 57 116 27 

Εκπαιδευτήρια Ζαγοριανάκου 

Γυμνάσιο 

40 41 81 17 

Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & 

Νηπιαγωγείο «Αποχρώσεις» 

10 10 20 5 

Σύνολα 646 526 1172 159 

Πηγή: Δήμος Παιανίας 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι βρίσκεται σε υπό κατασκευή το 5ο Δημοτικό 

Παιανίας, (στάδιο έκδοσης άδειας δόμησης). Η συντήρηση των σχολικών 

κτηρίων γίνεται από υπηρεσίες του Δήμου  με εργολαβίες και  από τις σχολικές 

επιτροπές όσον αφορά μικρές συντηρήσεις.  
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Πλέον των ανωτέρω κοινωνικών δομών στον Δήμο Παιανίας λειτουργεί το 

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς το 

οποίο έχει υπό την εποπτεία του τη δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου και 

του Κέντρου Κοινότητας, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω.  

Εκτός από τις παραπάνω δύο δομές,  οι δράσεις της κοινωνικής υπηρεσίας 

περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 

 Συμβουλευτική - ψυχοκοινωνική - ψυχολογική στήριξη, ενημέρωση και 

πληροφόρησης πολιτών.  

 Παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης. ανασφάλιστων – οικονομικά 

αδυνάτων 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων κοινωνικής παρέμβασης στο Δήμο από το 

Γραφείο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.  

Καθοδήγηση ωφελουμένων και στήριξη για ένταξη/επανένταξη στην αγορά 

εργασίας ( πχ  Εργαστήριο Ενεργοποίησης Ανέργων που υλοποιείται από το 

Κέντρο Κοινότητας» 

 Ατομική και οικογενειακή συμβουλευτική για την αντιμετώπιση της ενδοοικογε-

νειακής βίας  

 Πρόγραμμα ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ που απευθύνεται σε άτομα μη αυτοεξυπηρετούμε-

να, ηλικιωμένα και άτομα με αναπηρίες δίνοντας προτεραιότητα σε άτομα μοναχι-

κά, με χαμηλό εισόδημα, ελλιπές υποστηρικτικό περιβάλλον και απομακρυσμένα 

από υπηρεσίες. Πρόκειται για κινητή μονάδα που παρέχει κατ’ οίκον υπηρεσίες 

εξατομικευμένης φροντίδας και υποστήριξης σε κάθε εξυπηρετούμενο 

 Σύνταξη προτάσεων που αφορούν Ευρωπαϊκά Προγράμματα που χρηματοδοτού-

νται μέσω ΕΣΠΑ από Περιφέρεια Αττικής 

 Πρόγραμμα ενημέρωσης /γνωριμίας Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Βαθμίδας με την Κοινωνική Υπηρεσία και τα προγράμματά της στοχεύοντας στην 

ευαισθητοποίηση των μαθητών 

 Οργάνωση και πραγματοποίηση κλειστών Ομάδων Συναισθηματικής Ενδυνάμω-

σης για παιδιά και εφήβους με στόχο την εξωτερίκευση, έκφραση και διαχείριση 

των συναισθημάτων, σκέψεων και προβληματισμών τους. 

 Διοργάνωση ημερίδων ευαισθητοποίησης 
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 Ανάπτυξη δικτύου εθελοντισμού / Οργάνωση ομάδων γειτονιάς για την ανάληψη 

κοινωνικών πρωτοβουλιών και την ενεργοποίηση των πολιτών 

 Συνεργασία με κοινωνικούς  φορείς για την πραγματοποίηση κοινών δράσεων (π.χ. 

ΚΕΘΕΑ, Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών, ΕΣΑΜΕΑ, κ.α) 

 Πρόγραμμα δράσης για τους αστέγους /Δράσεις ενημέρωσης  - ευαισθητοποίησης 

και κινητοποίησης με στόχο την εύρεση οικίας ή ξενώνα αστέγων. 

 Πρόγραμμα δράσης για τους ΡΟΜΑ /Δράσεις ενημέρωσης  - ευαισθητοποίησης και 

κινητοποίησης με στόχο την ένταξή τους στην κοινότητα και στην αγορά εργασίας. 

 Στα πλαίσια της Ισότητας των Φύλων έχει συγκροτηθεί με Απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας στην οποία συμμετέχει Κοινωνικός 

Λειτουργός από την Κοινωνική Υπηρεσία.  Σύμφωνα με τον Κανονισμό 

Λειτουργίας η ΔΕΠΙΣ καλείται να εφαρμόζει τη Χάρτα Ισότητας και να ακολουθεί 

το Εθνικό Σχέδιο Δράσης. 

 

Κοινωνικό Παντοπωλείο  

O Δήμος Παιανίας ευαισθητοποιημένος στις δύσκολες κατά κοινή ομολογία 

δημοσιονομικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην χώρα μας, που 

επιβάλλουν έναν ενισχυμένο ρόλο στην κοινωνική πολιτική της τοπικής 

αυτοδιοίκησης δημιούργησε το «Κοινωνικό Παντοπωλείο». 

Στόχος είναι, η δημιουργία ενός δικτύου συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και 

εθελοντών πολιτών το οποίο θα διευρύνεται καθημερινά, για να προσφέρει σε 

άπορους και κοινωνικά αποκλεισμένους πολίτες διάφορα είδη πρώτης 

ανάγκης, κυρίως τρόφιμα και μη ευπαθή προϊόντα. 

Με βάση τις αρχές του  εθελοντισμού και του ανθρωπισμού και μέσα από την 

υλοποίηση συγκεκριμένων διαδικασιών με την υιοθέτηση αντικειμενικών 

κοινωνικών κριτηρίων για τους δικαιούχους το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια 

«ανάσα ζωής» για πολλούς πολίτες του Δήμου και παράλληλα ενεργοποιεί την 

τοπική κοινωνία, ενισχύει την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και κατ’ 

επέκταση αποτελεί σημείο αναφοράς για την Δήμο.  

 

Στατιστικά Κοινωνικού Παντοπωλείου (ΕΥΔΕΠ Αττικής 02/2021):  
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 Περίοδος λειτουργίας: 24/01/2018 - 23/01/2021 

 Συνολικός αριθμός εξυπηρετήσεων της Δομής: 16853 

 Μέσος όρος εξυπηρετήσεων ανά ημέρα: 25 

 Δημοφιλέστερες υπηρεσίες: Διανομή Τροφίμων 

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παιανίας 

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Παιανίας είναι μια δομή κοινωνικής 

υπηρεσίας που αποτελεί σημείο αναφοράς για την: 

Α) Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών 

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές 

Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων. 

Στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παιανίας γίνεται υποδοχή και καταγραφή των 

ωφελούμενων, με στόχο την κοινωνική υποστήριξη τους, τη διάγνωση των 

αναγκών τους, και την προώθηση τους σε Υπηρεσίες, Δομές και Προγράμματα 

που υφίστανται την τρέχουσα χρονική στιγμή. 

Αρμοδιότητες Κέντρου Κοινότητας: 

- Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των κατοίκων του Δήμου Παιανίας – 

Εξατομικευμένη Προσέγγιση. 

- Έμφαση στη διασύνδεση και παραπομπή σε δομές, φορείς, υπηρεσίες 

εντός και εκτός ορίων του Δήμου Παιανίας. 

- Αιτήσεις για τη χορήγηση των προνοιακών αναπηρικών παροχών, μέσω 

του ΟΠΕΚΑ και των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α). 

- Αιτήσεις για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το Επίδομα Στέγασης 

& κοινωνική έρευνα, όπου κρίνεται αναγκαίο. 

- Αιτήσεις για τη χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. 

- Αιτήσεις για το Επίδομα Γέννησης  

 

Ωφελούμενοι είναι οι πολίτες που ζουν στην περιοχή του Δήμου Παιανίας 

κατά προτεραιότητα: 
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- Άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισμού 

- Παιδιά ηλικίας 0-17 ετών που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού 

- Ωφελούμενοι του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» 

- Μετανάστες 

- Άτομα με Ειδικές Ανάγκες 

- Ρομά 

- Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας 

- Μονογονεϊκές Οικογένειες 

- Μακροχρόνια Άνεργοι 

- Οικογένειες μη οικονομικά ενεργού πληθυσμού (μέλη που δεν εργάζονται 

ούτε αναζητούν εργασία). 

- Ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών που δεν λαμβάνουν συντάξεις ή προνοιακά 

επιδόματα με ατομικό ή οικογενειακό ετήσιο εισόδημα κάτω από το εγγυημένο 

όριο συντήρησης. 

- Μετανάστες, Πρόσφυγες, Παλλινοστούντες 

- Άτομα με ψυχική διαταραχή 

- Πρώην χρήστες ουσιών 

- Άτομα με συμπεριφορά παραβατικότητας 

- Θύματα Βίας και Κακοποίησης 

Στατιστικά  Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παιανίας (ΕΥΔΕΠ Αττικής 02/2021) 

 Περίοδος λειτουργίας: 18/04/2018 - 17/04/2021 

 Συνολικός αριθμός εξυπηρετήσεων της Δομής: 7183  

 Μέσος όρος εξυπηρετήσεων ανά ημέρα: 11  

 Δημοφιλέστερες υπηρεσίες: Εργασίες Κ.Ε.Α. 

 

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με το μητρώο που διατηρεί το Αυτοτελές Τμήμα 

Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, παρουσιάζεται το είδος 

της υπηρεσίας και ο αριθμός εξυπηρετούμενων ανά ευάλωτη ομάδα 

πληθυσμού.  
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 345 νοικοκυριά ήτοι 1085 ωφελούμενοι, βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας 

και λαμβάνουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Οι οικογένειες αυτές, είτε είναι 

ενταγμένες στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, είτε είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού 

Εισοδήματος Αλληλεγγύης και λαμβάνουν τρόφιμα μέσω του προγράμματος 

«Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)». Συνολικά στο διάστημα 

από το 2018 έως και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 270 διανομές τροφίμων και 

ειδών πρώτης ανάγκης.  Από το σύνολο των παραπάνω νοικοκυριών, 70 νοικοκυριά  

(216 άτομα) αφορούν οικογένειες αλλοδαπών (μετανάστες). Επίσης υπάρχουν 30 

οικογένειες ΡΟΜΑ (97 άτομα) οι οποίες εκτός των παροχών σε είδη πρώτης ανά-

γκης χρήζουν ιδιαίτερης ψυχοκοινωνικής στήριξης και υποστήριξης σε θέματα 

ενημέρωσης και επαγγελματικού προσανατολισμού, αφού ως γνωστόν τα θέματα 

που αντιμετωπίζουν είναι  ιδιαίτερα λόγω του αναλφαβητισμού και του έντονου 

κοινωνικού αποκλεισμού τον οποίο υφίστανται.  

 Στην ομάδα των ΑΜΕΑ ανήκουν 389 ωφελούμενοι. Η Κοινωνική Υπηρεσία και 

ειδικά το Κέντρο Κοινότητας εκτός της ψυχοκοινωνικής στήριξης που παρέχει, 

επιπλέον βρίσκεται σε άμεση διασύνδεση με την ΕΣΑΜΕΑ με στόχο την αρτιότερη 

ενημέρωση του ατόμου με αναπηρία.  

 322 άτομα καταγράφονται ως Άνεργοι που έχουν δεχτεί επαγγελματική συμβου-

λευτική, κινητοποίηση ως προς την εύρεση εργασίας αλλά και βοήθεια στη συ-

μπλήρωση αιτήσεων προς εύρεση εργασίας. Από αυτούς οι 40 κατάφεραν να βρουν 

εργασία μέσω αυτής της δράσης.   

Το Κέντρο Κοινότητας Παιανίας το έτος 2018 που ξεκίνησε και η  λειτουργία 

του, εξυπηρέτησε πολίτες 1373 φορές, το έτος 2019 εξυπηρέτησε πολίτες 2786 

φορές, το έτος 2020 εξυπηρέτησε πολίτες 2653 φορές και το έτος 2021 

εξυπηρέτησε πολίτες 531 φορές (σύνολο εξυπηρετήσεων/συνεδριών από την 

έναρξη λειτουργίας: 7343).  Σήμερα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του 

Κέντρου Κοινότητας Παιανίας 1580 ωφελούμενοι εκ των οποίων τα 389 είναι 

άτομα με αναπηρία.  

Σκοπός της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι να υποστηρίξει όλες τις ευπαθείς 

ομάδες όπως μονογονεϊκές οικογένειες, πρώην χρήστες ουσιών που 

παρακολουθούν θεραπευτικό πρόγραμμα, άτομα που διαβιούν σε επισφαλείς 
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κατοικίες και άτομα με Αναπηρίες. 

Κάθε χρόνο στην κοινωνική υπηρεσία απευθύνονται περίπου 6.000 άτομα και 

πραγματοποιούνται 18.500 συνεδρίες. Κάποιοι από αυτούς θα ενταχθούν στο 

Μητρώο και θα λάβουν σε πιο σταθερή βάση κάποια παροχή ενώ ένα ποσοστό 

θα ζητήσει ενημέρωση ή θα παραπεμφθεί σε άλλες Δομές Δημόσιες ή 

Ιδιωτικές.  

Σε σχέση με τη συνεργασία της υπηρεσίας με άλλες υπηρεσίες και 

επαγγελματίες/ φορείς αναφέρεται ότι κατά μέσο όρο 28  εργατοώρες την 

εβδομάδα (1.344 εργατοώρες ετησίως) αφορούν δικτύωση και συνεργασία με 

άλλους φορείς και επαγγελματίες, στοχεύοντας πρώτον στην καλύτερη 

εξυπηρέτηση των ωφελούμενων και δεύτερον στο σχεδιασμό νέων δράσεων.  

 

Α6.2.2. Πολιτιστικές Υποδομές και Δράσεις 

 Δημοσθένειος βιβλιοθήκη 

Ο βασικός στόχος της βιβλιοθήκης είναι η κάλυψη των πληροφοριακών 

αναγκών των δημοτών της Παιανίας, η υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου, η 

ανάπτυξη και η καλλιέργεια της τοπικής ιστορίας και λαογραφίας και 

γενικότερα η πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής 

της Παιανίας. 

Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική. Το υλικό της διατίθεται για επιτόπια χρήση ή 

για εξωτερικό δανεισμό. Δικαίωμα εξωτερικού δανεισμού έχουν οι χρήστες που 

είναι κάτοχοι της κάρτας μέλους της βιβλιοθήκης. Η Δημοσθένειος Βιβλιοθήκη 

παρέχει τις υπηρεσίες της σε όλους δωρεάν. Ωστόσο λόγω έλλειψης 

προσωπικού, η βιβλιοθήκη δεν λειτουργεί πλήρως.  

 Δημοτική Χορωδία της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής (Βυζαντινής 

και Δημοτικής) Παιανίας 

Η «Δημοτική Χορωδία της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής (Βυζαντινής και 

Δημοτικής) του Δήμου Παιανίας» ιδρύθηκε το 2000 και αποτελείται από  40 και 

πλέον μέλη ενηλίκων. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εξέδωσε το 2001  

το διδακτικό εγχειρίδιο με τίτλο «Επετειακά Δημοτικά Τραγούδια»  τόμος Α΄ σε 
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Βυζαντινή και Ευρωπαϊκή Σημειογραφία τα οποία συνέλεξε και κατέγραψε ο 

μουσικοδιδάσκαλος  και έμπειρος μουσικολόγος Κωνσταντίνος Μάρκου.  

Πρόκειται για μια συλλογή μεγάλης και σπουδαίας πνευματικής, πολιτιστικής 

και  παιδαγωγικής αξίας και ένα καταπληκτικό βοήθημα γι᾿ αυτούς πού 

θέλουν να εντρυφήσουν στην παραδοσιακή μουσική του τόπου. 

Σκοπός και αρμοδιότητα της δημοτικής χορωδίας είναι η διάσωση και 

διάδοση της μουσικής παράδοσης της περιοχής και εν γένει της πολιτισμικής 

κληρονομιάς του τόπου μας. 

Σύντομα πρόκειται να εκδοθεί ένα νέο σημαντικό για την περιοχή μας  

βιβλίο υπό τον τίτλο «Δημοτικά τραγούδια στα Μεσόγεια Αττικής» το οποίο θα 

περιέχει παραδοσιακά τραγούδια της  λαογραφικής  τοπικής παράδοσης του 

Δήμου Παιανίας, καθώς επίσης και της ευρύτερης περιοχής των Μεσογείων. 

Στο βιβλίο θα επισυνάπτεται και ψηφιακός δίσκος (cd) με 22  δημοτ. τραγούδια 

τραγουδισμένα από τη Δημ. χορωδία που ηχογραφήθηκαν το 2018. 

 Φιλαρμονική του Δήμου 

Η  Δημοσθένειος Φιλαρμονική με έτος ίδρυσης το 1968 συνεχίζει την πορεία της 

δυναμικά με ένα εξηνταμελές νεανικό πλήρωμα προσδίδοντας μεγαλοπρέπεια 

και αίγλη σε όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου (εθνικές επετείους, θρησκευτικές 

τελετές και εορτές, πολιτιστικές, έναρξη αθλητικών αγώνων και άλλων  

δράσεων) συμβάλλοντας στην πολιτισμική αναβάθμιση της πόλης. 

Δραστηριοποιείται μόνο στις συνήθεις και επαναλαμβανόμενες πολιτιστικές 

εκδηλώσεις τοπικού χαρακτήρα και σπανιότερα στην ενίσχυση εκδηλώσεων 

όμορων δήμων. 

Στεγάζεται σε ιδιόκτητο δημοτικό χώρο (επί των οδών Σπύρου Δήμα &  

Κωνσταντίνου Πρίφτη)  και τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτή, διδάσκονται 

ατομικά ή σε ολιγομελή τμήματα πνευστά και κρουστά όργανα, καθώς  επίσης 

και θεωρητικά μαθήματα, χωρίς οικονομικό κόστος.   

Κύρια αρμοδιότητά της είναι η μουσική καλλιέργεια και αγωγή των μελών της, 

η καλλιτεχνική κατάρτιση των μαθητών στην εκτέλεση μουσικών έργων, η 

συμμετοχή της  στη διεξαγωγή θρησκευτικών – εθνικών και τοπικών εορτών  
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και άλλων συναφών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και  η  ψυχαγωγία και 

καλλιέργεια του μουσικού αισθήματος  των δημοτών μέσα από τις εμφανίσεις 

της.  

 Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Γλυκών Νερών 

Το Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο  Γλυκών Νερών (Δ/νση Σμύρνης και 

Όθωνος  15)   στεγάζεται στο μισθωμένο  δημ. κτίριο  της εν λόγω Δημ. 

Ενότητας (πρώην δημαρχείο Γλυκών Νερών), όπου του έχει παραχωρηθεί 

τμήμα του 2ου Ορόφου. Αποτελεί πλέον παράρτημα του νυν Ν. Π.Δ.Δ. και σε 

αυτό στεγάζεται το γραφείο διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. 

Περιλαμβάνει  αίθουσα  Βιβλιοθήκης περίπου 80 τμ. και διαθέτει περίπου 5000 

τόμους βιβλίων όπου οι κάτοικοι της πόλης μπορούν να δανείζονται βιβλία, να 

διαβάζουν και να αισθάνονται φιλόξενα στους χώρους της, καθώς επίσης και 

μια αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων περίπου 110 τμ με προθάλαμο, 

κατάλληλα εξοπλισμένη για να πραγματοποιούνται οι δράσεις διαφόρων 

προγραμμάτων του Π.Α.Ο.ΔΗ.Π. ,   δράσεις των τοπικών  συλλόγων, 

εκδηλώσεις παρουσιάσεις βιβλίων, συμβούλια Δημ. Κοινότητας Γλυκών Νερών  

και λοιπές δράσεις.  Ωστόσο οι χώροι παραμένουν μικροί και ανεπαρκείς για 

τις παραπάνω εκδηλώσεις. Θα ήταν χρήσιμη μια εγκατάσταση πολλαπλών 

χρήσεων με σκηνή για εκδηλώσεις σε εσωτερικούς χώρους. 

 

Πλέον των ανωτέρω ο Δήμος Παιανίας εμφανίζει μία έντονη πολιτιστική 

δραστηριότητα η οποία ενισχύεται από τα εξής: 

• Σπήλαιο Παιανίας  

Το σπήλαιο της Παιανίας (το Κουτούκι), ανακαλύφθηκε το 1926 και αποτελεί 

ένα μοναδικό «έργο τέχνης» που γέννησε η φύση πριν από δύο εκατομμύρια 

χρόνια. Βρίσκεται 4 km ανατολικά της Παιανίας, πάνω στην ανατολική πλαγιά 

του βόρειου Υμηττού, και σε υψόμετρο 510m. Το Κουτούκι είναι 

σπηλαιοβάραθρο με κατακόρυφο βάθος 38,5m. Στη συνέχεια διανοίγεται 

τεράστιος θάλαμος που είναι χωρισμένος σε μικρότερους θαλάμους και 

διαδρόμους από σειρές πολύχρωμων και μεγαλόπρεπων στυλών, σταλαγμιτών 
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και σταλακτικών. Για την εύκολη επίσκεψη διανοίχθηκε τεχνητή είσοδος και 

οριζόντιος διάδρομος, που καταλήγει στο εσωτερικό του σπηλαίου.  

• Λαογραφικό Μουσείο Βορρέ & Μουσείο Βορρέ Μοντέρνας Τέχνης 

Ιδρύθηκε το 1967 από τον Ίωνα Βορρέ και στεγάζεται σε ένα υπέροχο 

συγκρότημα παραδοσιακών κτιρίων, τα οποία συνδέονται με πλακόστρωτες 

κατάφυτες αυλές.  

Το Μουσείο Βορρέ αποτελεί ένα από τα γνωρίσματα της Παιανίας και 

λειτουργεί υπό τη μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου. Είναι 

παγκοσμίου φήμης και μοναδικό του είδους του στην Ελλάδα. Το Μουσείο 

Βορρέ που τα εκθέματα του καλύπτουν 3000 χρόνια ελληνικής ιστορίας, 

αποτελείται από δύο τμήματα. Το πρώτο περιλαμβάνει δύο παραδοσιακά 

χωριάτικα σπίτια και τα υπολείμματα ενός στάβλου από τις αρχές του 19ου 

αιώνα στα οποία προβάλλονται λαϊκά ελληνικά αντικείμενα, όπως χαλιά, 

κεραμικά, βυζαντινές εικόνες σπάνια έπιπλα, έργα λαϊκών ζωγράφων καθώς 

και είδη της αγροτικής ζωής όπως μυλόπετρες και γουδιά. Το δεύτερο τμήμα 

είναι ένα μουσείο σύγχρονης ελληνικής τέχνης, το οποίο παρουσιάζει 

αξιόλογα έργα ζωγραφικής και γλυπτικής Ελλήνων καλλιτεχνών του δεύτερου 

μισού του 20ου αιώνα. Το Μουσείο χρησιμοποιείται και για την τέλεση 

πολιτιστικών εκδηλώσεων εφόσον υπάρχει έλλειψη πολιτιστικής κρατικής 

υποδομής. 

 Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης της Ελλάδος 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης (EUARCE) της Ελλάδος μετεγκαταστάθηκε από 

το κέντρο της Αθήνας στην Παιανία το 2000 και συνιστά ελληνοδιεθνές 

κοινωφελές μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδρυματικού χαρακτήρα με 

τμήματα πινακοθήκης, βιβλιοθήκης (20.000 τίτλοι), φωτοθήκης και ιστορικής-

λογοτεχνικής-λαογραφικής-καλλιτεχνικής και φιλοτελικής αρχειοθήκης. 

 • Ιστορικό Εκκλησιαστικό Μουσείο  «Γέννησης Χριστού» 

Το Ιστορικό Εκκλησιαστικό Μουσείο "Η Γέννηση του Χριστού" ιδρύθηκε ως 

Ν.Π.Δ.Δ. και στεγάζεται στο παλαιό 2ο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας. 

Περιλαμβάνει εικόνες, Λειτουργικά σκεύη, Λειτουργικά βιβλία, εκκλησιαστικά 
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αντικείμενα καθώς και ένα φωτογραφικό "οδοιπορικό" του ιστορικού ναού 

(19ος αι.) της "Χριστουγέννησης", που υπήρξε ο πρώτος μητροπολιτικός ναός 

της πόλης μετά την απελευθέρωση, στην πλατεία Οπλαρχηγού Γιάννη 

Ντάβαρη. Στη "Χριστουγέννηση" ιερούργησαν επιφανείς κληρικοί του 18ου-

19ου αιώνα, ο Χατζη παπα Αναστάσης Χούντας, ηγούμενος της Μονής Αγίου 

Ιωάννη Κυνηγού (των "Φιλοσόφων") του Υμηττού, ο παπα Χαράλαμπος Ιωάννη 

Παπακωνσταντίνου-Χούντας και ο παπα Ιωσήφ Κώστα Χούντας, μετέπειτα 

ηγούμενοι της Μονής Πεντέλης, κ.ά. 

 Λαογραφική συλλογή Πηλιούνη  

Πρόκειται για ιδιωτική λαογραφική συλλογή και Μουσείο. 

• Ιστορικός και λαογραφικός πλούτος (παράδοση αρβανιτών), μνημεία 

και εκκλησίες (βυζαντινά εξωκλήσια, Αγ. Αθανάσιος). Σχετικά με τον Αγ. 

Αθανάσιο, πρόκειται για εκκλησία του 15ου αιώνα, στην οποία έχουν 

ενσωματωθεί τμήματα τρίκλιτης βασιλικής του 6ου αιώνα μ.Χ. Στο ναό αυτό 

έχει βρεθεί και επιτάφια στήλη του 6ου αιώνα μ.Χ.  

• Σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα  (π.χ οδός Παλαιοπαναγιάς, αρχαίο 

υδραγωγείο της Χαλλιδούς). Η υπό ολοκλήρωση μελέτη για την ανάδειξη  των 

ιστορικών μνήμων της περιοχής θα συμβάλει στην ενίσχυση της πολιτιστικής 

της ταυτότητας, στην αξιοποίηση τους και στην αύξηση της επισκεψιμότητας 

τους . 

• Επιμορφωτικός Σύλλογος Παιανίας 

Ο επιμορφωτικός Σύλλογος Παιανίας έχει μια σημαντική πορεία στα κοινά της 

πόλης, η οποία ξεκίνησε εδώ και 38 χρόνια. Στα πρώτα χρόνια διοργάνωνε 

ομιλίες και συζητήσεις για διάφορα θέματα, στις οποίες συμμετείχαν πολλοί 

γνωστοί πνευματικοί άνθρωποι ενώ σήμερα συμβάλλει σημαντικά σε κάθε 

πολιτιστική εκδήλωση του Δήμου. Στις δραστηριότητες του Συλλόγου 

περιλαμβάνεται η λειτουργία πολλών εργαστηρίων (π.χ. θεατρικών, 

κλασικής/μοντέρνας μουσικής, εικαστικών κλπ).  

Ο Σύλλογος στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο του Δήμου που έχει ονομαστεί 

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Παιανίας  επί της οδού Βασιλίσσης Φρειδερίκης 3 
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στην Παιανία.  

Στον πρώην Δήμο Παιανίας δεν υπήρχε Δημοτικό Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού,  και 

κατ΄ ουσίαν  ακόμη και σήμερα, όσον αφορά στη  λειτουργία  προγραμμάτων – 

εργαστηρίων πολιτιστικού –καλλιτεχνικού χαρακτήρα (τμήματα εικαστικών, 

μουσικής, χειροτεχνίας, χορού,  κλπ.)  πραγματοποιούνται από τοπικούς 

πολιτιστικούς συλλόγους και κυρίως  από τον Επιμορφωτικό Σύλλογο 

Παιανίας, ο οποίος είναι ο παλαιότερος ιστορικά σύλλογος της Παιανίας.  

• Λύκειο Ελληνίδων 

Ιδρύθηκε το 1985 και αποτελεί παράρτημα του Λυκείου Ελληνίδων της Αθήνας. 

Η δράση του θεωρείται από τους κατοίκους ιδιαίτερα σημαντική. Στις διάφορες 

μουσικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα, ακούγεται παραδοσιακή μουσική 

συνοδευόμενη από παραδοσιακούς χορούς ενώ σημαντική είναι και η ύπαρξη 

διαφόρων ομάδων χορωδιών. 

 

• Πολιτιστικός και περιβαλλοντικός σύλλογος Γλυκών Νερών - 

Παιανίας «Η Γενοβέφα» 

Ο πολιτιστικός και περιβαλλοντικός σύλλογος Γλυκών Νερών - Παιανίας «Η 

Γενοβέφα», ιδρύθηκε το 2015 με σκοπό την διάσωση και διάδοση του ελληνικού 

λαϊκού χορευτικού και μουσικού πολιτισμού και την ευαισθητοποίηση προς την 

περιβαλλοντική παιδεία 

 

 Αίθουσα Συνιδιοκτησίας Παιανίας  

Στεγάζεται επί της οδού Σπύρου Αγγελή 14 και είναι η μοναδική οργανωμένη 

αίθουσα εκδηλώσεων που υπάρχει στην Παιανία. Ανήκει στον Αγροτικό 

Αμπελουργικό Συνεταιρισμό & Συνιδιοκτησίας Παιανίας και μισθώνεται από 

το Δήμο για τις διάφορες  πολιτιστικές και λοιπές εκδηλώσεις (κυρίως 

θεατρικές παραστάσεις, εκδηλώσεις σχολείων όλων των βαθμίδων,  συνέδρια,  

χορωδιακές συναυλίες,  και λοιπές δράσεις). 
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Α6.2.3. Αθλητικές Υποδομές και Δράσεις 

Στον Δήμο Παιανίας λειτουργούν οι ακόλουθες υποδομές αθλητικής 

δραστηριότητας: 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

 Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο  (Δ.Α.Κ.) Παιανίας 

Διεύθυνση : Πεδουλά Κύπρου - Ι.Σκιαδά - Κατσιμίχα - Παιανία  

Περιλαμβάνει: 

• 1 Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ - Βόλεϊ  

• 1 Γήπεδο Ποδοσφαίρου 11 Χ 11  

• 2 Γήπεδα Ποδοσφαίρου 5 Χ 5  

• 2 Γήπεδα Τένις  

• 1 Γήπεδο Μπάσκετ - Βόλεϊ  

 

 Ανοιχτά γήπεδα Μπάσκετ - Βόλεϊ - Τένις  (Διεύθυνση : Β' Γεωργίου – Αττικής 

στην Παιανία),   

Περιλαμβάνει :  

• 1 ανοιχτό γήπεδο Τένις  

•1 ανοιχτό γήπεδο Μπάσκετ - Βόλεϊ 

Οι δύο αυτές αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν παραχωρηθεί προς χρήση και 

διοίκηση στο νομικό πρόσωπο Π.Α.Ο.ΔΗ.Π.  Ωστόσο υπάρχει ένα πρόβλημα 

αξιοποίησης τους από το φορέα λόγω της συστηματικής χρήσης από μεγάλους 

αθλητικούς συλλόγους και ακαδημίες ποδοσφαίρου. Για παράδειγμα στο 

Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο  (Δ.Α.Κ.) Παιανίας, δραστηριοποιούνται κατά κύριο 

λόγο οι δύο μεγαλύτεροι και παλαιότεροι χρονολογικά  αθλητικοί σύλλογοι, ο 

Αθλητικός Σύλλογος « Κτησιφών»  (όσον αφορά στο κλειστό γυμναστήριο, ο 

οποίος δραστηριοποιείται κυρίως στο μπάσκετ ) και ο Αθλητικός 

Ποδοσφαιρικός  Όμιλος (Α.Π.Ο.) «Παμπαιανικός». Επίσης, το Δ.Α.Κ 

χρησιμοποιείται από τον  Αθλητικό Όμιλο  Παιανίας (ακαδημίες ποδοσφαίρου) 

και από τον Παιανιακό Α.Σ. για επίσημους  αγώνες ποδοσφαίρου της 

γυναικείας  ομάδας του. Επιπλέον, σε όλους σχεδόν τους αθλητικούς 

Συλλόγους της Δ.Ε Παιανίας, έχει παραχωρηθεί  από το Δήμο  ως έδρα  τους  
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το Δ .Α.Κ. Παιανίας. 

 

Όσον αφορά τα Ανοιχτά γήπεδα Μπάσκετ - Βόλεϊ, χρήζουν επισκευής και 

ανακατασκευής (έχουν ενταχθεί από το Δήμο στο πρόγραμμα « Αντώνης 

Τρίτσης»)   

Επίσης στο Δήμο  υπάρχουν: 

 Τα κλειστά ολυμπιακά γυμναστήρια  «Σπίτι του Στίβου» και το «Σπίτι του 

Βόλεϊ» 

Οι σχετικές αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν κατασκευαστεί σε έκταση 

ιδιοκτησίας του Δήμου Παιανίας με χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού και μέριμνα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, 

προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αρχικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 

και στη συνέχεια να αποδοθούν προς χρήση για τις ανάγκες της ΕΟΠΕ και του 

ΣΕΓΑΣ, αλλά και εν γένει για αθλητικούς σκοπούς. Έκτοτε και έως σήμερα οι 

εν λόγω αθλητικές εγκαταστάσεις κατέστησαν μη λειτουργικές, ενώ έχουν 

σημειωθεί εκτεταμένοι βανδαλισμοί, κλοπές, έλλειψης συντήρησης και 

φύλαξης των υποδομών. Κατόπιν της σύναψης συμφώνου συνεργασίας μεταξύ 

του  Περιφερειάρχη Αττικής, Γ. Πατούλη,  του Υφυπουργού Αθλητισμού Λ. 

Αυγενάκη και του  Δημάρχου Παιανίας, Ι. Μάδη, προβλέπεται  να 

ανακαινιστούν και να επαναλειτουργήσουν και πάλι, προκειμένου να τεθούν 

εκ νέου προς χρήση στις υπηρεσίες Ομοσπονδιών, Συλλόγων, Εθνικών 

ομάδων, αθλητών, αθλουμένων, των σωματείων του δήμου, και κατά συνέπεια 

θα καταστεί εφικτή η περαιτέρω αξιοποίηση από την τοπική αυτοδιοίκηση των 

εγκαταστάσεων και των χώρων γύρω από αυτές.  

 Το κλειστό γυμναστήριο  του 1ου & 2ου Γυμνασίου Παιανίας (Μπάσκετ – 

Βόλεϊ). 

Πρόκειται για σχολική  κτηριακή εγκατάσταση και χρησιμοποιείται για τις 

ανάγκες κυρίως των μαθητών των γυμνασίων τις ώρες λειτουργίας των 

σχολείων και δευτερευόντως από αθλητικούς συλλόγους που εδρεύουν στην 

Παιανία και κυρίως από τον Αθλητικό Σύλλογο « ΚΤΗΣΙΦΩΝ»  
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 

 Δημοτικό στάδιο ποδοσφαίρου Γλυκών Νερών  

(Διεύθυνση: Τέρμα Διαδόχου Παύλου, Γλυκά Νερά). Χρησιμοποιείται από τον  

Αθλητικό Όμιλο Γλυκών Νερών που ιδρύθηκε το 1977 και διατηρεί τμήματα 

ποδοσφαίρου και τμήματα Badminton. Ωστόσο, λόγω του ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος του, υπάρχουν προβλήματα νομιμοποίησης του. 

 Μεγάλο Κλειστό Γυμναστήριο 1ου Δημ. Σχολείου Γλυκών Νερών  

Χρησιμοποιείται για τις ανάγκες κυρίως των μαθητών των Δημ. σχολείου της 

ώρες λειτουργίας του  και εκτός ωρών λειτουργίας του σχολείου  κυρίως από 

τον Γυμναστικό Σύλλογο Γλυκών Νερών (ένας από τους παλαιότερους 

αθλητικούς συλλόγους των Γλυκών Νερών, που στοχεύει στην ανάπτυξη και 

διάδοση του ερασιτεχνικού αθλητισμού στα αγωνίσματα του Basket και του 

Volley), καθώς επίσης και από τον Α.Ο. Γλυκών Nερών (τμήματα Badminton). 

Ανάμεσα στο σχολείο και το κλειστό γυμναστήριο υπάρχει ένα ανοιχτό 

γηπεδάκι 5 χ 5.   

 Μικρό Κλειστό Γυμναστήριο 1ου Λυκείου Γλυκών Νερών 

Χρησιμοποιείται για τις ανάγκες κυρίως των μαθητών του 1ου Λυκείου και 1ου 

Γυμνασίου Γλυκών Νερών της ώρες λειτουργίας των σχολείων και 

δευτερευόντως από αθλητικούς συλλόγους που εδρεύουν στα Γλυκά Νερά 

κυρίως από τον Γυμναστικό Σύλλογο Γλυκών Νερών για προπονήσεις αγώνες 

Μπάσκετ και  Βόλεϊ .  

Επίσης στα Γλυκά Νερά λειτουργούν μια σειρά από ανοικτούς αθλητικούς 

χώρους οι οποίοι όμως λόγω της ιδιαιτερότητας του ιδιοκτησιακού καθεστώτος 

τους, έχουν προβλήματα νομιμοποίησης και συνεπώς πρόβλημα με την άδεια 

λειτουργίας τους : 

 Ένα ανοιχτός αθλητικός χώρος  (γηπεδάκι μπάσκετ) στην οδό Κολοκοτρώνη   

 Ένα ανοιχτός αθλητικός χώρος  (γηπεδάκι μπάσκετ) επί των οδών Κρυστάλλη 

& Μαντώ Μαυρογένους στο Φούρεσι     

 Ένας ανοιχτός αθλητικός χώρος  (γηπεδάκι μπάσκετ & τένις ) επί των οδών 
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Ηφαίστου και Ανατολής στο Φούρεσι. 

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τα ερωτηματολόγια, οι 

αθλητικές εγκαταστάσεις (κυρίως ανοικτοί αθλητικοί χώροι στις γειτονιές) δεν 

επαρκούν ενώ αρκετές από αυτές χρειάζονται συντήρηση και  οριστικοποίηση 

του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους. Επιπρόσθετα, παρόλο που  υπάρχει ευρεία  

δραστηριοποίηση αθλητικών συλλόγων οι οποίοι αξιοποιούν σε μεγάλο βαθμό 

τις υφιστάμενες δημοτικές υποδομές, γεγονός θετικό για την αθλητική 

ανάπτυξη της πόλης, οι δημοτικοί αθλητικοί χώροι δεν είναι άμεσα 

προσβάσιμοι στους πολίτες. Ένα μεγάλο μέρος των υποδομών αξιοποιούνται 

σχεδόν αποκλειστικά από τους συλλόγους με αποτέλεσμα να είναι ελάχιστες 

οι ώρες που οι αθλητικές υποδομές είναι  ελεύθερες για το κοινό. Τέλος, ο 

Δήμος θα μπορούσε να αναπτύξει σε μεγαλύτερο βαθμό δράσεις μαζικού 

αθλητισμού ώστε το κόστος συμμετοχής να είναι μικρότερο και επίσης να 

δραστηριοποιηθεί σε διαφορετικές αθλητικές δράσεις από αυτές των 

συλλόγων.  

Στο τέλος του «Στρατηγικού Σχεδιασμού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

ακολουθεί λίστα με τους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους του Δήμου 

Παιανίας (Παράρτημα 1)  
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Α6.3. Έργα Υποδομών 

Στη συνέχεια καταγράφονται τα έργα υποδομών του Δήμου που βρίσκονται σε 

εξέλιξη ή σε διαγωνιστική διαδικασία και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός 

της τρέχουσας περιόδου. 

 

Πίνακας 29: Δημόσια χρηματοδοτούμενα έργα και δομές στην περιοχή του Δήμου 

Παιανίας 

Τίτλος Δικαιούχος Προϋπολογισμός Κατάσταση 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑ-

ΘΑΡΤΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕ-

ΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΕΥΔΑΠ ΑΕ. 11.753.791 € Υλοποίηση 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 

ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑ-

ΝΙΑΣ. Β' ΦΑΣΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
11.517.500 € Υλοποίηση 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙ-

ΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙ-

ΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 5.769.120 € Υλοποίηση 

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 266.160 € Υλοποίηση 

ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ Α-

ΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ: 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 193.375 € Υλοποίηση 

Πηγή: Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ενημ. 02/2021) 
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Μέρος Β’: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ-

ΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
 

Β1. Οργανωτική Δομή 

 

Β1.1. Δήμος Παιανίας 

 

Η ισχύουσα διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου Παιανίας εγκρίθηκε με τα 

με αριθμ. 1379/2014, 3978/2017 και 1662/2019 / τευχ. Β’ ΦΕΚ.  

 

Α. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και 

περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες 

συναφούς σκοπού και αντικειμένου: 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 

1. Γενικός Γραμματέας 

2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 

3. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας και Διαφάνειας 

4. Νομική Υπηρεσία 

5. Αυτοτελές Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού 

6. Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β’: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1) Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης που περιλαμβάνει 

τα παρακάτω γραφεία:: 

α) Γραφείο Προγραμματισμού και Οργάνωσης 

β) Γραφείο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 

γ) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων 

δ) Γραφείο Απασχόλησης, Τουρισμού, Κτηνοτροφίας και Αγροτικής 
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Ανάπτυξης 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

1) Aυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς 

που περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία: 

α) Γραφείο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των 

Φύλων 

β) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας 

γ) Γραφείο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ’: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

1) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου που περιλαμβάνει 

ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: 

• Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

• Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου 

2) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου που περιλαμβάνει 

ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: 

• Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης και Ιθαγένειας 

• Γραφείο Ληξιαρχείου 

3) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας που 

περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: 

• Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

• Γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού 

• Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας 

• Γραφείο Aνταποκριτή Ο.Γ.Α. 

4) Τμήμα Κ.Ε.Π. που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: 

• Γραφείο Κ.Ε.Π. Δημοτικής Ενότητας Παιανίας 

• Γραφείο Κ.Ε.Π. Δημοτικής Ενότητας Γλυκών Νερών 
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Κάθε Γραφείο Κ.Ε.Π. περιλαμβάνει: 

− Τομέας Εξυπηρέτησης Πολιτών 

− Τομέας Εσωτερικής Ανταπόκρισης 

2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

1) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών 

• Γραφείο Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης 

• Γραφείο Λογιστηρίου 

• Γραφείο Προμηθειών και Αποθηκών 

• Γραφείο Mισθοδοσίας 

2) Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας 

• Γραφείο Εσόδων 

• Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας 

3) Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας 

• Γραφείο Εισπράξεων 

• Γραφείο Πληρωμών ενταλμάτων 

3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

1) Τμήμα Πολεοδομίας και Οικιστικής Ανάπτυξης 

• Γραφείο Ελέγχου−Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών 

• Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών 

• Γραφείο Πολεοδομικών και Χωροταξικών Εφαρμογών 

2. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών και Συγκοινωνιών 

• Γραφείο Ηλεκτροφωτισμού 

• Γραφείο Εγκαταστάσεων και Αδειοδοτήσεων 

• Γραφείο Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Σήμανσης 

3. Τμήμα Μελετών και Έργων 

• Γραφείο Μελετών και Δημοπράτησης 

• Γραφείο Εκτέλεσης και Επίβλεψης Έργων 

• Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης 

4. Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

1. Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
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• Γραφείο Περιβάλλοντος 

• Γραφείο Ενεργειακής Διαχείρισης 

• Γραφείο Σχεδιασμού και Συντήρησης Πρασίνου 

2. Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κοιμητηρίου 

• Γραφείο αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών 

• Γραφείο Κοιμητηρίου 

• Γραφείο Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων 

• Γραφείο Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων 

3. Τμήμα Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Συντήρησης Υποδομών 

• Γραφείο Ύδρευσης 

• Γραφείο Αποχέτευσης 

• Γραφείο Τεχνικών Συνεργείων 

 

Β. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα 

δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές κοινότητες της ενότητας και 

περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες 

Διευθύνσεις ή Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΑ ΓΛΥΚΑ 

ΝΕΡΑ 

1. Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 

• Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων 

• Γραφείο Ληξιαρχείου 

• Γραφείο Ανταποκριτή Ο.Γ.Α. 

2. Τμήμα Καθαριότητας–Ανακύκλωσης και Κοιμητηρίου 

• Γραφείο Αποκομιδής − Ανακύκλωσης Απορριμμάτων 

• Γραφείο Κοιμητηρίου 

3. Γραφείο Κ.Ε.Π. 

4. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών 
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5. Γραφείο Είσπραξης Οφειλών και Οικονομικών Θεμάτων 

6. Γραφείο Αδειοδοτήσεων Καταστημάτων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων 

7. Γραφείο Θεμάτων Τεχνικής Υπηρεσίας 

8. Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής 
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Διάγραμμα 50: Οργανόγραμμα Υπηρεσιών του Δήμου Παιανίας 
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Από την συγκέντρωση και την επεξεργασία των ερωτηματολόγιων που δόθηκαν 

στους προϊσταμένους και στους διευθυντές των υπηρεσιών έχουν προκύψει τα 

παρακάτω προβλήματα ως προς την λειτουργία του ΟΕΥ:   

 Αρκετά τμήματα ή γραφεία είναι ανενεργά. Ενδεικτικά αναφέρουμε το γραφείο 

περιβάλλοντος και το γραφείο ενεργειακής διαχείρισης του  Τμήματος Περιβάλλο-

ντος και Πρασίνου όπως και των γραφείων αθλητισμού και νέας γενιάς καθώς και 

της προστασίας και προαγωγής της  δημόσιας υγείας της Κοινωνικής Υπηρεσίας.  

 Κάποια τμήματα καλύπτουν αρμοδιότητες άλλων τμημάτων είτε γιατί τα  τελευταία 

είναι υποστελεχωμένα ή γιατί δεν λειτουργούν. Για παράδειγμα μέχρι πρόσφατα το 

Γραφείο Προγραμματισμού εκτελούσε τη διοικητική υποστήριξη και του Αυτοτε-

λούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και το Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Ορ-

γάνων του Δήμου καλύπτει υπηρεσίες της Δ/νσης Οικονομικών.  

 Σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρθηκαν επικαλύψεις αρμοδιοτήτων λόγω της πολυ-

πλοκότητας ενός αντικειμένου και ασαφειών στον ΟΕΥ. 

 Απουσία ή υπολειτουργία οριζόντιων (επιτελικών) τμημάτων όπως το γραφείο Προ-

γραμματισμού και Ανάπτυξης, το γραφείο Νομικού Συμβούλου, το γραφείο Πλη-

ροφορικής, κ.λ.π 

 Ανάγκη εκσυγχρονισμού του ΟΕΥ με νέα τμήματα  τα οποία θα διευκολύνουν τη 

λειτουργεία του Δήμου όπως Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, Υπηρεσίες Δόμησης και 

Πολεοδομίας, κ.λ.π   

Ο υπό διαμόρφωση και έγκριση νέος ΟΕΥ θα συμβάλει στην αντιμετώπιση 

πολλών από τα παραπάνω προβλήματα. Ωστόσο, σημαντική κρίνεται η 

ανάπτυξη συμμετοχικών διαδικασιών στο σύνολο του οργανισμού και η 

ανάπτυξη μεθόδων αξιολόγησης των διαδικασιών ώστε ο νέος ΟΕΥ να προκύψει 

τόσο από τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών όσο και από τις νέες 

σύγχρονες απαιτήσεις για ένα λειτουργικό και αποδοτικό οργανισμό.   

 

Β1.2. Συνοπτική Περιγραφή ΝΠΔΔ «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας και Παι-

δείας Δημου Παιανίας» 

Το ΝΠΔΔ «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δημου Παιανίας» 

σύμφωνα με το με αριθμ. 1534/τευχ.Β’/2011 ΦΕΚ, δημιουργήθηκε με την 
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συγχώνευσης των παρακάτω νομικών προσώπων του Δήμου: 

 «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Παιανίας» το οποίο συστάθηκε με το υπ’ αριθ. 

416/Β΄/11−4−2001 ΦΕΚ και τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. 732/Β΄/27−5−2010 ΦΕΚ. 

 «Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Παιανίας» το οποίο συστάθηκε με το υπ’ 

αριθ. 152/Β΄/1−2−2008 ΦΕΚ. 

 «Κ.Α.Π.Η. Δήμου Παιανίας» το οποίο συστάθηκε με το υπ’ αριθ. 284/Β΄/3−5−1991 ΦΕΚ 

και τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. 2483/Β΄/18−12−2009 ΦΕΚ. 

 «Α΄ Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Γλυκών Νερών» το οποίο συστάθηκε με το υπ’ 

αριθ. 1032/Β΄/14−12−1995 ΦΕΚ και τροποποιήθηκε με το 1264/Β΄/6−8−2010 ΦΕΚ. 

 «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Γλυκών Νερών» 

Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι: 

 Η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγω-

γία νηπίων και βρεφών εργαζομένων γονέων, η πολύπλευρη νοητική συναισθηματι-

κή, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, η προπαρασκευή τους για τη 

φυσική μετάβαση τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον. Επίσης η 

συνεργασία με φορείς, ιδρύματα, Πανεπιστήμια, των οποίων το αντικείμενο άπτεται 

των σκοπών και δραστηριοτήτων του Ν.Π, είτε σε τοπικό −εθνικό είτε σε διεθνές επί-

πεδο. 

 Η παροχή εξωιδρυματικής και πάσης φύσεως και μορφής ιατροκοινωνικής προστασί-

ας προς τα ηλικιωμένα άτομα της περιοχής του Δήμου Παιανίας, ώστε να παραμένουν 

στην οικογένεια και τον Δήμο. Η προστασία αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις 

ανάγκες και τις συνθήκες της περιοχής αυτής, εις εφαρμογή προγράμματος των Υ-

πουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και σε συνεργασία με το Παιανίας σαν φορέα εκτελέ-

σεως της. Ο «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Παιανίας» μπορεί 

να χρησιμοποιείται και σαν εκπαιδευτικό Κέντρο πρακτικής άσκησης σπουδαστών 

σχολών που σχετίζονται με τους τομείς δράσης του. 

 Ο προγραμματισμός Ανάπτυξη και Υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο 

πλαίσιο των κοινωνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων ελευθέρου χρόνου 

των πολιτών, που έχουν μεταξύ άλλων ως στόχο την προαγωγή της ισοτιμίας, της 

κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά. Η διοργάνωση θεματικών 

διαλέξεων εκπαίδευσης και συμβουλευτικής γονέων, εκπαιδευτικών επισκέψεων και 
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σεμιναρίων που αφορούν τους τρόπους και τα μέσα ανάπτυξης προγραμμάτων εθε-

λοντισμού και κατάρτισης του προσωπικού και στελεχών του ενιαίου φορέα. 

 

Το  ΝΠΔΔ αντιμετωπίζει μια σειρά από προβλήματα  λειτουργίας τα οποία είναι 

τα ακόλουθα :  

 Η υποστελέχωση, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και η επισφάλεια στην 

εργασία (οι περισσότεροι εργαζόμενοι είναι ορισμένου χρόνου ή μέσω κάποιου προ-

γράμματος του ΟΑΕΔ)  οδηγούν στην μη ικανοποιητική κάλυψη των αναγκών των 

ηλικιωμένων. Ειδικά στη περίπτωση του «Βοήθεια στο σπίτι» το ΝΠΔΔ δεν διαθέτει 

κατάλληλο όχημα, οδηγό, νοσηλευτή και φυσικοθεραπευτή ενώ οι δύο υπάλληλοι που 

εργάζονται στο πρόγραμμα αδυνατούν να καλύψουν και τη περιοχή των Γλυκών Νε-

ρών. Αντίστοιχα προβλήματα παρουσιάζονται στην εξυπηρέτηση των μελών των δύο 

Κ.Α.Π.Η κατ’ οίκον λόγω έλλειψης κατάλληλου οχήματος αλλά και ενός ακόμα φυσι-

κοθεραπευτή. Τέλος, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού δεν επιτρέπει την προ-

σφορά εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τα μέλη των ΚΑΠΗ όπως για παράδειγμα 

εργοθεραπεία , κατάρτιση σε θέματα χρήσης Η/Υ, ψυχολογική υποστήριξη και άλλα.  

 Ανάγκη για κατάρτιση προσωπικού σε μια σειρά από θέματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε 

τη χρήση Η/Υ και σε διοικητικά θέματα, την ενεργό γήρανση και τη πρωτοβάθμια 

υγεία, τις υπηρεσίες υγείας με χρήση ΤΠΕ, σεμινάρια πρώτων βοηθειών, κλπ.  

 Ελλείψεις σε θέματα συστημάτων πληροφορικής και εξοπλισμός ( pc, προγράμματα, 

ασφάλεια προγραμμάτων και δεδομένων, κλπ) και εξοπλισμός γραφείου 

 Ανάγκη για ανάπτυξη ΤΠΕ σε προσφερόμενες υπηρεσίες (από απλές διοικητικές 

διαδικασίες πχ. πληρωμή τροφείων έως πιο πολύπλοκες όπως για παράδειγμα υπηρε-

σίες θεραπευτικής αντιμετώπισης ασθενών)   

 Ελλείψεις σε τεχνικό εξοπλισμό (π.χ  ειδικά αυτοκίνητα, εξοπλισμός για φυσικοθε-

ραπεία και εργοθεραπεία, για προσφορά  πρώτων βοηθειών σε μέλη του ΚΑΠΗ). 

Ενδεικτικά αναφέρθηκε ότι υπάρχει ένα όχημα  που ανήκει στο ΝΠΔΔ για το πρό-

γραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» το οποίο εξυπηρετεί ταυτόχρονα και τις κοινωνικές 

υπηρεσίες και το οποίο είναι πολύ παλιό και συνεχώς στέλνεται για αποκατάσταση 

βλαβών με αποτέλεσμα να ακυρώνονται συνεχώς προγραμματισμένα ραντεβού 

και να δημιουργείται αναστάτωση και δυσαρέσκεια  στους ωφελούμενους. Επιπρο-
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σθέτως, το εν λόγω όχημα δεν έχει ράμπα για αναπηρικό αμαξίδιο και χρειάζονται 

επιπλέον άτομα στην επιβίβαση και αποβίβαση των ατόμων με κινητικά προβλή-

ματα.  

 Ανάγκη για στενότερη συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου ( πχ. διοικητική 

στήριξη, αξιοποίηση υφιστάμενου εξοπλισμού, κλπ)  

  Ακαταλληλότητα κτηρίων τόσο της στέγασης του ΝΠ όσο και του  ΚΑΠΗ Παιανίας. 

Ελλείψεις στην έγκαιρη συντήρηση και στην ασφάλεια κτηρίων. Ωστόσο η δημιουργία 

του νέου Δημαρχείου αλλά και η πρόβλεψη για κατασκευή ενός νέου ΚΑΠΗ θα βελ-

τιώσει την υφιστάμενη κατάσταση  

 Λόγω της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού, οι υφιστάμενοι βρεφονηπιακοί σταθμοί 

δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση των οικογενειών. Ωστόσο η υπό κατασκευή δύο 

νέων βρεφονηπιακών σταθμών θα βελτιώσει τις ελλείψεις στην φροντίδα και φύλαξη 

των παιδιών.  Η ανάγκη για επιπλέον βρεφονηπιακούς σταθμούς αποτυπώνεται επί-

σης και στο μεγάλο αριθμό ιδιωτικών σταθμών στη περιοχή.  

 Έλλειψη δομών κοινωνικής φροντίδας όπως ΚΗΦΙ και Κέντρα Δημιουργικής Απασχό-

λησης  

 Περιορισμένη ανάπτυξη ενεργών πολιτικής γήρανσης λόγω έλλειψης προσωπικού και 

υποδομών  

 

Β1.3. Συνοπτική Περιγραφή του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός 

Δήμου Παιανίας» 

 

Με την Αριθμ. 92/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παιανίας συστάθηκε 

το  Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία «Πολιτιστικός-Αθλητικός Οργανισμός Δήμου 

Παιανίας» (ΦΕΚ: 1534/B΄/27-6-2011) που προέκυψε από τη συγχώνευση των εξής 6 

δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ.  των πρώην δήμων Παιανίας & Γλυκών Νερών: 

1. Συγχωνευθέντα Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικής Ενότητας Παιανίας 

α) Δημοσθένειος βιβλιοθήκη  

β) Δημοσθένειος φιλαρμονική  

γ) Δημοτική χορωδία δήμου Παιανίας  

δ) Αθλητικός οργανισμός δήμου Παιανίας 
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2. Συγχωνευθέντα Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικής Ενότητας Γλυκών Νερών 

α) Πνευματικό πολιτιστικό κέντρο δήμου Γλυκών Νερών 

β) Οργανισμός άθλησης και νεολαίας δήμου Γλυκών Νερών 

 

Το ΝΠΔΔ διοικείται από ένα εντεκαμελές διοικητικό συμβούλιο (7 αιρετά μέλη - 

δημ. σύμβουλοι) και 4 μέλη - δημότες ή κάτοικοι δημότες ή κάτοικοι με ανάλογη 

επαγγελματική εμπειρία η οποία συνάδει με τον σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ ή είναι 

χρήστες των υπηρεσιών του. 

Οι σκοποί όπως αναφέρονται στο καταστατικό του περιλαμβάνουν τα κάτωθι:  

Στον τομέα του πολιτισμού 

Η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και η δημιουργία δυνατοτήτων πνευματικής 

πολιτιστικής ανόδου των δημοτών/κατοίκων, η οποία επιδιώκεται με την οργάνωση 

δράσεων πνευματικού – καλλιτεχνικού - ψυχαγωγικού  και εν γένει πολιτιστικού  

χαρακτήρα. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι κάτωθι δραστηριότητες:  

 Η δημιουργία και λειτουργία τμημάτων μουσικής-χορωδιών, θεάτρου, φιλολογικού 

ομίλου, τμήματος λαογραφίας, Τμήματος Νεολαίας, τμημάτων λαϊκών χορών και 

υποβοήθηση ερασιτεχνικών σχημάτων τοπικών συλλόγων. 

 Η οργάνωση και λειτουργία των δανειστικών  βιβλιοθηκών, των δύο ΔΕ  με βιβλία 

επιστημονικού, φιλοσοφικού, επαγγελματικού λογοτεχνικού, εθνικού θρησκειολογι-

κού κ.λπ. περιεχομένου και η διάθεση τούτων με δανεισμό προς μελέτη στους κατοί-

κους του Δήμου. 

 Η οργάνωση και λειτουργία της Δημοσθενείου Φιλαρμονικής (διδασκαλία κρουστών, 

πνευστών μουσικών οργάνων)  

 Η συγκέντρωση και προβολή λαογραφικού υλικού από τους τόπους καταγωγής των 

κατοίκων του Δήμου  για τη συνέχιση της λαϊκής παράδοσης.  

 Η προβολή κινηματογραφικών ταινιών με καλλιτεχνικό ψυχαγωγικό ή επιστημονικό 

περιεχόμενο.  

 Η διοργάνωση εκδηλώσεων για τη διατήρηση εθίμων και παραδόσεων της πατρίδας 

μας και η υποβοήθηση αντίστοιχων εκδηλώσεων των τοπικών συλλόγων του Δήμου.  
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 Η Διοργάνωση φεστιβάλ  βιβλίου,  φεστιβάλ εικαστικών τεχνών ,  θεατρικών παρα-

στάσεων, παραστάσεις παραδοσιακών – λαϊκών, σύγχρονων χορών -  χορωδιακές 

συναυλίες  ελληνικής παραδοσιακής -βυζαντινής  μουσικής  καθώς & έντεχνης μουσι-

κής (ελληνικού & ξένου ρεπερτορίου) – διοργάνωση εκθέσεων  τοπικών φορέων -  

συλλόγων,  έκδοση  βιβλίων με τραγούδια  ελληνικής δημοτικής –τοπικής παραδοσια-

κής μουσικής,  κλπ. 

 Η παροχή μουσικής ψυχαγωγίας στους κατοίκους με την διοργάνωση  συναυλιών, 

 Η διοργάνωση διαλέξεων, επιστημονικού και μορφωτικού περιεχομένου, δημοσίων 

συζητήσεων και διαλέξεων πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 

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

προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που πα-

ράγονται σε τοπικό επίπεδο.  

Στον  τομέα του Αθλητισμού: 

Η προαγωγή και διάδοση του Αθλητισμού. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού 

δύναται ιδίως,  να διαχειρίζεται,  να λειτουργεί και να συντηρεί (συνήθεις φθορές 

χρήσης) οργανωμένους δημοτικούς αθλητικούς χώρους-εγκαταστάσεις  που του 

έχουν παραχωρηθεί (γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα-γήπεδα), να διοργανώνει 

αθλητικές εκδηλώσεις και αγώνες, προγράμματα μαζικού αθλητισμού, να 

λειτουργεί τμήματα αθλητισμού και άθλησης και γενικά να ενεργεί οιαδήποτε 

αθλητική δραστηριότητα. 

Οι κύριες δράσεις του ΝΠΔΔ αφορούν :  

 Αναβίωση αθλητικών αγώνων δρόμου «ΣΚΙΑΔΕΙΑ»  προς τιμήν του επιφανή αθλητή 

δρομέα Γιάννη Σκιαδά – Χρυσού Βαλκανιονίκη και αθλητικού εκδότη των κατοχικών 

χρόνων στην Αθήνα, του οποίου η καταγωγή ήταν από την Παιανία. Η αναβίωση των 

«Σκιαδείων» είναι για τον τόπο μας ένα σπουδαίο γεγονός, γιατί επαναφέρει στις 

μνήμες όλων μια λαμπρή προσωπικότητα και προβάλει την τοπική  αθλητική ιστορία. 

 Αθλητικό πρόγραμμα « Κολύμβηση για όλους» 

Το πρόγραμμα αυτό λειτούργησε για πρώτη φορά το  2017 και  περιλαμβάνει 

εκμάθηση κολύμβησης με τη χρήση κλειστής θερμαινόμενης πισίνας, από 

εξειδικευμένους εκπαιδευτές στο άθλημα κολύμβησης (Κ.Φ.Α.) για παιδιά ηλικίας 
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4 έως 17 ετών, καθώς επίσης εκγύμναση – εκμάθηση όλων των στυλ κολύμβησης  

για ηλικίες 18  & άνω. 

 Καλοκαιρινό πρόγραμμα απασχόλησης παιδιών ηλικίας 7 έως 12 ετών (summer camp)  

Η δράση αυτή υλοποιείται και στις δύο ΔΕ  (Παιανία και Γλυκών  Νερών) και  

περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης   

εμπλουτισμένο με  αθλητικές, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για 

τριακόσια και πλέον  παιδιά ηλικίας 6 έως 13 χρόνων.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3320/05, συστάθηκαν 2 

οργανικές θέσεις ΙΔΑΧ, μια διοικητικού Δ.Ε και μια μουσικού Δ.Ε. Ωστόσο αυτές οι 

θέσεις δεν επαρκούν αν λάβουμε υπόψη το εύρος των δραστηριοτήτων του φορέα. 

Στα ερωτηματολόγια επισημάνθηκε η υποστελέχωση  γεγονός που εμποδίζει την 

καλύτερη οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων αλλά και την 

ίδια διοικητική λειτουργία του φορέα.  Ειδικότητες όπως καθηγητές φυσικής 

αγωγής, βιβλιοθηκονόμοι και διοικητικοί καταγράφονται ως άμεσες ανάγκες και 

προτείνεται ως πρόσκαιρη λύση η κάλυψη των άμεσων υπηρεσιακών αναγκών από 

το προσωπικό του οικείου Δήμου, έστω και σε επίπεδο συμβάσεων ορισμένου 

χρόνου π.χ. από τα προγράμματα απασχόλησης κοινωφελούς εργασίας. 

Επιπρόσθετα, δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι διαδικασίες έγκρισης του ΟΕΥ του 

φορέα. Παράλληλα, αναφέρθηκαν ελλείψεις  κτηριακών υποδομών (που αφορούν 

τόσο τη στέγαση του ΝΠΔΔ όσο και των πολιτιστικών δράσεων του ) καθώς και του  

κατάλληλου εξοπλισμού για την διεξαγωγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων ( δες  

υποκεφ. που αφορά τις πολιτιστικές υποδομές).   

 

Β1.4. Τακτικό Προσωπικό Δήμου Παιανίας  

Σύμφωνα με την καταγραφή του τακτικού προσωπικού , στο ΜΗΤΡΩΟ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ του Υπ. Εσωτερικών26, 

στον Δήμο Παιανίας απασχολούνται 156 άτομα των οποίων η σχέση συνεργασίας 

ποικίλει (Μόνιμοι, Αορίστου Χρόνου). Σε έναν οργανισμό του αναπτυξιακού 

                                                 
26 https://hr.apografi.gov.gr  

https://hr.apografi.gov.gr/
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μεγέθους του Δήμου Παιανίας και με τη δράση που έχει αναπτύξει σε ένα τόσο 

πλατύ εύρος δραστηριοτήτων, οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό είναι ιδιαίτερα 

έντονες. Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

στον Δήμο εργάζονται επιπλέον 19 άτομα σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις 

Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογή της αριθμ .982/2017 δικαστικής 

απόφασης και σε αναμονή έκδοσης ΦΕΚ). 

Στους επόμενους πίνακες και διαγράμματα απεικονίζεται η σύνθεση του τακτικού 

προσωπικού του Δήμου Παιανίας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία καταγραφής 

του στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου – ΥΠ.ΕΣ. (02/2020) 

εκπαιδευτικό επίπεδο.  

 
Πίνακας 30: Στοιχεία Τακτικού Προσωπικού Δήμου Παιανίας - Σύνολο Εργαζομένων 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΟΕΥ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΚΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΤΑΚΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – 

ΜΟΝΙΜΟΙ 

210 116 39 55 

ΤΑΚΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - 

ΙΔΑΧ 

(ΠΡΟΣΩΠΟΑΓΕΙΣ) 

40 40 - - 

ΣΥΝΟΛΟ 250 156 39 55 

  
62,4% 15,6% 22,0% 

Πηγή: Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου – ΥΠ.ΕΣ. 02/2020 

 

Στον παρακάτω πίνακα, είναι διακριτή η χαμηλή αναλογία των εργαζομένων 

πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με το σύνολο των εργαζομένων. 

Το 82% των απασχολούμενων ανήκουν στην κατηγορία ΔΕ και ΥΕ με τη μεγάλη 

πλειοψηφία του συνόλου των απασχολούμενων στο Δήμο να ανήκουν στην 

κατηγορία ΔΕ (47%). 

 

Πίνακας 31: Στοιχεία Τακτικού Προσωπικού Δήμου Παιανίας ανά εκπαιδευτικό επίπεδο 
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ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΟΕΥ 

 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 

ΠΕ - 

ΜΟΝΙΜΟΙ 
23 

28 11,2% 

 

13 
18 11,5% 

ΠΕ - ΙΔΑΧ 5 5 

ΤΕ - 

ΜΟΝΙΜΟΙ 
19 

21 8,4% 
9 

11 7,1% 

ΤΕ - ΙΔΑΧ 2 2 

ΔΕ - 

ΜΟΝΙΜΟΙ 
88 

104 41,6% 
57 

73 46,8% 

ΔΕ - ΙΔΑΧ 16 16 

ΥΕ - 

ΜΟΝΙΜΟΙ 
80 

97 38,8% 
37 

54 34,6% 

ΥΕ - ΙΔΑΧ 17 17 

  
250 

 
 156 

 
Πηγή: Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου – ΥΠ.ΕΣ. 02/2020 

 

 

 

Διάγραμμα 51: Ποσοστιαία Σύνθεση Προσωπικού Δήμου Παιανίας ανά Εκπαιδευτική 

Κατηγορία 

 
Πηγή: Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου – ΥΠ.ΕΣ. 02/2020 

 

 

Πίνακας 32: Στοιχεία Τακτικού Προσωπικού Δήμου Παιανίας – Κατανομή σε Διευθύνσεις 
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Οργανικές Μονάδες Δήμου Παιανίας ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

1 0,6% - 1 - - 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

11 7,1% - - 3 8 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

4 2,6% - 1 2 1 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

1 0,6% - - 1 - 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 30 19,2% 6 1 19 4 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  17 10,9% 7 3 7 - 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

77 49,4% - 1 35 41 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 13 8,3% 5 4 4 - 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2 1,3% - - 2 - 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  156   

Πηγή: Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου – ΥΠ.ΕΣ. 02/2020 
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Διάγραμμα 52: Στοιχεία Τακτικού Προσωπικού Δήμου Παιανίας – Κατανομή σε Διευ-

θύνσεις 

 
Πηγή: Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου – ΥΠ.ΕΣ. 02/2020 

 

 

Η ποσοτική παράμετρος, αναφορικά με την κάλυψη των αναγκών ως προς τη 

στελέχωση των οργανικών μονάδων, αποτελεί το πρώτο βασικό συστατικό μιας 

ολοκληρωμένης προσέγγισης στο ζήτημα της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, 

συστατικό όμως το οποίο χωρίς το ποιοτικό στοιχείο της εξειδίκευσης, 

αποδυναμώνει τη συγκεκριμένη προσέγγιση.  

Την τελευταία δεκαετία έχει γίνει κατανοητή η ανάγκη στελέχωσης 

συγκεκριμένων οργανικών θέσεων του Δήμου με εξειδικευμένο προσωπικό, τόσο 

για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού όσο και για τη διασφάλιση παροχής 

σύγχρονων ποιοτικών υπηρεσιών. 

 

Επιμόρφωση και κατάρτιση 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ, η υπηρεσιακή 

εκπαίδευση είναι δικαίωμα του υπαλλήλου. Η εκπαίδευση γίνεται με τη συμμετοχή 

του υπαλλήλου σε προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, 

μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Τα 

προγράμματα εκτελούνται στην Ελλάδα ιδίως στο πλαίσιο του Εθνικού Κέντρου 
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Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με 

τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να μεριμνά 

για την επιμόρφωση των υπαλλήλων της σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας 

τους ανεξάρτητα από την κατηγορία, τον κλάδο, την ειδικότητα και το βαθμό τους. 

Η επιμόρφωση μπορεί να είναι γενική ή να έχει τη μορφή εξειδίκευσης σε 

αντικείμενα της υπηρεσίας του υπαλλήλου. Η συμμετοχή του υπαλλήλου σε 

προγράμματα επιμόρφωσης μπορεί να ορίζεται και ως υποχρεωτική. 

 

Το τελευταίο διάστημα διαπιστώνεται ένας συνολικός ανασχεδιασμός και μια 

δραστηριοποίηση αναφορικά με τα θέματα κατάρτισης και επιμόρφωσης. Η 

δραστηριοποίηση αυτή αντανακλάται στο έντονο ενδιαφέρον από σημαντικό 

τμήμα των εργαζομένων για τα σεμινάρια που διοργανώνονται κυρίως από το 

ΕΚΔΔ αλλά και από άλλους φορείς. Οι σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις όπως 

διαμορφώνονται σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο περιβάλλον, είναι δυνατόν να 

αντιμετωπισθούν μόνο από ενημερωμένα και εξειδικευμένα, επί του αντικειμένου 

τους, στελέχη. 

Το θέμα της επιμόρφωσης κατάρτισης τέθηκε τόσο από τους εργαζόμενους όσο και 

από τα στελέχη και κατά τη διάρκεια συλλογής ερωτηματολογίων στα πλαίσια 

κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Αντίστοιχη ήταν η σημαντικότητα 

που αποδόθηκε στην προαναφερόμενη διαδικασία από τα στελέχη των υπηρεσιών, 

παρά το γεγονός ότι η κατάσταση, ως προς την παρακολούθηση αυτών των 

προγραμμάτων εμφανίζεται σαφώς βελτιωμένη με το πέρασμα των χρόνων. 

 

Σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό, από τα ερωτηματολόγια προέκυψαν τα 

παρακάτω θέματα:  

 Πολλές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες. Ειδικότερα, υπάρχουν πολλές κενές 

οργανικές θέσεις προς κάλυψη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην Διεύθυνση τεχνικών 

υπηρεσιών η οποία θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές υπηρεσίες του Δήμου όχι 

μόνο σε σχέση με το αντικείμενο της αλλά και ως προς την αναγκαιότητα της για την 

υποβολή προτάσεων και ανάρτηση ηλεκτρονικών διαγωνισμών, οι κενές οργανικές 
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θέσεις είναι 15 και μόνο 12 οι υπηρετούντες υπάλληλοι. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η 

Διεύθυνση Οικονομικών στην οποία οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί διενεργούνται και 

παρακολουθούνται μόνον από ένα υπάλληλο. Στις κοινωνικές υπηρεσίες ( Κοινωνική 

Υπηρεσία, Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κέντρο Κοινότητας) το προσωπικό ορισμένου 

χρόνου (από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ) είναι σχεδόν διπλάσιο από το μόνιμο προσωπικό.   

Κατά περιόδους προσλαμβάνεται έκτακτο προσωπικό (κοινωνικοί λειτουργοί, οδηγοί) 

καθώς το υπηρετούν προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των σταδιακά αυξανό-

μενων αναγκών και των αιτημάτων των ευπαθών ομάδων  ειδικά μετά  την οικονομι-

κή κρίση και την πανδημία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι  για την αποτελεσματικότερη 

λειτουργία της κοινωνικής υπηρεσίας είναι απαραίτητες οι παρακάτω ειδικότητες : 2 

κοινωνικοί λειτουργοί, 2 ιατρικοί επισκέπτες, 2 νοσηλευτές, 1 ψυχολόγος, 1 λογοθερα-

πευτής και 2 οικογενειακοί βοηθοί.  Τέλος, χαρακτηριστική περίπτωση υποστελέχωσης  

είναι και το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης το οποίο είναι στελεχωμένο με 

ένα μόνο υπάλληλο.   

 Η υποστελέχωση έχει ως αποτέλεσμα τη δυσκολία ανταπόκρισης των υπηρεσιών στις 

αρμοδιότητες που τους αναλογούν. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις δυσκολίες που αντιμε-

τωπίζει η  Δ/νση Οικονομικών στην παρακολούθηση του προϋπολογισμού, της μισθο-

δοσίας καθώς και στην οργάνωση και έλεγχο των διαδικασιών είσπραξης όπως επίσης 

και η Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για την αποκομιδή α-

πορριμμάτων. Επίσης στο Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ένας υπάλληλος 

είναι υπεύθυνος για μια σειρά αρμοδιοτήτων όπως προγραμματισμός, αδειοδοτήσεις, 

απασχόληση, τουρισμός, αγροτική ανάπτυξη. Στις κοινωνικές  υπηρεσίες γίνεται υπε-

ράνθρωπη προσπάθεια για να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά οι ανάγκες των πολι-

τών.  

 Επιπλέον, το μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων είναι χαμηλό με αποτέλεσμα να  

υπάρχει ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό αποφοίτων ΑΕΙ.  

 Η απουσία μιας αντικειμενικής και ουσιαστικής αξιολόγησης του προσωπικού δεν 

επιτρέπει την τοποθέτηση του κατάλληλου ανθρώπου στην κατάλληλη θέση αλλά και 

την κινητοποίηση/ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού   

 Εντοπίστηκε μεγάλη ανάγκη για κατάρτιση προσωπικού η οποία θεωρείται ότι δεν 

είναι επαρκής. Προτεραιότητα χρειάζεται να δοθεί  στην κατάρτιση σε ψηφιακές γνώ-

σεις και δεξιότητες των εργαζομένων οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την απο-
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τελεσματική χρήση ή ανάπτυξη των ΤΠΕ καθώς και σε θέματα νέας οργανωσιακής 

κουλτούρας. Κάθε Δ/νση προτάσσει εξειδικευμένες ανάγκες ανάλογα με τις αρμοδιό-

τητες της όπως για παράδειγμα επιμόρφωση και εκπαίδευση στη διαδικασία ηλεκτρο-

νικών διαγωνισμών, στο πρόγραμμα  οικονομικής διαχείρισης του Δήμου, σε θέματα 

ασφάλειας προσωπικού, συντήρησης οχημάτων, προστασίας προσωπικών δεδομένων, 

συστημάτων οργάνωσης και παρακολούθησης, συμβουλευτικής, αντιμετώπισης κρί-

σεων πολιτικές εργασιακής ένταξης, οργάνωση και λειτουργία συστήματος κοινωνι-

κής πρόνοιας, πρώτες βοήθειες, κλπ.  

 Σημαντική εξέλιξη που θα βοηθήσει στην επίλυση κάποιων από τα παραπάνω 

προβλήματα είναι η υπό διαμόρφωση  μελέτη για την τυποποίηση των διαδικασιών 

διαχειριστικής επάρκειας η οποία σε συνέργεια με την τροποποίηση του ΟΕΥ θα βελ-

τιώσει  την υφιστάμενη κατάσταση. Επιπλέον η κινητικότητα μπορεί να αποτελέσει 

ευκαιρία στο Δήμο για την προσέλκυση νέων υπαλλήλων.  

 

Αναφορικά με την οργάνωση και τις διαδικασίες λειτουργίας του οργανισμού, από 

τα ερωτηματολόγια προέκυψαν τα παρακάτω θέματα:   

 Λόγω του πολύπλοκου και μεταβαλλόμενου θεσμικού και νομικού πλαισίου, υπάρχει 

μεγάλη ανάγκη στις υπηρεσίες, ειδικά σε αυτές που έρχονται σε άμεση επαφή με τους 

πολίτες, για απλοποίηση και τυποποίηση των διαδικασιών και των εγγράφων   

 Η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών είναι δυσχερής λόγω καθυστερήσεων στην 

διακίνηση εγγραφών εξαιτίας της έλλειψης δομών διαλειτουργικότητας 

 Η ανάγκη εισαγωγής ΤΠΕ  όπως για παράδειγμα  ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, παρακο-

λούθηση χρηματικών υπολοίπων και απολογιστικών πινάκων, ηλεκτρονικές υπηρεσί-

ες προς τους πολίτες,  θα διευκολύνει τους πολίτες και θα επιταχύνει τις εσωτερικές 

διαδικασίες του οργανισμού.  

 Η απουσία στοχοθεσίας και δεικτών μέτρησης και παρακολούθησης των εσωτερικών 

διαδικασιών του Δήμου, πχ στην διαχείριση και παρακολούθηση των δαπανών, στην 

καταγραφή και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, στην αξιοποίηση των προσόντων 

του προσωπικού, στο προγραμματισμό δράσεων.  

  

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση  
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Η σημασία διείσδυσης της πληροφορικής αναφορικά με το σύγχρονο ρόλο που 

καλούνται να διαδραματίσουν οι ΟΤΑ, μπορεί να θεωρηθεί χωρίς καμία τάση 

μεγαλοποίησης ως ζωτική. Οι τάσεις της τεχνολογίας με την ώθηση του 

Διαδικτύου, των δυνατοτήτων που παρέχει η ευρυζωνικότητα αλλά και οι 

σύγχρονες εξελίξεις με την διασύνδεση ηλεκτρονικών συσκευών μέσω του Internet 

Of Things (IoT), τη διαχείριση των μεγάλων δεδομένων (Big Data και Analytics) 

αλλά και τις δυνατότητες που θα προσδώσει η τεχνολογία του 5G, αναμένεται να 

αναβαθμίσουν σημαντικά τις δυνατότητες παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, τόσο 

για τον πολίτη όσο και για τους εμπλεκόμενους (εργαζόμενους και αιρετούς) με 

τον χώρο της αυτοδιοίκησης. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες ενσωματώνονται 

ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητα του πολίτη, ο Δήμος Παιανίας στην 

προσπάθειά του να ικανοποιήσει στο μέγιστο τις απαιτήσεις των πολιτών στοχεύει 

στην περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ και τις 

πιθανές εφαρμογές τους σε ολόκληρο το φάσμα των δημοτικών υπηρεσιών. Αυτός 

ο στόχος, που αποτελεί προτεραιότητα του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου, 

υλοποιείται στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η οποία αφορά:  

 επαρκέστερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών χωρίς να απαιτείται η φυσική 

του παρουσία 

 αξιοποίηση των ΤΠΕ με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρε-

σιών από τη Δ.Δ. σε πολίτες και επιχειρήσεις σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο 

 αύξηση παραγωγικότητας και βελτίωση του εργασιακού χώρου 

 τον εκσυγχρονισμό μέσω των ΤΠΕ της εσωτερικής οργάνωσης και διοίκησης του 

Δήμου  

 το μετασχηματισμό και τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών, μέσω της 

διαλειτουργικότητας και της απλοποίησης 

 τη μείωση της γραφειοκρατίας και την οικονομία χρόνου και πόρων  

 την πληρέστερη ενημέρωση για δημοτικά θέματα και πολιτικές  

 την προώθηση της συμμετοχικότητας στη λήψη αποφάσεων  
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 τη συνεκτίμηση των δεξιοτήτων, των γνώσεων και της εμπειρογνωμοσύνης των 

πολιτών για την από κοινού διαμόρφωση πολιτικών που θα ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες και τις προσδοκίες τους 

 την προσέγγιση των πιο ευάλωτων πολιτών 

 την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας  

Συγκεκριμένα παραδείγματα αποτελούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως: τα 

ασύρματα δίκτυα wi-fi, η άμεση ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Δήμου 

μέσω της δημοτικής ηλεκτρονικής πύλης, η έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών 

μέσω της δημοτικής ηλεκτρονικής πύλης, η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων και 

εντοπισμού προβλημάτων στην περιοχή του Δήμου από τους ίδιους τους Δημότες 

κ.α., με κύρια επιδίωξη την υιοθέτηση ολοκληρωμένων πληροφοριακών δημοτικών 

υπηρεσιών σε δημότες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του 

Δήμου. 

Τα διαφορετικά επίπεδα ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως ορίζονται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά γενικότερα και τη διεθνή βιβλιογραφία παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 33: Επίπεδα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 
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Στον Δήμο Παιανίας οι βασικές υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

παρέχονται μέσω της διαδικτυακής του πύλης www.paiania.gov.gr  

 

Κρίσιμα ζητήματα δημοτικών υποδομών 

Σχετικά με τις υποδομές του Δήμου, από τα ερωτηματολόγια εντοπίστηκαν τα 

παρακάτω θέματα :   

Ένα από τα πιο βασικά προβλήματα αυτή τη στιγμή είναι η στέγαση του 

Δημαρχείου σε μισθωμένο κτήριο το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις για 

την ανάπτυξη ικανοποιητικών συνθηκών εργασίας των εργαζομένων ( μη 

επαρκής φωτισμός και αερισμός, στενότητα χώρου, μη επαρκής χώρος για την 

εναπόθεση του εξοπλισμού, κλπ). Οι κοινωνικές υπηρεσίες οι οποίες 

στεγάζονται σε διαφορετικό χώρο, σε σχετικά μικρή απόσταση από το 

Δημαρχείο παρουσιάζουν αντίστοιχα προβλήματα.  Ο χώρος που στεγάζονται 

οι υπηρεσίες (μισθωμένο κτίριο) δεν είναι λειτουργικός και δεν επαρκεί ώστε 

να μπορούν να γίνονται οι συνεδρίες των Κοινωνικών Λειτουργών και του 

Ψυχολόγου. Επίσης η διαρρύθμιση του υφιστάμενου κτιρίου το καθιστά μη 

λειτουργικό και για το διοικητικό προσωπικό. 

 Παράλληλα, ένα θέμα που απαιτεί μεγαλύτερη ανάλυση είναι ο βαθμός αποκέντρω-

σης των υπηρεσιών στο σύνολο του Δήμου, ειδικά των κοινωνικών υπηρεσιών. Ωστόσο 

η κατασκευή νέου κτηρίου για την εγκατάσταση του Δημαρχείου στην περιοχή της 

Παλαιοπαναγιάς του Δήμου Παιανίας θα λύσει το  υπάρχον κτηριακό πρόβλημα.   

 Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός χρειάζεται ανανέωση και συντήρηση ώστε ο 

Δήμος να αποκτήσει αυτονομία και να ελαχιστοποιήσει την εξάρτησή του από εξωτε-

ρικούς συνεργάτες. Ενδεικτικά αναφέρουμε την ανάγκη για τη δημιουργία ηλεκτρο-

λογείου αυτοκινήτων, ειδικών αυτοκινήτων για το καθαρισμό οικοπέδων και κοπής 

δέντρων, κλπ. Ωστόσο γίνονται συνεχείς προσπάθειες για την ανανέωση του εξοπλι-

σμού για παράδειγμα με την πρόσφατη προμήθεια οχημάτων καθαριότητας με leasing 

ή με την υποβολή προτάσεων για την χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Τρίτσης.  

Ο ηλεκτρονικός  εξοπλισμός χρειάζεται επίσης ανανέωση. Προβλήματα 

εντοπίστηκαν στην λειτουργία του δικτύου (έλλειψη σήματος wifi στη 

http://www.paiania.gov.gr/
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διαδικτυακή επικοινωνία και εργασία), στην λειτουργία των υφιστάμενων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, στη λειτουργία και ανανέωση των 

προγραμμάτων όπως επίσης και στα θέματα ασφάλειας των ηλεκτρονικών 

δεδομένων.  

Η αναβάθμιση των  ηλεκτρονικών υποδομών και η εισαγωγή των ΤΠΕ θα 

συμβάλει τόσο στην ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας εσωτερικά του Δήμου 

όσο και στην καλύτερη (on line) εξυπηρέτηση των πολιτών.  



 

  

 

162 Μέρος Β’: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

 

 

Β1.5. Διαδημοτικές Συνεργασίες 

Η Διαδημοτική συνεργασία εμπλέκει έναν αριθμό τοπικών Αρχών (συνήθως 

όμορων) που ενώνουν τις δυνάμεις τους, με στόχο να αναπτύξουν και να 

διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τις δημόσιες υπηρεσίες και τις υποδομές και να 

ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των χρηστών, 

παρέχοντας καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες και ενισχύοντας την τοπική 

ανάπτυξη.  

Η Διαδημοτική συνεργασία αφορά συνήθως σε οριζόντιες μορφές συνεργασίας 

μεταξύ Αρχών που ανήκουν στο ίδιο επίπεδο διακυβέρνησης. Ωστόσο, δεν 

αποκλείει κάθετους δεσμούς ανάμεσα σε Αρχές ενός επιπέδου και Όργανα ή 

Αρχές από υψηλότερα επίπεδα διακυβέρνησης, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο. 

 

Μοντέλα Διαδημοτικής Συνεργασίας 

Η Διαδημοτική Συνεργασία μπορεί να λάβει τις εξής μορφές:  

 

1. Σύνδεσμοι ΟΤΑ 

Αποτελούν Ν.Π.Δ.Δ., τα οποία συστήνονται είτε από δύο ή περισσότερους Δήμους 

(άρθρο 245 Ν. 3463/2006), είτε από ένα ή περισσότερους Δήμους και από την 

Περιφέρεια στην οποία έχουν την έδρα τους οι Δήμοι αυτοί (άρθρο 105 Ν. 

3852/2010). Σκοπός των Συνδέσμων είναι η εκτέλεση έργων ή η παροχή 

συγκεκριμένων υπηρεσιών, ή η άσκηση αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. που τους 

συνέστησαν, ή ο σχεδιασμός και η κατάρτιση προγραμμάτων και μεθόδων για την 

ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου τους. 

Ο νομοθέτης είναι δυνατόν να προβλέψει την ανάληψη ορισμένης δραστηριότητας 

που αφορά σε περισσότερους Ο.Τ.Α. υπό συγκεκριμένη μορφή Συνδέσμου, όπως οι 

Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.), ο οποίος πλέον προβλέπεται 

για κάθε Περιφέρεια (άρθρο 104 παρ. 4 Ν. 3852/2010), ή εν γένει από Ν.Π.Δ.Δ., τα 
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οποία οργανώνονται κάθε φορά κατά ιδιαίτερο τρόπο. 

 

2. Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες Ο.Τ.Α. 

Οι Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες συστήνονται από περισσότερους φορείς της 

Τ.Α. (που έχουν την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου), αλλά και γενικότερα 

από φορείς του Δημόσιου Τομέα. Βασικός τους στόχος είναι η επιχειρηματική και η 

οικονομική ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος και η εφαρμογή σχετικών 

πολιτικών στον ευρύτερο Διαδημοτικό χώρο.  

 

3. Δίκτυα ΟΤΑ 

Ο Ν. 3852/2010 προβλέπει τη δυνατότητα σύστασης δικτύων από δύο ή 

περισσότερους Δήμους ή και Περιφέρειες με κοινά χαρακτηριστικά (άρθρο 101). Οι 

ενώσεις αυτές των Ο.Τ.Α. λειτουργούν, εκ του νόμου, με τη μορφή αστικής 

εταιρείας βάσει των ειδικότερων προβλέψεων του καταστατικού τους.  

 

4. Προγραμματικές Συμβάσεις 

Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 αναφέρει τις ρυθμίσεις για τη δυνατότητα σύναψης 

προγραμματικών συμβάσεων από τους Ο.Τ.Α. ή και λοιπούς φορείς της Τ.Α. 

μεταξύ τους ή και με φορείς του Δημόσιου Τομέα, για τη μελέτη και εκτέλεση 

έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή 

υπηρεσιών κάθε είδους. Ουσιαστικά, πρόκειται για συμβάσεις συνεργασίας και 

συντονισμού των δράσεων των ανωτέρω φορέων, οι οποίες κινούνται στο πεδίο του 

δημοσίου δικαίου.  

 

5. Συμβάσεις Διαδημοτικής ή Διαβαθμιδικής Συνεργασίας 

Ο Ν. 3852/2010 (άρθρο 99) ορίζει ότι Δήμοι της ίδιας Περιφέρειας ή όμοροι Δήμοι 

μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις, με τις οποίες αναλαμβάνουν την 

άσκηση αρμοδιότητας για λογαριασμό τους ή την υποστήριξη της άσκησής της 

(π.χ. αρμοδιότητες Πολεοδομίας). Ταυτόσημη ρύθμιση περιέχει και η παράγραφος 
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2 του ίδιου άρθρου σε σχέση με συμβάσεις που συνάπτουν Δήμοι της ίδιας 

Περιφέρειας με την οικεία Περιφέρεια. 

 

6. Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Ο Ν. 4674/2020 ορίζει ότι οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι 

ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δημοσίου 

συμφέροντος, συμπράττουν από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της 

αναπτυξιακής πολιτικής σε δημοτικό, διαδημοτικό, περιφερειακό ή ευρύτερο χώρο, 

ανάλογα με τις καταστατικές τους προβλέψεις και έχουν ως σκοπό ιδίως την 

επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών 

τους, την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και 

των περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών 

κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης. Για την 

επίτευξη των σκοπών τους, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί αναλαμβάνουν την 

εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, αξιοποιούν χρηματοδοτικά εργαλεία και 

διαχειρίζονται αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα, 

χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους. 

 

Η Συμμετοχή του Δήμου Παιανίας σε Διαδημοτικές Συνεργασίες 

Ο Δήμος Παιανίας ως τμήμα του ευρύτερου μητροπολιτικού κέντρου, στο πλαίσια 

σχεδιασμού και υλοποίησης υπερτοπικών πολιτικών συμμετέχει σε μια σειρά από 

διαδημοτικούς φορείς με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 

υπερτοπικών ζητημάτων αλλά και θεμάτων εξειδικευμένου χαρακτήρα μέσα από 

τη συλλογική δράση.  Οι φορείς στους οποίους ο Δήμος Παιανίας συμμετέχει είναι 

οι εξής: 

 

 ΣΠΑΥ (Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού) 

Ο Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού – Σ.Π.Α.Υ. ιδρύθηκε το 1992, με 

σκοπό την προστασία του οικοσυστήματος του Υμηττού και την ανάπτυξή του ως 
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πνεύμονα πρασίνου. Για την εκπλήρωση των σκοπών του ο Σ.Π.Α.Υ. εκτελεί μια 

σειρά δράσεων όπως εργασίες απομάκρυνσης χόρτων, σκουπιδιών και κάθε 

εύφλεκτης ύλης, συντηρήσεις συστημάτων πυρόσβεσης, συντηρήσεις και 

καθαρισμούς δασικών οδών, επισκευές πυροφυλακίων και παρατηρητηρίων, 

εθελοντικές αναδασώσεις και πληθώρα δράσεων περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης για τον Υμηττό. 

Ο Σ.Π.Α.Υ. είναι ο μεγαλύτερος Σύνδεσμος σκοπού της Χώρας και απαρτίζεται από 

11 όμορους δήμους που βρίσκονται γύρω από τον Υμηττό. 

 

 ΕΔΣΝΑ (Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής) 

Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής συστάθηκε με την με 

αρ.52546/16-12-2011 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών σύμφωνα με την 

πρόβλεψη του άρθρου 211 του Ν. 3852/2010 Καλλικράτης περί Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων Περιφέρειας Αττικής. Αποτελεί καθολικό διάδοχο της προγενέστερης 

μορφής του Συνδέσμου, του ΕΣΔΚΝΑ. Η ουσιώδης τροποποίηση που υπήρξε στη 

σύσταση του ήταν ότι μετατράπηκε σε διαβαθμιδικό, εκπροσωπούνται δηλαδή 

πλέον σε αυτόν και α' και ο β' βαθμός αυτοδιοίκησης. Η συνύπαρξη αυτή 

αποτυπώνεται στη σύνθεση των συλλογικών του οργάνων, του Διοικητικού 

Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η προσωρινή αποθήκευση, η επεξεργασία, η 

μεταφόρτωση, η ανακύκλωση και η εν γένει αξιοποίηση και διάθεση των στερεών 

αποβλήτων, η λειτουργία σχετικών εγκαταστάσεων, η κατασκευή μονάδων 

επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και η αποκατάσταση υφισταμένων χώρων 

εναπόθεσης (ΧΑΔΑ) εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής. 

 

 ΠΕΔΑ (Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής) 

Η Π.Ε.Δ.Α. είναι το συλλογικό όργανο εκπροσώπησης των 66 Δήμων του 

Λεκανοπεδίου Αττικής. Η σύσταση, η οργάνωση, τα όργανα διοίκησης και 

γενικότερα η λειτουργία της ΠΕΔΑ προκύπτουν από το άρθρο 282 του Ν. 1832/2010 
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και το Π.Δ. 75/2011, όπως έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. Η ΠΕΔΑ είναι 

το θεσμικό όργανο συλλογικής έκφρασης της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στην 

Περιφέρεια Αττικής και έχει ως βασικό σκοπό την εκπροσώπηση και οργανωμένη 

συνεργασία μεταξύ των Δήμων της Περιφέρειας. Οι σκοποί  της ΠΕΔ προκύπτουν 

και  από το άρθρο 1 του Π.Δ. 75/2011. 

 

 ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος ) 

Η Κ.Ε.Δ.Ε. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο εποπτεύεται από τον 

Υπουργό Εσωτερικών (παρ. 9 άρθρο 282 ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την 

παρ. 11 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011). Η Κ.Ε.Δ.Ε. αποτελεί το επίσημο συλλογικό 

όργανο έκφρασης της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Χώρας. 
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Β2. Χρηματοοικονομική Αποτύπωση  

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) αποτελούν μία κατηγορία 

οικονομικών μονάδων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά : 

 Παρέχουν υπηρεσίες και κατασκευάζουν υποδομές που χαρακτηρίζονται ως τοπικά 

δημόσια αγαθά, τα οποία δεν είναι δυνατό να παραχθούν σε ικανοποιητικές ποσό-

τητες ή και με την ανάλογη ποιότητα από την αγορά, ούτε μπορούν να τιμολογη-

θούν με τις κλασσικές μεθόδους του ιδιωτικού τομέα.  

 Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, όπως οι επιχειρήσεις.  

 Αποτελούν φορείς άσκησης δημόσιας εξουσίας σε τοπικό επίπεδο.  

Οι οικονομικοί τους στόχοι επικεντρώνονται κατά συνέπεια σε τρεις κατευθύνσεις:  

1) στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (παραγωγή τοπικών δημόσιων αγαθών) με 

το χαμηλότερο δυνατό κόστος, με βάση ορισμένα πρότυπα ποιότητας,  

2) στην εξεύρεση σταθερών και μόνιμων εσόδων που επιτρέπουν την εφαρμογή 

προγραμματικών διαδικασιών. 

3) στην εξασφάλιση πλεονάσματος για να επιτευχθεί η υλοποίηση 

μεσοπρόθεσμων αναπτυξιακών στόχων. 

Η ανάλυση της οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών του Δήμου Παιανίας 

βασίστηκε στους απολογισμούς και τις οικονομικές καταστάσεις του 2017, του 2018 

και του 2019. 

Στους απολογισμούς εσόδων - εξόδων των τριών τελευταίων ετών καταγράφονται 

τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τις προτεραιότητες και επιλογές της 

Δημοτικής Αρχής, την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου και γενικά τις 

δραστηριότητες του. 

 

Β2.1. Μεθοδολογία Οικονομικής Ανάλυσης  

Ο νέος τύπος προϋπολογισμού / απολογισμού που ισχύει από το 2005 διαιρείται σε 

δύο μέρη. Το Μέρος Ι περιλαμβάνει τα έσοδα και το Μέρος II τις δαπάνες, μαζί με 

το αποθεματικό. 

ΕΣΟΔΑ 
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Τα έσοδα ταξινομούνται σε έξι κύριες ομάδες, με κριτήριο την προέλευσή τους, οι 

οποίες υποδιαιρούνται σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εσόδου με βάση το 

δεκαδικό σύστημα :  

➢ Τακτικά έσοδα 

Στα Τακτικά έσοδα περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι γενικοί λογαριασμοί.  

01- Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία.  

02- Πρόσοδοι από κινητή περιουσία.  

03- Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (έσοδα ανά υπηρεσία).  

04- Έσοδα και λοιπά τέλη δικαιώματα και Π.Υ.  

05- Φόροι και εισφορές.  

06- Έσοδα από επιχορηγήσεις και λειτουργικές δαπάνες.  

07- Λοιπά τακτικά έσοδα. 

➢ Έκτακτα έσοδα  

Στα Έκτακτα έσοδα περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι γενικοί λογαριασμοί.  

11- Εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας.  

12- Επιχορηγήσεις έκτακτες και λειτουργικές δαπάνες.  

13- Επιχορηγήσεις για επενδύσεις.  

14- Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες.  

15- Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα.  

16- Λοιπά έκτακτα έσοδα.  

➢ Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.), που βεβαιώνονται για πρώτη 

φορά  

Στα έσοδα Π.Ο.Ε περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι γενικοί λογαριασμοί.  

21- Έσοδα Π.Ο.Ε. τακτικά.  

22- Έσοδα Π.Ο.Ε. έκτακτα.  

➢ Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (εισπρακτέα υπόλοιπα από 

βεβαιωθέντα κατά το παρελθόν τακτικά και έκτακτα έσοδα) Περιλαμβάνονται οι 

ακόλουθοι λογαριασμοί.  

31- Εισπράξεις από δάνεια.  
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32- Εισπράξεις απαιτήσεων Π.Ο.Ε.  

➢ Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων 

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι γενικοί λογαριασμοί.  

41- Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων.  

42- Επιστροφές χρημάτων  

➢ Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης Περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι 

γενικοί λογαριασμοί.  

51- Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων.  

 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

Οι δαπάνες ταξινομούνται σε τέσσερις κύριες ομάδες για κάθε μία εκ των 

υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος (π.χ. οικονομικές διοικητικές υπηρεσίες, 

υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και άλλες) και ακολουθούν την ίδια 

μεθοδολογία υποδιαίρεσης σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Για 

κάθε υπηρεσία εμφανίζονται οι ακόλουθες δαπάνες.  

➢ Λειτουργικές δαπάνες χρήσης, έξοδα χρήσης (κωδικός 6) Στις λειτουργικές 

δαπάνες περιλαμβάνονται.  

60- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.  

61- Αμοιβές αιρετών και τρίτων.  

62- Παροχές τρίτων.  

63- Φόροι τέλη. 

64- Γενικά έξοδα.  

65- Πληρωμές για εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης. 66- Δαπάνες προμήθειας 

αναλωσίμων.  

67- Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, παραχωρήσεις, 

παροχές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, δωρεές.  

68- Λοιπά έξοδα  

➢ Επενδύσεις (κωδικός 7)  

71 - Κτίρια, απαλλοτριώσεις, πάγια  
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73- Έργα.  

74- Μελέτες πειραματικές εργασίες και έρευνες.  

75- Τίτλοι πάγιας επένδυσης.  

Επιπλέον εκτός των εξόδων ανά υπηρεσία η ταξινόμηση των δαπανών 

περιλαμβάνει και τις ακόλουθες κατηγορίες.  

➢ Πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. - λοιπές αποδόσεις - προβλέψεις (κωδικός 8)  

81- Πληρωμές ΠΟΕ.  

82- Λοιπές αποδόσεις. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα συγκριτικά οικονομικά στοιχεία του Δήμου 

Παιανίας όσον αφορά στα οικονομικά έτη 2017 έως 2019. Οι απολογισμοί 

αποτυπώνουν τις οικονομικές δραστηριότητες και συναλλαγές του Δήμου, αφού 

έχουν ενσωματώσει τις θεσμικές και νομοθετικές αλλαγές που έχουν μεσολαβήσει 

τα τελευταία χρόνια και επιπλέον έχουν υιοθετήσει σύγχρονες λογιστικές 

προδιαγραφές. Η ανάλυση τους παρέχει συγκεκριμένη εικόνα των προτεραιοτήτων 

και λειτουργιών του. 

Β2.2. Ανάλυση Εσόδων Δήμου Παιανίας  

Ακολούθως παρουσιάζεται ο πίνακας των εισπραχθέντων εσόδων του Δήμου 

Παιανίας για τις διαχειριστικές χρήσεις 2017 έως 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία τα 

οποία αντλήθηκαν από τους απολογισμούς των εσόδων του Δήμου. 

 

Πίνακας 34: Εισπραχθέντα έσοδα του Δήμου Παιανίας για την διαχειριστική χρήση 2017 
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ΕΤΟΣ 2017 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

    ΕΤΟΣ 2017 ΕΤΟΣ 2017 

K.A ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΑ  ΣΕ  € 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 

ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 7.528.418,33 41,42% 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 892.030,99 4,91% 

2 
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 

(Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 
1.554.590,68 8,55% 

3 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 

Π.Ο.Ε. 
537.618,07 2,96% 

4 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 
1.658.637,25 9,12% 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6.005.792,3 33,04% 

  

  Σύνολο εισπραχθέντων  18.177.087,62   

Πηγή: Δήμος Παιανίας, Απολογισμός Εσόδων 2017 

 

Πίνακας 35: Εισπραχθέντα έσοδα του Δήμου Παιανίας για την διαχειριστική χρήση 2018 

ΕΤΟΣ 2018 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

    ΕΤΟΣ 2018 ΕΤΟΣ 2018 

K.A ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΑ  ΣΕ  € 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 

ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 7.614.968,39 43,00% 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 731.353,14 4,13% 

2 
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 

(Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 
1.151.427,79 6,50% 

3 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 

Π.Ο.Ε. 
938.903,35 5,30% 

4 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 
1.789.504,61 10,11% 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5.482.630,65 30,96% 

  

  Σύνολο εισπραχθέντων  17.708.787,93   

Πηγή: Δήμος Παιανίας, Απολογισμός Εσόδων 2018 

 

Πίνακας 36: Εισπραχθέντα έσοδα του Δήμου Παιανίας για την διαχειριστική χρήση 2019 
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ΕΤΟΣ 2019 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

    ΕΤΟΣ 2019 ΕΤΟΣ 2019 

K.A ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΑ  ΣΕ  € 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 

ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 7.856.018,40 43,46% 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 750.573,96 4,15% 

2 
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 

(Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 
1.551.263,13 8,58% 

3 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 

Π.Ο.Ε. 
832.565,45 4,61% 

4 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 
1.996.123,00 11,04% 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5.088.738,43 28,15% 

  

  Σύνολο εισπραχθέντων  18.075.282,37   

Πηγή: Δήμος Παιανίας, Απολογισμός Εσόδων 2019 

 

Διάγραμμα 53: Εξέλιξη εισπραχθέντων εσόδων Δήμου Παιανίας 2017-2019 

 
Πηγή: Δήμος Παιανίας, Απολογισμοί Εσόδων 2017 - 2019 
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Διάγραμμα 54: Ποσοστό συμμετοχής κάθε κατηγορίας εσόδων στο σύνολο 

Πηγή: Δήμος Παιανίας, Απολογισμοί Εσόδων 2017 - 2019 
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Β2.3. Ανάλυση Εξόδων Δήμου Παιανίας 

Η κατάσταση του Δήμου ως προς τα έξοδα αποτυπώνεται στους παρακάτω 

πίνακες όπου παρουσιάζονται αναλυτικά τα πληρωθέντα έξοδα στην τριετία 2017 

έως 2019 και η αναλογία τους ως προς τα συνολικά έξοδα. 

 

Πίνακας 37: Πληρωθέντα έξοδα του Δήμου Παιανίας για την διαχειριστική χρήση 2017 

ΕΤΟΣ 2017 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΑ  ΣΕ  € 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 

ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10.372.103,75 76,51% 

60  Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.794.044,53 27,99% 

61  Αμοιβές αιρετών και τρίτων 641.594,89 4,73% 

62  Παροχές τρίτων 2.589.137,20 19,10% 

63  Φόροι τέλη 138.406,24 1,02% 

64  Λοιπά Γενικά έξοδα 464.361,98 3,43% 

65  Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως 51.435,83 0,38% 

66  Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 438.796,06 3,24% 

67  Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2.219.941,95 16,38% 

68  Λοιπά έξοδα 34.385,07 0,25% 

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 946.628,10 6,98% 

71 
 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 

παγίων 
267.625,64 1,97% 

73  Έργα 518.512,07 3,82% 

74 
 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 
160.490,39 1,18% 

75 
 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε 

επιχειρήσεις) 
0,00 0,00% 

8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.237.559,76 16,51% 

81  Πληρωμές Π.Ο.Ε. 509.770,13 3,76% 

82  Αποδόσεις 1.727.789,63 12,75% 

83  Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00% 

85 

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 

βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού 

έτους 

0,00 0,00% 

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00% 

91  Αποθεματικό 0,00 0,00% 

 
  Σύνολο πληρωθέντων  13.556.291,61 

 
Πηγή: Δήμος Παιανίας, Απολογισμός Εξόδων 2017 
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Πίνακας 38: Πληρωθέντα έξοδα του Δήμου Παιανίας για την διαχειριστική χρήση 2018 

ΕΤΟΣ 2018 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΑ  ΣΕ  € 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 

ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10.250.824,27 80,40% 

60  Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.116.919,60 32,29% 

61  Αμοιβές αιρετών και τρίτων 477.076,92 3,74% 

62  Παροχές τρίτων 2.377.820,18 18,65% 

63  Φόροι τέλη 68.431,91 0,54% 

64  Λοιπά Γενικά έξοδα 528.981,91 4,15% 

65  Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως 53.780,43 0,42% 

66  Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 339.142,37 2,66% 

67  Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2.263.472,00 17,75% 

68  Λοιπά έξοδα 25.198,95 0,20% 

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 279.416,35 2,19% 

71 
 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 

παγίων 
150.160,83 1,18% 

73  Έργα 38.133,66 0,30% 

74 
 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 
91.121,86 0,71% 

75 
 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε 

επιχειρήσεις) 
0,00 0,00% 

8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.219.078,04 17,41% 

81  Πληρωμές Π.Ο.Ε. 487.179,91 3,82% 

82  Αποδόσεις 1.731.898,13 13,58% 

83  Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00% 

85 

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 

βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού 

έτους 

0,00 0,00% 

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00% 

91  Αποθεματικό 0,00 0,00% 

 
  Σύνολο πληρωθέντων  12.749.318,66 

 
Πηγή: Δήμος Παιανίας, Απολογισμός Εξόδων 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 39: Πληρωθέντα έξοδα του Δήμου Παιανίας για την διαχειριστική χρήση 2019 
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ΕΤΟΣ 2018 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΑ  ΣΕ  € 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 

ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10.655.291,21 79,63% 

60  Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.011.106,74 29,98% 

61  Αμοιβές αιρετών και τρίτων 640.605,24 4,79% 

62  Παροχές τρίτων 2.407.016,74 17,99% 

63  Φόροι τέλη 83.443,21 0,62% 

64  Λοιπά Γενικά έξοδα 382.178,42 2,86% 

65  Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως 55.221,89 0,41% 

66  Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 408.524,49 3,05% 

67  Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2.667.194,48 19,93% 

68  Λοιπά έξοδα 0,00 0,00% 

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 316.942,58 2,37% 

71 
 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 

παγίων 
163.965,13 1,23% 

73  Έργα 150.617,45 1,13% 

74 
 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 
2.360,00 0,02% 

75 
 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε 

επιχειρήσεις) 
0,00 0,00% 

8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.408.202,37 18,00% 

81  Πληρωμές Π.Ο.Ε. 565.985,23 4,23% 

82  Αποδόσεις 1.842.217,14 13,77% 

83  Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00% 

85 

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 

βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού 

έτους 

0,00 0,00% 

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00% 

91  Αποθεματικό 0,00 0,00% 

 
  Σύνολο πληρωθέντων  13.380.436,16 

 
Πηγή: Δήμος Παιανίας, Απολογισμός Εξόδων 2019 
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Διάγραμμα 55: Εξέλιξη πληρωθέντων εξόδων Δήμου Παιανίας 2017-2019 

 
Πηγή: Δήμος Παιανίας, Απολογισμός Εξόδων 2017 - 2019 

 

 
Διάγραμμα 56: Ποσοστό συμμετοχής κάθε κατηγορίας εσόδων στο σύνολο 2017-2019 

 
Πηγή: Δήμος Παιανίας, Απολογισμός Εξόδων 2017 – 2019 
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Β3. Πηγές Χρηματοδότησης 

Οι βασικές πηγές των εσόδων των ΟΤΑ είναι η κρατική επιχορήγηση, οι τοπικοί 

φόροι, τα τέλη, δικαιώματα και εισφορές, τα έσοδα από επιχειρηματική δράση, από 

τη δημοτική περιουσία και από δανεισμό.  

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αποτελούν βασική πηγή χρηματοδότησης των δαπανών 

της τοπικής αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα και διεθνώς, ενέχοντας θετικά και 

αρνητικά σημεία. Από την μία, στα αρνητικά, δεν επιτρέπουν τον μακροπρόθεσμο 

προγραμματισμό των δράσεων των Δήμων, διότι δεν έχουν σταθερή ροή. Δεν 

συμβάλλουν ουσιαστικά στην ευαισθητοποίηση των δημοτών απέναντι στις 

τοπικές προκλήσεις και συντηρούν τη σχέση εξάρτησης με την κεντρική διοίκηση. 

Από την άλλη, στα θετικά, αμβλύνουν τις δημοσιονομικές ανισότητες μεταξύ των 

ΟΤΑ, εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο παρεχόμενων δημοσίων αγαθών/ 

υπηρεσιών και διορθώνουν τις ενδεχόμενες εξωτερικές επιδράσεις από τις 

αναπτυξιακές ανισότητες.  

Με δεδομένο ότι τα έσοδα και οι επιχορηγήσεις των Δήμων είναι περιορισμένα, 

καλούνται οι τοπικές διοικήσεις να έχουν μια πολύ καλή γνώση των δυνητικών 

πηγών εύρεσης ή διεκδίκησης χρηματοδοτήσεων, ώστε να είναι σε θέση να 

σχεδιάζουν και υλοποιούν τις απαραίτητες αναπτυξιακές δράσεις. 

Εκτός από την κρατική χρηματοδότηση, οι ΟΤΑ μπορούν να αξιοποιήσουν μια 

σειρά από αναπτυξιακά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και εργαλεία, αλλά 

και ν’ αξιοποιήσουν δυνατότητες συνεργασιών. Τα έργα και οι δράσεις τοπικής 

ανάπτυξης των Δήμων χρειάζονται και χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορεί να 

προέρχονται από τις ακόλουθες πηγές : 

- από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) που έχει λάβει 

πλέον τη μορφή του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) 2021–2025, 

- από τα ειδικά προγράμματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως είναι το 

Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», 

- από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021–2027 (τόσο από τα 
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Τομεακά όσο και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα), καθώς και 

από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021–2027, 

- Τα προετοιμαζόμενα Προγράμματα του «Ταμείου Ανάκαμψης» 2021–2024. 

Σε όλα τα Προγράμματα αυτά είναι σκόπιμο να διασφαλιστούν διακριτές 

κατηγορίες δράσης με δικαιούχους τους Δήμους, ο συνολικός προϋπολογισμός των 

οποίων θα πρέπει να υπερβαίνει τα 7 δισ. ευρώ, ώστε να δημιουργηθεί ουσιαστικά 

ένα «οριζόντιο» Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμμετοχή των 

Δήμων στο νέο ΕΣΠΑ 2021–2027, συγκρότησε ειδική Επιτροπή ΕΣΠΑ και έχει 

υπογράψει Προγραμματική Συμφωνία με την ΕΕΤΑΑ για την υποστήριξη της 

ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ στον σχεδιασμό των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 

και των Δήμων στην προετοιμασία τους και την ωρίμανση των έργων τους. 

Στη συνέχεια παρατίθενται το σύνολο των διαθέσιμων προγραμμάτων. Η επιλογή 

των χρηματοδοτικών εργαλείων που θ’ αξιοποιηθούν συνδέεται με το στρατηγικό 

σχέδιο, την ετοιμότητα των υπηρεσιών, καθώς και την πολιτική βούληση των 

οργάνων λήψης των αποφάσεων. 

 

Β3.1. Κρατικός Προϋπολογισμός 2021 – ΟΤΑ Α’ Βαθμού  

Ειδικά για την Τακτική Χρηματοδότηση,  ο Κρατικός Προϋπολογισμός 2021, 

σύμφωνα με τις θέσεις της ΚΕΔΕ27  , παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά : 

Μειωμένες κατά 214 εκ. ευρώ εμφανίζονται  οι κρατικές επιχορηγήσεις προς τους 

δήμους για το 2021 σύμφωνα με τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 

 

Διάγραμμα 57: Επιχορηγήσεις Κρατικού Προϋπολογισμού  προς ΟΤΑ Α’ Βαθμού (2020 – 

2021) 

                                                 
27 https://kedke.gr/meion-214-ek-evro-stin-kratiki-epichorigisi-ton-dimon-kai-pleonasma-80-ek-evro-

provlepei-o-kratikos-proypologismos-ti-zita-i-kede/ 
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Πηγή : Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος 

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την ανάλυση που έχει κάνει η Επιτροπή 

Οικονομικών των ΟΤΑ της ΚΕΔΕ, το 2020 η κρατική επιχορήγηση ανέρχεται στα 

2.960 εκ. ευρώ, ενώ το 2021 προβλέπεται στα 2.764 εκ. ευρώ, με  μηδενική πρόβλεψη 

για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών και με επίσης μηδενική πρόβλεψη για 

δαπάνες κορονοϊού. 

Η εξήγηση που υπάρχει στην εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού 

2021 για τις μειωμένες μεταβιβάσεις είναι: «Οι μεταβιβάσεις από τον Τακτικό 

Προϋπολογισμό εμφανίζονται μειωμένες, λόγω μη σχετικής πρόβλεψης για 

συνέπειες της πανδημίας και για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς 

τρίτους». 

 

Εφαρμογή Ν. 3852/2010 

Ωστόσο και φέτος ακολουθείται η «πεπατημένη» και μεταφράζεται κατά βούληση 

και σε βάρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης η εφαρμογή του Ν.3852/2010. 

 

Πίνακας 40: Μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥΠΕΣ προς ΟΤΑ Α΄ και Β’ Βαθ-

μού (2020 – 2021) 
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Πηγή : Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος 

 

Όπως προκύπτει και από τους πίνακες της Εισηγητικής Έκθεσης του Κρατικού 

Προϋπολογισμού 2021, ενώ τα έσοδα του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και 

Νομικών Προσώπων προβλέπεται να αυξηθούν, το 2021, κατά 1.065 εκ. ευρώ οι 

αντίστοιχοι ΚΑΠ δεν λαμβάνουν ούτε ένα ευρώ αύξηση. Αντίστοιχα, το ποσό της 

αύξησης  των ΚΑΠ των δήμων λόγω της προβλεπόμενης αύξησης των 

φορολογικών εσόδων του ΦΠΑ έπρεπε να ανέλθει στα 296 εκατ. ευρώ και στον 

Κρατικό Προϋπολογισμό 2021, προβλέπεται αύξηση των ΚΑΠ κατά 57 εκατ. ευρώ. 

Σημειώνεται, ότι και φέτος και για μία ακόμη χρονιά στα έσοδα των ΚΑΠ δεν 

έχουν συνυπολογιστεί τα φορολογικά έσοδα από Παρελθόντα Οικονομικά Έτη. 

 

Παρακρατηθέντα 

Επίσης καμία αναφορά δεν  υπάρχει για απόδοση στους δήμους της νέας γενιάς 

παρακρατηθέντων. Η συζήτηση για το θέμα έχει επανέλθει δριμύτερη στους 

κόλπους της Αυτοδιοίκησης, και αυτό όχι τυχαία, καθώς υπολογίζεται ότι από το 

2010 μέχρι σήμερα, η μη απόδοση θεσμοθετημένων πόρων στους δήμους ανέρχεται 

σε αρκετά δις ευρώ. Επιπλέον μετά τη μεγάλη χρηματοδοτική αφαίμαξη που 

υπέστησαν τα έσοδα των δήμων (πάνω από 60%) στην περίοδο των μνημονίων,  

τώρα προστίθενται  και οι απώλειες εσόδων και οι αυξημένες δαπάνες λόγω της 

πανδημίας. 
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Ελλείμματα Πλεονάσματα 

Παρόλα αυτά, ο Κρατικός Προϋπολογισμός επιμένει και φέτος σε άτοπες 

προβλέψεις για πλεονάσματα στα οικονομικά των δήμων. Μάλιστα ενώ στο 

Προσχέδιο υπήρχε πρόβλεψη η Τοπική Αυτοδιοίκηση να παρουσιάσει ελλείμματα 

ύψους 100 εκ. ευρώ,  στον Κρατικό Προϋπολογισμό που κατατέθηκε στη Βουλή, 

προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει 80 εκ. ευρώ πλεόνασμα. 

Σημειώνεται ότι με την αναστολή ισχύος του Προγράμματος Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης, λόγω της πανδημίας,  η Γενική Κυβέρνηση θα παρουσιάσει, το 2020, 

συνολικό πρωτογενές έλλειμμα 11.141 εκ. ευρώ και το 2021, 6.591 εκ. ευρώ. 

Αντιθέτως οι δήμοι παρά  τις συνεχείς χρηματοδοτικές αφαιμάξεις καλούνται και 

πάλι να παρουσιάζουν  πλεόνασμα 80 εκ. ευρώ. 

 

Η πορεία του Π.Δ.Ε. 

Η πορεία του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είναι καθοδική, από όπου 

χρηματοδοτούνται τα τεχνικά προγράμματα των δήμων. Όπως προκύπτει και από 

τον παραπάνω πίνακα ιδιαίτερα ασθενείς εμφανίζονται οι Εθνικοί πόροι του ΠΔΕ 

από 2021 εκ, ευρώ, μειώνονται στα 750 εκ. ευρώ. 

 

Δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας 

Στην εισηγητική έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2021 σε σχέση με την 

μείωση στις δαπάνες της κοινωνικής πρόνοιας των δήμων, που εμφανίστηκε στο 

Προσχέδιο αναφέρει: «Σημειώνεται ότι η μείωση των κοινωνικών παροχών 

οφείλεται αποκλειστικά στην χρηματοδότηση εντός του 2020 ποσού ύψους 74 

εκατομμυρίων ευρώ της δαπάνης για τη δράση «εναρμόνιση επαγγελματικής και 

οικογενειακής ζωής» από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, αντί του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων. Για την ορθή αποτύπωση του αποτελέσματος της γενικής 

Κυβέρνησης το ανωτέρω ποσό εμφανίστηκε στα έσοδα των μεταβιβάσεων από τον 

Τακτικό Προϋπολογισμό και στις δαπάνες στην κατηγορία των προνοιακών 
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παροχών για το 2020, διαδικασία η οποία δεν επαναλαμβάνεται το 2021, καθώς από 

το σχολικό έτος 2020-2021 το σύνολο του προϋπολογισμού της εν λόγω δράσης, το 

οποίο είναι αυξημένο,  χρηματοδοτείται όπως τα προηγούμενα χρόνια από το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων». 

 

Β3.2. ΕΣΠΑ 2014 - 2020 

Το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 την παρούσα χρονική περίοδο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και 

η αξιοποίηση - απορρόφηση των οικονομικών πόρων των Ευρωπαϊκών  

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) αναμένεται να συμβάλει 

σημαντικά στις τοπικές επενδύσεις. Ωστόσο η εκδήλωση της πανδημίας CΟVΙD-19 

έχει αντίκτυπο στις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κλάδου.  Όπως αναφέρθηκε, 

στην Ελλάδα, η πανδημία COVID-19 έχει ήδη επηρεάσει τις επιδόσεις της 

οικονομίας. Οι οικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, απαιτούν τη λήψη 

μέτρων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την τόνωση της 

ανταγωνιστικότητας ιδιαίτερα των ΜΜΕ. Η στήριξη της επιχειρηματικότητας σε 

ένα ήδη δυσμενές περιβάλλον λόγω της μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης στην 

οποία προστίθεται η  παρατεταμένη διάρκεια της πανδημίας, προϋποθέτει ένα 

στοχευμένο συνδυασμό δράσεων για τη διασφάλιση της ρευστότητας και την 

πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, με επίκεντρο τις ΜΜΕ ώστε αυτές 

να μπορέσουν να ανακάμψουν.  

Στο πλαίσιο αυτό, τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020 πραγματοποιήθηκε  

αναθεώρηση των ΕΠ 2014 – 2020 με στόχο να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες τα 

πανδημίας COVID-19 στην ελληνική οικονομία μέσω της χρηματοδότησης 

δράσεων στήριξης της επιχειρηματικότητας. Η ανάγκη αυτή, απαιτεί στοχευμένη 

μεταφορά πόρων από τα 13 ΠΕΠ και το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ στο ΕΠ ΕΠΑΝΕΚ, 

συνολικού ποσού 1.137.157.152 € ενωσιακής συνδρομής.  

Οι πόροι αυτοί, θα κατευθυνθούν στην επενδυτική προτεραιότητα 3c «Στήριξη της 

δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη 

προϊόντων και υπηρεσιών» (Άξονες Προτεραιότητας 01/ 01Σ) του ΕΠΑΝΕΚ και θα 
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χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση δράσεων όπως η σύσταση Ταμείου 

Εγγυοδοσίας, η επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων ΜΜΕ, η υποστήριξη 

κεφαλαίου κίνησης στις ΜΜΕ με τη μορφή επιχορηγήσεων κλπ. 

Επιπλέον, λόγω των αναγκών που έχουν προκύψει στον τομέα της υγείας,   

συμπεριελήφθη στο ΕΠ δράση για την ενίσχυση των δομών υγείας για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στην υγεία του πληθυσμού. 

Ειδικά για τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 είναι κρίσιμο να 

επιταχυνθεί η υλοποίηση των έργων, δράσεων ή προγραμμάτων που ήδη έχουν 

ενταχθεί στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων καθώς αναμένεται το 

Α’ Εξάμηνο του 2021 να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης και απένταξης των 

έργων που παρουσιάζουν καθυστερήσεις.  

Σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των διαθέσιμων πόρων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, 

τα επόμενα γραφήματα παρουσιάζεται η πρόοδος στα οικονομικά στοιχεία των 

Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014 - 

2020 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής28 :   

                                                 
28 https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/GR# 
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Διάγραμμα 58: Απορρόφηση ΕΣΠΑ 2014 - 2020  

 

Planned / Προγραμματισμός: Συνολικός προϋπολογισμός των ΕΠ 

Decided /  Αποφάσεις Ένταξης : Χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται σε ενταγμένα 

έργα / προγράμματα 

Spend / Δαπάνες: Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες που  αφορούν σε ενταγμένα  έργα / 

προγράμματα 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

Διάγραμμα 59: Απορροφητικότητα ΕΠ Αττικής 2014 – 2020  

 

 



 

  

 

186 Μέρος Β’: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Β3.3. Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»   

Σκοπός του Προγράμματος29 

Βασικός σκοπός του νέου προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης της 

αυτοδιοίκησης με το συμβολικό όνομα «Αντώνης Τρίτσης» είναι η εφαρμογή ενός 

ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού αναπτυξιακής προοπτικής και 

κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω των φορέων της αυτοδιοίκησης. Η δημιουργία του 

Αναπτυξιακού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» έχει την δυνατότητα να 

προσφέρει πολύ σημαντικές λύσεις, ιδιαίτερα στον τομέα των Τοπικών Δημοσίων 

Επενδύσεων, οι οποίες κινδυνεύουν να πληγούν από τον περιορισμό του ΠΔΕ, 

παρά τα εμφανή πλεονεκτήματα τους στην ανάκαμψη και στην αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων της κρίσης. 

Στόχοι του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» 

• η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των βασικών υποδομών των ΟΤΑ α΄ και β΄ 

βαθμού των Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, με στόχο 

τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ασφάλεια και ποιότητα ζωής των πολιτών, 

• η επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, η εξομάλυνση των 

συνεπειών της κρίσης εξαιτίας του κορωνοϊού, η προστασία της δημόσιας υγείας 

και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής οικονομίας, 

• η εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης 

και ειδικότερα η στήριξη των δομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, 

• η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στη σχέση της 

τοπικής αυτοδιοίκησης με τον πολίτη με στόχο την εμπέδωση της έννοιας του 

ψηφιακού πολιτισμού, 

• η ενίσχυση της ανταπόκρισης της διοίκησης στους τομείς αρμοδιότητας της 

τοπικής αυτοδιοίκησης με τη συνεχή ενσωμάτωση νέων αναγκών και απαιτήσεων 

και ο εκσυγχρονισμός του θεσμού της πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο. 

                                                 
29 https://eyde.ypes.gr/ 
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Άξονες του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» 

1. Πολιτική προστασία (απόκτηση εξοπλισμού και μέσων και ενίσχυση της 

διοικητικής ικανότητας για την αποτελεσματική εκτέλεση των ανατιθέμενων 

καθηκόντων), προστασία της δημόσιας υγείας και ιδίως δράσεις προστασίας του 

πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, δράσεις 

τεχνικής βοήθειας των δικαιούχων για την εφαρμογή του Προγράμματος. 

2. ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου, των 

οικισμών (κατασκευή απαραίτητων έργων υποδομής, προστασία αδέσποτων κ.ά. 

καθώς και ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και ανταπόκρισης των ΟΤΑ), 

3. περιβάλλον (βιώσιμη ανάπτυξη με έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, 

δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, δράσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

διαχείριση υδάτων, υγρών και στερεών αποβλήτων κ.α.), 

4. ψηφιακή σύγκλιση [τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), 

εφαρμογές διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things), έξυπνες ψηφιακές 

τεχνολογίες, με εφαρμογή στην τοπική διοικητική πρακτική και την 

καθημερινότητα των πολιτών και στόχο τον μετασχηματισμό των πόλεων σε 

«έξυπνες πόλεις»], 

5. κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη (δράσεις κοινωνικής συνοχής για την 

αποτελεσματική εφαρμογή  προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και 

αλληλεγγύης για όλους τους πολίτες καθώς και  

6. ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με βασική στόχευση 

την άρση ή τον μετριασμό του κοινωνικού αποκλεισμού), 

7. παιδεία, πολιτισμός, τουρισμός και αθλητισμός (όπως ανέγερση σχολείων, 

αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας, εναλλακτικός τουρισμός κ.ά.) 

Χρηματοδοτούμενες δράσεις :  

Οι στόχοι του Προγράμματος υλοποιούνται μέσω  

• μελετών για την ωρίμανση πράξεων του παρόντος προγράμματος, καθώς και 

της τρέχουσας και της επόμενης προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ,  

• κατασκευής τεχνικών έργων,  
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• της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών με αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό 

πρόσημο,  

• οποιαδήποτε άλλης πρόσφορης δράσης στους τομείς αρμοδιότητας των ΟΤΑ 

Α’ και Β΄ βαθμού, των Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, 

όπως ενδεικτικά: περιβάλλον, απασχόληση, ποιότητα ζωής και εύρυθμη 

λειτουργία των πόλεων και των οικισμών, ανακύκλωση, πολιτική προστασία, 

δημόσια υγεία, κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, παιδεία, πολιτισμός, 

αθλητισμός.  

Προϋπολογισμός :   

2.500.000.000 ευρώ (χρήματα τα οποία προέρχονται από δανεισμό από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

(Ε.Τ.Ε.Π.) 

 

Β3.4. Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»   

Σκοπός του Προγράμματος30 είναι η χρηματοδότηση των έργων, προμηθειών, 

υπηρεσιών και μελετών των δήμων. .Βασικοί στόχοι του Προγράμματος 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» είναι: 

α) Η ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης 

β) Η βελτίωση των υποδομών 

γ) Η αύξηση της απασχόλησης 

δ) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δήμων 

Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος είναι η περίοδος 2018-2022, με 

δυνατότητα παράτασης. 

Οι άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» είναι: 

α) Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος, ήτοι: κατασκευή, βελτίωση 

και συντήρηση έργων τεχνικών υποδομών, προστασίας του περιβάλλοντος και 

αναβάθμισης της ποιότητας ζωής, χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω και 

προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων. 

                                                 
30 https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/programma-filodimos-2 
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β) Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων, ήτοι 

κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση διοικητικών, κοινωνικών, αθλητικών και 

πολιτιστικών υποδομών και χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω. 

Πόροι του Προγράμματος 

Η χρηματοδότηση των έργων που εντάσσονται στο «Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

πραγματοποιείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη 

ΣΑΕ-055 και τον ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 με προϋπολογισμό τριακόσια 

εκατομμύρια (300.000.000)€. 

 

Β3.5. Πράσινο Ταμείο  

Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της 

προστασίας του περιβάλλοντος  με την διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και 

χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και 

ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, 

η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και η εξυπηρέτηση του 

δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος. 

Το Πράσινο Ταμείο μπορεί να χρηματοδοτεί προγράμματα που καταρτίζονται από 

το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή άλλα 

Υπουργεία και τους εποπτευόμενους οργανισμούς τους,  αποκεντρωμένες γενικές 

διοικήσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα του ευρύτερου 

δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

1256/1982, και σωματεία ή άλλης μορφής ενώσεις νομικών και φυσικών προσώπων, 

τα οποία στοχεύουν σύμφωνα με τους καταστατικούς τους σκοπούς στην 

προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος.  

Στις αρμοδιότητες του Πράσινου Ταμείου ανήκουν ιδίως: 

• Η παρακολούθηση της είσπραξης, ο έλεγχος και η διασφάλιση της απόδοσης 

των Πράσινων Πόρων, σύμφωνα με τις οικείες σχετικές διατάξεις. 

• Η διαμόρφωση προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση μέτρων και δράσεων 

προστασίας, αναβάθμισης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος μέσα στο 
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πλαίσιο της περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής. 

• Η αξιολόγηση και επιλογή των προτάσεων και των προς χρηματοδότηση 

προγραμμάτων, η παρακολούθηση και η διασφάλιση της υλοποίησής τους. 

• Η επεξεργασία, κατάρτιση και εισήγηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής των γενικών κριτηρίων ένταξης και επιλογής 

προγραμμάτων. 

• Η εισήγηση των μέτρων, δράσεων και προγραμμάτων στον Υπουργό 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

• Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για την επιλογή των επιμέρους 

φορέων υλοποίησης των παραπάνω δράσεων και η συμφωνία με αυτούς για τους 

όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης των δράσεων αυτών από τους 

Πράσινους Πόρους. 

• Η παρακολούθηση υλοποίησης των παραπάνω συμφωνιών από τους φορείς 

υλοποίησης και της χρηματοδότησής τους από τους Πράσινους Πόρους, η σχετική 

ενημέρωση της Στρατηγικής Επιτροπής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

• Η διαμόρφωση προτάσεων και η εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και στη Στρατηγική Επιτροπή 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής σχετικά με την καλύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων 

πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής. 

• Η τήρηση δημόσιας βάσης δεδομένων με τη νομοθεσία που διέπει τους 

Πράσινους Πόρους. 

• Η οργάνωση και παρακολούθηση των προγραμμάτων και των δράσεων και η 

δημοσιότητά τους, καθώς και η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων για την εκτέλεσή τους. 

• Η εξεύρεση συμπληρωματικών πηγών χρηματοδότησης από δημόσιους ή 

ιδιωτικούς φορείς και η διενέργεια κάθε πράξης που είναι απαραίτητη για την 

εξασφάλιση χρηματικών πόρων από οποιαδήποτε πηγή, όπως αποδοχή των 

δωρεών, επιχορηγήσεων και εισφορών τρίτων. 
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• Η κατάρτιση και δημοσίευση ετήσιου οικονομικού απολογισμού των 

Πράσινων Πόρων. 

• Η ανάθεση σε τρίτους κάθε είδους υποστηρικτικών μελετών και 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, για τη βέλτιστη προετοιμασία και διαχείριση των 

χρηματοδοτικών προγραμμάτων και ειδικότερα για το σχεδιασμό, την αξιολόγηση 

και την ένταξη δράσεων, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής των 

δράσεων και των προγραμμάτων συνολικά, καθώς και για την υποστήριξη της 

Στρατηγικής Επιτροπής Περιβαλλοντικής Πολιτικής ύστερα από αίτημα αυτής. 

• Η επιδότηση, επιχορήγηση, χρηματοδότηση και δανειοδότηση οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 

οργανισμών κοινής ωφέλειας ή άλλων οργανισμών ή υπηρεσιών του δημόσιου και 

του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α' 65), για την εφαρμογή προγραμμάτων και την 

εκτέλεση έργων και η χρηματοδότηση της εκτέλεσης έργων από αυτά. 

• Η με οποιοδήποτε τρόπο χρηματοδότηση νομικών προσώπων τα οποία 

εποπτεύονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής ή άλλα Υπουργεία και έχουν ως ειδικότερο σκοπό την υλοποίηση 

δράσεων και παρεμβάσεων που αποβλέπουν στην ανάδειξη και την προστασία του 

φυσικού ή του οικιστικού περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής 

• Η εξειδίκευση της δομής και των προδιαγραφών σχεδιασμού των 

χρηματοδοτικών προγραμμάτων, των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής καθώς 

και των διαδικασιών διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου της 

εφαρμογής τους. 

 

Β3.6. Το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 (ΠΔΠ) 

Στις 2 Μαΐου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρότασή της για το νέο 

Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 (ΠΔΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

αντίστοιχα στις 29 Μαΐου 2018 ανακοίνωσε την πρότασή της για την Πολιτική 
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Συνοχής και τους Κανονισμούς των Ταμείων της νέας προγραμματικής περιόδου 

2021-2027 εγκαινιάζοντας επισήμως την περίοδο διαπραγμάτευσης. 

Οι στρατηγικοί στόχοι της ΕΕ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 

συνοψίζονται στους τρεις παρακάτω άξονες: 

• Σημαντική μείωση της περιττής διοικητικής επιβάρυνσης για τους 

δικαιούχους και τους φορείς διαχείρισης. 

• Αύξηση της ευελιξίας για την προσαρμογή των στόχων και των πόρων των 

προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές των περιστάσεων. 

• Καλύτερη ευθυγράμμιση των προγραμμάτων με τις προτεραιότητες της ΕΕ 

και αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους. 

Η εξειδίκευση της παραπάνω στρατηγικής οδήγησε στη διατύπωση 5 θεματικών 

στόχων. Υπενθυμίζεται ότι την προγραμματική περίοδο 2014-2020 οι αντίστοιχοι 

θεματικοί στόχοι ήταν 11. Η πολιτική μείωσης, απλούστευσης και σαφήνειας 

οδήγησε στους παρακάτω στόχους πολιτικής: 

• Μια εξυπνότερη Ευρώπη — καινοτόμος και έξυπνος οικονομικός 

μετασχηματισμός. 

• Μια πιο «πράσινη» Ευρώπη, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. 

• Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη — κινητικότητα και περιφερειακές 

διασυνδέσεις ΤΠΕ. 

• Μια πιο κοινωνική Ευρώπη — υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 

κοινωνικών δικαιωμάτων.  

• Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της — βιώσιμη και ολοκληρωμένη 

ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, χάρη σε τοπικές 

πρωτοβουλίες. 

Ουσιαστική διαφορά σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο (ΕΣΠΑ 2014 – 2020) 

αποτελεί το γεγονός ότι η χωρική ανάπτυξη μετατρέπεται σε έναν διακριτό Στόχο 

Πολιτικής «Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες». Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική 

συνοχής στηρίζει διακριτά τις αναπτυξιακές στρατηγικές που καταρτίζονται σε 

τοπικό επίπεδο και ενισχύει τον ρόλο των τοπικών αρχών. 
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Παράλληλα, ενισχύεται περαιτέρω η αστική διάσταση της πολιτικής για τη 

συνοχή, καθώς το 6% των πόρων του ΕΤΠΑ (έναντι 5% στην τρέχουσα 

προγραμματική περίοδο) διατίθεται για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, ενώ δίνεται 

και η δυνατότητα για την κατάρτιση ενός νέου προγράμματος δικτύωσης και 

ανάπτυξης ικανοτήτων για τις αστικές αρχές, η Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία 

οι πόροι για την οποία διαχειρίζονται άμεσα από την Ε.Ε.. Σημαντική διαφορά με 

την τρέχουσα περίοδο αποτελεί το γεγονός ότι η ενίσχυση της θεσμικής 

ικανότητας (Θεματικός Στόχος 11 της τρέχουσας περιόδου) δεν αποτελεί πλέον 

διακριτό στόχο αλλά υποστηρίζεται εν μέρει στο πλαίσιο άλλων Στόχων Πολιτικής.  

Η πολιτική συνοχής εξακολουθεί να επενδύει σε όλες τις Περιφέρειες, 

λαμβάνοντας πάντα ως βάση τις 3 κατηγορίες. Οι κατηγορίες Περιφερειών που 

διαμορφώνονται είναι: 

• Λιγότερο ανεπτυγμένες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ <75% του μέσου ευρωπαϊκού 

όρου), 

• σε μετάβαση (κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ 75% και 100%) και 

• Περισσότερο ανεπτυγμένες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ > 100%). 

Με βάση την παραπάνω κατηγοριοποίηση και τα επίσημα περιφερειακά στοιχεία 

των ετών 2012-2014, στην Ελλάδα οι Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου 

συμπεριλαμβάνονται στις Περιφέρειες σε μετάβαση, ενώ οι υπόλοιπες 11 στις 

Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες. 

Αντίστοιχα, τα ποσοστά συγχρηματοδότησης ανάλογα με την κατηγορία των 

περιφερειών (εξαίρεση τα προγράμματα Interreg) διαμορφώνονται σύμφωνα με 

την πρόταση της Επιτροπής κατ’ ανώτατο όριο σε : 

• 70% για λιγότερο ανεπτυγμένες 

• 55% για περιφέρειες σε μετάβαση 

• 40% για περισσότερο ανεπτυγμένες 

• Ειδικά για τους άξονες Κοινωνικής καινοτομίας του ΕΚΤ+ το ποσοστό 

συγχρηματοδότησης είναι 95% 

• Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για το Ταμείο Συνοχής στο επίπεδο κάθε 
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προτεραιότητας δεν είναι υψηλότερο από 70 %. 

• Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τα προγράμματα Interreg δεν πρέπει να 

είναι υψηλότερο από 70 %. 

• Τα μέτρα τεχνικής βοήθειας που εκτελούνται με πρωτοβουλία της Επιτροπής 

ή εξ ονόματός της μπορούν να χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 100 %. 

Παρατηρούμε ότι σε όλους τους νέους θεματικούς στόχους υπάρχει ενδιαφέρον για 

την ΤΑ. Η εξειδίκευση τους μάλιστα, όσο έχει προχωρήσει αυτή την εποχή, 

δημιουργεί ή αναμένεται να δημιουργήσει μεγάλες ευκαιρίες για τους δήμους. Στη 

νέα προγραμματική περίοδο οι πόλεις θεωρούνται ως μηχανές παραγωγής 

ανάπτυξης και καινοτομίας αλλά ταυτόχρονα γίνεται αντιληπτό ότι 

αντιμετωπίζουν πιεστικές προκλήσεις, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, η ανεργία, 

ο κοινωνικός αποκλεισμός κα. 

Αναφέρονται ενδεικτικά: 

Στον Θεματικό Στόχο 1 - Μια εξυπνότερη Ευρώπη, προβλέπεται πχ η 

χρηματοδότηση δια-περιφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία, που μπορεί να 

παράσχει δυνατότητες στους Ελληνικούς ΟΤΑ να συνεργαστούν και να 

περιορίσουν την απόσταση που τους χωρίζει, σε αυτό τον τομέα, από τους 

Ευρωπαίους ομολόγους τους, εντασσόμενοι οργανικά σε Διευρωπαϊκά δίκτυα και 

αξιακές αλυσίδες (Θεματικός Στόχος 1) 

Στον Θεματικό Στόχο 2 - Μια πιο «πράσινη» Ευρώπη, αποτελεί προτεραιότητα 

της ΤΑ και για τα νέα δεδομένα, στον τομέα αυτόν. 

Στον Θεματικό Στόχο 4 - Μια πιο κοινωνική Ευρώπη, η κοινωνική πολιτική 

αποτελεί προνομιακό χώρο της ΤΑ. Η ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των 

Ελληνικών δήμων στον τομέα αυτόν ίσως αποτελέσει έμπρακτη απάντηση στις 

πολιτικές συγκεντρωτισμού. 

Αυτός όμως, ο θεματικός στόχος, που αποτελεί το ξεκάθαρο «γήπεδο» της ΤΑ είναι 

ο Θεματικός Στόχος 5 - Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, καθώς η ΕΕ 

θα υποστηρίζει περαιτέρω στρατηγικές ανάπτυξης, υπό τοπική καθοδήγηση, στο 

επίπεδο που βρίσκεται πλησιέστερα στους πολίτες. 
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Το νέο πλαίσιο στηρίζεται επίσης στη συνέχιση της προσέγγισης «Τοπική 

Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων», δηλαδή το σχεδιασμό 

στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης από ομάδες στις οποίες συμμετέχουν οι τοπικές 

αρχές, η κοινωνία των πολιτών και επιχειρηματικοί εταίροι. 

Όλα τα παραπάνω μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το πλαίσιο της νέας 

προγραμματικής περιόδου παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης του, από την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

 

Β3.7. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης-ΕΠΑ  

Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ)31 βασίζεται στην Εθνική Αναπτυξιακή 

Στρατηγική και έχει ως στόχο την αποτύπωση του εθνικού μεσοπρόθεσμου 

αναπτυξιακού προγραμματισμού μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των 

εθνικών επενδυτικών πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 

Το ΕΠΑ εισάγει: 

1. τη θεσμική και ουσιαστική κατοχύρωση του αυτόνομου προγραμματισμού του 

εθνικού σκέλους του ΠΔΕ, 

2. τη μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και την υπαγωγή των έργων σε στρατηγικούς 

στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες, 

3. την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, μέσα από το οποίο 

τα έργα και τα προγράμματα θα παρακολουθούνται, θα ελέγχονται και θα 

αξιολογούνται ως προς την επίτευξη των αποτελεσμάτων τους. 

 

Το ΕΠΑ είναι ένα σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή και περιλαμβάνει τα 

Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ και ΠΠΑ), που 

καταρτίζονται από τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες αντίστοιχα και εξειδικεύουν 

τους στόχους του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού και τα Ειδικά 

Προγράμματα αναπτυξιακών/επενδυτικών παρεμβάσεων, με χωρική ή τομεακή 

αναφορά, για την αντιμετώπιση ειδικών τομεακών ή περιφερειακών αναγκών και 

                                                 
31 http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2019/11/PAROUSIASH-EPA-.pdf 
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την αξιοποίηση αναπτυξιακών ευκαιριών. 

Ο προγραμματικός σχεδιασμός του ΕΠΑ είναι πενταετούς διάρκειας. 

Η πρώτη Προγραμματική Περίοδος του ΕΠΑ αρχίζει την 01/01/2021.
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Μέρος Γ’: SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙ-

ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 

Γ1. Αξιολόγηση Εξωτερικού Περιβάλλοντος του Δήμου 

 

Η αναλυτική μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου 

Παιανίας επιτρέπει τη συνολική διεξαγωγή συμπερασμάτων τόσο σχετικά με το 

εξωτερικό όσο και με το εσωτερικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης. Το πιο 

διαδεδομένο εργαλείο για τη συγκεκριμένη μορφή ανάλυσης είναι η ανάλυση 

SWOT, η οποία αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού 

για την ανάλυση του περιβάλλοντος μίας περιοχής, συμβάλλοντας στην καλύτερη 

κατανόηση των χαρακτηριστικών της, για τον σχεδιασμό πολιτικών και την 

επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Στο στάδιο της ανάλυσης της υφιστάμενης 

κατάστασης της περιοχής μελέτης, η μέθοδος SWOT χρησιμεύει στην ανάδειξη των 

δυνατών (Strengths) και αδύνατων (Weaknesses) σημείων της, καθώς και στην 

επισήμανση των ευκαιριών (Opportunities) αλλά και των απειλών (Threats) που 

απορρέουν για την περιοχή από τις εξελίξεις του ευρύτερου περιβάλλοντος, στο 

οποίο αυτή εντάσσεται. Τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της περιοχής αφορούν 

το εσωτερικό της περιβάλλον, ενώ αντίθετα οι ευκαιρίες και οι απειλές συνδέονται 

με το εξωτερικό της περιβάλλον. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μελέτης αυτό 

γίνεται για τους τομείς οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης 

του Δήμου Παιανίας.  

Η συμβολή του προαναφερόμενου εργαλείου έγκειται στη χάραξη και την 

εφαρμογή πολιτικών, οι οποίες θα διαφυλάξουν, θα προστατεύσουν και θα 

εγγυηθούν την συνέχιση της ανάπτυξης υπό το πρίσμα της αειφορίας και της 

περιβαλλοντικής προστασίας, μιας και μεγάλο μέρος των φυσικών πόρων της 

περιοχής βρίσκεται σε κατάσταση μη αξιοποίησης και υποβάθμισης.  

Με άλλα λόγια τα εν λόγω ζητήματα είναι ο σημαντικές Δυνατότητες και 

Ευκαιρίες που θα πρέπει να αξιοποιήσει ο Δήμος προκειμένου να αντιμετωπίσει τα 
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Προβλήματα και τους Περιορισμούς. 

Στο πλαίσιο του παρόντος που αποτελεί τμήμα της Α Φάσης του Έργου 

πραγματοποιήθηκε σύνθεση στο πλαίσιο της ανάλυσης SWOT για κάθε έναν από 

τους θεματικούς τομείς της υφιστάμενης κατάστασης του Εξωτερικού 

Περιβάλλοντος του Δήμου με παράλληλη καταγραφή των κρίσιμων ζητημάτων 

που αντιμετωπίζει η πόλη τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση που 

προηγήθηκε στο πλαίσιο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Μέσα από την 

ανάλυση των προβλημάτων και των δυνατοτήτων που έχουν αναδειχθεί μέχρι 

τώρα αλλά και των περιορισμών και των ευκαιριών που εντοπίζονται μέσα από 

την ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων, προκύπτουν τα σημαντικά κρίσιμα 

ζητήματα του Δήμου, τα οποία η Δημοτική Αρχή καλείται να αντιμετωπίσει κατά 

την επόμενη περίοδο. 

 

Γ1.1. Θεματικός Τομέας: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

Ενότητα:  Φυσικό Περιβάλλον, Οικιστικό Περιβάλλον, Τεχνικές Υποδομές 

Δυνατότητες - Ευκαιρίες Προβλήματα -  Περιορισμοί 

 Άμεση γειτνίαση με το κέντρο της 

Περιφέρειας αλλά και με παραθαλάσσιες 

περιοχές : Πρόσβαση στην Αττική Οδό, στην 

Περιφερειακή Υμηττού, στον Προαστιακό 

Σιδηρόδρομο και στο Αττικό Μετρό με την 

στάση "Παιανία - Κάντζα" 

 Ο Δήμος βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με 

μεγάλους σταθμούς εμπορευματικών και ε-

πιβατικών μεταφορών όπως, ο Διεθνής Αερο-

λιμένας Αθηνών και τα λιμάνια Ραφήνας και 

Λαυρίου 

 Παραμένει πόλος έλξης και μία από τις 

αναπτυσσόμενες περιοχές μόνιμης κατοικίας 

και επαγγελματικής  δραστηριότητας στην 

Περιφέρεια Αττικής. Η σημαντική 

πληθυσμιακή αύξηση στον δήμο τις δύο 

τελευταίες δεκαετίες προσδίδει δυναμική 

στην αναπτυξιακή διαδικασία.  

 Έλλειψη βασικών υποδομών (έλλειψη δι-

κτύου αποχέτευσης,  μη καλά συντηρημέ-

νο δίκτυο ύδρευσης, δρόμοι, χωρική ανε-

πάρκεια κοιμητηρίου κλπ.) αποτέλεσμα 

της απουσίας σχεδιασμού, αλλά και του 

προτύπου εξέλιξης του χώρου 

 Αυξημένες ανάγκες για υποδομές  λόγω 

της συνεχόμενης συγκέντρωσης πληθυ-

σμού στο Δήμο Παιανίας 

 Κακή συντήρηση οδικού άξονα και σε πολ-

λές περιπτώσεις έλλειψη οδικού δικτύου ( 

μεγάλο δίκτυο αγροτικών δρόμων) ή μη 

διανοιγμένου κατάλληλα  

 Αδυναμία του Δήμου λόγω μειωμένου 

προσωπικού και έλλειψης υποδομών  να 

διαχειριστεί όλο και μεγαλύτερο αριθμό 

αιτημάτων (απόρροια της ραγδαίας αύξη-

σης του πληθυσμού και των επιχειρήσε-



 

  

 

199 Μέρος Γ’: SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 Ραγδαία αύξηση στην κατασκευή νέων 

κατοικιών  

 Ύπαρξη μεγάλων εκτάσεων  (κυρίως γεωργι-

κών) που από τη μία διασφαλίζουν την ύπαρ-

ξη κοινόχρηστων χώρων για την ομαλή οικι-

στική ανάπτυξη ενώ παράλληλα λειτουργούν 

ως πόλος προσέλκυσης επενδύσεων 

 Παρεχόμενες δυνατότητες καλύτερης ποιότη-

τας ζωής (μικρότερη πληθυσμιακή πυκνότη-

τα,  ύπαρξη πνεύμονα πρασίνου κλπ). 

 Ύπαρξη χώρων περιαστικού πρασίνου  : Κά-

μπος, λόφος Φούρεσι και ανατολικά Υμηττού 

με αμπελώνες, ελαιόδεντρα και πευκοδάση 

(Υμηττός)   

 Οικιστική ομοιομορφία: χαμηλού ύψους δό-

μησης, κυρίως αυτόνομες μεζονέτες και μο-

νοκατοικίες 

 Υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης το οποίο ενι-

σχύει την ποιότητα ζωής του τοπικού πληθυ-

σμού.  

 Ιπποδάμειο ρυμοτομικό σχέδιο : συμμετρική 

πολεοδομική ανάπτυξη  

 Ανάπτυξη βιοτεχνιών και επιχειρήσεων του 

δευτερογενή και τριτογενή τομέα λόγω της 

ύπαρξης μεγάλων κενών εκτάσεων, γεωγρα-

φικής θέσης και υφιστάμενης οικονομικής 

δραστηριότητας (πρωτογενής τομέας) 

 Οι δυνατότητες χρηματοδότησης έργων  

που ανοίγονται μέσω των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων τόσο από τα υπόλοιπα 

της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 

όσο και της επερχόμενης 2021-2027.  

 Η υιοθέτηση και ενσωμάτωση Ευρωπαϊ-

κών και Εθνικών πολιτικών διαχείρισης 

αποβλήτων 

 Αξιοποίηση των εθνικών χρηματοδοτικών 

εργαλείων όπως το πρόγραμμα Αντώνη 

ων) 

 Μετατροπή εκτεταμένων περιοχών δασι-

κής ή γεωργικής γης σε οικιστικές περιο-

χές πρώτης ή δεύτερης κατοικίας χωρίς 

προηγούμενο ρυθμιστικό σχέδιο το οποίο 

έχει οδηγήσει σε άναρχη δόμηση  

 Η οικιστική επέκταση σε εκτός σχεδίου πε-

ριοχές προκαλεί θέματα σύγκρουσης 

χρήσεων γης  

 Διάσπαρτη εγκατάσταση βιομηχανιών, 

βιοτεχνιών και αποθηκών. 

 Υπερφόρτωση του υπάρχοντος οδικού δι-

κτύου και ειδικότερα των οδών Παιανίας-

Κορωπίου, Παιανίας Μαρκοπούλου και 

του περιφερειακού Παιανίας 

 Περιορισμένες πεζοδρομημένες περιοχές 

και απουσία ενοποίησης πεζοδρόμησης :  

δυσκολία ελεύθερης όδευσης πεζών 

 Αναξιοποίητοι κοινόχρηστοι χώροι, προ-

βληματική διασύνδεση των κοινόχρηστων 

χώρων 

 Απουσία  δημοτικής συγκοινωνίας : ειδικά 

σε απομακρυσμένες περιοχές και από και 

προς στους Σταθμούς του Μετρό & 

Προαστιακού Παιανίας-Κάντζας  

 Μειωμένα δρομολόγια της αστικής 

συγκοινωνίας από και προς την Αθήνα 

αλλά και μεταξύ των σταθμών του μετρό 

 Ανεπαρκής και μη εκσυγχρονισμένος με  

τεχνολογία LED δημοτικός φωτισμός   

 Μόλυνση υδροφόρου ορίζοντα, αέρια 

ρύπανση  και περιβαλλοντική 

καταστροφή: α.  εντατική χρήση 

λιπασμάτων στις καλλιέργειες β.  

παραγωγή βιομηχανικών αποβλήτων και 

ρύπων από την νότια πλευρά της πόλεως 

της Παιανίας, η οποία προκύπτει από την 

ΒΙΠΕ. γ. βόθροι  
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Τρίτσης  Κίνδυνοι κλιματικής αλλαγής όπως 

πλημύρες και φωτιές   

 Διχοτόμηση κοινοτήτων : Η περιοχή  των 

Γλυκών Νερών διαχωρίζεται  στα δύο λό-

γω της παραμονής του σταθμού της ΔΕΗ 

στα σύνορα με την Κάντζα με συνεπακό-

λουθο οι κεραίες υπερ-υψηλής τάσης να 

εμποδίζουν μια περαιτέρω ανάπτυξη στο 

τμήμα αυτής της περιοχής   

 Έλλειψη ποδηλατοδρόμων και πρόβλεψη 

για ήπιες μορφές κυκλοφορίας    

 Αυξημένη χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου 

και αυξημένη πρόκληση ατυχημάτων   

 Χρονοβόρες διαδικασίες για την έγκριση 

περιβαλλοντικών και λοιπών σχεδίων και 

μελετών 

 

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ / ΑΝΑΓΚΕΣ 

Ιεράρχηση και βελτίωση των βασικών υποδομών: Εκπόνηση και υλοποίηση  των 

απαραίτητων μελετών για τη δημιουργία υποδομών (αποχετευτικού δικτύου, ενίσχυσης 

του οδικού δικτύου ( διάνοιξη δρόμων, ανακατασκευή μεγάλου μέρους του οδικού δικτύου, 

αντιπλημμυρικής προστασίας κλπ)  καθιστώντας τον Δήμο  ανθεκτική πόλη 

Αξιοποίηση του περιαστικού πρασίνου και δημιουργία κοινόχρηστων χώρων για την 

καλύτερη διαβίωση των πολιτών 

Επέκταση, ενεργειακή αναβάθμιση και αυτοματοποίηση του ηλεκτροφωτισμού  

Ανάγκη ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού στα ζητήματα της διαχείρισης των 

αποβλήτων 

Δημιουργία δικτύου πεζόδρομων με προτεραιότητα στην πρόσβαση στις σχολικές μονάδες  

Ανάπτυξη της δημοτικής συγκοινωνίας στις απομακρυσμένες πολεοδομικές ενότητες  και 

σύνδεση με το μετρό  

Αξιοποίηση του Υμηττού (περίπατοι, τρέξιμο, ποδήλατο βουνού, μεγάλες πεζοπορίες και 

διασχίσεις) 

Δημιουργία σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας με ενίσχυση των ποδηλατοδρόμων, 

των πεζοδρομίων,  τη δημιουργία ζωνών ήπιας κυκλοφορίας, βελτίωση βαδισιμότητας και 
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βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των πολιτών ως οδηγών. 

Διευθέτηση των ρεμάτων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και πυροπροστασία 

(Υμηττός)  

Αναθεώρηση του ενεργειακού μοντέλου του Δήμου προς μία κατεύθυνση με βιώσιμα 

χαρακτηριστικά, τόσο σε σχέση με τη μείωση της ενεργειακής σπάταλης μέσω της 

ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτηρίων όσο και με την εντατικοποίηση της χρήσης 

φιλικών προς το περιβάλλον πηγών 

Ιεράρχηση και προώθηση ζητημάτων χωροταξικής  ανάπτυξης του συνόλου του Δήμου ( 

χρήσεις γης)  

Προώθηση διαδημοτικών συνεργασιών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος  την 

ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων κ.α. 

Σύγχρονες μορφές Διαχείρισης Αποβλήτων 

Ανάπτυξη Λειτουργιών έξυπνης πόλης 

Σύσταση και λειτουργία Δ/νσης Πολεοδομίας 

Προώθηση Ψηφιακών Υποδομών στην πόλη  (Ευρυζωνικότητα) 
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Γ1.2. Θεματικός Τομέας: Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός & 

Αθλητισμός 

Ενότητες:  Δημογραφικά Χαρακτηριστικά, Κοινωνικές Υποδομές 

Δυνατότητες – Ευκαιρίες Προβλήματα – Περιορισμοί 

 Σχετικά χαμηλότερα επίπεδα φτώχιας και 

ανεργίας σε σχέση με τη Περιφέρεια  

 Υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο σε σύ-

γκριση με τη χώρα 

 Δίκτυα αλληλεγγύης λόγω της ύπαρξης 

γειτονιών  

 Ύπαρξη Σπηλαίου Παιανίας  

 Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (Μουσείο 

Βορρέ), Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης της 

Ελλάδος, Ιστορικό Εκκλησιαστικό 

Μουσείο  «Γέννησης Χριστού» 

 Ιστορικός και λαογραφικός πλούτος (πα-

ράδοση αρβανιτών)  μνημεία ( βυζαντινά 

εξωκλήσια), σημαντικά αρχαιολογικά ευ-

ρήματα  (π.χ οδός Παλαιοπαναγιάς, αρ-

χαίο υδραγωγείο της Χαλλιδούς) 

 Αναπτυγμένος τομέας δράσεων μουσικής 

μέσα από τη Φιλαρμονική του Δήμου και 

την Χορωδία Ενηλίκων 

 Μελέτη σε φάση υλοποίησης  για την α-

νάδειξη και προβολή των μνημείων του 

Δήμου και τη συμμετοχή του σε τουριστι-

κές εκθέσεις. 

 Αθλητικές εγκαταστάσεις Ολυμπιακών 

προδιαγραφών:  Σπίτι του Στίβου και Σπί-

τι του Βόλεϊ (έναρξη αποκατάστασης)  

 Εκτεταμένη δραστηριοποίηση αθλητικών 

 Μη επαρκείς εκπαιδευτικές υποδομές 

και δομές φροντίδας προσχολικής ηλι-

κίας λόγω αύξησης του πληθυσμού  

 Ανεπάρκεια αθλητικών υποδομών κι 

οργανωμένων χώρων άθλησης και δο-

μών διαχείρισης ελεύθερου χρόνου  

 Απουσία πολιτικών μαζικού αθλητι-

σμού  

 Ανεπάρκεια πολιτιστικών υποδομών ι-

διοκτησίας του Δήμου  και αποκέ-

ντρωσή τους στις ΔΕ 

  Ανεπάρκεια προσφοράς πολιτιστικών 

υπηρεσιών και δράσεων από το Δήμο 

κυρίως λόγω της δυναμικής δραστη-

ριοποίησης τοπικών συλλόγων  

 Εγκαταλειμμένες  αθλητικές εγκατα-

στάσεις ολυμπιακών προδιαγραφών  

 Απουσία ενημέρωσης και δημοσιοποίη-

σης των τοπικών δρώμενων και των 

προσφερόμενων δημοτικών υπηρεσιών   

 Ανάγκη ενίσχυσης δομών 

πρωτοβάθμιας φροντίδας/ υγείας  

 Ολοκληρωμένη ένταξη μιας σειράς ευ-

παθών ομάδων (ΡΟΜΑ,  μετανάστες, 

νεόπτωχοι, κλπ)  

 Έλλειψη κοινωνικών δομών για ειδικές 

ομάδες πληθυσμού ( γυναίκες, γονείς, 
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και πολιτιστικών συλλόγων  

 Τοπικά ιατρεία Παιανίας και Γλυκών Νε-

ρών  

 Οι δυνατότητες χρηματοδότησης έργων  

που ανοίγονται μέσω των νέων εθνικών 

και ευρωπαϊκών προγραμμάτων τόσο από 

τα υπόλοιπα της υφιστάμενης προγραμ-

ματικής περιόδου 2014-2020 όσο και της 

επερχόμενης. 

θύματα ενδοοικογενειακής βίας)  

 Έλλειψη αξιόπιστων στατιστικών δεδο-

μένων σε επίπεδο Δήμου 

 Η εκδήλωση της πανδημίας μετά την 

παρατεταμένη οικονομική κρίση έχει 

προκαλέσει αυξημένες ανάγκες κοι-

νωνικής φροντίδας στον τοπικό πλη-

θυσμό και ιδιαίτερα στις ευάλωτες ο-

μάδες 

 

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ / ΑΝΑΓΚΕΣ 

Ενίσχυση των υποδομών εκπαίδευσης. Αναβάθμιση και επέκταση σχολικών μονάδων  

Αξιοποίηση του σπηλαίου Παιανίας (αύξηση επισκεψιμότητας, τελεφερίκ και 

κατάστημα εστίασης στον χώρο) 

Αρχαιολογικά ευρήματα : Αξιοποίηση και ανάδειξη περιοχών με αρχαιολογικής 

σημασίας ευρήματα όπως η περιοχή των Λάμπτρων. Πρόταση δημιουργίας χώρων 

φιλοξενίας ευρημάτων που θα προσελκύουν και το ενδιαφέρον επισκεπτών. 

Κατασκευή πολιτιστικών υποδομών (κτίρια, θέατρο κλπ.), εκσυγχρονισμός των 

υφισταμένων και αποκέντρωση τους στις ΔΕ (π.χ Εκσυγχρονισμός- Δημιουργία 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη Δημ. Βιβλιοθήκη) 

Ανάδειξη και διαμόρφωση ταυτότητας πόλης (brad name) και ολοκληρωμένης στρατηγικής πο-

λιτιστικής δράσης  

Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού :  

α. Ανάπτυξη του Αγροτουρισμού / εναλλακτικού τουρισμού λόγω της μακράς ιστορίας 

ύπαρξης παραδοσιακών καλλιεργειών:  Αξιοποίηση φυσικού περιβάλλοντος της 

περιοχής αλλά και χρήσεων που σχετίζονται με την ύπαιθρο και τις δραστηριότητες σε 

αυτή, όπως ιππασία, κηπουρική, καλλιέργεια εκτάσεων  

β. ανάπτυξη θρησκευτικού τουρισμού : πολλές μονές και βυζαντινά και μεταβυζαντινά 

ξωκλήσια (π.χ. Άγιος Αθανάσιος, Παλαιοπαναγιά κλπ.)  

γ. ανάπτυξη γαστρονομικού τουρισμού :  διαφήμιση και προβολή των παραδοσιακών 

τοπικών προϊόντων ειδικής προέλευσης, όπως κρασί και λάδι. 
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Ανάπτυξη και Βελτίωση των Κοινωνικών Υποδομών και Υπηρεσιών φροντίδας ( ΚΗΦΗ, 

παιδικοί σταθμοί, Νέο ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ (ΜΕΑ) - Συμβουλευτικά κέντρα)  – Προώθηση της 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών για ΑΜΕΑ  

Παροχή εξ’ αποστάσεως ψηφιακών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, των 

ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων όπως οι ηλικιωμένοι και των ευπαθών ομάδων   

Ενίσχυση υφιστάμενων πολιτικών υποστήριξης συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων, 

μέσω συντονισμένης  λειτουργίας δομών κατάρτισης, δια βίου μάθησης και προώθησης 

της απασχόλησης. 

Ανάπτυξη και Βελτίωση των Υποδομών Αθλητισμού   και ανάπτυξη προγραμμάτων 

μαζικού αθλητισμού- Συντήρηση και αξιοποίηση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων  

Στήριξη και Ανάπτυξη Ακαδημιών των Αθλητικών Συλλόγων της Πόλης 

Ανάπτυξη των Διαδημοτικών Συνεργασιών και συμμετοχή σε Δίκτυα Συνεργασίας 
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Γ1.3. Θεματικός Τομέας: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 

Ενότητες:  Απασχόληση-Ανεργία, Παραγωγικές Δραστηριότητες  

Δυνατότητες – Ευκαιρίες Προβλήματα – Περιορισμοί 

 Ύπαρξη οργανωμένου χώρου ανάπτυξης (ΒΙΠΑ) 

 Ύπαρξη ελεύθερων χώρων για επιχειρηματικές 

επενδύσεις 

 Μετεγκατάσταση μεγάλων επιχειρήσεων (φαρμα-

κοβιομηχανίες, κατασκευαστικές εταιρίες, εταιρείες 

πληροφορικής κλπ), αλλά και  λειτουργία νέων ε-

πιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι 

η ανάπτυξη ειδικά του δευτερογενή τομέα έχει 

σχέση περισσότερο με επιχειρήσεις υπεροπτικού 

χαρακτήρα και εμβέλειας και λιγότερο με τοπική 

δραστηριοποίηση στα όρια του Δήμου. 

 Επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους και υψηλής τεχνο-

λογίας μετατρέποντας την Παιανία σε καινοτομικό 

αναπτυξιακό υπεροπτικό  υποδοχέα  

 Η λειτουργία σημαντικών επιχειρήσεων και οργα-

νισμών εντός των ορίων του δήμου δημιουργεί ση-

μαντικές προοπτικές για την ανάπτυξη συνεργα-

σιών με το Δήμο  (χορηγίες, συμμετοχή σε ευρωπα-

ϊκά προγράμματα, εφαρμογή τεχνολογικών καινο-

τομιών στο δήμο, δράσεις κοινωνικής ευθύνης, 

κ.λ.π)  

 Παραδοσιακές αγροτικές  καλλιέργειες, ελαιοκομι-

κές και κυρίως αμπελουργικές δραστηριότητες 

 Η οικονομική δραστηριότητα εντός των ορίων του 

Δήμου παρουσίασε σημαντική ανθεκτικότητα στο 

πλαίσιο της οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώ-

ρα στο σύνολο της και εξακολουθεί να πλήττει την 

περίοδο της πανδημίας  

 Αύξηση του πρωτογενή τομέα και του τομέα εστία-

σης  

 

 Απαρχαιωμένες μέθοδοι καλ-

λιέργειας  

 Έλλειψη ενημέρωσης για προ-

γράμματα εκσυγχρονισμού των 

επαγγελμάτων 

 Έλλειψη ενός καινοτομικού 

προωθητικού πόλου οικονομι-

κής –κοινωνικής ανάπτυξης (π.χ 

επιχειρηματική θερμοκοιτίδα, 

τεχνολογικό πάρκο, ακαδημαϊκό 

ίδρυμα, κλπ) 

 Λόγω της οικονομικής κρίσης, η 

αύξηση της ανεργίας και η μεί-

ωση του ΑΕΠ στην περιοχή κυ-

ρίως μέσω της μείωσης της βιο-

μηχανικής /βιοτεχνικής απα-

σχόλησης  

 Ο μη εκσυγχρονισμός και η 

διαρθρωτική προσαρμογή των 

μεταποιητικών μονάδων της πε-

ριοχής έχουν οδηγήσει σε συνε-

χιζόμενη κρίση της απασχόλη-

σης στο συγκεκριμένο τομέα 

 Η συγκέντρωση μικρών βιοτε-

χνικών μονάδων διάσπαρτων 

μέσα στον οικιστικό ιστό της 

πόλης. 

 Αδυναμία δημιουργίας νέων 

θέσεων εργασίας και πιθανό 

έλλειμμα συσχέτισης δεξιοτή-

των του ανθρωπίνου δυναμικού 
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με αυτές της αγοράς εργασίας  

 Ασταθές περιβάλλον λόγω των 

επιπτώσεων της πανδημίας 

COVID-19: Απειλή οικονομικής 

δραστηριότητας του κλάδου  

χονδρικού/λιανικού εμπορίου, 

στο οποίο απασχολείται ένα 

μεγάλο ποσοστό του πληθυ-

σμού του δήμου  

 

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ / ΑΝΑΓΚΕΣ 

Ενίσχυση της φιλοσοφίας της τετραπλής έλικας με υποστήριξη της συνεργασίας με 

τα Ακαδημαϊκά ιδρύματα, την κοινωνία των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα αλλά και 

τον ευρύτερο χώρο της δημόσιας διοίκησης 

Προώθηση νέων μοντέλων όπως αυτό της κυκλικής οικονομίας, με ανάδειξη των 

βιώσιμων και κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων  

Προώθηση των τομέων  Οινοποιίας  και  ελαιοπαραγωγής  σε νέα  συστημάτων 

ποιότητας και πιστοποίησης προϊόντων  -Δημιουργία cluster παραγωγών -  Σύσταση 

Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης  του Δήμου και συνεργασία με τον Γεωργικό και 

Αμπελουργικό Συνεταιρισμό. 

Εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης επιχειρηματικού κόσμου  

Εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης σε συνεργασία με τους 

κεντρικούς φορείς για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης. 

Βελτίωση  της ελκυστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων  προκειμένου να αυξήσουν  

το κύκλο εργασιών τους προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα που δημιούργησε ο 

σταθμός Παιανία – Κάντζα καθώς και στις δυσχερείς συνθήκες που δημιούργησε η  

ευρύτερη οικονομική κρίση  

Προώθηση της διείσδυσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών σε όλα 

τα πεδία οργάνωσης και λειτουργίας της πόλης, καθιστώντας την έξυπνη πόλη 

Δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου : Υποστήριξη της καινοτομίας και της 

επιχειρηματικότητας 
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Γ2. Αξιολόγηση Εσωτερικού Περιβάλλοντος του Δήμου 

Η αξιολόγηση της εσωτερικής οργάνωσης του Δήμου, αποτελεί τον συγκερασμό 

όσων περιγράφονται στα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι Προϊστάμενοι 

των Διευθύνσεων Υπηρεσιών του Δήμου και αφορούν στη λειτουργία των 

Υπηρεσιών τους. 

Ο εντοπισμός των πλεονεκτημάτων, των δυνατοτήτων και των αδυναμιών, 

οδηγεί και στις προϋποθέσεις εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου. 

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται για τις ακόλουθες ενότητες: 

- Οργάνωση, Διαδικασίες 

- Ανθρώπινο Δυναμικό  

- Υλικοτεχνική υποδομή  και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών 

- Ανάπτυξη Συνεργασιών 

Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται, με την μέθοδο της SWOT Analysis, τα 

δυνατά και αδύνατα σημεία, οι ευκαιρίες και οι απειλές που αφορούν την 

εσωτερική διάρθρωση και λειτουργία του οργανισμού του Δήμου Παιανίας 

και εντοπίζονται τα κρίσιμα ζητήματα. 

 

Γ2.1. SWOT Ανάλυση του Δήμου Παιανίας  ως Οργανισμού  

Πλεονεκτήματα – Strengths Αδυναμίες – Weaknesses 

 Αναβάθμιση των δικτύων υποδομών, με 

στόχο την διαλειτουργικότητα των υπηρε-

σιών 

 Ολοκλήρωση της διαδικασίας για την 

τυποποίηση διαδικασιών διαχειριστικής 

επάρκειας  

 Σε εξέλιξη διαδικασία τροποποίησης του 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

Δήμου. 

 Εκπόνηση μελέτης για τη σύσταση 

διαδημοτικού Αναπτυξιακού Οργανισμού 

 Το ανθρώπινο δυναμικό είναι έμπειρο με 

• Οι υπηρεσίες του Δήμου στεγάζονται 

σε ένα χώρο με ακατάλληλες υποδο-

μές, οι οποίες δυσχεραίνουν την ο-

μαλότητα των λειτουργικών διαδι-

κασιών 

• Η ποσοτική και ποιοτική έλλειψη 

προσωπικού σε όλες τις Υπηρεσίες 

(υποστελέχωση, μη ύπαρξη  

εξειδικευμένου προσωπικού, μικρό 

ποσοστό υπαλλήλων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και σημαντικό  ποσοστό 

κενών οργανικών θέσεων συγκριτικά 

με τις καλυμμένες) δημιουργεί 

σοβαρά προβλήματα 
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σημαντική τεχνογνωσία στα αντικείμενα 

του πεδίου του. 

 Οι εργαζόμενοι σε θέσεις ευθύνης  έχουν 

συνειδητοποιήσει τη σημασία των ΤΠΕ για 

την λειτουργία του οργανισμού 

 Σημαντική επίσης είναι η ανάδειξη από 

πλευράς ανθρωπίνου δυναμικού της ανά-

γκης επιμόρφωσης – κατάρτισης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ολοκλήρωση του νέου κτηρίου που θα 

καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες των 

αποτελεσματικότητας  

• Έλλειψη επιμόρφωσης στις νέες 

τεχνολογίες λειτουργίας του 

εξοπλισμού και προγραμμάτων Η/Υ 

στα εξειδικευμένα αντικείμενα των 

σχετικών υπηρεσιών  

• Ο υψηλός μέσος ηλικιακός όρος του 

ανθρώπινου δυναμικού δημιουργεί 

ζήτημα ως προς τη συνέχεια και τη 

μεταφορά τεχνογνωσίας εντός του 

οργανισμού. 

• Έλλειψη συστηματικής πολιτικής 

επιμόρφωσης  και κατάρτισης του 

προσωπικού.  

• Υποστελέχωση των επιτελικών 

υπηρεσιών προγραμματισμού για 

την εξεύρεση προγραμμάτων 

χρηματοδότησης και υποβολής 

προτάσεων 

• Ανάγκη εσωτερικής αναδιάρθρωσης 

τόσο ως προς τις δομές του 

οργανισμού όσο και ως προς την 

προώθηση σύγχρονων μορφών 

λειτουργίας και οργάνωσης  

• Επιβαρυμένος τεχνολογικός 

εξοπλισμός και έλλειψη 

μεσοπρόθεσμου προγράμματος 

συντήρησης και ανανέωσης. 

• Ελλιπής ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις 

λειτουργίες του οργανισμού ακόμα 

και σε σχετικά απλές διαδικασίες 

όπως η διακίνηση εγγράφων.  

Προβλήματα ασφάλειας και  

προστασίας του δικτύου 

• Έλλειψη διαλειτουργικότητας 

πληροφοριακών συστημάτων  

• Έλλειψη κουλτούρας  μάθησης και 

θετικής αντιμετώπισης των ΤΠΕ  

• Απουσία  πληροφοριακών συστημά-
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Δομών του Δήμου 

• Η δημιουργία μίας Μονάδας Εσωτερικού 

Ελέγχου με στόχο τη βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

προς τον πολίτη 

• Οι δυνατότητες αξιοποίησης δεικτών 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. 

• Οι ευκαιρίες που θα δημιουργήσει η 

αναδιάρθρωση του οργανισμού τόσο ως 

προς τις δομές του όσο και ως προς την 

ανάγκη προώθησης σύγχρονων μορφών 

λειτουργίας και οργάνωσης. Η ολοκλήρωση 

ενός σύγχρονου ΟΕΥ θα συμβάλει προς 

αυτή την κατεύθυνση 

• Δυνατότητες ανάπτυξης ηλεκτρονικών 

διαδικασιών διαχείρισης αιτημάτων και 

παραπόνων πολιτών, αξιολόγησης 

Υπηρεσιών από τους δημότες κλπ. 

• Ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης  

• Ψηφιακός μετασχηματισμός του 

δημόσιου τομέα Η ολοκλήρωση του  

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ».   

• Ευκαιρίες χρηματοδότησης με σκοπό 

την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων 

κτιρίων  

• Ευκαιρίες χρηματοδότησης από το 

ΕΣΠΑ 2021-2027, από το ΠΔΕ και άλλα 

προγράμματα πχ, «Αντώνης Τρίτσης» και 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»  

Προγράμματα επιμόρφωσης δημόσιων 

υπαλλήλων από ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ 

  

των για την εκπόνηση βασικών λει-

τουργιών (π.χ. σύστημα διαχείρισης 

έργων, σύστημα οικονομικής διαχεί-

ρισης, GIS) 

• Υψηλή εξάρτηση του δήμου από εξω-

τερικούς συνεργάτες λόγω έλλειψης 

προσωπικού και υποδομών   

• Μη επαρκής αξιοποίηση της 

ακίνητης περιουσίας λόγω της μη 

καταχώρησης της στο κτηματολόγιο   

• Ανεπαρκής αξιοποίηση των 

εισπρακτικών διαδικασιών  

• Έλλειψη νομικής υποστήριξης και 

κάλυψης των υπηρεσιών   

• Μη λειτουργία  τμημάτων όπως ορί-

ζονται στον ΟΕΥ ( είτε  απουσία ε-

φαρμογής αντίστοιχων πολιτικών 

λόγω ανεπάρκειας προσωπικού  ή 

επιφόρτιση άλλων υπηρεσιών με τις 

αντίστοιχες αρμοδιότητες)  

• Αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και 

ασαφής προσδιορισμός ορισμένων εξ 

αυτών στον ΟΕΥ  

• Έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των 

υπηρεσιών λόγω δυσκολιών συντο-

νισμού  

• Δυσκολία στη διάχυση της πληροφο-

ρίας 

• Ασταθές περιβάλλον λόγω των επι-

πτώσεων της πανδημίας COVID-19 - 

Επιβολή ειδικών συνθηκών εργασίας  

• Επερχόμενες συνταξιοδοτήσεις μεγά-

λου μέρους του ανθρώπινου δυναμι-

κού του Δήμου  

• Περιορισμένα ίδια έσοδα λόγω μη εί-

σπραξης βεβαιωμένων οφειλών 
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Ευκαιρίες – Opportunities Απειλές – Threats 

  • Η ύπαρξη του ασταθούς και συνεχώς 

μεταβαλλόμενου, αναιτίως πολλές 

φορές, θεσμικού πλαισίου, καθώς και 

η πολυνομία η οποία αυξάνει τη γρα-

φειοκρατία 
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Γ2.2. Κρίσιμα Ζητήματα Εσωτερικής Οργάνωσης 

Οργάνωση, Διαδικασίες 

• Αναδιάρθρωση των οργανικών μονάδων προς ένα σύγχρονο οργανωτικό μοντέλο  

• Ενίσχυση των από τα κάτω συμμετοχικών διαδικασιών του Δήμου  στη λήψη των α-

ποφάσεων 

• Εφαρμογή συστημάτων προγραμματισμού, ποιότητας και διαχείρισης έργων. 

• Ανάπτυξη δημοτικών υπηρεσιών υποστήριξης  και ενημέρωσης των επαγγελματιών 

και των επιχειρήσεων 

• Ορθολογικοποίηση της διαχείρισης και της κατανομής των διαθέσιμων πόρων του 

Οργανισμού 

• Πλήρης καταγραφή της ακίνητης περιουσίας και αξιοποίηση της  

• Έκδοση πρωτοκόλλου με ηλεκτρονική διαδικασία 

• Αναδιοργάνωση και απλοποίηση των διαδικασιών, τόσο  αυτών που σχετίζονται  με 

την εσωτερική λειτουργία του Οργανισμού όσο και αυτών που αφορούν την επικοι-

νωνία και συνεργασία με τους πολίτες . 

•  Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων, τυποποίηση 

των προβλεπόμενων διαδικασιών και των διοικητικών εγγράφων   

• Βελτίωση της ποιότητας  των ηλεκτρονικών δεδομένων που γίνονται αντικείμενο δια-

χείρισης από συστήματα  και εφαρμογές 

• Επανεξέταση διαδικασιών προμηθειών και ενσωμάτωση διαδικασιών ηλεκτρονικών 

προμηθειών.  

• Αποτελεσματικότερος έλεγχος των διαδικασιών , των δεδομένων, ευαίσθητων η μη, 

αλλά και των ίδιων των παρεχόμενων υπηρεσιών με τρίτους Οργανισμούς. 

• Οργάνωση και έλεγχος των διαδικασιών είσπραξης (α. Εύρεση τρόπων είσπραξης των 

εισφορών από την ένταξη στο σχέδιο πόλεως για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων 

περιοχών. Β. Βελτίωση εισπραξιμότητας των παρελθόντων συσσωρευμένων υποχρε-

ώσεων, αλλά και των ανειδίκευτων εσόδων 

Ανθρώπινο Δυναμικό 

• Ενίσχυση των στρατηγικών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού (Ιεράρχηση προ-

τεραιοτήτων για την κάλυψη των αναγκών σε στελεχιακό δυναμικό)  

• Εκπόνηση ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης και αναβάθμισης των προσό-
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ντων του προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του τομέα εργα-

σίας. 

• Ανάπτυξη επιτελικών δημοτικών υπηρεσιών οριζόντιας στήριξης της λειτουργίας του 

Δήμου ( Γραφείο νομικού συμβούλου, Γραφείο Πληροφορικής, Γραφείο Εσωτερικού 

Ελέγχου, Γραφείο Προγραμματισμού)  

Υλικοτεχνική υποδομή  και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών 

• Ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στις λειτουργίες και την 

οργάνωση του Δήμου 

• Σταδιακή ανανέωση μηχανολογικού εξοπλισμού στους τομείς πρασίνου, καθαριότη-

τας και τεχνικών συνεργείων.  

• Ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών υποδομών (κτίρια, ηλεκτροφωτισμός) 

• Διασφάλιση της βιώσιμης λειτουργικότητας των δημοτικών υποδομών 

• Ανάπτυξη Κοινωνικών Υποδομών με στόχο την υποστήριξη κοινωνικά και οικονομι-

κά ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού και την διατήρηση της κοινωνικής συνο-

χής. 

• Αξιοποίηση ελεύθερων λογισμικών και διαθέσιμων ανοικτών πηγών 

• Συντήρηση – εκσυγχρονισμός – φύλαξη κτιριακών εγκαταστάσεων 

Ανάπτυξη Συνεργασιών 

• Ανάπτυξη Συνεργασιών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και ενίσχυση της 

συνεργασίας στην υλοποίηση προγραμμάτων σε θέματα Παιδείας, στον Κοινωνικό, 

Πολιτιστικό και Αθλητικό Τομέα. 

• Ανάπτυξη Συνεργασιών άμεσα με τα ΑΕΙ και με επιχειρήσεις αιχμής για την αξιοποί-

ηση της γνώσης και την εισαγωγή καινοτομίας. 

• Διεύρυνση διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής των πολιτών. 

• Καθιέρωση συναντήσεων σε επίπεδο Προϊσταμένων Διεύθυνσης, ώστε να ενισχυθεί η 

συνεργασία, να γίνει διάχυση των δράσεων της κάθε υπηρεσίας και να υπάρχει συ-

ντονισμός των ενεργειών. Προώθηση συνεργατικού μοντέλου εντός του οργανισμού 
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Δ1. Το Όραμα και οι αρχές του Δήμου 

 

Αποστολή του Δήμου, όπως έχει αποτυπωθεί στο θεσμικό πλαίσιο της 

αυτοδιοίκησης είναι: «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή 

δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των 

τοπικών φορέων, με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη 

της περιοχής του».  

Το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου Παιανίας, με βάση τις επιδιώξεις και δεσμεύσεις 

της Δημοτικής Αρχής, για την περίοδο 2020-2023 περιλαμβάνει τη μετάβαση σε ένα 

Δήμο πρότυπο στην Ανατολική Αττική ο οποίος θα εξασφαλίσει ποιότητα ζωής 

στους κατοίκους του και θα αποτελέσει υπεροπτικό κέντρο επιχειρηματικής 

ανάπτυξης. Το όραμα αυτό  στηρίζεται στις παρακάτω κατευθυντήριες αρχές :  

 Αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων και ευκαιριών  

 Υιοθέτηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων  

 Σεβασμός των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης  

 Διαφάνεια και χρηστή διαχείριση  

 Ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών και ευρεία χρήση ΤΠΕ  

 Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών  

 Άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών  

 Ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των κατοίκων και όλων των οικισμών χωρίς 

διακρίσεις  
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Δ2. Καθορισμός της στρατηγικής του Δήμου Παιανίας 

 

Οι στρατηγικές προτεραιότητες της δημοτικής αρχής περιλαμβάνουν:  

 Η ανάπτυξη λειτουργιών και συνεργειών για την ενίσχυση της ταυτότητας του 

δήμου ως κέντρο έλξης επιχειρηματικών δράσεων 

 Η ανάδειξη του δήμου Παιανίας  ως ένας πολιτιστικός και τουριστικός  

προορισμός με σκοπό την ενίσχυση της επισκεψιμότητας και την ανάπτυξη εναλλα-

κτικών μορφών τουρισμού. Η οικοδόμηση μιας αυθεντικής ταυτότητας, στηριζόμενοι 

στη μοναδικότητα των χαρακτηριστικών και στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 

 Η προώθηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών του δήμου με 

σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη  

 Η αναβάθμιση των βασικών υποδομών για την εξασφάλιση της ποιοτικής 

διαβίωσης των κατοίκων   

 Η στήριξη και ενίσχυση των νέων  

 Η ανάπτυξη και υιοθέτηση στρατηγικού σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας  

 Η προώθηση δράσεων ανάπτυξης χώρων πρασίνου και αισθητικής αναβάθμισης 

του αστικού περιβάλλοντος  

 Η προστασία του αστικού περιβάλλοντος (έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, 

προστασία από φυσικές καταστροφές,  ενίσχυση της πολιτικής προστασίας)  

 Η προώθηση δράσεων ανακύκλωσης και η δημιουργία μιας Καθαρής Πόλης   

 Η εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, μέσω της αναβάθ-

μισης και επέκτασης των δικτύων και δομών κοινωνικής φροντίδας, δημιουργώντας 

ένα πλέγμα κοινωνικών παροχών και αλληλεγγύης απαραίτητο για την αντιμετώπιση 

των συνεπειών της οικονομικής κρίσης. 

 Προστασία των αδέσποτων   
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 Η ενίσχυση και προώθηση της εξωστρέφειας του Δήμου και η ανάπτυξη 

σχέσεων συνεργασίας με τοπικούς αλλά και υπερτοπικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς 

και επιχειρηματικούς φορείς. 

 

 

 

Δ3. Άξονες, Μέτρα και Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδιασμού 

 

Η Στρατηγική για την βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Παιανίας , αποτελεί ένα 

συνεκτικό σύνολο στόχων και πολιτικών, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση 

της αποστολής και στην επίτευξη του οράματός του και διαμορφώνεται στη 

βάση κατάλληλων εσωτερικών επιλογών που θα συμβάλλουν στην επιτυχή 

προσέγγιση των ζητημάτων βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης. 

 

Έχει ως αφετηρία τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την καταγραφή και 

ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, την SWOT Ανάλυση (δυνατότητες – 

αδυναμίες και ευκαιρίες – απειλές) και την ανάλυση και τον εντοπισμό των 

κρίσιμων ζητημάτων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης που 

πραγματοποιήθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια. Σε αυτά, εντοπίστηκαν σε 

λεπτομερές επίπεδο τα πολλαπλά προβλήματα, η δυναμική τους και η 

αλληλεπίδρασή τους, αλλά και οι ευκαιρίες που υπάρχουν και τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα του Δήμου. Εντοπίστηκαν, επίσης, ορισμένες ενδείξεις 

ανάκαμψης και θετικά φαινόμενα που συνδέονται με τα προαναφερόμενα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα και θα συμβάλλουν στην επιτυχή προσέγγιση των 

ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης.  

 

Ο Δήμος Παιανίας καλείται να σχεδιάσει τον στρατηγικό και επιχειρησιακό του 

πλαίσιο σε ένα περιβάλλον με οικονομικούς περιορισμούς, οριζόμενο από 

ασφυκτική χρηματοδοτική πολιτική και περιορισμένες αναπτυξιακές 

πρωτοβουλίες, καθώς και να ανταπεξέλθει στις αυξημένες αρμοδιότητες που 
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έχουν συγκεντρωθεί μέσω των διοικητικών μεταρρυθμίσεων, με 

περιορισμένους ανθρώπινους πόρους. Αφενός, λοιπόν, καλείται να συμβάλει 

στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων αντιμετώπισης των κοινωνικών και 

ανθρωπιστικών θεμάτων, τα οποία έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας Covid-

19 και των οικονομικών επιπτώσεων που αναπόφευκτα θα εμφανιστούν. 

Αφετέρου, δήμος αντιμετωπίζει την πρόκληση για αναβάθμιση του ρόλου του 

και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του προκειμένου να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα αιτήματα των πολιτών. 

 

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι τα κύρια κριτήρια επιλογής στρατηγικών, 

στόχων και προγραμμάτων ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, για την περιοχή 

της Παιανίας, στηρίζονται α. στα βασικά συμπεράσματα ανάλυσης της 

κοινωνικοοικονομικής κατάστασης της περιοχής, β. στο όραμα της δημοτικής 

αρχής γ. στο γενικότερο πολιτικό – θεσμικό πλαίσιο, το οποίο καθορίζει, τελικά, 

τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων. 

 

Η εξειδίκευση της παραπάνω στρατηγικής ξεκινά με τον προσδιορισμό των 

αξόνων. Οι Άξονες Προτεραιότητας καθορίζονται με υπουργική απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών, σχετικά με το περιεχόμενο, τη δομή και το τρόπο 

υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤΑ α΄ βαθμού. Σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμ. 41179/2014 (ΦΕΚ 2970Β΄/2014) υπουργική απόφαση, οι Άξονες 

Προτεραιότητας καθορίζονται ως εξής:  

 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής 

Άξονας Προτεραιότητας 2: Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, 

Παιδεία, Πολιτισμός και 

Αθλητισμός 

Άξονας Προτεραιότητας 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 

Άξονας Προτεραιότητας 4: Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας & 

Οικονομικής Κατάστασης του 
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Δήμου 

 

Για κάθε ένα από τους παραπάνω άξονες εξειδικεύονται Μέτρα και Στόχοι 

τοπικής ή εσωτερικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, τα μέτρα είναι η αμέσως επόμενη 

υποδιαίρεση ενός Άξονα. Κάθε Άξονας αναλύεται σε ένα σύνολο συναφών 

Μέτρων. Κάθε Μέτρο περιλαμβάνει έναν ή περισσότερούς συναφείς στόχους. Οι 

στόχοι αφορούν τις επιδιωκόμενες αλλαγές της υφιστάμενης κατάστασης της 

περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, που αποσκοπούν στην 

εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματος. Οι επιμέρους στόχοι 

που καθορίζονται ανά μέτρο, συνιστούν στην ουσία ομάδες δράσεων (έργα, 

λειτουργίες, προγράμματα) οι οποίες θα εξειδικευτούν στη δεύτερη φάση 

εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Παιανίας . 

Με βάση τα συμπεράσματα της ανάλυσης και τη διερεύνηση του πλαισίου των 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων, προτείνονται οι παρακάτω άξονες, μέτρα και 

επιμέρους στόχοι σαν συνιστώσες του οράματος. 

 

ΆΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 

ΜΕΤΡΟ 1.1. ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΔΙΚΤΥΑ – ΈΡΓΑ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 

Επιμέρους Στόχοι / Ομάδες Δράσεων 

 Ιεράρχηση και προώθηση ζητημάτων χωροταξικής  ανάπτυξης του συνόλου του 

Δήμου 

 Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες 

 Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών ( ύδρευση, αποχέτευση, δημοτικός 

φωτισμός, κοιμητήριο) 

 Αναπλάσεις Πλατειών ,Παιδικών Χαρών και εν γένει των κοινοχρήστων χώρων 

 Αποκατάσταση και Αξιοποίηση δημοτικών χώρων   

 

ΜΕΤΡΟ 1.2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Επιμέρους Στόχοι / Ομάδες Δράσεων 
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 Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας σε σχολεία, στους 

δημόσιους χώρους και δημοτικά κτίρια  

 Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας 

 Αξιοποίηση των ΑΠΕ  

 

ΜΕΤΡΟ 1.3. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ – ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 

Επιμέρους Στόχοι / Ομάδες Δράσεων 

 Βελτίωση προσπελασιμότητας δρόμων και πεζοδρόμων και ενίσχυση της οδικής 

ασφάλειας 

 Υλοποίηση έργων οδοποιίας και πεζοδρομιών  

 Βελτίωση των συνθηκών προσβασιμότητας των ΑμεΑ.  

 Πεζοδρόμηση και ενοποίηση του δικτύου πεζοδρόμησης 

 Προώθηση ήπιων μέσων κυκλοφορίας - ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων/ 

δημοτική συγκοινωνία   

 

ΜΕΤΡΟ 1.4. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΡΑΣΙΝΟ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Επιμέρους Στόχοι / Ομάδες Δράσεων 

 Ανάπτυξη δικτύου πράσινων σημείων και γωνιών ανακύκλωσης  

 Ενίσχυση του συστήματος ανακύκλωσης 

  Βελτίωση της καθαριότητας της πόλης και της διαχείρισης των αιτημάτων – 

παραπόνων πολιτών. 

 Ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε θέματα καθαριότητας και ανακύκλωσης 

 Προώθηση περιβαλλοντικών δράσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης των 

πολιτών 

 Αύξηση και αναβάθμιση χώρων πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων 

 Προώθηση της κυκλικής οικονομίας  

 Αξιοποίηση του περιαστικού πρασίνου  

 Αξιοποίηση του σπηλαίου Παιανίας  

 

ΜΕΤΡΟ 1.5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ 
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  

Επιμέρους Στόχοι / Ομάδες Δράσεων 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος πολιτικής προστασίας με τη 

συμμετοχή των πολιτών  

 Προληπτικός έλεγχος στατικότητας των δημοσίων κτιρίων. 

 Υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικών και πυροπροστασίας  

 Ανάπτυξη οργανικής μονάδας στο Δήμο για θέματα πολιτικής προστασίας  

 

 

 

 

 

 

ΆΞΟΝΑΣ 2 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 

ΜΕΤΡΟ 2.1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ  

Επιμέρους Στόχοι / Ομάδες Δράσεων 

 Ανάπτυξη δομών - υπηρεσιών – δράσεων για την καταπολέμηση της φτώχειας 

και του κοινωνικού αποκλεισμού ( ανθρωπιστική κρίση)  

 Κατασκευή και αναβάθμιση υποδομών φιλοξενίας για παιδιά προσχολικής 

ηλικίας και για ηλικιωμένους   

 Πολιτικές ενεργής γήρανσης  

 Δημιουργία ΚΔΑΠ (ΜΕΑ)  

 Ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών για ειδικές ομάδες πληθυσμού (π.χ  

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών, Συμβουλευτικό Κέντρο Γονέων, Θύματα 

ενδοοικογενειακής βίας)   

 Ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης και προώθηση δράσεων ευαισθητοποίησης 

δημοτών 

 Αποκέντρωση κοινωνικών υπηρεσιών  

 Ενίσχυση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής 
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 Ενίσχυση υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας  

 Δημιουργία δικτύων και ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο  

 

ΜΕΤΡΟ 2.2: ΠΑΙΔΕΙΑ  

Επιμέρους Στόχοι / Ομάδες Δράσεων 

 Κατασκευή σχολικών υποδομών   

 Αναβάθμιση και συντήρηση των υφιστάμενων σχολικών υποδομών και φύλαξη 

 Υποστήριξη της σχολικής διδασκαλίας με νέες τεχνολογίες  

 

 ΜΕΤΡΟ 2.3. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Επιμέρους Στόχοι / Ομάδες Δράσεων 

 Βελτίωση και επέκταση των αθλητικών δομών και υπηρεσιών 

 Αποκέντρωση των αθλητικών  και πολιτιστικών υποδομών  

 Βελτίωση καθαριότητας, συντήρησης και φύλαξης αθλητικών εγκαταστάσεων 

 Αξιοποίηση των ολυμπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων  

 Προώθηση του μαζικού αθλητισμού   

 Προώθηση υπεροπτικών αθλητικών δραστηριότητων ( όπως Αγώνες Δρόμου 

“Ιωάννης Σκιαδάς”, αναρρίχηση στον Υμηττό)   

 Κατασκευή και αναβάθμιση πολιτιστικών υποδομών 

 Διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης  και προώθηση  του 

πολιτιστικού τουρισμού (θρησκευτικός τουρισμός- τοπικά προϊόντα-λαογραφία 

και παράδοση)   

 Στήριξη και Ανάπτυξη Ακαδημιών των Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων 

της Πόλης 

 Συνεργασία με τους δήμους της περιοχής των  Μεσογείων για προώθηση 

κοινών πολιτιστικών δράσεων   

 

ΜΕΤΡΟ 2.4 : ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ  

Επιμέρους Στόχοι / Ομάδες Δράσεων 

 Ανάπτυξη υποδομών για νέους όπως Κέντρο Νεότητας, διαδραστικό  πάρκο   



 

  

 

221 Μέρος Δ’: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 Ενεργοποίηση των νέων μέσα από δράσεις όπως το Δημοτικό Συμβούλιο 

Νέων και το Ετήσιο Φεστιβάλ Νεολαίας  

 Εργασιακή ένταξη των νέων : δράσεις σύνδεσης με τοπικές και υπερτοπικές 

επιχειρήσεις, δημιουργία startups,  

 

ΆΞΟΝΑΣ 3 : ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΜΕΤΡΟ 3.1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Επιμέρους Στόχοι / Ομάδες Δράσεων 

 Συμβουλευτική στήριξη επιχειρήσεων, προώθηση και προβολή των τοπικών 

επιχειρήσεων  

 Συμβουλευτική στήριξη των αγροτών για προώθηση νέων συστημάτων 

ποιότητας και τυποποίησης  

 Κατασκευή αγροτικών δρόμων, ηλεκτροφωτισμός και φύλαξη του κάμπου 

 Ενίσχυση της δικτύωσης και της συνεργασίας των τοπικών επιχειρήσεων 

 Εκπόνηση σχεδίου δράσης για την τουριστική ανάπτυξη (αγροτουρισμός) 

  Βελτίωση υποδομών, δικτύων και πολεοδομικού χώρου για την προσέλκυση 

νέων επιχειρήσεων τεχνολογικής αιχμής  

 Σύμφωνα συνεργασίας μεταξύ Δήμου και μεγάλων υπερτοπικών επιχειρήσεων 

με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, τη μεταφορά τεχνογνωσίας καθώς 

και δράσεις κοινωνικής ευθύνης.  

 

ΜΕΤΡΟ 3.2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

 Ανάπτυξη δημοτικής υπηρεσίας με στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας 

(Γραφείο Διασύνδεσης Επιχειρήσεων με Ανέργους) 

 Ενίσχυση των προγραμμάτων Δια βίου μάθησης 

 Δημιουργία Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

 

 

ΆΞΟΝΑΣ 4 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
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ΜΕΤΡΟ 4.1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Επιμέρους Στόχοι / Ομάδες Δράσεων 

 Βελτίωση των συνθηκών εργασίας ( κυρίως κτηριακή αναβάθμιση) 

 Αναβάθμιση των συστημάτων των υπηρεσιών με ενσωμάτωση των νέων 

τεχνολογιών, την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και την 

προτυποποίηση/απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών. 

 Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ( βελτίωση της διαχείρισης και 

ανανέωση προσωπικού)  

 Συντήρηση και αναβάθμιση οχημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπού 

εξοπλισμού  

 

ΜΕΤΡΟ 4.2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΔΗΜΟΣ 

Επιμέρους Στόχοι / Ομάδες Δράσεων 

 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 

 Ανάπτυξη διαδικασιών ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών και ενημέρωσης  

 Αξιοποίηση του gov.gr και της πλατφόρμας «Πλατφόρμα Διαλειτουργικότητας 

GovHUB» της ΚΕΔΕ 

 Ανάπτυξη δικτύου wifi σε δημόσιους χώρους και δημοτικά κτίρια 

 

ΜΕΤΡΟ 4.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Επιμέρους Στόχοι / Ομάδες Δράσεων 

 Διαχειριστική επάρκεια για την διεύρυνση πηγών χρηματοδότησης για την 

αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων   

 Βελτίωση των δημοτικών εισπρακτικών υπηρεσιών  

 Αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας  

 Σταδιακή αυτονόμηση του δήμου από εξωτερικούς συνεργάτες  

 Ανάπτυξη συνεργασιών με γειτονικούς δήμους  (οικονομίες κλίμακας)  

Δ4. Σύνοψη και επόμενα βήματα 

Το παρόν τεύχος, αποτελεί την πρώτη ενότητα του Επιχειρησιακού 
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Προγράμματος, δηλαδή το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Παιανίας για την 

περίοδο 2020 -2024. Στο Στρατηγικό Σχέδιο γίνεται ανάλυση και αξιολόγηση 

της υφιστάμενης κατάστασης σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων και στους 

τομείς της εσωτερικής της οργάνωσης και λειτουργίας και εντοπίζονται τα 

κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος το επόμενο χρονικό 

διάστημα. Κατά την ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, 

προσδιορίζεται η στρατηγική του Δήμου και παρουσιάζεται η δομή του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος σε Άξονες, Μέτρα και Ενδεικτικές Δράσεις. 

Μετά την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και τη διοργάνωση των 

αναγκαίων διαδικασιών διαβούλευσης, τα στρατηγικό σχέδιο θα αποτελέσει 

τη βάση για να εξειδικευτούν οι άξονες και τα μέτρα σε συγκεκριμένες πλέον 

δράσεις και έργα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα 1:  «Σύλλογοι – Σωματεία – Φορείς Δήμου Παιανίας» 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ –ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΦΟΡΕΙΣ 

 
Α.  ΣΥΛΛΟΓΟΙ  ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

1.  Αγροτικός Συνεταιρισμός Παιανίας 

2.  Αγροτικός Αμπελουργικός Συνεταιρισμός & Συνιδιοκτησίας Παιανίας 

3.  Επιμορφωτικός Σύλλογος Παιανίας 

4.  Λύκειο Ελληνίδων Παιανίας 

5.  Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Ηπειρωτών Παιανίας 

6.  Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης  (EUARCE) της Ελλάδος 

7.  Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Επιτηδευματιών Παιανίας 

8.  Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Δήμου Παιανίας 

9.  Εξωραϊστικός - Εκπολιτιστικός & Επιμορφωτικός Σύλλογος ¨ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ¨ 

10.  Εξωραϊστικός - Εκπολιτιστικός Σύλλογος    ¨ ΤΟ ΠΡΟΣΗΛΙΟ¨ 

11.  Εξωραϊστικός Σύλλογος ¨ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ¨ 

12.  Εξωραϊστικός Εκπολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος  ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 

13.  Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός Σύλλογος ¨Παλαιοπαναγιά¨ 

14.  Εξωραϊστικός Σύλλογος ΑΝΟΙΞΗ 

15.  Σύλλογος Ποντίων Ανατολικής Αττικής "Παναγία Σουμελά" 

16.  Εξωραϊστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

17.  Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός Σύλλογος ΣΠΑΡΟΖΑ 

18.  Εξωραϊστικός Σύλλογος Μπούρα Παπαγγελάκη  

19.  Εξωραϊστικός Σύλλογος ΑΡΓΙΘΕΑ 

20.  Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός Σύλλογος   Προφήτης Ηλίας 

21.  Εξωραϊστικός Εκπολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος  ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 

22.  Προοδευτικός & Πνευματικός Σύλλογος Παιανίας « Δημοσθένης ο Παιανιεύς»  
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23.  Φιλανθρωπικό Σωματείο ¨Αγιος Χριστόφορος¨ 

24.  Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

25.  Κυπριακός Πολιτιστικός Σύλλογος « ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ»  

26.  Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Μεσογείων 

27.  Πολιτιστικός σύλλογος ¨Ανοιχτή Ομπρέλα¨  

28.  Σύλλογος ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ Παιανίας 

29.  Ποδηλατική Βόλτα 

30.  Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Παιανίας 

31.  1o Σύστημα Προσκόπων Παιανίας 

32.  Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού 

33.  Χ.Ε.Ν. ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

34.  Σύλλογος Θρακιωτών και φίλων Θράκης Β.Α. Αττικής 

35.  Ελληνορθόδοξος Σύλλογος Φίλοι του Αγίου Όρους   Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος 

36.  Κυνηγετικός Σύλλογος Κορωπίου παράρτημα Παιανίας 

37.  Α' Διαλεκτικός Όμιλος  

38.  Ελληνικό Εργαστήρι για τον Πολιτισμό (Πρώην Β' Διαλεκτικός Όμιλος )  

Β.  ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 

39.  Πολιτιστικός Σύλλογος Θεσσαλών Μεσογείων Αττικής    «  Ο ΔΕΥKΑΛΙΩΝ¨ 

40.  
Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός Σύλλογος Γλυκών Νερών - Παιανίας  "H 

Γενοβέφα" 

41.  Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητών   Παλλήνης–Γλυκών Νερών ¨Το Κρι-Κρι¨ 

42.  
Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Ηπειρωτών Γλυκών Νερών και Κάντζας 

"ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ" 

43.  Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος "  ΦΟΥΡΕΣΙ Γλυκών Νερών¨ 

44.  Εξωραϊστικός Πολιτιστικός & Πνευματικός Σύλλογος  ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

45.  Φιλανθρωπικός Σύλλογος Γυναικών 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ  ΣΥΛΛΟΓΟΙ – ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

Α.  ΣΥΛΛΟΓΟΙ  ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
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1.  Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος (Α. Π.Ο. ) ¨Παμπαιανικός¨ 

2.  Αθλητικός Σύλλογος Παιανίας ¨ΚΤΗΣΙΦΩΝ¨ 

3.  Αθλητικός Όμιλος Παιανίας 

4.  Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος  (Γ.Α.Σ.) Παιανίας 

5.  Αθλητικό Σωματείο  "Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ " 

6.  Αθλητικός Όμιλος "ΑΡΙΣΤΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ " 

7.  Αθλητικός Σύλλογος Πολεμικών Τεχνών "ΠΑΙΑΝ" 

8.  Παιανιακός Αθλητικός Σύλλογος 

9.  Αθλητικός Σύλλογος Άνοιξη Παιανίας 

Β.  ΣΥΛΛΟΓΟΙ  ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 

10.  Αθλητικός Όμιλος Γλυκών Νερών 

11.  Γυμναστικός Σύλλογος Γλυκών Νερών 

12.  Αθλητικός Σύλλογος " ΑΓΩΝΑΣ¨ Γλυκών Νερών Κάντζας 

13.  Αθλητικός Σύλλογος  " ΑΣΤΕΡΑΣ"  Γλυκών Νερών 

14.  Αθλητικός Σύλλογος Tae kwon do "ΝΙΚΗ" Παιανίας - Γλυκών Νερών 
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Παράρτημα 2:  «Ερωτηματολόγια Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Παιανί-

ας 2020 - 2023» 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΝΠ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Ε1) 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2020-2024 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Στο πλαίσιο της σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) του Δήμου Παιανίας, 

κρίνεται αναγκαία η συγκέντρωση των απόψεων και των προτάσεών σας, τόσο για την 

πληρέστερη κατανόηση της υφιστάμενης λειτουργίας της υπηρεσίας σας (πχ. αρμοδιότη-

τες, δράσεις, προσωπικό, οργάνωση, υποδομές) όσο και για την διαμόρφωση προτάσεων 

αντιμετώπισης προβλημάτων και αδυναμιών.   

Οι πληροφορίες που θα μας παρέχετε κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα στο Δήμο να βελτιώσει την εσωτερική του οργάνωση με τελικό σκοπό την 

παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τους πολίτες αλλά και την αναβάθμιση των 

εργασιακών συνθηκών των υπαλλήλων του. Απευθυνόμαστε στα στελέχη του Δήμου με 

θέση ευθύνης,  θεωρώντας ότι είστε οι βασικοί γνώστες του εσωτερικού περιβάλλοντος του 

Δήμου λόγω της μακράς εμπειρίας σας στην οργάνωση και παροχή των δημοτικών υπηρε-

σιών και αναμένουμε από εσάς την άμεση ανταπόκριση σας.     

Το ΕΠ αποτελεί ένα απαραίτητο αναπτυξιακό αλλά και οργανωσιακό εργαλείο για κάθε 

Δήμο το οποίο επιτρέπει την ανάπτυξη διαδικασιών προγραμματισμού καθώς και την 

παρακολούθηση και μέτρηση των αποτελεσμάτων των δράσεων του Δήμου. Θεσπίστηκε 

από το 2007 (ΦΕΚ Β/534/13-3-2007) και η κατάρτιση του είναι υποχρεωτική.  Η εκπόνηση του 

ΕΠ του Δήμου, ξεκινά με την ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της 

περιοχής του Δήμου και της εσωτερική λειτουργία του (εσωτερικό περιβάλλον). Στόχος 

είναι ο εντοπισμός των σημαντικότερων κρίσιμων ζητημάτων που καλείται να αντιμετω-

πίσει ο Δήμος την επόμενη τετραετία και του τρόπου που μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνα-

τότητες και τις ευκαιρίες ώστε να διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο τις βασικές προκλή-

σεις που παρουσιάζονται. Παράλληλα, ενισχύει την αναπτυξιακή δυναμική που θα βελ-

τιώσει την ποιότητα  ζωής των κατοίκων της περιοχής. Συνεχίζει με την διατύπωση βασι-

κών στρατηγικών στόχων δράσης του Δήμου και ολοκληρώνεται με την συστηματική 

καταγραφή μέτρων και δράσεων ανά στρατηγικό στόχο καθώς και δείκτες τους αντίστοι-

χους δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης τους.  

 

Για την εκπόνηση του ΕΠ, ο Δήμος συνεργάζεται με την εταιρεία PLANET Α.Ε  η 

οποία έχει     μακροχρόνια εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης δημόσιων 

οργανισμών και επιχειρήσεων. Παρακαλούμε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το 

ερωτηματολόγιο και να το αποστείλετε στην Γ.Γ του Δήμου, κα. Φ. Τολούδη 

(ftoloudi@gmail.com) η οποία είναι υπεύθυνη για το συντονισμό του έργου. Για 

περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης του ΕΠ ή πιθανές 

ερωτήσεις σχετικά με το ερωτηματολόγιο, μπορείτε να απευθύνεστε  στην κα. 

Τολούδη καθώς και στους συνεργάτες της PLANET Α.Ε  στο παρακάτω e-mail : 

mailto:ftoloudi@gmail.com
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agian@planet.gr. 

    Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και τη διάθεση σας να συνεργαστείτε.  
 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

 

Συμπληρώνεται από όλα τα Τμήματα Διευθύνσεων (και των αποκεντρωμένων 

υπηρεσιών), τα αυτοτελή τμήματα, τα αυτοτελές γραφεία και τα ΝΠ του Δήμου 
 

Διεύθυνση:  

 

 

Τμήμα/ Αυτοτελές γραφείο/ΝΠ :  

 

 

 

Ατομικά και Υπηρεσιακά στοιχεία του προϊσταμένου της υπηρεσίας  

Ονοματεπώνυμο 

Προϊσταμένου  

  

Tηλ. επικοινωνίας    

E-mail    

Κλάδος / Ειδικότητα    

Βαθμός    

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ  
1. Περιγράψτε ποιες αρμοδιότητες ασκεί η υπηρεσία σας πλέον αυτών που αναφέρονται 

στον ΟΕΥ32  
 

  Α/Α 
 

Αρμοδιότητες/Δράσεις 

1  

2  

3  

4  

 
2. Περιγράψτε ποιες αρμοδιότητες δεν ασκεί η υπηρεσίας ενώ προβλέπονται από τον ΟΕΥ 

λόγω έλλειψης προσωπικού, υποδομών ή οποιαδήποτε άλλης αιτίας  
  

  Α/Α 
 

Αρμοδιότητες/Δράσεις 

1  

2  

3  

4  

                                                 
32 Περιγράψτε μόνο τις επιπρόσθετες αρμοδιότητες/δράσεις  

mailto:agian@planet.gr
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5  

6  

7  

 
3. Ποιο είναι το πρόγραμμα δράσεων33 που πρόκειται να υλοποιήσει η Υπηρεσία σας την 

περίοδο 2021-2024. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα κατ’ έτος και με σειρά 
προτεραιότητας. Στην περίπτωση που είναι σε φάση υλοποίησης, κατά την περιγραφή τους 
αναφερθείτε σε τυχόν προβλήματα υλοποίησης  

 

ΕΤΟ

Σ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜ

ΟΣ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟ

ΔΟΤΗΣΗΣ 

ΧΡΟΝ/ΓΡΑΜ

ΜΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 
4. Επιλέξτε τις 3 πιο σημαντικές αρμοδιότητες σας που σχετίζονται άμεσα με την παροχή υ-

πηρεσιών προς τους πολίτες34 και διατυπώστε πιθανά προβλήματα και αδυναμίες  

 

 

 

1η Αρμοδιότητα  

Σύντομη περιγραφή :  

 

Επάρκεια ποσοτική  σε σχέση με ζήτηση από τους πολίτες: 

  
Επάρκεια ποιοτική σε σχέση με τις ανάγκες των πολιτών 35: 

 

Τι απαιτούν οι πολίτες ως βελτιώσεις36: 

 

Υποστήριξη των αποδεκτών των υπηρεσιών  μέσω διαδικτύου; Αν ναι ποιες;: 

 

 

 

                                                 
33 Ως δράσεις νοούνται μεγάλα έργα ή κατηγορίες έργων, μελέτες, ενέργειες δημοσιότητας, 

δραστηριότητες προστασίας περιβάλλοντος, κοινωνικές, πολιτιστικές, αθλητισμού, διαχείριση 

θεμάτων προσωπικού, προμήθειες, διοικητική και νομική υποστήριξη, υποστήριξη προγραμματι-

σμού κ.ά.  
34 Αφορά τμήματα που προσφέρουν υπηρεσίες στους πολίτες  
35 Θεωρείτε ότι ανταποκρίνονται οι υπηρεσίες σας στις ανάγκες των αποδεκτών και στο έργο που 

έχει αναλάβει να επιτελέσει το Τμήμα σας; 
36 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών για τα οποία οι χρήστες προσδοκούν 

βελτιώσεις (π.χ. ωράριο λειτουργίας, πρόσβαση, χρόνος απόκρισης, χρόνος αναμονής, αξιοπιστία, 

καλύτερη εξυπηρέτηση κλπ); Ποια είναι τα συνήθη παράπονα και οι προτάσεις τους; 
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2η Αρμοδιότητα  

Σύντομη περιγραφή :  

 

Επάρκεια ποσοτική  σε σχέση με ζήτηση από τους πολίτες: 

  
Επάρκεια ποιοτική σε σχέση με τις ανάγκες των πολιτών: 

 

Τι απαιτούν οι πολίτες ως βελτιώσεις: 

 

Υποστήριξη των αποδεκτών των υπηρεσιών  μέσω διαδικτύου; Αν ναι ποιες;: 

3η Αρμοδιότητα  

Σύντομη περιγραφή :  

 

Επάρκεια ποσοτική  σε σχέση με ζήτηση από τους πολίτες: 

  
Επάρκεια ποιοτική σε σχέση με τις ανάγκες των πολιτών: 

 

Τι απαιτούν οι πολίτες ως βελτιώσεις: 

 

Υποστήριξη των αποδεκτών των υπηρεσιών μέσω διαδικτύου; Αν ναι ποιες;: 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
5. Επιθυμητή διάρθρωση οργανικής μονάδας37  

Επιθυμητή διάρθρωση οργανικής μονάδας, ανά κλάδο και ειδικότητα, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ποιοτική και ποσοτική επάρκεια προσωπικού για την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων της.  

Α/Α  Κλάδος / Ειδικότητα  Αριθμός Υπαλλήλων  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

 
6. Ανάγκες κατάρτισης του προσωπικού 

6.α) Κατά μέσο όρο πόσα επιμορφωτικά σεμινάρια παρακολουθούν οι υπάλληλοί της 

υπηρεσίας σας κάθε χρόνο (επιλέξτε με ένα Χ)  

  

Κανένα 1 2 Περισσότερα 
από 2 

    

  

6β) Θεωρείται ότι είναι επαρκής η επιμόρφωση/κατάρτιση του προσωπικού σας;  

(επιλέξτε με ένα Χ)       

ΝAI   

                                                 
37 Διευκρίνιση : Αν είχατε τη δυνατότητα να οργανώνατε από την αρχή το τμήμα μας, πόσους 

εργαζόμενους και με ποια ειδικότητα θα θέλατε να στελεχωθεί.  
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ΟΧΙ  

6γ) Προσδιορίστε και ιεραρχήστε τους τίτλους των θεμάτων για τα οποία ενδεχομένως 

χρειάζεται πρόσθετη ενημέρωση / επιμόρφωση το προσωπικό της Υπηρεσίας.38 

Α/Α Θέματα κατάρτισης  

1  

2  

3  

4  

5  

 

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

7. Κτιριακές Εγκαταστάσεις  

Καταγράψτε την υφιστάμενη κτιριακή υποδομή του τμήματος σας   

Α/Α  Δ/νση Ακινήτου  Χρήση  
Αριθμός 

Στεγαζόμενων 

Υπαλλήλων  

Επιφάνεια 

(τ.μ.)  
Ιδιόκτητο ή 

Μισθωμένο  

 1           

2            

3            

 4           

 5           

 6           

 7           

 8           

 

 

8. Με βάση τα κριτήρια της επάρκειας, καταλληλότητας και λειτουργικότητας, σχολιάστε τυ-

χόν προβλήματα για κάθε ακίνητο ( χρησιμοποιήστε τον Α/Α του πάνω πίνακα ώστε να μη 

χρειαστεί να επαναλάβετε την Δ/νση Ακινήτου)   

 

Α/Α  Προβλήματα   

 1   

2    

3    

 4   

 5   

 6   

 7   

 8   

                                                 
38 Μπορείτε να συμβουλευτείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
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9. Αναφέρεται πρόσθετες ανάγκες σε κτηριακές υποδομές:  

 

 
10. Ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό  

Αν θεωρείτε ότι υπάρχουν ελλείψεις, εντοπίστε τις ανάγκες προμήθειας πρόσθετου  

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (αυτοκίνητα, μηχανήματα ή άλλα τεχνικά 

μέσα). Ιεραρχείστε από τις σημαντικότερες προς τις λιγότερο σημαντικές. 

Δραστηριότητες της Υπηρεσίας  Πρόσθετες ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό  

    

    

    

    

    

  
11. Συντήρηση υποδομής και εξοπλισμού  

Ποια είναι τα τυχόν προβλήματα στις διαδικασίες συντήρησης της κτιριακής υποδομής 

και  του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί ήδη η Υπηρεσία;  

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

  
12. Ανάγκες σε εξοπλισμό πληροφορικής και εξοπλισμό γραφείου  

Αν θεωρείτε ότι υπάρχουν ελλείψεις στον εξοπλισμό πληροφορικής (λογισμικό και υλικό) 

και στον εξοπλισμό γραφείου (ΦΑΞ, φωτοαντιγραφικά), εντοπίστε τις ανάγκες 

προμήθειας πρόσθετου  εξοπλισμού.   

Δραστηριότητες της Υπηρεσίας  Ανάγκες σε εξοπλισμό πληροφορικής και 

εξοπλισμό γραφείου  
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13. Αξιοποίηση των ΤΠΕ  
Ποιες λειτουργίες / δραστηριότητες της Υπηρεσίας θεωρείτε ότι θα έπρεπε να  υποστηρίζονται 

με συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη βελτίωση της αποτελεσματικότη-

τας και την υποστήριξη των αποδεκτών των υπηρεσιών  μέσω διαδικτύου;  

 

    

ΟΡ

ΓΑ

ΝΩ

ΤΙ

ΚΗ 

ΔΟ

Μ

Η ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
14. Αναφέρατε προβλήματα που διαπιστώνετε σε σχέση με την οργανωτική δομή της Διεύ-

θυνσης που ανήκετε (π.χ. ανάγκη αύξησης των Τμημάτων, ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
στα Τμήματα);  

 
15. Συνοπτική περιγραφή υφιστάμενων συστημάτων διαχείρισης και λειτουργίας (π.χ.: Διοίκη-

ση μέσω Στόχων, Διαδικασίες Προγραμματισμού, Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης, Σύστημα 
Διασφάλισης Ποιότητας – ISO, κλπ.)  

 

 
16. Ποιες είναι οι ελλείψεις στις διαδικασίες προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολό-

γησης της δράσης του τμήματος   
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17. Υποστήριξη της λειτουργίας της Υπηρεσίας  

Υπάρχει ανάγκη υποστήριξης της Υπηρεσίας από άλλες υπηρεσίες του Δήμου ή 

εξωτερικούς συνεργάτες; (π.χ. νομική υποστήριξη, υποστήριξη σε θέματα 

μηχανοργάνωσης, σε θέματα χρηματοδοτήσεων, σε θέματα προγραμματισμού, κοκ) 
 

18. Συνεργασίες με άλλες Υπηρεσίες του Δήμου  

Αποτυπώστε τα σημαντικότερα προβλήματα, εφόσον υπάρχουν, της συνεργασίας  σας με 

άλλες  Υπηρεσίες του Δήμου με τις οποίες συνεργάζεστε.  

  

19. Συνεργασίες με άλλες υπηρεσίες εκτός του Δήμου  

Αποτυπώστε τα σημαντικότερα προβλήματα, εφόσον υπάρχουν, της συνεργασίας  με 

άλλες υπηρεσίες εκτός Δήμου με τις οποίες συνεργάζεστε.  

 
20. Θ

α
 
σ
υ
μ
φ
ω
ν
ο
ύ
σ

ατε με την πρόταση ότι στο Δήμο σας υιοθετείται ένα συνεργατικό μοντέλο οργάνωσης; 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 

     

21. Θα συμφωνούσατε με την πρόταση ότι στο Δήμο σας υιοθετούνται συμμετοχικές διαδικα-
σίες στη λήψη των αποφάσεων ; 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
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22. Αποτυπώστε τα σημαντικότερα ζητήματα, εφόσον υπάρχουν σε σχέση με τις συμμετοχικές 

διαδικασίες στη λήψη των αποφάσεων στον οργανισμό σας.  

 

 

 

 

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ 

 Αξιολόγηση των Οικονομικών της Υπηρεσίας / Ν.Π Αξιολόγηση των Οικονομικών της Υπηρεσίας / Ν.Π   
23. Αξιοποιούνται όλες οι δυνατές πηγές εσόδων; Υπάρχουν εναλλακτικές χρηματοδοτικές επι-

λογές στήριξης των δραστηριοτήτων σας που μέχρι σήμερα δεν έχουν διερευνηθεί;  

 

24. Πώς αξιολογείτε το επίπεδο οικονομικής επιβάρυνσης (αν υφίσταται) των χρηστών της Υ-
πηρεσίας / Ν.Π.;  

 

 
25. Λαμβάνοντας υπόψη τους οικονομικούς και άλλους πόρους που καταναλώνονται σε σχέση 

με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν οι δραστηριότητες, θεωρείτε ότι υπάρχουν περι-
θώρια βελτίωσης της αποδοτικότητας της υπηρεσίας; Με ποιους τρόπους θα επιτευχθεί η 
βελτίωση της αποδοτικότητας;  

 

 

 Προτάσεις για την εσωτερική ανάπτυξη της Υπηρεσίας  

Ιεραρχήστε συνοπτικά τις προτάσεις σας για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων, κατά 

τη γνώμη σας, προβλημάτων που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν την επόμενη περίοδο (π.χ. 

βελτίωση της οργάνωσης, ανανέωση εξοπλισμού, κτιριακές εγκαταστάσεις, κατάρτιση 

προσωπικού, νέα μέθοδος προμηθειών, μηχανογράφηση κρίσιμων διαδικασιών 

λειτουργίας, εγκατάσταση νέου εξοπλισμού πληροφορικής κλπ).  

1  
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ  

 

 

26. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο εντοπισμού των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών του Δήμου 

Παιανίας θα μπορούσατε να διατύπωσε τις απόψεις σας στα παρακάτω θέματα 

 

Α.  Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πλεονεκτήματα και οι ευκαιρίες  του Δήμου Παιανίας ως 

πόλης, μέσα από τα οποία μπορεί να επιτευχθεί η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της; 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

….  

 

 

Β. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι αδυναμίες της πόλης και της τοπικής κοινωνίας που 

δυσχεραίνουν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της; 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

….  

 

2  

3  

4  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΝΠ & ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (Ε2) 
      

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Στο πλαίσιο της σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) του Δήμου 

Παιανίας, κρίνεται αναγκαία η συγκέντρωση των απόψεων και των προτάσεών 

σας, σχετικά με τον εντοπισμό των προβλημάτων του Δήμου στους τομείς των 

προσφερόμενων υπηρεσιών σας και των τρόπων που μπορούν αυτά να 

αντιμετωπισθούν. Επιπλέον λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα της Διεύθυνσή σας, 

με την  υποστήριξη του συνόλου των υπηρεσιών του Δήμου, κρίνεται αναγκαία και 

η συνολική αποτύπωση και αξιολόγηση συγκεκριμένων μεγεθών που αφορούν την 

εσωτερική λειτουργία του Δήμου. Το παρών ερωτηματολόγιο που αφορά την 

καταγραφή και αξιολόγηση της σχέσης του Δήμου με το εξωτερικό περιβάλλον 

μέσα από υπηρεσίες και δράσεις που απευθύνονται στους κατοίκους της περιοχής 

έρχεται να συμπληρώσει την συλλογή πληροφοριών από το ερωτηματολόγιο (Ε1) 

που αφορά την υφισταμένη κατάσταση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου ανά 

Τμήμα.   
Οι πληροφορίες που θα μας παρέχετε κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα στο Δήμο να βελτιώσει και να εξελίξει τις δημόσιες τοπικές πολιτικές του με 

τελικό σκοπό την παροχή αποτελεσματικών και ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες 

και την τοπική ανάπτυξη. Απευθυνόμαστε στα στελέχη του Δήμου με θέση ευθύνης (Πρό-

εδροι ΝΠ,  Διευθυντές, Προϊστάμενοι αυτοτελών τμημάτων και γραφείων), θεωρώντας ότι 

είστε οι βασικοί γνώστες  των προσφερόμενων υπηρεσιών του Δήμου λόγω της μακράς 

εμπειρίας σας στην οργάνωση και παροχή των δημοτικών υπηρεσιών και αναμένουμε από 

εσάς την άμεση ανταπόκριση σας.     

Το ΕΠ αποτελεί ένα απαραίτητο οργανωσιακό εργαλείο για κάθε Δήμο το οποίο επιτρέπει 

την ανάπτυξη διαδικασιών προγραμματισμού καθώς και την παρακολούθηση και μέτρηση 

των αποτελεσμάτων των δράσεων του Δήμου. Θεσπίστηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης 

(άρθρο 266 Ν. 3852/2010) και η κατάρτιση του είναι υποχρεωτική.  Η εκπόνηση του ΕΠ του 

Δήμου, ξεκινά με την ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής 

του Δήμου και της εσωτερική λειτουργία του (εσωτερικό περιβάλλον). Στόχος είναι ο εντο-

πισμός των σημαντικότερων προβλημάτων (κρίσιμων ζητημάτων) που πρέπει να αντιμε-

τωπίσει ο Δήμος την επόμενη τετραετία και του τρόπου που μπορεί να αξιοποιήσει τις 

δυνατότητες και τις ευκαιρίες ώστε να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα αλλά και για 

να αποκτήσει μια αναπτυξιακή δυναμική που θα βελτιώσει την ποιότητα  ζωής των κατοί-

κων του. Συνεχίζει με την διατύπωση βασικών στρατηγικών στόχων δράσης του Δήμου και 

ολοκληρώνεται με την συστηματική καταγραφή μέτρων ανά στρατηγικό στόχο και δείκτες 

παρακολούθησης και αξιολόγησης τους.  

Για την εκπόνηση του ΕΠ, ο Δήμος συνεργάζεται με την εταιρεία PLANET Α.Ε  η 

οποία έχει     μακροχρόνια εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης δημόσιων 

οργανισμών και επιχειρήσεων. Παρακαλούμε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το 

ερωτηματολόγιο και να το αποστείλετε στην Γ.Γ του Δήμου, κα. Φ. Τολούδη 

(ftoloudi@gmail.com) η οποία είναι υπεύθυνη για το συντονισμό του έργου. Για 

περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης του ΕΠ ή πιθανές 

mailto:ftoloudi@gmail.com
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ερωτήσεις σχετικά με το ερωτηματολόγιο, μπορείτε να απευθύνεστε  στην κα. 

Τολούδη καθώς και στους συνεργάτες της PLANET Α.Ε  στο παρακάτω e-mail : 

agian@planet.gr. 

Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και τη διάθεση σας να συνεργαστείτε. 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΗΣ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Συμπληρώνεται από τον/την Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

 
                                      

Θέμα 1ο : Κτιριακή υποδομή Δήμου ( ανάπτυξη και συντήρηση ) 
1.1. Υφιστάμενη κατάσταση - Προβλήματα / ανάγκες39 

            

            

   

            

 

 

1.2. Ευκαιρίες / δυνατότητες 

            

            

   

 

1.3 Προτάσεις για την εσωτερική ανάπτυξη 

Καταγράψτε συνοπτικά τις προτάσεις σας για την αντιμετώπιση των σημαντικότε-

ρων, κατά τη γνώμη σας, προβλημάτων που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν την επό-

μενη περίοδο. 

 

1  

2  

 

Θέμα 2ο : Εξοπλισμός  
2.1. Υφιστάμενη κατάσταση -   Προβλήματα / ανάγκες 

            

           

 

2.2. Ευκαιρίες / δυνατότητες 

            

            

   

 

 

2.3 Προτάσεις για την εσωτερική ανάπτυξη 

                                                 
39 Παρουσιάστε στοιχεία, ποιοτικά ή ποσοτικά, που περιγράφουν την υφιστάμενη κατάσταση και 

καταγράψτε τα σημαντικότερα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν ή ανάγκες που πρέπει 

να καλυφθούν  

 

mailto:agian@planet.gr
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Καταγράψτε συνοπτικά τις προτάσεις σας για την αντιμετώπιση των σημαντικότε-

ρων, κατά τη γνώμη σας, προβλημάτων που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν την επό-

μενη περίοδο. 

 

1  

2  

3  

 

 

Θέμα 3ο : Συγκοινωνίες  
3.1. Υφιστάμενη κατάσταση -  Προβλήματα / ανάγκες 

            

            

   

 

 

3.2. Ευκαιρίες / δυνατότητες 

            

            

   

 

 

3.3. Προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων : Ιεραρχείστε τα προβλήματα 

και παρουσιάστε τις προτάσεις σας για την αντιμετώπισή τους, στο πλαίσιο των αρμο-

διοτήτων του Δήμου. 

            

            

   

 

Θέμα 4ο : Ηλεκτροφωτισμός  
4.1. Υφιστάμενη κατάσταση -  Προβλήματα / ανάγκες 

            

           

4.2. Ευκαιρίες / δυνατότητες 

            

           

 

4.3. Προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων: Ιεραρχείστε τα προβλήματα 

και παρουσιάστε τις προτάσεις σας για την αντιμετώπισή τους, στο πλαίσιο των αρμο-

διοτήτων του Δήμου. 

 

            

            

   

 

 

Θέμα 5ο : Ύδρευση, Αποχέτευση  
5.1. Υφιστάμενη κατάσταση - Προβλήματα / ανάγκες 
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5.2. Ευκαιρίες / δυνατότητες 

            

           

 

5.3. Προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων: Ιεραρχείστε τα προβλήματα 

και παρουσιάστε τις προτάσεις σας για την αντιμετώπισή τους, στο πλαίσιο των αρμο-

διοτήτων του Δήμου. 

            

           

 

Θέμα 6ο : Οικιστική Ανάπτυξη 
6.1. Υφιστάμενη κατάσταση - Προβλήματα / ανάγκες 

            

           

 

6.2. Ευκαιρίες / δυνατότητες 

            

           

 

6.3 Προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων: Ιεραρχείστε τα προβλήματα 

και παρουσιάστε τις προτάσεις σας για την αντιμετώπισή τους, στο πλαίσιο των αρμο-

διοτήτων του Δήμου. 

            

           

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις για άλλους τομείς πολιτικών της αρμοδιότητας σας  

 
 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ  

 

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο εντοπισμού των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών του Δή-

μου Παιανίας θα μπορούσατε να διατύπωσε τις απόψεις σας στα παρακάτω θέματα40: 

 

Α.  Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πλεονεκτήματα και οι ευκαιρίες  του Δήμου Παιανίας ως 

πόλης, μέσα από τα οποία μπορεί να επιτευχθεί η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της; 

1.  

2.  

3.  

 

 

Β. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι αδυναμίες της πόλης και της τοπικής κοινωνίας που 

                                                 
40 Στην περίπτωση που έχετε ήδη απαντήσει τα ερωτήματα αυτά στο Ερωτηματολόγιο Ε1, δεν 

χρειάζεται εδώ να τα επαναλάβετε.  
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δυσχεραίνουν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της; 

 

1.  

2.  

3.  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (Ε3) 
                                                                  
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2020-2024 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Στο πλαίσιο της σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) του Δήμου 

Παιανίας, κρίνεται αναγκαία η συγκέντρωση των απόψεων και των 

προτάσεών σας, σχετικά με τον εντοπισμό των κύριων προβλημάτων και των 

μειονεκτημάτων της πόλης της Παιανίας αλλά και των πλεονεκτημάτων και 

ευκαιριών που παρουσιάζονται ώστε να αναζητηθούν λύσεις που θα 

μπορέσουν να συμβάλουν σε μια βιώσιμη οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη της περιοχής.  
 

Το ΕΠ αποτελεί ένα απαραίτητο οργανωσιακό εργαλείο για κάθε Δήμο το οποίο επι-

τρέπει την ανάπτυξη διαδικασιών προγραμματισμού καθώς και την παρακολούθηση 

και μέτρηση των αποτελεσμάτων των δράσεων του Δήμου. Θεσπίστηκε με το Πρό-

γραμμα Καλλικράτης (άρθρο 266 Ν. 3852/2010) και η κατάρτιση του είναι υποχρεωτι-

κή.  Η εκπόνηση του ΕΠ του Δήμου, ξεκινά με την ανάλυση και αξιολόγηση της υφι-

στάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου και της εσωτερική λειτουργία του (ε-

σωτερικό περιβάλλον). Στόχος είναι ο εντοπισμός των σημαντικότερων προβλημά-

των (κρίσιμων ζητημάτων) που πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος την επόμενη τε-

τραετία και του τρόπου που μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες 

ώστε να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα αλλά και για να αποκτήσει μια ανα-

πτυξιακή δυναμική που θα βελτιώσει την ποιότητα  ζωής των κατοίκων του. Συνεχί-

ζει με την διατύπωση βασικών στρατηγικών στόχων δράσης του Δήμου και ολοκλη-

ρώνεται με την συστηματική καταγραφή μέτρων ανά στρατηγικό στόχο και δείκτες 

παρακολούθησης και αξιολόγησης τους.  

 

Για την εκπόνηση του ΕΠ, ο Δήμος συνεργάζεται με την εταιρεία PLANET Α.Ε  

η οποία έχει     μακροχρόνια εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης 

δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων. Παρακαλούμε να συμπληρώσετε 

ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο και να το αποστείλετε στην Γ.Γ του Δήμου, 

κα. Φ. Τολούδη (ftoloudi@gmail.com) η οποία είναι υπεύθυνη για το 

συντονισμό του έργου. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη 

διαδικασία σύνταξης του ΕΠ ή πιθανές ερωτήσεις σχετικά με το 

ερωτηματολόγιο, μπορείτε να απευθύνεστε  στην κα. Τολούδη καθώς και 

στους συνεργάτες της PLANET Α.Ε  στο παρακάτω e-mail : agian@planet.gr. 

  
 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και τη διάθεση σας να 

συνεργαστείτε. 

mailto:ftoloudi@gmail.com
mailto:agian@planet.gr
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 

Συμπληρώνεται από τις Δημοτικές Παρατάξεις του Δήμου  

 

Δημοτική Παράταξη:  
1. Ποια είναι τα 5 σημαντικότερα μειονεκτήματα του Δήμου Παιανίας;41  

 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
….  

 
2. Ποια είναι τα 5 σημαντικότερα προβλήματα του Δήμου Παιανίας; 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
….  

 
3. Ποια είναι τα 5 σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Δήμου Παιανίας ;  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
….  

 
4. Ποιες απειλές και κινδύνους αντιμετωπίζει ή αναμένεται να αντιμετωπίσει άμεσα ο 

Δήμος Παιανίας;   

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
….  

 
5. Ποιες ευκαιρίες πιστεύετε ότι δεν πρέπει να χάσει ο Δήμος Παιανίας;   

1.  
2.  
3.  
4.  

                                                 
41 Σε όλες τις ερωτήσεις που ακολουθούν, ιεραρχείστε τις απαντήσεις σας ξεκινώντας από το 

πιο σημαντικό προς το λιγότερο σημαντικό.  
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5.  
….  

 

 
6. Ποια έργα και δράσεις προτείνετε να περιλάβει ο Δήμος Παιανίας στο Επιχειρησια-

κό Πρόγραμμα 2021 - 2024;  

 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις 
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Παράρτημα 3:  «Κρατικές Ενισχύσεις» σε ιδιωτικές επιχειρήσεις (2014-2020) 

Δικαιούχος/Ενισχυόμε

νος 

Επιχειρη

σιακό 

Πρόγραμ

μα 

Τίτλος 

πρόσκληση

ς 

Συνολικ

ός 

Προϋπο

λογισμό

ς 

Επένδυσ

ης 

Προϋπο

λογισμό

ς ΔΔ/ 

Επιχορή

γηση 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚ

ΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

«ΕΡΕΥΝΩ – 

ΔΗΜΙΟΥΡΓ

Ω – 

ΚΑΙΝΟΤΟΜ

Ω» 

395.050,0

0 € 

236.807,0

0 € 

ΒΙΟΜΕΣ ΑΒΕ 

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝ

ΙΣΜΟΣ 

400.000,0

0 € 

200.000,0

0 € 

ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Αττική Ενίσχυση της 

Ίδρυσης και 

Λειτουργίας 

Νέων 

Τουριστικών 

Μικρομεσαί

ων 

Επιχειρήσεω

ν 

400.000,0

0 € 

199.999,0

0 € 

ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Ενίσχυση της 

Ίδρυσης και 

Λειτουργίας 

Νέων 

Τουριστικών 

Μικρομεσαί

ων 

Επιχειρήσεω

ν 

365.870,0

0 € 

182.935,0

0 € 

ΡΑΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ Ανταγωνι «ΕΡΕΥΝΩ – 686.796,0 171.699,0
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

ΔΗΜΙΟΥΡΓ

Ω – 

ΚΑΙΝΟΤΟΜ

Ω» 

0 € 0 € 

ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Ενίσχυση της 

Ίδρυσης και 

Λειτουργίας 

Νέων 

Τουριστικών 

Μικρομεσαί

ων 

Επιχειρήσεω

ν 

319.000,0

0 € 

159.500,0

0 € 

ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Ενίσχυση της 

Ίδρυσης και 

Λειτουργίας 

Νέων 

Τουριστικών 

Μικρομεσαί

ων 

Επιχειρήσεω

ν 

302.632,0

0 € 

151.316,0

0 € 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο 

ΠΛΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝ

ΙΣΜΟΣ 

300.000,0

0 € 

150.000,0

0 € 

EOS4U ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΜΠΟΡΙΑΣ   

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΑΛΜΑ-

Τέταρτη (4η) 

τροποποίηση 

282.223,0

0 € 

141.111,0

0 € 

GOLDAIR TOURISM 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΑΛΜΑ-

Τέταρτη (4η) 

τροποποίηση 

247.167,0

0 € 

123.583,0

0 € 
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Καινοτομί

α 

ELEKTRA HELLAS AE Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Eργαλειοθήκ

η 

Ανταγωνιστι

κότητας 

Μικρών και 

Πολύ 

Μικρών 

Επιχειρήσεω

ν 

184.858,0

0 € 

119.557,0

0 € 

ΜΟΡΤΕΚ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Eργαλειοθήκ

η 

Ανταγωνιστι

κότητας 

Μικρών και 

Πολύ 

Μικρών 

Επιχειρήσεω

ν 

200.000,0

0 € 

118.900,0

0 € 

ELMON ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Eργαλειοθήκ

η 

Ανταγωνιστι

κότητας 

Μικρών και 

Πολύ 

Μικρών 

Επιχειρήσεω

ν 

200.000,0

0 € 

116.400,0

0 € 

MOVE ART 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Eργαλειοθήκ

η 

Ανταγωνιστι

κότητας 

Μικρών και 

Πολύ 

Μικρών 

Επιχειρήσεω

ν 

187.500,0

0 € 

112.100,0

0 € 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΑΛΜΑ-

Τέταρτη (4η) 

τροποποίηση 

206.206,0

0 € 

103.103,0

0 € 
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ΑΒΕΕΤΕ α 

ΠΕΜΑΪ ΖΑΚ 

ΕΝΤΟΥΑΡΝΤΟ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Eργαλειοθήκ

η 

Ανταγωνιστι

κότητας 

Μικρών και 

Πολύ 

Μικρών 

Επιχειρήσεω

ν 

200.000,0

0 € 

100.000,0

0 € 

ΑΤΤΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Eργαλειοθήκ

η 

Ανταγωνιστι

κότητας 

Μικρών και 

Πολύ 

Μικρών 

Επιχειρήσεω

ν 

200.000,0

0 € 

100.000,0

0 € 

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΟΕ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Eργαλειοθήκ

η 

Ανταγωνιστι

κότητας 

Μικρών και 

Πολύ 

Μικρών 

Επιχειρήσεω

ν 

200.000,0

0 € 

100.000,0

0 € 

ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΜΤΡΟ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Eργαλειοθήκ

η 

Ανταγωνιστι

κότητας 

Μικρών και 

Πολύ 

Μικρών 

Επιχειρήσεω

ν 

200.000,0

0 € 

100.000,0

0 € 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΓΟΥΝΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΕΝΕΖΛΗΣ ΟΕ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Eργαλειοθήκ

η 

Ανταγωνιστι

κότητας 

Μικρών και 

Πολύ 

Μικρών 

200.000,0

0 € 

100.000,0

0 € 
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Επιχειρήσεω

ν 

ΕΥΡΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΕΥΡΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Eργαλειοθήκ

η 

Ανταγωνιστι

κότητας 

Μικρών και 

Πολύ 

Μικρών 

Επιχειρήσεω

ν 

200.000,0

0 € 

100.000,0

0 € 

ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ 

MEDICAL ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩ

Ν ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Αναβάθμιση 

πολύ μικρών 

& μικρών 

επιχειρήσεω

ν για την 

ανάπτυξη 

των 

ικανοτήτων 

τους σε νέες 

αγορές 

199.757,0

0 € 

99.878,00 

€ 

Π.Α. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ε.Ε. Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Αναβάθμιση 

πολύ μικρών 

& μικρών 

επιχειρήσεω

ν για την 

ανάπτυξη 

των 

ικανοτήτων 

τους σε νέες 

αγορές 

199.740,0

0 € 

99.870,00 

€ 

ΤΕΛΕΤΡΑΝΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Eργαλειοθήκ

η 

Ανταγωνιστι

κότητας 

Μικρών και 

Πολύ 

Μικρών 

Επιχειρήσεω

ν 

188.500,0

0 € 

94.250,00 

€ 

ΘΕΟΔ 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

Αναβάθμιση 

πολύ μικρών 

& μικρών 

επιχειρήσεω

187.849,0

0 € 

93.924,00 

€ 
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και 

Καινοτομί

α 

ν για την 

ανάπτυξη 

των 

ικανοτήτων 

τους σε νέες 

αγορές 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΓΟΥΝΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΕΝΕΖΛΗΣ ΟΕ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Αναβάθμιση 

πολύ μικρών 

& μικρών 

επιχειρήσεω

ν για την 

ανάπτυξη 

των 

ικανοτήτων 

τους σε νέες 

αγορές 

186.613,0

0 € 

93.306,00 

€ 

ΠΕΠΟΝΟΥΛΑ,,ΙΩΑΝΝ

Α,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Αναβάθμιση 

πολύ μικρών 

& μικρών 

επιχειρήσεω

ν για την 

ανάπτυξη 

των 

ικανοτήτων 

τους σε νέες 

αγορές 

172.964,0

0 € 

86.482,00 

€ 

ENERDIA 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Αναβάθμιση 

πολύ μικρών 

& μικρών 

επιχειρήσεω

ν για την 

ανάπτυξη 

των 

ικανοτήτων 

τους σε νέες 

αγορές 

172.939,0

0 € 

86.469,00 

€ 

PRROJ,,AGIM,BEXHET Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Αναβάθμιση 

πολύ μικρών 

& μικρών 

επιχειρήσεω

ν για την 

ανάπτυξη 

των 

ικανοτήτων 

157.255,0

0 € 

78.627,00 

€ 
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τους σε νέες 

αγορές 

ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Eργαλειοθήκ

η 

Ανταγωνιστι

κότητας 

Μικρών και 

Πολύ 

Μικρών 

Επιχειρήσεω

ν 

157.000,0

0 € 

78.500,00 

€ 

EUROFREIGHT 

HELLAS 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΑΛΜΑ-

Τέταρτη (4η) 

τροποποίηση 

150.533,0

0 € 

75.266,00 

€ 

ΓΚΑΤΕΞ ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΙΑΤΡΙΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩ

Ν ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΣΤΟΛΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Αναβάθμιση 

πολύ μικρών 

& μικρών 

επιχειρήσεω

ν για την 

ανάπτυξη 

των 

ικανοτήτων 

τους σε νέες 

αγορές 

148.637,0

0 € 

74.318,00 

€ 

ΜΥΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΑΛΜΑ-

Τέταρτη (4η) 

τροποποίηση 

148.000,0

0 € 

74.000,00 

€ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΒΕΕΤΕ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝ

ΙΣΜΟΣ 

142.000,0

0 € 

71.000,00 

€ 

ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ 

MEDICAL ΑΝΩΝΥΜΗ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Eργαλειοθήκ

η 

128.462,0

0 € 

64.231,00 

€ 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩ

Ν ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Ανταγωνιστι

κότητας 

Μικρών και 

Πολύ 

Μικρών 

Επιχειρήσεω

ν 

Α ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & 

ΣΙΑ ΕΕ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Αναβάθμιση 

πολύ μικρών 

& μικρών 

επιχειρήσεω

ν για την 

ανάπτυξη 

των 

ικανοτήτων 

τους σε νέες 

αγορές 

122.593,0

0 € 

61.296,00 

€ 

GQ TECH ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΕΙΔΩΝ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Αναβάθμιση 

πολύ μικρών 

& μικρών 

επιχειρήσεω

ν για την 

ανάπτυξη 

των 

ικανοτήτων 

τους σε νέες 

αγορές 

152.932,0

0 € 

61.173,00 

€ 

ΑΣΤΡΑΚΗΣ ΟΕ Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Αναβάθμιση 

πολύ μικρών 

& μικρών 

επιχειρήσεω

ν για την 

ανάπτυξη 

των 

ικανοτήτων 

τους σε νέες 

αγορές 

120.976,0

0 € 

60.488,00 

€ 

GREEN HIGHLIGHT 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

ΝΕΟΦΥΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ

ΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

- 7η 

ΤΡΟΠΟΠΟΙ

ΗΣΗ 

60.000,00 

€ 

60.000,00 

€ 
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ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ,,ΒΛΑΣΙΟ

Σ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

ΝΕΟΦΥΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ

ΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

- 7η 

ΤΡΟΠΟΠΟΙ

ΗΣΗ 

60.000,00 

€ 

60.000,00 

€ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ ΕΕ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Eργαλειοθήκ

η 

Ανταγωνιστι

κότητας 

Μικρών και 

Πολύ 

Μικρών 

Επιχειρήσεω

ν 

119.500,0

0 € 

59.750,00 

€ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟ

ΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡ TRITON 

ACT 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Αναβάθμιση 

πολύ μικρών 

& μικρών 

επιχειρήσεω

ν για την 

ανάπτυξη 

των 

ικανοτήτων 

τους σε νέες 

αγορές 

119.000,0

0 € 

59.500,00 

€ 

Θ Ε ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ 

ΙΚΕ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Eργαλειοθήκ

η 

Ανταγωνιστι

κότητας 

Μικρών και 

Πολύ 

Μικρών 

Επιχειρήσεω

ν 

116.178,0

0 € 

58.089,00 

€ 

INSYSS RESEARCH 

AND CONSULTANCY 

ΜΟΝ. ΙΚΕ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

ΝΕΟΦΥΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ

ΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

- 7η 

ΤΡΟΠΟΠΟΙ

ΗΣΗ 

57.413,00 

€ 

57.413,00 

€ 

SHOP AND CO  

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Eργαλειοθήκ

η 

104.469,0

0 € 

52.234,00 

€ 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Ανταγωνιστι

κότητας 

Μικρών και 

Πολύ 

Μικρών 

Επιχειρήσεω

ν 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ SADENT 

AEBE 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝ

ΙΣΜΟΣ 

100.724,0

0 € 

50.362,00 

€ 

ΤΣΟΥΝΗΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟ

Σ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Eργαλειοθήκ

η 

Ανταγωνιστι

κότητας 

Μικρών και 

Πολύ 

Μικρών 

Επιχειρήσεω

ν 

100.160,0

0 € 

50.080,00 

€ 

ELEKTRA HELLAS AE Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥ

ΜΕ ΕΞΩ - 

Υποστήριξη 

Διεθνούς 

Προβολής 

ΜΜΕ με 

Εξωστρεφή 

Προσανατολ

ισμό 

100.000,0

0 € 

50.000,00 

€ 

ΒΙΟΜΕΣ ΑΒΕ 

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥ

ΜΕ ΕΞΩ - 

Υποστήριξη 

Διεθνούς 

Προβολής 

ΜΜΕ με 

Εξωστρεφή 

Προσανατολ

ισμό 

100.000,0

0 € 

50.000,00 

€ 

ELMON ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥ

ΜΕ ΕΞΩ - 

Υποστήριξη 

100.000,0

0 € 

50.000,00 

€ 
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ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Διεθνούς 

Προβολής 

ΜΜΕ με 

Εξωστρεφή 

Προσανατολ

ισμό 

FALCON ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Eργαλειοθήκ

η 

Ανταγωνιστι

κότητας 

Μικρών και 

Πολύ 

Μικρών 

Επιχειρήσεω

ν 

95.500,00 

€ 

47.750,00 

€ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 

ΖΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΥ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Εργαλειοθήκ

η 

Επιχειρηματι

κότητας:  

Εμπόριο-

Εστίαση-

Εκπαίδευση 

95.000,00 

€ 

47.500,00 

€ 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 

ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ Ο Ε 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Αναβάθμιση 

πολύ μικρών 

& μικρών 

επιχειρήσεω

ν για την 

ανάπτυξη 

των 

ικανοτήτων 

τους σε νέες 

αγορές 

93.031,00 

€ 

46.515,00 

€ 

ΑΦΟΙ ΧΑΙΔΟΥ ΟΕ Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Eργαλειοθήκ

η 

Ανταγωνιστι

κότητας 

Μικρών και 

Πολύ 

Μικρών 

Επιχειρήσεω

ν 

83.049,00 

€ 

41.524,00 

€ 

Α ΚΑΙ Α ΜΑΡΚΟΥ ΟΕ Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥ

ΜΕ ΕΞΩ - 

Υποστήριξη 

81.000,00 

€ 

40.500,00 

€ 
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ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Διεθνούς 

Προβολής 

ΜΜΕ με 

Εξωστρεφή 

Προσανατολ

ισμό 

ΑΤΤΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΑΛΜΑ-

Τέταρτη (4η) 

τροποποίηση 

80.000,00 

€ 

40.000,00 

€ 

ΚΛΙΝΣΜΑΡΤ ΟΕ Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Αναβάθμιση 

πολύ μικρών 

& μικρών 

επιχειρήσεω

ν για την 

ανάπτυξη 

των 

ικανοτήτων 

τους σε νέες 

αγορές 

74.248,00 

€ 

37.124,00 

€ 

DASPLAY  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Αναβάθμιση 

πολύ μικρών 

& μικρών 

επιχειρήσεω

ν για την 

ανάπτυξη 

των 

ικανοτήτων 

τους σε νέες 

αγορές 

73.949,00 

€ 

36.974,00 

€ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ 

ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ  

ΣΙΑ ΕΕ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Eργαλειοθήκ

η 

Ανταγωνιστι

κότητας 

Μικρών και 

Πολύ 

Μικρών 

Επιχειρήσεω

ν 

71.470,00 

€ 

35.735,00 

€ 

ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Ανταγωνι

στικότητα 

Ενίσχυση της 

Ίδρυσης και 

68.868,00 

€ 

34.434,00 

€ 
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Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Λειτουργίας 

Νέων 

Τουριστικών 

Μικρομεσαί

ων 

Επιχειρήσεω

ν 

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Α 

ΜΑΡΑΣΛΗ Ε ΟΕ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Εργαλειοθήκ

η 

Επιχειρηματι

κότητας:  

Εμπόριο-

Εστίαση-

Εκπαίδευση 

60.100,00 

€ 

30.050,00 

€ 

DIVITEC ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΕΙΚΟΝΑΣ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΒΗΜΑ- 

Τέταρτη (4η) 

Τροποποίησ

η 

50.000,00 

€ 

25.000,00 

€ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 

ΖΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΥ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΒΗΜΑ- 

Τέταρτη (4η) 

Τροποποίησ

η 

50.000,00 

€ 

25.000,00 

€ 

ΛΟΥΡΑΚΗ,,ΜΑΡΙΑ,ΓΕ

ΩΡΓΙΟΣ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Ενίσχυση της 

αυτοαπασχό

λησης 

πτυχιούχων 

τριτοβάθμια

ς 

εκπαίδευσης 

(Β Κύκλος) - 

Α 

Τροποποίησ

η 

25.000,00 

€ 

25.000,00 

€ 

ΜΑΚΡΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

ΠΕΤΡΟΣ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Ενίσχυση της 

αυτοαπασχό

λησης 

πτυχιούχων 

τριτοβάθμια

25.000,00 

€ 

25.000,00 

€ 
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Καινοτομί

α 

ς 

εκπαίδευσης 

(Β Κύκλος) - 

Α 

Τροποποίησ

η 

ΜΟΥΓΚΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ 

πατρ. ΤΡΥΦΩΝ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Ενίσχυση της 

αυτοαπασχό

λησης 

πτυχιούχων 

τριτοβάθμια

ς 

εκπαίδευσης 

(Β Κύκλος) - 

Α 

Τροποποίησ

η 

25.000,00 

€ 

25.000,00 

€ 

ΝΤΟΥΝΗ,,ΓΕΩΡΓΙΑ,ΓΕ

ΩΡΓΙΟΣ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Ενίσχυση της 

αυτοαπασχό

λησης 

πτυχιούχων 

τριτοβάθμια

ς 

εκπαίδευσης 

(Β Κύκλος) - 

Α 

Τροποποίησ

η 

25.000,00 

€ 

25.000,00 

€ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,,ΕΥΦ

ΡΟΣΥΝΗ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Ενίσχυση της 

αυτοαπασχό

λησης 

πτυχιούχων 

τριτοβάθμια

ς 

εκπαίδευσης 

(Β Κύκλος) - 

Α 

Τροποποίησ

η 

25.000,00 

€ 

25.000,00 

€ 

ΠΗΓΗ ΠΕΦΑΝΗ Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Ενίσχυση της 

Αυτοαπασχό

λησης 

Πτυχιούχων 

Τριτοβάθμια

25.000,00 

€ 

25.000,00 

€ 
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Καινοτομί

α 

ς 

Εκπαίδευσης 

- 

Τροποποίησ

η 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΒΕΕΤΕ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΒΗΜΑ- 

Τέταρτη (4η) 

Τροποποίησ

η 

49.977,00 

€ 

24.988,00 

€ 

ΓΚΑΛΙΟΥΡΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Ενίσχυση της 

Αυτοαπασχό

λησης 

Πτυχιούχων 

Τριτοβάθμια

ς 

Εκπαίδευσης 

- 

Τροποποίησ

η 

24.965,00 

€ 

24.965,00 

€ 

ΤΑΜΠΑΚΟ,,ΕΝΤΟΝ,Χ

ΡΗΣΤΟ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Ενίσχυση της 

αυτοαπασχό

λησης 

πτυχιούχων 

τριτοβάθμια

ς 

εκπαίδευσης 

(Β Κύκλος) - 

Α 

Τροποποίησ

η 

24.692,00 

€ 

24.692,00 

€ 

ΚΑΛΥΒΗ,,ΜΑΡΙΑ,ΠΑ

ΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Ενίσχυση της 

αυτοαπασχό

λησης 

πτυχιούχων 

τριτοβάθμια

ς 

εκπαίδευσης 

(Β Κύκλος) - 

Α 

Τροποποίησ

η 

23.700,00 

€ 

23.700,00 

€ 
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ΛΑΖΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

πατρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΒΗΜΑ- 

Τέταρτη (4η) 

Τροποποίησ

η 

34.650,00 

€ 

17.325,00 

€ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ 

ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ  

ΣΙΑ ΕΕ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΒΗΜΑ- 

Τέταρτη (4η) 

Τροποποίησ

η 

33.579,00 

€ 

16.789,00 

€ 

A N G SALES 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΙΝΤΕΡΝΕΤ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΒΗΜΑ- 

Τέταρτη (4η) 

Τροποποίησ

η 

25.795,00 

€ 

12.897,00 

€ 

Π ΜΙΧΑΣ ΙΚΕ Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΒΗΜΑ- 

Τέταρτη (4η) 

Τροποποίησ

η 

25.185,00 

€ 

12.592,00 

€ 

ΓΙΑΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Εργαλειοθήκ

η 

Επιχειρηματι

κότητας:  

Εμπόριο-

Εστίαση-

Εκπαίδευση 

24.400,00 

€ 

12.200,00 

€ 

ΖΙΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ 

ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΒΗΜΑ- 

Τέταρτη (4η) 

Τροποποίησ

η 

24.040,00 

€ 

12.020,00 

€ 

ΗΛΙΑΔΗ ΑΦΟΙ Κ ΣΙΑ Ανταγωνι ΨΗΦΙΑΚΟ 22.287,00 11.143,00 
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ΟΕ στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

ΒΗΜΑ- 

Τέταρτη (4η) 

Τροποποίησ

η 

€ € 

ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΔΑΝΟΥΡΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΟΕ 

Ανάπτυξη 

Ανθρώπιν

ου 

Δυναμικο

ύ, 

Εκπαίδευ

ση και Δια 

Βίου 

Μάθηση 

Πρόγραμμα 

επιχορήγηση

ς 

επιχειρήσεω

ν  για την 

απασχόληση 

10.000 

ανέργων, 

ηλικίας 30-49 

ετών 

10.800,00 

€ 

10.800,00 

€ 

ΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

Ενίσχυση 

Τουριστικών 

ΜΜΕ για τον 

εκσυχρονισμ

ό τους και 

την ποιοτική 

αναβάθμιση 

των 

παρεχόμενω

ν υπηρεσιών 

24.400,00 

€ 

9.760,00 € 

ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΜΤΡΟ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΒΗΜΑ- 

Τέταρτη (4η) 

Τροποποίησ

η 

16.400,00 

€ 

8.200,00 € 

ΚΑΠΟΥΛΑΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΒΗΜΑ- 

Τέταρτη (4η) 

Τροποποίησ

η 

12.750,00 

€ 

6.375,00 € 

ΧΑΤΖΙΚΟΥ,,ΜΕΛΠΟΜ

ΕΝΗ,ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΒΗΜΑ- 

Τέταρτη (4η) 

Τροποποίησ

12.500,00 

€ 

6.250,00 € 
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και 

Καινοτομί

α 

η 

ΟΙΚΟΔΟΜΕΙΝ 

ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε. 

Ανάπτυξη 

Ανθρώπιν

ου 

Δυναμικο

ύ, 

Εκπαίδευ

ση και Δια 

Βίου 

Μάθηση 

Πρόγραμμα 

επιχορήγηση

ς 

επιχειρήσεω

ν  για την 

απασχόληση 

10.000 

ανέργων, 

ηλικίας 30-49 

ετών 

5.400,00 € 5.400,00 € 

Μ.ΓΙΑΝΝΙΑ - Α. 

ΜΑΝΩΛΙΟΣ  ΟΕ 

Ανάπτυξη 

Ανθρώπιν

ου 

Δυναμικο

ύ, 

Εκπαίδευ

ση και Δια 

Βίου 

Μάθηση 

Πρόγραμμα 

επιχορήγηση

ς 

επιχειρήσεω

ν  για την 

απασχόληση 

10.000 

ανέργων, 

ηλικίας 30-49 

ετών 

5.400,00 € 5.400,00 € 

VSANALYSIS 

ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΙΚΕ 

Ανάπτυξη 

Ανθρώπιν

ου 

Δυναμικο

ύ, 

Εκπαίδευ

ση και Δια 

Βίου 

Μάθηση 

Πρόγραμμα 

επιχορήγηση

ς 

επιχειρήσεω

ν  για την 

απασχόληση 

10.000 

ανέργων, 

ηλικίας 30-49 

ετών 

5.400,00 € 5.400,00 € 

ΚΛΙΝΣΜΑΡΤ ΟΕ Ανάπτυξη 

Ανθρώπιν

ου 

Δυναμικο

ύ, 

Εκπαίδευ

ση και Δια 

Βίου 

Μάθηση 

Πρόγραμμα 

επιχορήγηση

ς 

επιχειρήσεω

ν  για την 

απασχόληση 

10.000 

ανέργων, 

ηλικίας 30-49 

ετών 

5.400,00 € 5.400,00 € 

Θ ΚΑΙ Γ  Ανάπτυξη Πρόγραμμα 5.400,00 € 5.400,00 € 
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ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΟΕ 

Ανθρώπιν

ου 

Δυναμικο

ύ, 

Εκπαίδευ

ση και Δια 

Βίου 

Μάθηση 

επιχορήγηση

ς 

επιχειρήσεω

ν  για την 

απασχόληση 

10.000 

ανέργων, 

ηλικίας 30-49 

ετών 

MIPECO ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

Ανάπτυξη 

Ανθρώπιν

ου 

Δυναμικο

ύ, 

Εκπαίδευ

ση και Δια 

Βίου 

Μάθηση 

Πρόγραμμα 

επιχορήγηση

ς 

επιχειρήσεω

ν  για την 

απασχόληση 

10.000 

ανέργων, 

ηλικίας 30-49 

ετών 

5.400,00 € 5.400,00 € 

ΜΑΣΑΛΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ πατρ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Ανάπτυξη 

Ανθρώπιν

ου 

Δυναμικο

ύ, 

Εκπαίδευ

ση και Δια 

Βίου 

Μάθηση 

Πρόγραμμα 

επιχορήγηση

ς 

επιχειρήσεω

ν  για την 

απασχόληση 

10.000 

ανέργων, 

ηλικίας 30-49 

ετών 

5.400,00 € 5.400,00 € 

ΑΓΓΕΛΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Ανάπτυξη 

Ανθρώπιν

ου 

Δυναμικο

ύ, 

Εκπαίδευ

ση και Δια 

Βίου 

Μάθηση 

Πρόγραμμα 

επιχορήγηση

ς 

επιχειρήσεω

ν  για την 

απασχόληση 

10.000 

ανέργων, 

ηλικίας 30-49 

ετών 

4.500,00 € 4.500,00 € 

Σ. ΑΝΔΡΕΟΥ Ο Ι  

ΣΑΧΑΤΖΙΑΝ  Ο.Ε. 

Ανάπτυξη 

Ανθρώπιν

ου 

Δυναμικο

ύ, 

Πρόγραμμα 

επιχορήγηση

ς 

επιχειρήσεω

ν  για την 

4.500,00 € 4.500,00 € 
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Εκπαίδευ

ση και Δια 

Βίου 

Μάθηση 

απασχόληση 

10.000 

ανέργων, 

ηλικίας 30-49 

ετών 

ΛΟΥΔΑΡΟΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ 

ΣΙΑ ΕΕ 

Ανάπτυξη 

Ανθρώπιν

ου 

Δυναμικο

ύ, 

Εκπαίδευ

ση και Δια 

Βίου 

Μάθηση 

Πρόγραμμα 

επιχορήγηση

ς 

επιχειρήσεω

ν  για την 

απασχόληση 

10.000 

ανέργων, 

ηλικίας 30-49 

ετών 

4.500,00 € 4.500,00 € 

ΚΙΟΥΣΗ,,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ

Η,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΒΗΜΑ- 

Τέταρτη (4η) 

Τροποποίησ

η 

7.830,00 € 3.915,00 € 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

Ανταγωνι

στικότητα 

Επιχειρημ

ατικότητα 

και 

Καινοτομί

α 

ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΒΗΜΑ- 

Τέταρτη (4η) 

Τροποποίησ

η 

7.574,00 € 3.787,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 11.334.53

5,00 € 

5.829.320,

00 € 
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