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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Τρίπολης και των Νομικών του Προσώπων,
αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της
διοικητικής ικανότητας του Δήμου για την περίοδο 2011 – 2014. Ως εκ τούτου, βασική
του αποστολή είναι να αποτελέσει κεντρικό επιχειρησιακό εργαλείο σχεδιασμού,
ανάλυσης, αξιολόγησης, υλοποίησης και παρακολούθησης των δράσεων και των
πολιτικών, που θα οδηγήσουν στη μακροχρόνια ανάπτυξη του Δήμου.
Επιπροσθέτως, το Σχέδιο αυτό καθίσταται αναγκαίο, όχι μόνο για την βέλτιστη
αξιοποίηση των Εθνικών και Τοπικών Πόρων, αλλά και για τη χρηματοδότηση των
αναπτυξιακών δράσεων από τα Κοινοτικά Προγράμματα και ως εκ τούτου την
μεγαλύτερη απορρόφηση Κοινοτικών Πόρων για συγχρηματοδοτούμενες δράσεις.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Τρίπολης θέτει το πλαίσιο των στρατηγικών
στόχων και των προτεραιοτήτων, τα οποία κωδικοποιούνται σε δράσεις της επόμενης
τριετίας. Οι στόχοι και οι δράσεις αυτές, βρίσκονται σε απόλυτη εναρμόνιση με τις
κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο,
θέτοντας στο κέντρο οριζόντιες και κάθετες συνεργασίες.
Τα περισσότερα σχέδια ανάπτυξης χρησιμοποιούν ως μεθοδολογία διάγνωσης του
αντικειμένου εξέτασης την ανάλυση SWOT, με την οποία αποτυπώνονται τόσο το
εσωτερικό (internal situation audit) όσο και το εξωτερικό περιβάλλον (external situation
audit).
Προκειμένου να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση και να χαραχθούν οι βασικές
στρατηγικές του Δήμου, θα πρέπει να τεθούν τρία βασικά ερωτήματα:
•

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά (γεωγραφικά, διαρθρωτικά και διοικητικά)
και ποια η τρέχουσα αναπτυξιακή πορεία του Δήμου κατά τη συγκεκριμένη
χρονική περίοδο;

•

Ποιο είναι το επίπεδο ανάπτυξης, στο οποίο επιδιώκει να φτάσει, ώστε ο Δήμος
να επιτύχει την βέλτιστη αποτελεσματικότητα στους 4 άξονες που περιγράφονται
κατωτέρω;

•

Με ποιον τρόπο; Δηλαδή ποια μέσα θα αξιοποιήσει ο Δήμος για να φτάσει στο
επίπεδο που επιδιώκει;
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Η απάντηση στο τρίτο ερώτημα αποτελεί και τον στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου,
στον οποίο θα προσδιορίζονται με σαφήνεια οι κατευθύνσεις και οι αντίστοιχες δράσεις,
οι οποίες θα οδηγήσουν στο επιθυμητό αναπτυξιακό αποτέλεσμα.
Συνοψίζοντας, τα κύρια χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι τα εξής:
α. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της
διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ: Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και
τοπικών επενδύσεων και περιλαμβάνει τον βασικό σχεδιασμό για τη βελτίωση της
υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των Νομικών προσώπων που
εποπτεύονται από το Δήμο. Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος
θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν την
καθημερινή λειτουργία του ΟΤΑ. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου
και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.
β. Αποτελεί το πενταετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών
Προσώπων του: Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και
το όραμα της Δημοτικής Αρχής, καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού
σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το όραμα της εκάστοτε δημοτικής
αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε πενταετές πρόγραμμα δράσης του
ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του και τέλος σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης της κάθε
υπηρεσίας του δήμου και των Νομικών Προσώπων του.
γ. Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του
Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου: Η σύνταξη του επιχειρησιακού
προγράμματος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας προγραμματισμού, παρακολούθησης
και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το διαρκές
αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των προϊσταμένων και της αρμόδιας
Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του.
δ. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του ΟΤΑ και των
Νομικών Προσώπων του: Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης
είναι η εξειδίκευση του συνολικού πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος σε ετήσιο
πρόγραμμα των υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραμματισμός στοχεύει στον επιμερισμό των
δράσεων του πενταετούς προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τμήματα
του επιχειρησιακού προγράμματος
ε. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων : Κατά τη διαδικασία
σύνταξής του συμμετέχουν: Αιρετά όργανα, Υπηρεσιακά στελέχη, Τοπικοί φορείς και
ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην τοπική ανάπτυξη ή/και στη
λειτουργία του ΟΤΑ, Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (πχ Περιφέρεια)
στ. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης: Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους
στόχους, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματος
δεικτών επίδοσης. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της τιμής των δεικτών
αξιοποιούνται τα στοιχεία (εσόδων / δαπανών, πόρων, εκροών, αποτελεσμάτων στους
αποδέκτες) που τηρούνται στις βάσεις δεδομένων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού
συστήματος του Δήμου.
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Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δεν στηρίζεται μόνο στην ανάλυση της
υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και του
ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες
συμμετοχής. Αυτός άλλωστε είναι ο μόνος τρόπος να προκύψει ένα επιχειρησιακό Σχέδιο
που θα χαρακτηρίζεται από πληρότητα, ρεαλισμό, κοινωνική συναίνεση και αποδοχή.
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δομών του
Δήμου και οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών
επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τμήματος εκείνου στο οποίο αυτά
εμπλέκονται.
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού
και συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών και είναι
ευρύτερα γνωστό στους εργαζόμενους του ΟΤΑ, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι
του.

II. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των
πρωτοβάθμιων ΟΤΑ και με απώτερο στόχο δημιουργία και υιοθέτηση μόνιμων δομών
προγραμματισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της δράσης
των Δήμων, θεσπίστηκε για πρώτη φορά, με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.
Ακολούθως με το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)
επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους
Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, ενώ με τον ίδιο Νόμο εισάγονται νέα βήματα στη διαδικασία
κατάρτισής τους, όπως είναι για παράδειγμα η γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης σχετικά με το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του
Δήμου και ο έλεγχος της νομιμότητας της διαδικασίας κατάρτισης από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ), με υποβολή σχετικής
έκθεσης εγκεκριμένης από το Δημοτικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15)
ημερών (αρθρ. 225 Ν.3852/2010).
Το παρόν επιχειρησιακό σχέδιο εκπονήθηκε με βάση τη σχετική νομοθεσία και
συγκεκριμένα για την σύνταξή του λήφθηκαν υπόψη τα ακόλουθα:
•

Ο Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

•

Ο Ν. 3852/2010

•

Το Π.Δ. 185/2007, όπως αυτό τροποποιείται με το Π.Δ. 89/2011 «Όργανα και
διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών
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προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού», με
τα οποία καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων
•

Η υπ’ αριθμ. 45/58939/25-10-2006 Εγκύκλιος του Υφυπουργού Εσωτερικών
«Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) Ο.Τ.Α.», για τον σκοπό, τη διάρθρωση και
τους στόχους των Ε.Π.

•

Η υπ΄αριθμ. 66/50837/14-9-2007 Εγκύκλιος του Υφυπουργού Εσωτερικών,
σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ
α’ βαθμού

•

Η υπ’ αριθμ. 18183, ΦΕΚ 534, Τεύχος Β, 13-4-2007 Υπουργική Απόφαση
«Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού», όπως
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 45038/8-8-2007 (ΦΕΚ 1613/Β’/17-8-2007) και
71841/21-12-2007 (ΦΕΚ 19/Β’/14-1-2008) αποφάσεις του ΥΠΕΣΔΔΑ και την υπ’
αριθμ. 16422/17-4-2008 (ΦΕΚ 699/Β’/21-4-2008) απόφαση του Υφυπουργού
Εσωτερικών και αναδιατυπώθηκε από το άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. 5694/3-2-2011
Υπουργικής Απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.

•

Ο Οδηγός Κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ο.Τ.Α. α’ βαθμού της
ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

ΙΙΙ. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Δ.
ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2011-2014
Με την υπ’ αριθμ. 18183/2-4-2007 Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθμ. 5694/3-2-2011 Υπουργική Απόφαση, καθορίστηκαν η δομή και το
περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. Σύμφωνα με τις ανωτέρω
Υ.Α. τα επιχειρησιακά προγράμματα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες:
Ενότητα 1: Στρατηγικός Σχεδιασμός
Κεφάλαιο 1.1: Σύντομη Περιγραφή και Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης
Κεφάλαιο 1.2: Στρατηγική του Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακές προτεραιότητες
Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
Κεφάλαιο 2.1: Στόχοι και Δράσεις
Κεφάλαιο 2.2: Πενταετής Προγραμματισμός των δράσεων (ειδικά για την δημοτική
περίοδο 2011-2014, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει τριετή διάρκεια)
Ενότητα 3: Οικονομικός Προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και
αξιολόγησης
Κεφάλαιο 3.1: Οικονομικός Προγραμματισμός
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Κεφάλαιο 3.2: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος
Το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Τρίπολης, προκειμένου να επιτευχθεί η
βέλτιστη αποτύπωση των δεδομένων, καταρτίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες, ωστόσο,
περιλαμβάνει μεγαλύτερη ανάλυση σε βασικά σημεία και διαρθρώνεται ως εξής:
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα βασικά γεωγραφικά, χωροταξικά, πολεοδομικά,
πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της περιοχής του
Δήμου Τρίπολης, αποτυπώνοντας την υφιστάμενη κατάσταση στους κάτωθι τομείς:
1.1. Βασικά χαρακτηριστικά, χωροταξική ένταξη και διοικητική οργάνωση
Περιγράφονται τα γεωγραφικά και πληθυσμιακά χαρακτηριστικά της περιοχής, τα
ιστορικά στοιχεία, η Διοικητική Οργάνωση και η θέση και ο ρόλος της περιοχής στο
πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της ευρύτερης Περιφέρειας
Πελοποννήσου.
1.2. Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
Περιγράφονται η πληθυσμιακή πυκνότητα, οι κλιματολογικές συνθήκες, οι κυριότεροι
φυσικοί πόροι, τα προβλήματα ρύπανσης και οι βασικές υποδομές και δίκτυα της
περιοχής
1.3. Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός
Περιγράφονται η σύνθεση του πληθυσμού με τις ειδικές πληθυσμιακές Ομάδες, καθώς
και οι ρυθμοί μεταβολής του. Επίσης, αποτυπώνονται οι υποδομές και η εξυπηρέτηση
του Πολίτη στους τομείς της Υγείας, της Πρόνοιας, της Κοινωνικής Μέριμνας και της
Εκπαίδευσης, ενώ περιγράφονται και οι πολιτιστικοί και αθλητικοί χώροι και οι βασικές
δραστηριότητες στους αντίστοιχους τομείς
1.4. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση
Περιγράφονται ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός, οι παραγωγικοί τομείς και η συμβολή
τους στην τοπική Οικονομία
1.5. Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης
Διενεργείται μια ενδιάμεση αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή του
Δήμου και για τους τομείς που περιγράφονται, ώστε σε επόμενο κεφάλαιο, με την
συνθετική ανάλυση, να μπορέσουμε με σαφήνεια να προσδιορίσουμε τους στόχους και
τις προτεραιότητες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου, οι δομές και η
διοικητική τους διάρθρωση, οι αποκεντρωμένες Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα, ενώ
αποτυπώνονται τα περιουσιακά του στοιχεία και τα οικονομικά του αποτελέσματα.
2.1. Οργάνωση και Λειτουργία του Δήμου
Περιγράφονται τα Όργανα διοίκησης του Δήμου, η διάρθρωση των Υπηρεσιών του και οι
αρμοδιότητες, οι αποκεντρωμένες Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. Επίσης,
αναλύονται τα στοιχεία του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου σε συνδυασμό με τον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, ενώ περιγράφονται τα πληροφοριακά
ηλεκτρονικά συστήματα που εξυπηρετούν τόσο τις διαδικασίες λειτουργίας του Δήμου
όσο και την εξυπηρέτηση και προσβασιμότητα του πολίτη. Ειδική αναφορά, ως θέμα
ύψιστης σημασίας, γίνεται στις συνεργασίες του με άλλους ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού)
2.2. Οικονομικά στοιχεία του Δήμου
Περιγράφονται η κινητή και ακίνητη περιουσία του Δήμου, σύμφωνα με τις απογραφές
έναρξης, καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα του Δήμου.

2.3. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
Διενεργείται η δεύτερη και τελική ενδιάμεση αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
στο εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου, ώστε με την συνθετική ανάλυση του επόμενου
κεφαλαίου να χαράξουμε την αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT
Η απλή περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης δεν αρκεί από μόνη της να συμβάλλει
σε έναν ασφαλή προσδιορισμό των στόχων και των προτεραιοτήτων της αναπτυξιακής
στρατηγικής. Για τον λόγο αυτόν, απαιτείται συνθετική διάγνωση και αξιολόγηση του
εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, ώστε να προσδιοριστούν και να
ιεραρχηθούν τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης.
3.1. Ισχυρά Σημεία
Προσδιορίζονται τα ισχυρά σημεία τόσο της περιοχής όσο και του ίδιου του Δήμου, ως
προς τα κρίσιμα ζητήματα λειτουργίας, παροχής υπηρεσιών, ανθρώπινου δυναμικού και
υλικοτεχνικής υποδομής, στρατηγική θέσης του Δήμου και γενικών θετικών
χαρακτηριστικών
3.2. Αδύνατα Σημεία
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Προσδιορίζονται τα αδύνατα σημεία της περιοχής και του ίδιου του Δήμου, σε επίπεδο
λειτουργίας, παροχής υπηρεσιών, ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικής υποδομής, και
γενικών χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων, σε σχέση με την οικονομική του
κατάσταση και τη ζήτηση για παροχή δημοτικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη
3.3. Ευκαιρίες
Προσδιορίζονται οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται από εξωγενείς παράγοντες, όπως
θεσμικό πλαίσιο, εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική, συγχρηματοδοτούμενες δράσεις
3.4. Απειλές
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί που προκύπτουν από εξωγενείς παράγοντες και
επηρεάζουν αρνητικά την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Προκειμένου να απαντήσουμε ποιο είναι το επιθυμητό επίπεδο ανάπτυξης του Δήμου και
ποιες είναι οι βασικές επιδιώξεις, πρέπει να προσδιοριστεί η αποστολή, το όραμα και οι
αρχές του Δήμου, ώστε να χαραχθούν οι στρατηγικοί στόχοι και να οριστούν οι άξονες
και τα μέτρα του επιχειρησιακού προγράμματος, τα οποία θα αποτελούν γνώμονα
δράσης, τόσο της δημοτικής αρχής όσο και της τοπικής κοινωνίας.
4.1. Η Αποστολή, το Όραμα και οι Αρχές του Δήμου
Στο υποκεφάλαιο αυτό αποτυπώνεται η αποστολή, το όραμα και οι αρχές του Δήμου,
δηλαδή της μελλοντικής επιθυμητής κατάστασης της περιοχής του Ο.Τ.Α. και του ίδιου
του Ο.Τ.Α. ως οργανισμού. Αυτή την επιθυμητή κατάσταση θα επιδιώξει με την
εφαρμογή της στρατηγικής που θα αναλυθεί παρακάτω και την ευρύτερη δυνατή
κοινωνική συναίνεση.
4.2. Η Στρατηγική του Δήμου
Περιγράφονται οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης και οι γενικοί
στρατηγικοί στόχοι εσωτερική ανάπτυξης του Ο.Τ.Α. και της περιοχής, προκειμένου να
επιτευχθεί το όραμά του. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τις τεθείσες προδιαγραφές, οι
στρατηγικοί στόχοι αφορούν:
Στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στου τομείς περιβάλλον και ποιότητα ζωής,
κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των πολιτών και τοπικής οικονομίας και
απασχόλησης
Στην εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως Οργανισμού σε θέματα αποδοτικότητας,
παραγωγικότητας, μηχανοργάνωσης, υλικοτεχνικής υποδομής, γενικών υποδομών,
οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης
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Στην ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου με τοπικούς και οικονομικούς φορείς,
όμορους Δήμους και λοιπούς φορείς (Κεντρικούς- Περιφέρεια)
4.3. Οι Άξονες και τα μέτρα του Στρατηγικού Σχεδίου
Περιγράφονται οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου με τη μορφή κεντρικών
Αξόνων, οι οποίοι εξειδικεύονται σε μέτρα, τα οποία αντιστοιχούν σε έναν ή
περισσότερους στόχους. Οι άξονες αυτοί είναι:
Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής – αναβάθμιση υποδομών
Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισμός & αθλητισμός
Τοπική οικονομία και Απασχόληση
Πακέτο υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τους πολίτες
4.4. Αξιοποίηση Εθνικού και Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Πλαισίου
Ολοκληρώνοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό του επιχειρησιακού προγράμματος του
Δήμου Τρίπολης, γίνεται μια αναλυτική περιγραφή των επιλογών αξιοποίησης του
Εθνικού και Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Πλαισίου με εναλλακτικές προτάσεις
χρηματοδότησης των δράσεων, όπως απορρόφηση μέσω ΕΣΠΑ, ΕΣΣΑΑ και εφαρμογή
Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

ΕΝΟΤΗΤΑ
2:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
Στη δεύτερη ενότητα του επιχειρησιακού προγράμματος αναπτύσσονται πλήρως οι
στόχοι, οι δράσεις και τα έργα του Δήμου την επόμενη τριετία.
1.1. Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι
Οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι εξειδικεύονται σε ειδικότερους στόχους του επιχειρησιακού
προγραμματισμού
1.2. Άξονες, Μέτρα, Προγράμματα Δράσης και Έργα
Κάθε Άξονας εξειδικεύεται σε μέτρα, που αντιστοιχούν σε έναν ή περισσότερους
ειδικότερους στόχους, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν κατά προτεραιότητα από τον
Δήμο την επόμενη τριετία. Για την επίτευξη του κάθε Μέτρου, σχεδιάζεται σειρά
Δράσεων τόσο τοπικής όσο και εσωτερικής ανάπτυξης, οι οποίες υλοποιούνται είτε από
τις υπηρεσίες του ΟΤΑ ή των Νομικών Προσώπων είτε μέσω οριζόντιων ή κάθετων
συνεργιών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
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Ιεραρχούνται και προγραμματίζονται οι δράσεις, προσδιορίζοντας τη διάρκεια, τα
χρονοδιαγράμματα, την αρμόδια υπηρεσία, τους φορείς υλοποίησης, τη χωροθέτηση,
τους αναγκαίους ανθρώπινους και υλικούς πόρους, τις εκροές. Επίσης, εκτιμάται ο
προϋπολογισμός των δράσεων, τα έσοδα και οι πηγές χρηματοδότησης και τέλος η
κατανομή των εσόδων στα έτη για την κάλυψη των δαπανών των δράσεων.
2.1. Τριετής Προγραμματισμός και Κωδικοποίηση των Δράσεων
Προγραμματίζονται για την επόμενη τριετία οι δράσεις, κωδικοποιούνται με συγκεκριμένα
χρονοδιαγράμματα, πόρους και εκροές, ενώ περιγράφονται οι εμπλεκόμενοι φορείς και
υπηρεσίες.
2.2. Εκτίμηση εσόδων και Πηγών Χρηματοδότησης των Δράσεων
Καταρτίζεται πίνακας εκτίμησης των εσόδων και των πηγών χρηματοδότησης των
δράσεων
2.3. Κατανομή των εσόδων στα έτη για την κάλυψη των δαπανών δράσεων
Για τη διευκόλυνση της κατάρτισης των ετήσιων προγραμμάτων δράσης του ΟΤΑ και
των Νομικών του Προσώπων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων, το
χρονοδιάγραμμα απόκτησης των απαιτούμενων πόρων και ο προϋπολογισμός των
δαπανών συντάσσονται ξεχωριστά για κάθε έτος της επόμενης τριετίας.
Το περιεχόμενο των ετήσιων προγραμμάτων δράσης προκύπτει από την κατ’ έτος
εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράμματος. Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης
προσδιορίζονται οι δράσεις ή τμήματα πολυετών δράσεων του επιχειρησιακού
προγράμματος, που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες του ΟΤΑ και των Νομικών
Προσώπων.
Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης
των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το ετήσιο
πρόγραμμα μπορεί, επίσης, να περιλαμβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν
προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις
αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται τα εξής:
•

καταγράφονται οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι ανά πηγή χρηματοδότησης και οι
προϋποθέσεις άντλησης, όπως υπολογίζονται κατά τη χρονική περίοδο
κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου

•

με
βάση
τη
καταγραφή
των
διαθέσιμων
πόρων
αναζητούνται
λοιπές/συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις ώστε να υλοποιηθούν οι δράσεις του
Επιχειρησιακού Σχεδίου.
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•

εκτιμώνται τα συνολικά αναμενόμενα έσοδα του Δήμου και των Νομικών
Προσώπων του, ανά πηγή χρηματοδότησης για κάθε έτος της επόμενης
πενταετίας.

•

υπολογίζονται συνοπτικά οι λειτουργικές και οι επενδυτικές δαπάνες των
δράσεων του προγράμματος.

•

συντάσσονται οι πίνακες χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος,
ανά έτος και πηγή χρηματοδότησης

Στο κεφάλαιο αυτό προσδιορίζονται
παρακολούθηση και αξιολόγηση του
επίτευξη και την πρόοδο υλοποίησης
καθυστερήσεων ή αστοχιών και την
ενεργειών, ώστε να διασφαλιστεί
Προγράμματος.

οι αντιπροσωπευτικοί κύριοι δείκτες για την
Επιχειρησιακού Προγράμματος, σε σχέση με την
των στόχων που έχουν τεθεί, για τον εντοπισμό
εισήγηση για λήψη αποφάσεων και υλοποίησης
η επιτυχής υλοποίηση του Επιχειρησιακού

Οι δείκτες παρακολούθησης κατηγοριοποιούνται σε δείκτες εισροών, εκροών και
αποτελέσματος.

IV. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η διαδικασία κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος
συγκεκριμένο μεθοδολογικό πλαίσιο και συγκεκριμένα:

ακολούθησε

ένα



ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου Τρίπολης, με έμφαση στον
τρόπο που αυτό επηρεάζει τη λειτουργία του Δήμου, ώστε να καταγραφούν τα
προβλήματα και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται



ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου με σκοπό να εντοπιστούν οι
αδυναμίες, αλλά και τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζονται στην οργανωτική του
δομή και τη λειτουργία του



συνεργασία του Δήμου με όμορους Δήμους, αλλά και την περιφέρεια, ώστε να
συντονιστούν δράσεις που αφορούν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη



διατύπωση του οράματος, της στρατηγικής και του προγραμματισμού



εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράμματος
προϋπολογισμούς και χρονοδιαγραμμάτα.



Υιοθέτηση δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης
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Η εκπόνηση του παρόντος επιχειρησιακού σχεδίου, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη
μεθοδολογία, η οποία προτείνεται στον Οδηγό Κατάρτισης Επιχειρησιακού
Προγράμματος ΟΤΑ α’ βαθμού της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., κατ’ αντιστοιχία με όσα προβλέπονται
στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Το ΕΠ υλοποιήθηκε σύμφωνα με τον προγραμματισμό της
Ομάδας Έργου ακολουθώντας τα κάτωθι βήματα/στάδια υλοποίησης:
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V. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό Κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της
ΕΕΤΑΑ Α.Ε., τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία και τις εκτιμήσεις της ομάδας έργου, η
πορεία κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Τρίπολης είναι η
ακόλουθη:
ΦΑΣΕΙΣ
1) Προετοιμασία
2) Στρατηγικός Σχεδιασμός
3) Διαδικασίες Διαβούλευσης
4) Επιχειρησιακός & Οικονομικός Προγραμματισμός
και Ολοκλήρωση & Έγκριση του Προγράμματος

VI. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Τρίπολης για την περίοδο 2012 – 2014
εκπονήθηκε με την ευθύνη της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου (ΔΟΕ) του Δήμου
Τρίπολης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 576/24-08-2011 απόφαση του
Δημάρχου Τρίπολης. Η ΔΟΕ που συστάθηκε για τον σχεδιασμό και την εκπόνηση του
παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος, αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:


Κατσαφάνας Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος Δήμου Τρίπολης με καθ’ ύλην
αρμοδιότητες Ανάπτυξης και Απασχόλησης και κατά τόπον των Δημοτικών Ενοτήτων
Βαλτετσίου και Σκιρίτιδας



Κουκάκης Σταύρος,
Τρίπολης



Λυμπέρη Παρασκευή, Ειδική Σύμβουλος Δήμου Τρίπολης



Λυμπεράκης Στέλιος, Γενικός Γραμματέας Δήμου Τρίπολης



Αλεξοπούλου Νεκταρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄, μόνιμη
υπάλληλος του Δήμου Τρίπολης.



Βερβαινιώτη Χριστίνα, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α΄, μόνιμη
υπάλληλος του Δήμου Τρίπολης.



Παπανικολάου Γεώργιος, κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών) με βαθμό
Α΄, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Τρίπολης.



Σταυρόπουλος Ιωάννης, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού με βαθμό Β΄, μόνιμος υπάλληλος
του Δήμου Τρίπολης

Δημοτικός Σύμβουλος,
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Λύρας Δημήτριος, κλάδου ΠΕ Δασολόγων, υπάλληλος του Δήμου Τρίπολης με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου



Μανδρώνης Κων/νος, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών
της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Τρίπολης, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

Ως υπεύθυνη της Δ.Ο.Ε. ορίστηκε η κ. Λυμπέρη Παρασκευή.
Κατά τη φάση της προετοιμασίας και οργάνωσης της διαδικασίας κατάρτισης του
επιχειρησιακού προγράμματος, κρίθηκε σκόπιμη από τη Δημοτική Αρχή, η παροχή
συμβουλευτικής στήριξης από εξωτερικό συνεργάτη. Με βάση τη δυνατότητα που
παρέχει η Εγκύκλιος 66/14-9-2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ, ανατέθηκε με την υπ’ αριθμ.
50629/19-09-2011 απόφαση του Δημάρχου, στην εταιρεία «EVOLUTION PROJECTS», η
παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης προς το Δήμο για το σύνολο των ενοτήτων του
επιχειρησιακού προγράμματος.
Οι συνεδριάσεις των μελών της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου για την εκπόνηση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου και ο συντονισμός των εργασιών της, γίνεται
από τον υπεύθυνο συντονιστή της ΔΟΕ, σε συνεργασία με τα όργανα Διοίκησης και τις
Υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, καθώς και με την συμβολή όλων των
εταίρων.

VII. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ – ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Με την ολοκλήρωση του Στρατηγικού Σχεδίου και την έγκρισή του από το Δημοτικό
Συμβούλιο, το Επιχειρησιακό πρόγραμμα τίθεται σε δημόσια διαβούλευση,
χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο.
Ο δημόσιος διάλογος αποτελεί κρίσιμο μέρος της διαδικασίας κατάρτισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος, αφού η τοπική κοινωνία καλείται να διατυπώσει τη
γνώμη της για το αναπτυξιακό μέλλον της περιοχής και για τις προτεραιότητες που θα
τεθούν, ενώ είναι σημαντική διαδικασία, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή κοινωνική
συναίνεση.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 4 του Π.Δ. 89/2011 «Το εγκεκριμένο από
το δημοτικό συμβούλιο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, τίθεται προς συζήτηση στη
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76, Ν.3852/2010), και παράλληλα
δημοσιοποιείται για διαβούλευση τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες, με καταχώρηση
στην ιστοσελίδα του δήμου, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κατά τη διάρκεια
της δημοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά.»
Επομένως, μετά την ψήφιση του Στρατηγικού Σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο,
πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου στη Δημοτική
Επιτροπή Διαβούλευσης.
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Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:
•

γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα
και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το
τεχνικό πρόγραμμα του δήμου

•

εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και
διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων αυτών.

Στο πλαίσιο της διευρυμένης δημόσιας διαβούλευσης, θα πρέπει επίσης:


να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο περίληψη του επιχειρησιακού προγράμματος του
Δήμου και πρόσκληση των πολιτών να υποβάλλουν τις προτάσεις τους , και



να δημοσιευθεί στον διαδικτυακό τόπο (site) του Δήμου, το πλήρες κείμενο του
στρατηγικού σχεδίου με πρόσκληση στους πολίτες να υποβάλλουν τις προτάσεις
τους είτε ηλεκτρονικά σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας είτε εγγράφως προς
τον Δήμο με την ένδειξη «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ».

Επίσης με απόφαση του Δημάρχου, δύναται να οργανωθεί ημερίδα, θεματικές
συναντήσεις, δημόσια συζήτηση και όποια άλλη δημόσια εκδήλωση κριθεί αναγκαία.
Βασικός στόχος είναι η πληρέστερη δυνατή εκπροσώπηση όλων των κοινωνικών
ομάδων, των εκπροσώπων του παραγωγικού και επιχειρηματικού κόσμου, της
πολιτιστικής ζωής, καθώς και όλων των δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου, ώστε να
αναδειχθούν τα τοπικά προβλήματα και τα προβλήματα των επιμέρους ομάδων
συμφερόντων και να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των δυνάμεων της τοπικής
κοινωνίας.
Στη συνέχεια, μετά τον κοινωνικό διάλογο και τη διαβούλευση, το τελικό Σχέδιο, στο
οποίο θα έχουν ενσωματωθεί οι προτάσεις και οι θέσεις των φορέων και της τοπικής
κοινωνίας που κρίθηκαν ότι συμβάλλουν στην αναπτυξιακή πορεία του Δήμου, με την
γνωμοδότηση της Επιτροπής διαβούλευσης και την εισήγηση της Εκτελεστικής
Επιτροπής, θα έρθει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
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1.1.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
O Δήμος της Τρίπολης εντοπίζεται στη νοτιοδυτική ηπειρωτική Ελλάδα, στο κέντρο της
Πελοποννήσου και αποτελεί πρωτεύουσα του Νομού Αρκαδίας και της Περιφέρειας
Πελοποννήσου. Βρίσκεται στο κέντρο του ονομαζόμενου Λεκανοπεδίου Τριπόλεως ή
Αρκαδικού Οροπεδίου και περικλείεται από σημαντικούς ορεινούς όγκους του
Πελοποννησιακού Ελλαδικού χώρου. Εξαιτίας της μορφολογίας το εδάφους και του
ανάγλυφου της Αρκαδίας το Λεκανοπέδιο Τρίπολης αποτελεί το σταυροδρόμι όλων των
οδικών αξόνων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο Δήμος Τρίπολης αποτελεί το
αγροτικό, εμπορικό και οικονομικό κέντρο του Νομού, ενώ παράλληλα αποτελεί το
διοικητικό κέντρο της περιφέρειας.

Εικόνα 1: Xάρτης Δήμου Τρίπολης

Έκταση (τ.χμ.):

1.475.805

Σύνολο Δήμου

Έκταση (τ.χμ.):

119.287

Δημοτική Ενότητα Τρίπολης

Έκταση (τ.χμ.):

210.243

Δημοτική Ενότητα Βαλτετσίου

Έκταση (τ.χμ.):

115.182

Δημοτική Ενότητα Κορυθίου

Έκταση (τ.χμ.):

312.641

Δημοτική Ενότητα Λεβιθίου

Έκταση (τ.χμ.):

205.393

Δημοτική Ενότητα Μαντίνειας

Έκταση (τ.χμ.):

186.164

Δημοτική Ενότητα Σκιρίτιδας

Έκταση (τ.χμ.):

118.350

Δημοτική Ενότητα Τεγέας

Έκταση (τ.χμ.):

208.545

Δημοτική Ενότητα Φαλάνθου

Πινακας 1: Γεωγραφική Κάλυψη Δήμου Τρίπολης και Δημοτικών Ενοτήτων Τρίπολης
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Ο νομός Αρκαδίας είναι ο μεγαλύτερος σε επιφάνεια νομός της Πελοποννήσου και έχει
πρωτεύουσα την Τρίπολη που είναι ταυτόχρονα και η έδρα της περιφέρειας. Η Αρκαδία
και η Λακωνία είναι οι δυο περιοχές της Περιφέρειας με το μεγαλύτερο ποσοστό
αγροτικού πληθυσμού (67.8% και 67.3% αντίστοιχα), και η Αργολίδα με το μεγαλύτερο
ποσοστό αστικού πληθυσμού. Με πρωτεύουσα την Τρίπολη, ο νομός Αρκαδίας
συγκεντρώνει ποσοστό 0,9% του πληθυσμού της χώρας και παράγει 1% του ακ.
εγχώριου προϊόντος. Έχει το υψηλότερο και αυξανόμενο ποσοστό φυσικής μείωσης του
πληθυσμού τα τελευταία χρόνια (υπεροχή γεννήσεων/1.000 κατοίκους: -6,5 το 2001)
και πολύ χαμηλή αναλογία μαθητών Δημοτικού ανά 1.000 κατοίκους (50 έναντι μέσου
όρου Ελλάδας 59).
Ο νομός έχει πολύ χαμηλή (και φθίνουσα ως το 1999) αναλογία μαθητών Ββάθμιας
εκπαίδευσης ανά 1.000 κατοίκους (57 με μέσο όρο χώρας 68).
Δείκτες Ευημερίας

Φυσική αύξηση πληθυσμού/ 1000
κατοίκους (2001)
Μαθητές δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης/1000 κατοίκους
(2001)
Μαθητές δημοτικού/ 1000
κατοίκους 2001

Νομός
Αρκαδίας

Μέσος
όρος
χώρας

Κατάταξη σε σχέση με
τους 52 νομούς

-6,49

-0,01

52

57

68

43

50

59

44

Συμμετοχή στα συνολικά μεγέθη της χώρας
ΑΕΠ
1,0 %

27

Πίνακας 2: Δείκτες Ευημερίας

Ο πληθυσμός του Δήμου Τρίπολης υπολογίζεται σε 48.730 (απογραφή 2001).
Παρατίθεται η ανάλυση ανά δημοτική ενότητα του πληθυσμού. Δημοτική ενότητα
είναι ένας όρος της τοπικής αυτοδιοίκησης που εισήχθη το 2010 με το Πρόγραμμα
Καλλικράτης και περιγράφει τη βασική εδαφική υποδιαίρεση ενός δήμου που
δημιουργήθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα. Γεωγραφικά οι Δημοτικές ενότητες
ταυτίζονται με τις επικράτειες των ΟΤΑ που συγχωνεύθηκαν. Διοικητικά δεν αποτελούν
αυτοδιοικούμενο θεσμό ούτε διαθέτουν δικό τους συμβούλιο, αλλά σε μία ή
περισσότερες ενότητες μπορεί να διοριστεί ένας αντιδήμαρχος (με απόφαση του
δημάρχου), ο οποίος θα έχει την όποια αρμοδιότητα του μεταβιβάζεται για τη
συγκεκριμένη δημοτική ενότητα. Οι δημοτικές ενότητες υποδιαιρούνται σε Τοπικές
κοινότητες, οι οποίες αντιστοιχούν στα πρώην τοπικά διαμερίσματα (του προγράμματος
Καποδίστριας) των συνενωθέντων δήμων ή σε Δημοτικές Κοινότητες που αναφέρονται
σε μεγαλύτερες πληθυσμιακές συγκεντρώσεις (πρώην Δημοτικά Διαμερίσματα ή
οικισμούς με πάνω από 2000 κατοίκους):
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 1.842
Τοπική Κοινότητα Αγριακόνας 83
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Τοπική Κοινότητα Αθηναίου 183
Τοπική Κοινότητα Αμπελακίου 118
Τοπική Κοινότητα Αραχαμιτών 128
Τοπική Κοινότητα Ασέας 223
Τοπική Κοινότητα Βαλτετσίου 170
Τοπική Κοινότητα Δάφνης 139
Τοπική Κοινότητα Δόριζα 150
Τοπική Κοινότητα Καλτεζών 181
Τοπική Κοινότητα Κεραστάρη 75
Τοπική Κοινότητα Μάναρη 110
Τοπική Κοινότητα Μαυρογιάννη 48
Τοπική Κοινότητα Παλαιοχούνης 42
Τοπική Κοινότητα Πάπαρη 192

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΥΘΙΟΥ 2.613
Τοπική Κοινότητα Αγιωργιτίκων 386
Τοπική Κοινότητα Ελαιοχωρίου 487
Τοπική Κοινότητα Ζευγολατείου 365
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Μαντινείας 493
Τοπική Κοινότητα Παρθενίου 385
Τοπική Κοινότητα Στενού 497
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΒΙΔΙΟΥ 4.131
Τοπική Κοινότητα Βλαχέρνης 568
Τοπική Κοινότητα Δάρα 474
Τοπική Κοινότητα Κανδήλας 898
Τοπική Κοινότητα Καρδαρά 47
Τοπική Κοινότητα Κώμης 97
Τοπική Κοινότητα Λεβιδίου 1.219
Τοπική Κοινότητα Λίμνης 260
Τοπική Κοινότητα Ορχομενού 20
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Τοπική Κοινότητα Παλαιοπύργου 325
Τοπική Κοινότητα Παναγίτσας 115
Τοπική Κοινότητα Χωτούσσης 108

δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 3.510
Τοπική Κοινότητα Αρτεμισίου 654
Τοπική Κοινότητα Κάψα 505
Τοπική Κοινότητα Λουκά 726
Τοπική Κοινότητα Νεστάνης 1.020
Τοπική Κοινότητα Πικέρνη 192
Τοπική Κοινότητα Σάγκα 241
Τοπική Κοινότητα Σιμιάδων 172

ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ 2.248
Τοπική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας 93
Τοπική Κοινότητα Αλεποχωρίου 163
Τοπική Κοινότητα Βλαχοκερασέας 705
Τοπική Κοινότητα Βουρβούρων 369
Τοπική Κοινότητα Κερασιάς 280
Τοπική Κοινότητα Κολλινών 488
Τοπική Κοινότητα Πηγαδακίων 150

ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΓΕΑΣ 4.100
Τοπική Κοινότητα Αλέας 216
Τοπική Κοινότητα Βουνού 251
Τοπική Κοινότητα Γαρέας 156
Τοπική Κοινότητα Επισκοπής 139
Τοπική Κοινότητα Καμαρίου 325
Τοπική Κοινότητα Κανδάλου 147
Τοπική Κοινότητα Κερασίτσης 312
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Τοπική Κοινότητα Λιθοβουνίων 133
Τοπική Κοινότητα Μαγούλας 184
Τοπική Κοινότητα Μανθυρέας 169
Τοπική Κοινότητα Μαυρικίου 129
Τοπική Κοινότητα Ριζών 664
Τοπική Κοινότητα Σταδίου 641
Τοπική Κοινότητα Στρίγκου 260
Τοπική Κοινότητα Τζίβα 203
Τοπική Κοινότητα Ψηλής Βρύσης 171

η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 28.976
Δημοτική Κοινότητα Τριπόλεως 25.570
Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου Μαντινείας 174
Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 1.260
Τοπική Κοινότητα Ευάνδρου 40
Τοπική Κοινότητα Θάνα 292
Τοπική Κοινότητα Μάκρης 471
Τοπική Κοινότητα Μερκοβουνίου 370
Τοπική Κοινότητα Παλλαντίου 244
Τοπική Κοινότητα Πελάγους 121
Τοπική Κοινότητα Περθωρίου 100
Τοπική Κοινότητα Σκοπής 334

θ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΑΝΘΟΥ 1.310
Τοπική Κοινότητα Αλωνισταίνης 117
Τοπική Κοινότητα Μαινάλου 65
Τοπική Κοινότητα Πιάνας 227
Τοπική Κοινότητα Ροεινού 249
Τοπική Κοινότητα Σιλίμνης 126
Τοπική Κοινότητα Τσελεπάκου 263
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Τοπική Κοινότητα Χρυσοβιτσίου 263

1.1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Μέχρι το 1999 η Αρκαδία χωριζόταν διοικητικά σε τέσσερις επαρχίες Μαντινείας,
Μεγαλοπόλεως, Γορτυνίας και Κυνουρίας. Σημαντικές πόλεις του νομού είναι η
πρωτεύουσα Τρίπολη (25.520 κατ.), η Μεγαλόπολη (5.135 κατ.), το Λεωνίδιο (3.249
κατ.), το Άστρος (2.674 κατ.), ο Τυρός (2.116 κατ.),το Λεβίδι (1.219 κατ.). Σε άνθηση
βρίσκονται τα τελευταία χρόνια λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης οι κωμοπόλεις
Δημητσάνα, Λαγκάδια και Βυτίνα. Οι σημαντικότεροι λιμένες της Αρκαδίας είναι του
Παραλίου Αστρους,του Τυρού και της Πλάκας Λεωνιδίου.
Η πόλη της Τρίπολης είναι δημιούργημα των νεότερων χρόνων. Τοποθετείται η πρώτη
εμφάνισή της στην ιστορία περί τα τέλη του 14ου αιώνα. Η πρώτη αναφορά στο όνομα
της Τριπόλεως γίνεται το έτος 1467. Από την ετυμολογία του ονόματος η πλέον πιθανή
προσέγγιση είναι ότι πρόκειται περί σλάβικης λέξης. Οι γνώμες ως προς τα συνθετικά της
λέξης δεν συμπίπτουν. Πιθανό είναι ότι αρχικά σήμαινε τόπο με βελανιδιές από το
σλαβονικό Dabr-pole. Ο μικρός αρχικά οικισμός πιθανότατα Σλάβων που σύντομα
αφομοιώθηκε από τον Ελληνικό πληθυσμό, άρχισε να αναδεικνύεται μετά την πτώση του
Μουχλίου και εντός της Τουρκικής κυριαρχίας. Κατά τη διάρκεια των πρώτων διακοσίων
χρόνων από την υποδούλωση οι ειδήσεις γύρω από την Τριπολιτσά και γενικότερα όλο
τον χώρο σπανίζουν. Είναι όμως αναμφισβήτητο γεγονός ότι μετά την συμφορά ο λαός
συσπειρώθηκε γύρω από την Ορθόδοξη Εκκλησία και εκεί εζήτησε παρηγοριά και
υπομονή. Γύρω από τη νέα πόλη αναπτύχτηκε έντονος θρησκευτικός βίος. Η ύπαρξη των
τριών μεγάλων μονών, της Επάνω Χρέπας, της Γοργοεπηκόου των Κηπιανών, και των
Βαρσών, οι οποίες προϋπήρχαν της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, είναι ικανή
απόδειξη ότι εκεί βρήκε ο Ελληνισμός πηγή παρηγοριάς και ανασυγκρότησης To 1570 o
Τριπολιτσιώτης Γεώργιος Μειζότερος ο οποίος ήταν διοικητής σώματος Ελλήνων
μισθοφόρων, των περίφημων stradioti, μετέβη στην Σικελία, όπου συναντήθηκε με
αξιωματούχους του Ισπανού βασιλιά Φιλίππου Β΄και τους μετέδωσε προτάσεις
συμπατριωτών του, για ανάληψη κοινής στρατιωτικής δράσης στην Πελοπόννησο. Από
τη Σικελία κατευθύνθηκε στη Γένοβα όπου είχε επαφές με τον Ισπανό πρεσβευτή.
Υστέρα μετέβη στο Μιλάνο, στη Μαδρίτη προσπαθώντας να κινητοποιήσει τις
Ευρωπαϊκές δυνάμεις.
Η διαρκώς αναπτυσσόμενη Τρίπολη και η εύφορη γη που την περιβάλλει, έλκυσε
πολλούς Τούρκους, που εγκαταστάθηκαν μόνιμα, απέκτησαν οικογένειες και έγιναν
ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων, των γνωστών τσιφλικιών, για να ζουν πλουσιοπάροχα με
το μόχθο και το στεναγμό των καλλιεργητών. Μετά την 30ετή Ενετοκρατία και την
επάνοδο των Τούρκων το 1715, οι Τούρκοι αντιλήφτηκαν ότι η Πελοπόννησος έπρεπε να
διοικηθεί, από το πλέον επίκαιρο γεωγραφικό σημείο και όχι από τα λιμάνια και τα ακραία
σημεία. Η Τριπολιτσά κατέστη αστικό κέντρο και αριθμούσε περί τους 10.000 κατοίκους,
εκ των οποίων τα 3/4 ήταν Έλληνες, και έδρα του πασά του Βιλαετίου Πελοποννήσου.
Αναπτύχθηκε το εμπόριο με καταστήματα διαφόρων ειδών: γουναρικά, υποδήματα,
όπλα, δέρματα, υφάσματα, τρόφιμα, οικιακά. Επίσης αναπτύχθηκε η βιοτεχνία, με
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παραγωγή μεταξωτών, νημάτων, στρώσεις υποζυγίων, ενδυμάτων και ιδιαίτερη άνθιση
της υφαντουργίας και σαπωνοποιίας. Διαμορφώθηκε μάλιστα, αγορά στεγασμένη και
υπαίθρια, που κάλυπτε το κέντρο της πόλης. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει για τα
περίφημα χάνια, που ήταν πολλά, μέσα και γύρω από την πόλη.
Επίσης γίνονταν πολλές εξαγωγές προϊόντων του παραγωγικότατου κάμπου της
Τριπολιτσάς, όπως δημητριακών, κρασιών, σταφίδας, καπνού, βαμβάκι, ρητίνης. Έτσι η
Τρίπολη κατέστη κέντρο εμπορικό, βιοτεχνικό, διαμετακομιστικό, και χρηματιστικό. Το
εμπόριο και η βιοτεχνία ήταν κυρίως στα χέρια των Ελλήνων. Οι Τούρκοι απλά
εισέπρατταν τους φόρους τους και διασκέδαζαν στα χαρέμια και τα λουτρά τους. Το
1770 με την βοήθεια των Ρώσων αδελφών Ορλώφ υποκινήθηκε πόλεμος κατά των
Τούρκων.
Οι Τούρκοι όμως με τη βοήθεια Αλβανών νίκησαν τους επαναστάτες και η Τριπολιτσά
έγινε αντικείμενο άγριας λεηλασίας και πυρπολήσεως από τους Αλβανούς. Τρείς χιλιάδες
Έλληνες Τριπολιτσιώτες ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας φονεύτηκαν μέσα σε διάστημα
λίγων ωρών. Οι πέντε πνευματικοί ηγέτες του τόπου καταδικάστηκαν σε θάνατο με
ανασκολοπισμό. Χρειάστηκε επέμβαση του αρχηγού των Αλβανών Οσμάν-βεη για να
σταματήσουν οι σκοτωμοί αλλιώς δεν θα έμενε ούτε ίχνος από την Τριπολιτσά.
Κατά τα τελευταία χρόνια του 18ου αιώνα η Τρίπολη είναι μια μεγάλη πόλη με πληθυσμό
γύρω στις 20.000 κατοίκους μόνο που αυτή τη φορά οι Τούρκοι ήταν πλειοψηφία. Το
1807 ήρθε και εγκαταστάθηκε στην Τριπολιτσά ο Βελής Πασάς, γιός του θρυλικού Αλή
Πασά των Ιωαννίνων. Μαζί του έφερε και 12.000 στρατό και έκανε την Τριπολιτσά την
ισχυρότερη στρατιωτική βάση των Τούρκων στη νότια Ελλάδα. Το γεγονός αυτό έκανε
τους Έλληνες, που ξεσηκώθηκαν κατά την επανάσταση του 1821, να θέλουν να
αποφύγουν τη σύγκρουση με τους Τούρκους στην Τριπολιτσά, αλλά ο Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης με το σπάνιο στρατηγικό μυαλό του, τους έπεισε τελικά να
συγκεντρώσουν όλες τους τις δυνάμεις και να χτυπήσουν τους Τούρκους στην καρδιά
της ισχύος τους. Ο κυριότερος πληροφορητής για την ζωή στην Τρίπολη είναι ο Γάλλος
πρόξενος Πουκεβίλ που γνώρισε καλά την πόλη.
Το τέλος του 18ου αιώνα, βρίσκει τους Κλέφτες ενδυναμωμένους. Οι Τούρκοι
προσπάθησαν να αφανίσουν τους Κλέφτες με όλα τα μέσα. Τους έβλεπαν σαν εστία
επανάστασης. Επαναστατικός άνεμος έπνεε στην Πελοπόννησο από το φθινόπωρο του
1820. Η δράση των Φιλικών και η προετοιμασία της εθνικής εξέγερσης των Ελλήνων,
προετοιμάζονταν με προσεκτικά βήματα και μυστικότητα για να μην έχει την τύχη του
1770. Οι Τούρκοι είχαν υποψιασθεί τις κινήσεις των Ελλήνων και κάλεσαν όλους τους
Έλληνες ηγέτες να παρουσιαστούν στην Τρίπολη για να δώσουν εγγυήσεις. Οι υποψίες
γρήγορα έγιναν πραγματικότητα με τις πρώτες επιθέσεις των επαναστατημένων
Ελλήνων. Τις πρώτες ατυχείς για τους Έλληνες, μάχες, διαδέχτηκε η νίκη του Λεβιδίου
που εξύψωσε το ηθικό τους. Η πολιορκία της Τριπολιτσάς ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1821
και τελείωσε στις 23 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.
Δυστυχώς ο εμφύλιος πόλεμος για τη νομή της εξουσίας, που ξέσπασε αργότερα μαζί με
άλλα γεγονότα είχαν σαν αποτέλεσμα, εκτός από τις άσχημες παρενέργειες για την
πατρίδα, την δολοφονία του πρωτότοκου γιού του και την φυλάκιση του πρωτεργάτη
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της επανάστασης, Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, στην Ύδρα στο μοναστήρι του προφήτη
Ηλία, μαζί με άλλους 14 αγωνιστές.
Όταν τελείωσε ο πυρετός της νίκης οι Τριπολιτσιώτες αναζήτησαν τα σπίτια τους, τα
κτήματά τους και ότι είχε περισωθεί από τη θύελλα για να νοικοκυρευτούν. Κατά τα έτη
1822, 1823, 1824 παρά τον εμφύλιο πόλεμο που ξέσπασε και κατέστησε την Τριπολιτσά
εστία μονίμου πυρκαγιάς, η ανασυγκρότηση δεν ανακόπηκε και σιγά-σιγά η πόλη εύρισκε
το ρυθμό της ελεύθερης πλέον ζωής της. Ως η πρώτη που απελευθερώθηκε πόλη της
Πελοποννήσου, έγινε έδρα της Πελοποννησιακής Γερουσίας, και αργότερα έδρα της
Προσωρινής Διοικήσεως. Το 1822 λειτούργησε το αλληλοδιδακτικό σχολείο με διδάσκαλο
τον Δημητσανίτη ιερομόναχο Νεόφυτο Νικητόπουλο. Το 1825 η εμφάνιση του Ιμβραήμ
πασά με 15-17 χιλιάδες οργανωμένου στρατού, πεζικού, πυροβολικού, ιππικού και
ναυτικού, στην Μεθώνη έθεσε σε κίνδυνο την επανάσταση. Οι πρώτες προσπάθειες
αντίστασης απέβηκαν μάταιες και ο Ιμβραήμ σάρωνε το πάντα στο πέρασμά του. Τον
Ιούνιο ο Ιμβραήμ κυρίευσε την Τριπολιτσά. Χρησιμοποιώντας σαν βάση την Τρίπολη,
όργωνε κυριολεκτικά την χώρα σκοτώνοντας και καταστρέφοντας τα πάντα. Το 1828
φεύγοντας από την Τρίπολη ο Ιμβραήμ την ισοπέδωσε κυριολεκτικά.
Η ζωή στην πόλη άρχισε πάλι από το μηδέν. Πρώτος εγκαταστάθηκε στις αρχές του
Απριλίου 1828 ο πρώτος έκτακτος επίτροπος Αρκαδίας Αλεξάκης Βλαχόπουλος με τον
γραμματέα του Δημ. Χατζηασλάνη. Είχαν στήσει τα καταλύματά τους 15 περίπου
οικογένειες και αποτέλεσαν τον πυρήνα της νέας πόλης. Ευτυχώς ο κόμης Ιωάννης
Καποδίστριας -ο οποίος είχε εκλεγεί με επταετή θητεία Κυβερνήτης της Ελλάδας με το
από 2 Απριλίου1827 ψήφισμα της Γ' Εθνοσυνελεύσεως των Ελλήνων- μεταβένοντας από
τη Ζάκυνθο στον Πόρο, στάθμευσε στους Μύλους Αργολίδας και από εκεί κίνησε για την
Τρίπολη. Ο Καποδίστριας έμεινε στην Τρίπολη δύο ημέρες. Επικοινώνησε με τους
Πρωταγωνιστές του Ιερού Αγώνα και με τους Δημογέροντες και έδειξε τη στοργή του
στην ένδοξη πόλη, δίνοντας εντολή να ανεγερθεί σχολείο. Συγχρόνως ανέθεσε στους
πολεοδομικούς συμβούλους του, τον Κερκυραίο μηχανικό Σταμάτη Βούλγαρη και το
Γάλλο λοχαγό του μηχανικού Carnοt, την εκπόνηση ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως.
Ο πληθυσμός της Τριπόλεως το 1830 ήταν μόλις 2.380 ψυχές και τα σπίτια, μαζί με τα
εργαστήρια, περί τα 650, τα περισσότερα μονόροφα. Μεταξύ 1842-57 εγκαταστάθηκαν
αρκετοί Κρητικοί στην Τρίπολη. Το πρώτο σχολείο εγκαινιάστηκε το 1831. Το πρώτο
Γυμνάσιο το 1850. Ο πρώτος Δήμαρχος διετέλεσε ο Γιαννάκος Πετρινός το 1835. Το
Πολεοδομικό Σχέδιο του Βούλγαρη ετοιμάστηκε το 1829, αλλά εφαρμόστηκε ύστερα από
εφτά χρόνια, το 1836, από τον τεχνικό Δημήτριο Σταυρίδη.
Τότε άρχισε η σωστή ανοικοδόμηση της πόλεως από ανώνυμους τεχνίτες, οι οποίοι
ακολουθούσαν τη Λαϊκή Αρχιτεκτονική. Σε λίγο ο πληθυσμός πολλαπλασιάστηκε και το
1850 έφτασε τις 10.000. Κάτοικοι ήταν, εκτός από τους περισωθέντες Τριπολίτες, άλλοι
Αρκάδες γειτονικών επαρχιών, αλλά και πρόσφυγες από την υποδούλη ακόμη Ελλάδα,
όπως Κρήτες και άλλοι. Όμως, η διαβίωση στην πόλη ήταν δύσκολη. Το δριμύ κλίμα, η
δυσχέρεια συγκοινωνίας, η φτώχεια των κατοίκων, η έλλειψη κεφαλαίων κλπ
καθυστερούσαν την εξέλιξή της.
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Την ίδια εποχή, δηλαδή στα μέσα του 190υ αιώνα, οι Τριπολίτες άρχισαν να
αντικαθιστούν τα πρώτα κτίσματά της με νεώτερα νεοκλασσικού ρυθμού. Δεν είναι
τυχαίο γεγονός ότι, εκτός από τον Καποδίστρια, οι Βασιλείς μόλις πάτησαν το πόδι τους
στην Ελλάδα έσπευσαν να προσκυνήσουν την Πρωτεύουσα του Μοριά. Ο 'Οθωνας τον
ίδιο χρόνο που αποβιβάστηκε στο Ναύπλιο, στις 5 Σεπτεμβρίου 1833 εισέρχεται έφιππος
στην Τρίπολη και φιλοξενείται στο σπίτι του Δημητσανίτη αγωνιστή Ανδρέα
Παπαδιαμαντόπουλου, που βρισκόταν πίσω από το σημερινό Δημαρχείο.
Ο Βασιλεύς Γεώργιος Α' στην Τρίπολη έκανε το πρώτο του ταξίδι το 1865 και την
αγάπησε τόσο, ώστε αποφάσισε να χτίσει εκεί θερινό ανάκτορο. Η κατάθεση του
θεμέλιου λίθου έγινε την 15 Αυγούστου 1869 και οι εργασίες προχώρησαν, ώσπου το
ύψος της οικοδομής έφτασε τα πέντε μέτρα. Επειτα έπαψε να υπάρχει ενδιαφέρον και το
ανάκτορο εγκαταλείφθηκε. Έμεινε μόνο η ονομασία "οδός ανακτόρων" στο δρόμο, που
περνούσε από εκεί. Ύστερα από 63 χρόνια, το 1929, τα κτίσματα κατεδαφίστηκαν για να
ευθυγραμμιστεί η οδός Καλαβρύτων.
Όπως είναι γνωστό, ώσπου να λειτουργήσει ο σιδηρόδρομος Αθηνών Κορίνθου
-Τριπόλεως, που εγκαινιάστηκε το καλοκαίρι του 1891 , η Τρίπολη ήταν προσιτή μόνον
από τη θάλασσα, μέσω Ναυπλίου. Δηλαδή με ιστιοφόρο ως τους Μύλους και από εκεί με
ημιόνους. Το ταξίδι Αθήνα -Τρίπολη διαρκούσε δύο ημέρες. Ύστερα από τη διάνοιξη του
δρόμου το 1856, οι ημίονοι αντικαταστάθηκαν από καρότσες, για δεκάωρη και
επικίνδυνη διαδρομή, από την παραλία των Μύλων έως το κέντρο της Τριπόλεως. Που
δεν ήταν, παρά η πλατεία της τούρκικης αγοράς, όπου το τζαμί του Μπεκίρ-Πασά. Στη
θέση του οικοδομήθηκε η μεγαλόπρεπη Μητρόπολη του Αγίου Βασιλείου και μπροστά
της κατασκευάστηκε η κεντρική πλατεία Τριπόλεως.

1.1.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Με τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-7-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστάθηκε ο Δήμος
Τρίπολης με έδρα την Τρίπολη αποτελούμενος από τους δήμους α. Τρίπολης β. Τεγέας γ.
Σκιρίτιδας δ. Μαντινείας ε. Κορυθίου στ. Φαλάνθου ζ. Λεβιδίου και η. Βαλτετσίου, οι
οποίοι καταργούνται. Ο Δήμος Τρίπολης βρίσκεται στο κέντρο του Ν. Αρκαδίας,
καταλαμβάνει μια έκταση 119.287 στρ. και εκτείνεται μεταξύ των νεοσύστατων Δήμων
Μαντινείας, Φαλάνθου, Τεγέας, Βαλτετσίου και Κορυθίου. Έδρα του δήμου είναι η
Τρίπολη που αποτελεί και τη μεγαλύτερη πόλη του νομού. Η Τρίπολη βρίσκεται,
ανατολικά του όρους Μαινάλου, σε υψόμετρο 665μ στη βορειοδυτική πλευρά του
Μαντινειακού λεκανοπεδίου, ενώ απέχει από την Αθήνα 165 χλμ., από τη Σπάρτη 60 χλμ,
από την Καλαμάτα 90 χλμ και από την Ολυμπία 130 χλμ.
Ο δήμος Τεγέας, βρισκόταν στο κεντρικό τμήμα του νομού, νότια της πόλης της
Τρίπολης. Ο δήμος Τεγέας καταλάμβανε έκταση 118,3 Km2, αποτελείτο από 16 δημοτικά
διαμερίσματα και είχε συνολικό πληθυσμό 2.248 κατοίκους. Έδρα του παλιού δήμου
ήταν το Στάδιον.
Ο δήμος περιλάμβανε τα παρακάτω δημοτικά διαμερίσματα και οικισμούς:
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Δ.δ. Σταδίου [ 641 ]
το Στάδιον [ 546 ]
ο Άγιος Σώστης [ 53 ]
η Άκρα [ 42 ]
Δ.δ. Αλέας -- η Αλέα [ 216 ]
Δ.δ. Βουνού -- το Βουνόν [ 251 ]
Δ.δ. Γαρέας -- η Γαρέα [ 156 ]
Δ.δ. Επισκοπής -- η Επισκοπή [ 1 ]
Δ.δ. Καμαρίου -- το Καμάριον [ 325 ]
Δ.δ. Κανδάλου -- ο Κάνδαλος [ 147 ]
Δ.δ. Κερασίτσης -- η Κερασίτσα [ 312 ]
Δ.δ. Λιθοβουνίων -- τα Λιθοβούνια [ 133 ]
Δ.δ. Μαγούλας [ 184 ]
η Μαγούλα [ 133 ]
τα Γιοκαραίικα [ 51 ]
Δ.δ. Μανθυρέας -- η Μανθυρέα [ 169 ]
Δ.δ. Μαυρικίου -- το Μαυρίκιον [ 129 ]
Δ.δ. Ριζών -- οι Ρίζες [ 664 ]
Δ.δ. Στρίγκου [ 260 ]
ο Στρίγκος [ 132 ]
το Δεμίριον [ 128 ]
Δ.δ. Τζίβα -- ο Τζίβας [ 203 ]
Δ.δ. Ψηλής Βρύσης [ 171 ]
η Ψηλή Βρύση [ 126 ]
τα Μπουζαναίικα [ 45 ]

Η δημοτική ενότητα Σκιρίτιδας (πρώην δήμος Σκιρίτιδας με έδρα τη Βλαχοκερασιά)
προήλθε από τη συνένωση των επτά τέως κοινοτήτων: Αγίας Βαρβάρας, Αλεποχωρίου,
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Βλαχοκερασιάς, Βουρβούρων, Κερασιάς, Κολλινών και Πηγαδακίων. Αριθμούσε 2.248
κατοίκους και βρίσκεται στα νότια του Νομού Αρκαδίας.
Η Βλαχοκερασιά είναι η έδρα του Δήμου Σκιρίτιδος και το μεγαλύτερο σε πληθυσμό
χωριό του με 705 κατοίκους.

Αγίας Βαρβάρας

Αγία Βαρβάρα (93)

Αλεποχωρίου

Αλεποχώριον (163)
Βλαχοκερασέα (683)

Βλαχοκερασέας

Λαγκάδα (22)

Βουρβούρων

Βούρβουρα (369)

Κερασιάς

Κερασιά (280)
Κολλίναι (489)

Κολλινών

Αχούρι (9)
Βουτούχος (10)

Πηγαδακίων

Πηγαδάκια (150)

Ο δήμος Μαντινείας ήταν δήμος του νομού Αρκαδίας που συστάθηκε με το πρόγραμμα
Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν
στη συνέχεια τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου. Λειτούργησε την περίοδο 1999
-2010 οπότε και καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και
εντάχθηκε στον νέο δήμο Τρίπολης. Βρισκόταν στο κεντρικό τμήμα του νομού,
καταλαμβάνοντας ένα τμήμα του ομώνυμου οροπεδίου, ενώ απλωνόταν και στις δυτικές
πλαγιές των βουνών Λύρκειο και Αρτεμίσιο. Ο δήμος Μαντινείας καταλάμβανε έκταση
205,3 Km2, αποτελούταν από 6 δημοτικά διαμερίσματα και είχε συνολικό πληθυσμό
3.510 κατοίκους. Έδρα του δήμου ήταν η Νεστάνη.
Ο δήμος περιλάμβανε τα παρακάτω δημοτικά διαμερίσματα και οικισμούς:
Δ.δ. Νεστάνης [ 1.020 ]
η Νεστάνη [ 778 ]
η Μηλέα [ 237 ]
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η Μονή Γοργοεπηκόου [ 5 ]
Δ.δ. Αρτεμισίου -- το Αρτεμίσιον [ 654 ]
Δ.δ. Κάψα -- ο Κάψας [ 505 ]
Δ.δ. Λουκά [ 726 ]
ο Λουκάς [ 653 ]
η Μηλιά [ 73 ]
Δ.δ. Πικέρνη -- ο Πικέρνης [ 192 ]
Δ.δ. Σάγκα -- ο Σάγκας [ 241 ]
Δ.δ. Σιμιάδων [ 172 ]
οι Σιμιάδες [ 172 ]

Ο δήμος Κορυθίου ήταν δήμος του νομού Αρκαδίας που συστάθηκε με το πρόγραμμα
Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν
στη συνέχεια τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου. Λειτούργησε την περίοδο 1999
-2010 οπότε και καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και
εντάχθηκε στον νέο δήμο Τρίπολης. Βρισκόταν στα ανατολικά του νομού, στα σύνορα
με τον νομό Αργολίδας. O δήμος απλωνόταν στις δυτικές πλαγιές των ορέων Λύρκειο και
Αρτεμίσιο. Αποτελούταν από 6 δημοτικά διαμερίσματα και είχε συνολικό πληθυσμό 2.613
κατοίκους. Έδρα του δήμου ήταν το Στενό.
Ο δήμος περιλάμβανε τα παρακάτω δημοτικά διαμερίσματα και οικισμούς:
Δ.δ. Στενού -- το Στενόν [ 497 ]
Δ.δ. Αγιωργιτίκων -- τα Αγιωργίτικα [ 386 ]
Δ.δ. Ελαιοχωρίου -- το Ελαιοχώριον [ 487 ]
Δ.δ. Ζευγολατείου [ 365 ]
το Ζευγολατείον [ 328 ]
το Παρόριον [ 37 ]
Δ.δ. Νεοχωρίου Μαντινείας [ 493 ]
το Νεοχώριον [ 482 ]
η Μονή Βαρσών [ 11 ]
Δ.δ. Παρθενίου -- το Παρθένιον [ 385 ]
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Ο Δήμος Φαλάνθου ήταν δήμος του νομού Αρκαδίας που συστάθηκε με το πρόγραμμα
Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν
στη συνέχεια τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου. Λειτούργησε την περίοδο 1999
-2010 οπότε και καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και
εντάχθηκε στον νέο δήμο Τρίπολης. Βρισκόταν στο στο κέντρο περίπου του νομού, στο
όρος Μαίναλο, και έδρα του ήταν το χωρίο Δαβιά.
Ο δήμος περιλάμβανε 7 δημοτικά διαμερίσματα:
Δ.δ. Τσελεπάκου
η Δαβιά
η Κάτω Δαβιά
ο Τσελεπάκος
Δ.δ. Αλωνισταίνης -- η Αλωνίσταινα
Δ.δ. Μαινάλου -- το Μαίναλο
Δ.δ. Πιάνας -- η Πιάνα
Δ.δ. Ροεινού -- το Ροεινό
Δ.δ. Σιλίμνης -- η Σιλίμνα
Δ.δ. Χρυσοβιτσίου
το Χρυσοβίτσι
τα Μανταίικα
Ο δήμος Βαλτετσίου ήταν δήμος του νομού Αρκαδίας που συστάθηκε με το πρόγραμμα
Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν
στη συνέχεια τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου. Λειτούργησε την περίοδο 1999
-2010 οπότε και καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και
εντάχθηκε στον νέο δήμο Τρίπολης. Βρισκόταν στο κεντρικό τμήμα του νομού
νοτιοδυτικά της πόλης της Τρίπολης. Αποτελούταν από 13 δημοτικά διαμερίσματα και
είχε συνολικό πληθυσμό 1.842 κατοίκους. Έδρα του δήμου ήταν η Ασέα.
Ο δήμος περιλάμβανε τα παρακάτω δημοτικά διαμερίσματα και οικισμούς:
Δ.δ. Ασέας [ 223 ]
η Ασέα [ 167 ]
η Κάτω Ασέα [ 56 ]
Δ.δ. Αγριακόνας -- η Αγριακόνα [ 83 ]
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Δ.δ. Αθηναίου [ 183 ]
το Αθήναιον [ 149 ]
η Μαρμαριά [ 34 ]
Δ.δ. Αμπελακίου [ 118 ]
το Αμπελάκιον [ 57 ]
ο Λιανός [ 61 ]
Δ.δ. Αραχαμιτών -- οι Αραχαμίτες [ 128 ]
Δ.δ. Βαλτετσίου -- το Βαλτέτσιον [ 170 ]
Δ.δ. Δάφνης [ 139 ]
η Δάφνη [ 82 ]
ο Μανιάτης [ 57 ]
Δ.δ. Δόριζα -- ο Δόριζας [ 150 ]
Δ.δ. Καλτεζών [ 181 ]
οι Καλτεζές [ 112 ]
τα Κουβέλια [ 64 ]
η Μονή Αγίου Νικολάου Καλτεζών [ 5 ]
Δ.δ. Κεραστάρη -- ο Κεραστάρης [ 75 ]
Δ.δ. Μάναρη -- ο Μάναρης [ 110 ]
Δ.δ. Μαυρογιάννη -- ο Μαυρογιάννης [ 48 ]
Δ.δ. Παλαιοχούνης -- η Παλαιοχούνη [ 42 ]
Δ.δ. Πάπαρη -- ο Πάπαρης [ 192 ]

Ο δήμος Λεβιδίου ήταν δήμος του νομού Αρκαδίας που συστάθηκε με το πρόγραμμα
Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν
στη συνέχεια τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου. Λειτούργησε την περίοδο 1999
-2010 οπότε και καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και
εντάχθηκε στον νέο δήμο Τρίπολης. Βρισκόταν στο βορειoανατολικότερο τμήμα του
νομού, στα σύνορα με τους νομούς Αχαΐας, Κορινθίας και Αργολίδας. O δήμος
απλωνόταν στις ανατολικές πλαγιές του Μαινάλου και στις δυτικές των ορέων Ολίγυρτος
και Τραχύ. Ο δήμος Λεβιδίου καταλάμβανε έκταση 312,6 Km2, αποτελούταν από 11
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δημοτικά διαμερίσματα και είχε συνολικό πληθυσμό 4.131 κατοίκους. Έδρα του δήμου
ήταν το Λεβίδι.
Ο δήμος περιλάμβανε τα παρακάτω δημοτικά διαμερίσματα και οικισμούς:
Δ.δ. Λεβιδίου -- το Λεβίδι [ 1.219 ]
Δ.δ. Βλαχέρνης -- η Βλαχέρνα [ 568 ]
Δ.δ. Δάρα -- ο Δάρας [ 474 ]
Δ.δ. Κανδήλας [ 898 ]
η Κανδήλα [ 846 ]
το Διακόπιον [ 48 ]
η Μονή Κανδήλας [ 4 ]
Δ.δ. Καρδαρά -- ο Καρδαράς [ 47 ]
Δ.δ. Κώμης -- η Κώμη [ 97 ]
Δ.δ. Λίμνης -- η Λίμνη [ 260 ]
Δ.δ. Ορχομενού [ 20 ]
ο Ορχομενός [ 16 ]
ο Ρούσσης [ 4 ]
Δ.δ. Παλαιοπύργου -- ο Παλαιόπυργος [ 325 ]
Δ.δ. Παναγίτσας -- η Παναγίτσα [ 115 ]
Δ.δ. Χωτούσσης -- η Χωτούσσα [ 108 ]

1.1.4 Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ο Δήμος Τρίπολης κατέχει νευραλγική θέση στην Πελοπόννησο και αποτελεί την
πρωτεύουσα του Νομού Αρκαδίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ταυτόχρονα,
αποτελεί το διοικητικό κέντρο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Μεταφορικοί Οδικοί Άξονες
Οι κυριότεροι μεταφορικοί οδικοί άξονες του Δήμου Τριπόλεως είναι οι παρακάτω:
Καλαμάτα - Τρίπολη - Αθήνα
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Τρίπολη - Στάδιο - Άγιος Νικόλαος - Άγιος Πέτρος - Άγιος Ιωάννης - Άστρος
Τρίπολη- Παράλιο Άστρος
Τρίπολη - Δαβιά - Πιάνα - Αλωνίσταινα – Βυτίνα
Τρίπολη - Θάνας – Περατάρι
Ενωτική Εθν. Οδού Τρίπολης - Σπάρτης και Επαρχ. Οδού 1
Τρίπολη - Αρχαία Μαντίνεια - Κακούρι – Λεβίδι
Τρίπολη – Νεστάνη

Ο Δήμος της Τρίπολης καταλαμβάνει κεντρική θέση σε επίπεδο Νομού αλλά και σε
επίπεδο Περιφέρειας με αποτέλεσμα να αποτελεί κομβικό σημείο όσον αφορά στο οδικό
δίκτυο της Περιφέρειας.

Οδικές Μεταφορές – ΚΤΕΛ
Η οδική συγκοινωνία της περιοχής έχει αναπτυχθεί κυρίως λόγω της γεωγραφικής
τοποθεσίας του Δήμου Τριπόλεως. Ο Δήμος Τρίπολης συνδέεται με αρκετές πόλεις με
αστικό ΚΤΕΛ το οποίο εκτελεί καθημερινά πλήθος δρομολογίων με μεγάλη συχνότητα
δρομολογίων ιδίως τις εργάσιμες ημέρες. Ιδιαίτερα, τα δρομολόγια από και προς την
Αθήνα πραγματοποιούνται με συχνότητα ένα δρομολόγιο κάθε μία ώρα. Πιο
συγκεκριμένα, οι γραμμές ΚΤΕΛ που εξυπηρετούν τον Δήμο είναι:
Τρίπολη – Αθήνα – Τρίπολη
Τρίπολη – Καλαμάτα – Τρίπολη
Τρίπολη – Πάτρα – Τρίπολη
Τρίπολη – Θεσσαλονίκη – Τρίπολη
Τρίπολη – Άργος – Ναύπλιο – Τρίπολη – Άργος
Τρίπολη – Μεγαλόπολη – Τρίπολη
Τρίπολη – Λεωνίδιο– Τρίπολη
Τρίπολη – Άστρος – Τρίπολη
Τρίπολη – Τρόπαια – Πύργος
Πύργος - Ολύμπια - Τρόπαια - Βυτίνα – Τρίπολη
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Σιδηροδρομικό δίκτυο
Το σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ που διερχόταν από το Νομό Αρκαδίας και
εξυπηρετούσε τον Δήμο Τρίπολης περιλαμβανε τη γραμμή Πειραιάς - Τρίπολη –
Καλαμάτα – Τρίπολη – Πειραιάς. Η σιδηροδρομική γραμμή δεν λειτουργεί πλέον.

Αεροδρόμια και Αεροπορικές Μεταφορές
H Περιφέρεια της Κεντρικής Πελοποννήσου δεν εξυπηρετείται από κάποιο αεροδρόμιο.
Το γεγονός αυτό περιορίζει την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στην περιοχή και
επηρεάζει άμεσα και τον Δήμο Τρίπολης. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει ένα
στρατιωτικό αεροδρόμιο στον Δήμο Τρίπολης, το οποίο λειτουργεί ως ελικοδρόμιο. Οι
τέσσερις όμοροι Νομοί της περιοχής (Νομοί Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας και
Λακωνίας) έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους να αξιοποιηθεί το εν λόγω αεροδρόμιο
έτσι ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση τόσο στον Δήμο όσο και στην Περιφέρεια. Πιο
συγκεκριμένα το αεροδρόμιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πολιτικό και να εξυπηρετεί
τουλάχιστον πτήσεις Charter. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον αξιοποίησης του εν λόγω
αεροδρομίου γιατί θα ενισχύσει τον τομέα των εξαγωγών, θα ωφεληθεί ο εμπορικός
τομέας και θα αντιστραφεί η αρνητική πορεία του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή της
Πελοποννήσου.

1.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
1.2.1 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

Σύ

Εκτασ

νολο

η

Δήμ
1475.805

ου
Πραγματικός Πληθυσμός:

1991

2001

48.730
48.730

2011

46.910
προσωρινά

2011

31,79

Πυκνότητα Πληθυσμού:
1991

2001

Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001):
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48.730
Δημ

7.453

6.444

10.625

9.523

4.671

79

ετών
και
άνω

7.64
0

2 .
378

Δημογραφικοί δείκτες (2001) :

Δείκτης Γήρανσης

0,20

Δείκτης Εξάρτησης

0,55

Ο πληθυσμός του συνόλου του Δήμου Τρίπολης με βάση την απογραφή του 2001 ήταν
48730 ενώ μα βάση την απογραφή του 2011 ο πληθυσμός μειώθηκε σε 46910. Ο
δείκτης γήρανσης πληθυσμού είναι 0,2 και ο δείκτης εξάρτησης είναι 0,55.
Έκταση
(τ.χμ.):

Δημοτική
Ενότητα
Τρίπολης

119.287

Πραγματικός Πληθυσμός:
1991

2001
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2011
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Δημογραφικοί δείκτες (2001) :
Δείκτης Γήρανσης

0,14

Δείκτης Εξάρτησης

0,45

Ο πληθυσμός στην Δημοτική Ενότητα Τρίπολης με βάση την απογραφή του 2001
υπολογίζεται σε 28976 με δείκτη γήρανσης 0,14 και δείκτη εξάρτησης 0,45.

Έκταση (τ.χμ.):
210.243
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Πραγματικός Πληθυσμός:
1991

2001

1842

Πυκνότητα Πληθυσμού:
1991

2001

8,76

Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001):
Σύνολο

0-14

15-24

25-39

40-54

1842

177

153

250

318

Δημογραφικοί δείκτες (2001) :
Δείκτης Γήρανσης

0,40

Δείκτης Εξάρτησης

0,97

Ο πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Βαλτετσίου με βάση την απογραφή του 2001
υπολογίζεται σε 1842 κατοίκους, με δείκτη γήρανσης 0,4 και δείκτη εξάρτησης 0,97.

Έκταση
(τ.χμ.):

Δημοτική
Ενότητα
Κορυθίου
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Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001):
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325

297
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296
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Δημογραφικοί δείκτες (2001) :
Δείκτης Γήρανσης

0,28

Δείκτης Εξάρτησης

0,69
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Ο πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Κορυθίου με βάση την απογραφή του 2001 ήταν
2613 κάτοικοι με δείκτη γήρανσης 0,28 και δείκτη εξάρτησης 0,69.
Έκταση
(τ.χμ.):

Δημοτική
Ενότητα
Λεβιδίου

312.641

Πραγματικός Πληθυσμός:
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Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001):
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Δημογραφικοί δείκτες (2001) :
Δείκτης Γήρανσης

0,28

Δείκτης Εξάρτησης

0,81

Ο πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Λεβιδίου με βάση την απογραφή του 2001 ήταν
4131 κάτοιοκοι με δείκτη γήρανσης 0,28 και δείκτη εξάρτησης 0,81.

Έκταση
(τ.χμ.):

Δημοτική
Ενότητα
Μαντίνειας

205.393
Πραγματικός Πληθυσμός:
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2001

3510

2011

2001
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Πυκνότητα Πληθυσμού:
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Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001):
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Δημογραφικοί δείκτες (2001) :
Δείκτης Γήρανσης

0,28

Δείκτης Εξάρτησης

0,74

Ο πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Μαντίνειας με βάση την απογραφή του 2001
υπολογίζεται σε 3510 κατοίκους με δείκτη γήρανσης 0,28 και δείκτη εξάρτησης 0,74.

Έκταση
(τ.χμ.):

Δημοτική
Ενότητα
Σκιρίτιδας
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Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001):

Σύνολο

0-14

15-24

25-39

40-54

55-64

65-79

80
ετών
και
άνω

2248

263

218

383

402

270

524

188

Δημογραφικοί δείκτες (2001) :
Δείκτης Γήρανσης

0,31

Δείκτης Εξάρτησης

0,76

Ο πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Σκιρίτιδας με βάση την απογραφή του 2001
υπολογίζεται σε 2248 κατοίκους με δείκτη γήρανσης 0,31 και δείκτη εξάρτησης 0,76.
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Έκταση
(τ.χμ.):

Δημοτική
Ενότητα
Τεγέας

118.350
Πραγματικός Πληθυσμός:
1991

2001

4100

2011

2001

34,64

2011

Πυκνότητα Πληθυσμού:
1991

Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001):
Σύνολο

0-14

15-24

25-39

40-54

55-64

65-79

80
ετών
και άνω

4100

559

428

847

754

484

766

266

Δημογραφικοί δείκτες (2001) :
Δείκτης Γήρανσης

0,25

Δείκτης Εξάρτησης

0,63

Ο πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Τεγέας με βάση την απογραφή του 2001
υπολογίζεται σε 4100 κατοίκους με δείκτη γήρανσης 0,25 και δείκτη εξάρτησης 0,63.

Έκταση
(τ.χμ.):

Δημοτική
Ενότητα
Φαλάνθου

208.545

Πραγματικός Πληθυσμός:
1991

2001

1310

2011

2001

6,28

2011

Πυκνότητα Πληθυσμού:
1991

Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001):
Σύνολο

0-14

15-24

25-39

38

40-54
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1310

186

126

250

257

Δημογραφικοί δείκτες (2001) :
Δείκτης Γήρανσης

0,26

Δείκτης Εξάρτησης

0,70

Ο πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Φαλάνθου με βάση την απογραφή του 2001
υπολογίζεται σε 1310 κατοίκους με δείκτη γήρανσης 0,26 και δείκτη εξάρτησης 0,7.

1.2.2 ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Ο νομός Αρκαδίας βρίσκεται στο κέντρο της Πελοποννήσου και είναι ένας από τους
μεγαλύτερους νομούς της χώρας. Η συνολική του έκταση είναι 4.418.700 στρέμματα και
αποτελεί το 3,2% του Ελλαδικού χώρου. Η ανάγλυφη όψη του νομού παρουσιάζεται
ορεινή με κύρια χαρακτηριστικά τους ορεινούς όγκους που διακόπτονται από μικρές
κοιλάδες και οροπέδια. Από τα 4.418.700 στρέμματα που είναι η συνολική έκταση του
νομού το 91,2% χαρακτηρίζονται ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις και το υπόλοιπο 8,8%
πεδινές. Οι κυριότερες πεδιάδες είναι της Τεγέας-Μαντινείας, Δαβιών, Δάρα-Πράσινου και
το τμήμα Άστρους και Λεωνίδιου της παραλιακής ζώνης Κυνουρίας.
Λόγω της μορφολογίας υπάρχει ποικιλία κλίματος από παραθαλάσσιο ξηροθερμικό στην
παραλιακή ζώνη μέχρι ηπειρωτικό στο εσωτερικό. Για τη μεγαλύτερη έκταση του νομού
το κλίμα είναι ψυχρό. Οι βροχοπτώσεις δεν παρουσιάζουν κανονική εποχιακή κατανομή.
Ένα μέγιστο βροχής παρατηρείται κατά τους μήνες του καλοκαιριού. Η θερμοκρασία
κατά τη διάρκεια του έτους παρουσιάζει αρκετά μεγάλο θερμομετρικό εύρος ενώ
παρουσιάζει σχετικά ακραίες χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες. Οι θερμοκρασίες που
επικρατούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι αρκετά χαμηλές με αποτέλεσμα, πολλές
φορές να εμποδίζουν τις καλλιεργητικές εργασίες. Πέρα απ’ αυτό το μειονέκτημα οι
χαμηλές θερμοκρασίες, κατά την χειμερινή περίοδο, θεωρούνται απαραίτητες στις
δενδρώδεις καλλιέργειες (για την έξοδο των οφθαλμών από το λήθαργο). Ο παγετός
αποτελεί συχνό φαινόμενο το οποίο παρατηρείται από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο. Οι
παγετοί των μηνών Μαρτίου-Απριλίου-Μαίου και Οκτωβρίου πολλές φορές προκαλούν
ζημιές στα οπωροφόρα δένδρα.
Τα εδάφη της περιοχής είναι σε γενικές γραμμές αργιλώδη, αργιλλοπηλώδη, πηλώδη και
αμμοαργιλλοπηλώδη ενώ ο υδατοκορεσμός είναι άριστος. Η περιεκτικότητα σε άλατα
είναι πολύ μικρή, μη ξεπερνώντας το επίπεδο 0,01%. Το pH κυμαίνεται σε τέτοια όρια
ώστε να μπορούν να ευδοκιμήσουν ποικίλες καλλιέργειες. Η συγκέντρωση του CaCO 3
παρουσιάζεται σε ίχνη στα περισσότερα σημεία της περιοχής. Το ποσοστό της οργανικής
ουσίας κυμαίνεται σε ικανοποιητικό επίπεδο.
Οι αξιολογότερες πηγές ύδατος είναι στο δυτικό τμήμα του νομού, όπου υπάρχουν οι
ποταμοί Αλφειός, Λούσιος, Ερύμανθος και Λάδωνας. Τα νερά των ποταμών αυτών δεν
έχουν αξιοποιηθεί για αρδευτικούς σκοπούς στο χώρο του νομού. Εκτός από του
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ποταμούς υπάρχουν διάσπαρτες μικροπηγές και υπόγειες υδροφορίες, ανεπαρκείς όμως
για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών. Οι κυριότερες λίμνες είναι η τεχνητή λίμνη
Λάδωνα (εκτάσεως 6.000 στρεμμάτων), η λίμνη Μουστού (3.000 στρεμμάτων) και η
λίμνη Τάκας (9.000 στρεμμάτων) η οποία το θέρος αποξηραίνεται.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 1957-1997
ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΓ. ΘΕΡΜ.: 43oC / ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΛΑΧ. ΘΕΡΜ.: -17oC
Πίνακας 3: Μηνιαία Θερμοκρασία Δήμου Τρίπολης

1ο Εξάμηνο
Ελάχιστη
Θερμοκρασία

Μηνιαία

Μέση Μηνιαία
Θερμο
Μέγιστη
Θερμοκρασία22.
2ο Εξάμηνο

Μηνιαία

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

0.9

1.2

2.5

4.9

8.2

11.9

ρασία

5.1

5.8

7.9

11.7

17.0

9.6

10.5

13.0

17.1

22.7

27.8

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ
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Ελάχιστη
Θερμοκρασία

Μηνιαία

Μέση
Θερμοκρασία

Μηνιαία

14.3

14.5

11.6

8.3

4.9

2.8

24.5

24.1

20.0

14.6

10.1

6.7

30.1

30.1

26.4

20.6

15.5

αία
Μέγιστη Μην

Θερμοκρ
ασία

Πίνακας 4: Μηνιαία Υγρασία Δήμου Τρίπολης

1ο Εξάμηνο
Μέση
Υγρασία

Μηνιαία

48.02ο Ε
ΔΕΚΜέση
Υγρασία

Μηνιαία

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

76.3

73.8

69.3

63

1

57.7

άμηνο

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

44.9

46.4

55.5

67.1

75.6

77.8

Πίνακας 5: Μηνιαία Βροχόπτωση Δήμου Τρίπολης
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1ο Εξάμηνο

ΙΑΝ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

111.1 89.5

74.8

58.5

38.6

14.5

13.7

13.2

11.4

9.1

5.7

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

19.9

22.1

28.1

69.3

109.8

135.6

4.2

3.6

4.9

9.0

Βροχό

Μέση Μηνιαία

τωση

23.3Συνολικές
Βροχής

Μέρες

2ο Εξάμηνο
Μέση
Βροχόπτωση

ΦΕΒ

Μηνιαία

Συνολικές
Βροχής

Μέρες

1.8

Πίνακας 6: Μηνιαία Ένταση Ανέμου Δήμου Τρίπολης

1ο Εξάμηνο

ΙΑΝ

Μέση
Μηνιαία
Β
Διεύθυνση Ανέμων

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΝΔ

ΝΔ

ΝΔ

ΝΔ

ΝΔ
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Μέση
Μηνιαία
5.0
Ένταση Ανέμων

5.6

5.6

5.2

4.5

5.0

2ο Ε

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚΜέση
Μηνιαία
Β
Διεύθυνση Ανέμων

Β

Β

Β

ΝΔ

ΝΔ

Μέση
Μηνιαία
5.3
Ένταση Ανέμων

5.

4.5

4.3

3.8

άμηνο

1.2.3 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Όρος Μαίναλο
Ο ορεινός όγκος του Μαινάλου αποτελεί ένα σημείο σύμβολο για τον Νομό Αρκαδίας και
η επιβλητική του παρουσία έχει συνδεθεί άρρηκτα τόσο με την ιστορία όσο και με τη
ζωή της Τρίπολης. Με υψόμετρο 1.981 μέτρα, το όρος Μαίναλο καταλαμβάνει το κέντρο
της Πελοποννήσου και το μεγαλύτερο τμήμα της Αρκαδίας, από το οροπέδιο της
Τρίπολης έως τον ποταμό Λούσιο και από τη Μεγαλόπολη μέχρι τη λίμνη του Λάδωνα.
Το Μαίναλο αποτελεί ένα μοναδικό γεωμορφολικό σχηματισμό, με ιδιαίτερες εναλλαγές
κορυφών και χαραδρών, με πολλούς ορεινούς λειμώνες και οροπέδιο που στοιχειοθετούν
ένα μοναδικό ανάγλυφο. Ιδιαίτερη σημασία έχει η πλούσια και ποικίλα χλωρίδα του, που
αποτελείται από ελατοδάση, συστάδες δρυών, κέδρων, πεύκων και πρίνων που
δεσπόζουν μαζί με θάμνους και λουλούδια τόσο στα οροπέδια όσο και στις κορυφές
συνθέτοντας μία ξεχωριστή εικόνα, ιδιαίτερα κατά την άνοιξη. Το Μαίναλο έχει
πρωταγωνιστήσει σε πολλούς θρύλους και παραδόσεις, αφού η αρχέγονη παρουσία του
το θέλει να αποτελεί την κατοικία του Πάνα, του τραγοπόδαρου θεού των ποιμνίων και
των βοσκών. Παράλληλα, μεγάλες μορφές της παγκόσμιας ποίησης και φιλοσοφίας,
όπως ο Γκαίτε, ο Βιργίλος και ο Πουσέν έχουν αποτυπώσει στα έργα τους την επιβλητική
και ξεχωριστή μορφή του όρους και του φυσικού περιβάλλοντος του Μαίναλου,
εξαπλώνοντας την φήμη του. Στην περιοχή του Δήμου Τρίπολης υπάρχει αξιόλογο
Χιονοδρομικό Κέντρο που βρίσκεται στο όρος Μαίναλο στη θέση «Οστρακίνα» σε
απόσταση 30 χιλιομέτρων από την Τρίπολη. Το τελευταίο έτος δεν λειτούργησε και ο
Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Τρίπολης (ΕΟΣ Τρίπολης), στον οποίο ανήκει
ιδιοκτησιακά ο χώρος, βρίσκεται στη διαδικασία εξεύρεσης λύσης για την
επαναλειτουργία του κέντρου, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης και άλλους φορείς.
Λίμνη Τάκα
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Η λίμνη Τάκα μαζί με τη λίμνη Στυμφαλία συνιστούν τους σημαντικότερους εσωτερικούς
υγροτόπους της Πελοποννήσου. Είναι εποχιακά κατακλυζόμενος υγρότοπος με
μεταβαλλόμενη έκταση ανάλογα με το ύψος των βροχοπτώσεων στη λεκάνη απορροής
της. Η περίσσεια νερών αποχετεύεται από πέντε καταβόθρες που υπάρχουν γύρω από
την λίμνη. Σε ιδιαίτερα ξηρές χρονιές η λίμνη ξεραίνεται ολοκληρωτικά. Η έκταση που
καταλαμβάνει σήμερα η λίμνη Τάκα αποτελεί τμήμα της αρχικής της έκτασης, μέρος της
οποίας έχει αποδοθεί στην καλλιέργεια μετά από έργα αποστράγγισης.
Το χειμώνα όμως συγκεντρώνονταν πολλά υδρόβια πουλιά, ιδιαίτερα τις περιόδους με
παγωνιά στην βόρεια Ελλάδα. Την Άνοιξη έως τον Μάιο η έκταση ήταν ακόμη
πλημμυρισμένη και στα ρηχά νερά και τα υγρά λιβάδια τρέφονταν ερωδιοί, χαλκόκοτες
και μικρότερα παρυδάτια πουλιά σε πολύ μεγάλους αριθμούς. Στην κρίσιμη περίοδο της
εαρινής μετανάστευσης η Τάκα είναι ο δεύτερος σημαντικός υγρότοπος που συναντούν
τα πουλιά μετά την διάσχιση της Μεσογείου. Ο πρώτος είναι το δέλτα του Ευρώτα. Έτσι
σταματούν για να ξεκουραστούν και να τραφούν μερικές μέρες. Το κύριο χαρακτηριστικό
της περιοχής που την καθιστά σημαντική για την πανίδα είναι τα υγρά λιβάδια και οι
ρηχές εκτάσεις (με βάθος νερού μικρότερο από μισό μέτρο) όπου τα υδρόβια και
παρυδάτια πουλιά μπορούν να τραφούν. Στις γύρω ημιορεινές περιοχές φωλιάζουν
αρπακτικά πουλιά που τρέφονται και στον υγρότοπο.
Πριν μερικά χρόνια κατά την φάση κατασκευής πλημμύριζαν εκτάσεις περιμετρικά του
ταμιευτήρα δίνοντας πάλι την παλιά εικόνα του υγροτόπου και προσφέροντας καταφύγιο
και χώρους αναζήτησης τροφής σε υδρόβια και παρυδάτια πουλιά. Από αυτό φαίνεται ότι
δεν είναι ακόμη αργά και ότι μπορεί με μια σειρά από τροποποιήσεις και βελτιώσεις να
δημιουργηθούν αυτές οι εκτάσεις.
Με παρεμβάσεις, σε εκβαθύνσεις που έχουν απομείνει μετά από την αργιλοληψία για την
κατασκευή του ταμιευτήρα είναι δυνατόν να δημιουργηθούν δίπλα σ’ αυτόν λιμνούλες
που να προσομοιάζουν με φυσικές όπου μπορεί να αναπτυχθεί υπερυδατική βλάστηση.
Επίσης με την διαμόρφωση περιοδικά πλημμυριζόμενων εκτάσεων με την μορφή υγρών
λιβαδιών στην βόρεια πλευρά θα προσφερθούν οι κατάλληλες εκτάσεις για τροφοληψία.
Τέλος με την προσθήκη κάποιων νησίδων είναι δυνατόν να δημιουργηθούν ασφαλείς
θέσεις για το φώλιασμα και την ανάπαυση των πουλιών. Το αποτέλεσμα αυτό το
βλέπουμε στον παρόμοιο ταμιευτήρα και επίσης περιοχή του δικτύου NATURA 2000 στο
Αρτζάν Κιλκίς όπου ήδη φωλιάζουν σπάνια είδη γλαρονιών.
Τα μέτρα αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση με την γεωργία, ενώ είναι απολύτως συμβατά
με την κτηνοτροφία. Θα προσφέρουν επίσης τη δυνατότητα για αναψυχή και
οικοτουρισμό. Ένα Κέντρο Ενημέρωσης και μια περιβαλλοντική διαδρομή μπορούν να
υποστηρίξουν τέτοιες δραστηριότητες.
Σπήλαιο Κάψια
Εντυπωσιακό οριζόντιο σπήλαιο δίπλα στις καταβόθρες του Κάψια όπου
αποστραγγίζονται τα νερά της πεδιάδας της Μαντίνειας. Πρόσφατα τουριστικά
αξιοποιημένο μπορεί να το επισκεφθεί κάποιος χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερο εξοπλισμό.
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Περιοχές Natura
Η Οδηγία 92/43 Ε.Ο.Κ. «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας
χλωρίδας και πανίδας», θεσπίστηκε με σκοπό την προστασία της βιολογικής
ποικιλομορφίας της Ευρώπης. Ως βασικό εργαλείο για την επίτευξη αυτού του σκοπού,
επελέγη η δημιουργία της συνεκτικού οικολογικού δικτύου ειδικών ζωνών,
επονομαζόμενο «Natura 2000». Το δίκτυο αποτελείται από της Ειδικές Ζώνες Διατήρησης
(Ε.Σ.Δ.), οι οποίες ορίζονται βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στο κείμενο της
Οδηγίας, καθώς και τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.), που ορίζονται σύμφωνα με
την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση των άγριων πτηνών.
Κάθε κράτος οφείλει να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 92/43,
κανονιστικά, διοικητικά ή συμβατικά ώστε να αποτρέπεται η υποβάθμιση των παραπάνω
περιοχών. Οι τύποι οικοτόπων και τα είδη προτεραιότητας προστατεύονται και η
διατήρησή τους θα πρέπει να διασφαλίζεται κατά τη χωροθέτηση και έγκριση
περιβαλλοντικών όρων για κάθε νέο έργο ή δραστηριότητα μέσα στις περιοχές αυτές με
βάση την ΚΥΑ 69269/5387/1990.
Ονομασία

κωδικός
GR 2520001

Έκταση (στρ.)
226.730,7

1. Όρος Μαίναλο (τύπος
SCI)
GR 2520002

10.331,5

2.Λίμνη Τάκα (τύπος SCI)
GR 2510004

114.774

3. Όρη Αρτεμίσιο και
Λύρκειο (τύπος SPA)
GR 2530004

86.306,5

4. Όρος Ολίγυρτος (τύπος
SCI)

Δάση
Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Τρίπολης,
καταλαμβάνουν έκταση 741.900 στρεμμάτων (στοιχεία από Χρήσεις Γης, 1999-2000,
Ελληνική Στατιστική Αρχή) και αποτελούν πολύτιμο φυσικό απόθεμα. Το φυσικό
περιβάλλον στα όρια του Δήμου Τρίπολης αλλά και γενικότερα της Αρκαδίας από τους
αρχαίους χρόνους είναι μοναδικό. Κεντρική θέση κατέχει το δασικό σύμπλεγμα του
Μαινάλου, το οποίο είναι ένα από τα πιο παραγωγικά δάση κεφαλληνιακής ελάτης (Abies
cephalonica), της χώρας. Ο Δήμος Τρίπολης έχει εντάξει στον προγραμματισμό του, τη
χρηματοδότηση δύο δασικών διαχειριστικών μελετών (δασικό σύμπλεγμα Μαινάλου και
Σκυρίτιδας), σε συνεργασία με τις Δασικές Υπηρεσίες.
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Από πλευράς δασοπονικού είδους, σύμφωνα με το χάρτη δασικής βλάστησης Ν.
Αρκαδίας Κλίμακας 1:200.000, στα όρια του Δήμου Τρίπολης βρίσκονται τα κατωτέρω
δάση- δασικές εκτάσεις:
Δάση Κεφαλληνιακής Ελάτης
1) παραγωγικό δάσος Μαινάλου:
α) ανατολικό σύμπλεγμα Μαινάλου, έκτασης περίπου 100.000 στρεμμάτων (περίπου το
90% αυτής της έκτασης, βρίσκεται στα όρια του Δήμου Τρίπολης)
β) δυτικό σύμπλεγμα Μαινάλου, έκτασης περίπου 100.000 στρεμμάτων (μικρό τμήμα
αυτής της έκτασης βρίσκεται στα όρια του Δήμου Τρίπολης (προφορικά στοιχεία από
Δασάρχη Βυτίνας δεδομένου ότι το Δασαρχείο Βυτίνας διαχειρίζεται το δασικό
Σύμπλεγμα Μαινάλου)
2) δάσος στην περιοχή των Βουρβούρων (αποτελεί τμήμα του ελατοδάσους του
Πάρνωνα)
3) μικρό τμήμα στο όρος Αρτεμίσιο, πάνω από τη Νεστάνη
4) μικρό τμήμα στα βόρεια όρια του Δήμου, στο όρος Σαϊτάς, στην περιοχή των τοπικών
κοινοτήτων Δάρα, Κώμης και Λίμνης.
Δάση μαύρης πεύκης
1) Το τεχνητό δάσος Σκιρίτιδας (δάσος κυρίως μαύρης πεύκης, έκτασης πλέον των
50.000 στρεμμάτων, που απλώνεται σε ευρύτερη έκταση 180.000 στρεμμάτων -Στοιχεία
από Διαχειριστική Μελέτη δάσους Σκυρίτιδας, έτους 1986),
2) Δασύλλιο στην περιοχή του Λεβιδίου (τεχνητό δάσος, με εμβαδόν περίπου 600
στρέμματα)
3) Δασύλλιο στην περιοχή του Κάψια (τεχνητό δάσος, με εμβαδόν περίπου 400
στρέμματα)
Τεχνητά δάση χαλεπίου-τραχείας πεύκης
1) Δάσος Επάνω Χρέπας (εμβαδόν περίπου 4.000 στρέμματα)
2)Δάσος Παναρκαδικού Νοσοκομείου(εμβαδόν περίπου 145 στρέμματα)
3)Δασύλλιο στην περιοχή Σκοπής (εμβαδόν περίπου 400 στρέμματα)
4)Δασύλλιο στην περιοχή των Ριζών (εμβαδόν περίπου 500 στρέμματα)
Δασύλλιο στην περιοχή της Ι. Μονής Βαρσών (εμβαδόν περίπου 500 στρέμματα)
Δάση Δρυός
1) Δάσος στα Βούρβουρα (εμβαδόν περίπου 500 στρέμματα)
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2) Δάσος στην περιοχή Κολλινών- Καλτεζών (εμβαδόν περίπου 800 στρέμματα)
3) Δάσος στην περιοχή Κεραστάρη- Αραχαμιτών (εμβαδόν περίπου 600 στρέμματα)
4) Δάσος στην περιοχή Ασέας-Αραχαμιτών-Δόριζας (εμβαδόν περίπου 1100 στρέμματα)
5) Δάσος μικρής έκτασης στην περιοχή του Βαλτετσίου
6) Δάσος μικρής έκτασης στην περιοχή του Τσελεπάκου
7) Δάσος μικρής έκτασης στην περιοχή του Χρυσοβιτσίου
Δάση – δασικές εκτάσεις αειφύλλων πλατυφύλλων (θαμνώνες)
Μεγάλες εκτάσεις από αείφυλλα πλατύφυλλα καλύπτουν τις ορεινές κυρίως περιοχές του
Δήμου, οι οποίες βρίσκονται γύρω από τον κάμπο της Τεγέας, της Μαντινείας, του
Λεβιδίου, της Ασέας και του μικρού κάμπου της Δαβιάς.

Τα περιαστικά δάση στο όρια του Δήμου Τρίπολης
Ο Δήμος Τρίπολης διαθέτει στα όριά του αρκετά περιαστικά δάση. Πολλά αλσύλλια-δάση
γύρω από την πόλη, ή στις όμορες Δ.Ε. Ενότητες του Δήμου, χαρακτηρίζονται
περιαστικά. Ακόμη και το παραγωγικό δάσος του Μαινάλου στα πλαίσια της
πολυλειτουργικής δασοπονίας, θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως περιαστικό δάσος σε
κάποια σημεία με ορισμένες προϋποθέσεις. Η έναρξη λειτουργίας του Μουσείου Δασικής
Ιστορίας εξάλλου στο Χρυσοβίτσι και στις παρυφές του δασικού συμπλέγματος, μπορεί
να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Το δάσος της Σκιρίτιδας επίσης, στα πλαίσια
της διαχειριστικής μελέτης που προγραμματίζει και χρηματοδοτεί ο Δήμος Τρίπολης, θα
μπορούσε να έχει και λειτουργίες περιαστικού δάσους.
Το περιαστικό δάσος Τρίπολης (Δάσος Επάνω Χρέπας) έκτασης 4.000 στρεμμάτων, που
βρίσκεται δυτικά της πόλης της Τρίπολης, είναι τεχνητό δάσος Μαύρης πεύκης και
τραχείας πεύκης, και ασκεί προστατευτική δράση για την πόλη. Σύμφωνα με τον Πίνακα
περιαστικών Δασών πόλεων άνω των 5.000 κατοίκων (Στοιχεία Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων), το περιαστικό δάσος Τρίπολης έχει τα εξής στοιχεία:
1) Ονομασία: Δάσος Τρίπολης
2) Έκταση: 4.000 στρέμματα
3) Ιδιοκτησιακή κατάσταση: Δημόσιο
4) Δασοπονική κατάσταση: Τεχνητό (Μ. Πεύκη και τραχεία πεύκη), Τεχνητό (τραχεία
πεύκη μείξη και κυπαρισσίου λίγη)
Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα σε έκταση περιαστικά δάση της χώρας που
βρίσκονται γύρω από οικισμούς άνω των 5.000 κατοίκων εκτός Αθήνας και
Θεσσαλονίκης.
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Το άλσος Αγίου Γεωργίου στις βόρειες παρυφές της πόλης, αποτελεί επίσης έναν
σημαντικό χώρο πρασίνου για την Τρίπολη. Το αλσύλλιο στο λόφο Μαη- Θανάση, στην
Κάρτσοβα, στο εξωκκλήσι του Αη-Λιά και του Αγιάννη του Ψηλονόμου, το Δάσος του
Παναρκαδικού Νοσοκομείου, είναι επίσης σημαντικοί χώροι πρασίνου. Μικρότερα σε
έκταση αλσύλλια βρίσκονται στα εξωκκλήσια του Αγίου Χαράλαμπου και των Αγίων
Αποστόλων. Αλσύλλιο επίσης υπάρχει πάνω από τη Νεστάνη καθώς και στην Τεγέα στο
Πάρκο του Τεγεατικού Συνδέσμου.
Η ιδιαίτερη σχέση των εξωκκλησίων -αλσυλλίων με τους συλλόγους της πόλης της
Τρίπολης
Πολλά από τα αλσύλλια, βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο εξωκκλησίων, γύρω από
την πόλη της Τρίπολης. Γύρω από την Τρίπολη βρίσκονται διάσπαρτα 24 εξωκλήσια. Ένα
μοναδικό φαινόμενο που παρατηρείται στην πόλη της Τρίπολης, είναι η σχέση των
εξωκκλησίων και των αλσυλλίων γύρω από αυτά, με τους συλλόγους και τις
επαγγελματικές οργανώσεις της πόλης: Οι σύλλογοι της πόλης έχουν αναλάβει υπό την
αιγίδα τους τα ξωκλήσια με τα αλσύλλια που τα περιβάλλουν.
Πάρκα και λοιποί χώροι πρασίνου
Ο Δήμος Τρίπολης διαθέτει πολλά άλση, πάρκα και λοιπούς χώρους πρασίνου, με
πλούσια βλάστηση εντός ορίων των οικισμών. Ιστορικοί και κοινωνικοί λόγοι συνέβαλαν
σε αυτό ενώ το κλίμα της περιοχής ευνοεί την ανάπτυξη της βλάστησης. Επίσης η άμεση
γειτνίαση με ορεινούς όγκους και ειδικότερα με το όρος Μαίναλο που διαθέτει μια από
τις πλουσιότερες χλωρίδες της Ελλάδας, έχει ως αποτέλεσμα οι χώροι πρασίνου να έχουν
πλούσια σε ανάπτυξη και σύνθεση βλάστηση. Ειδικότερα η πόλη της Τρίπολης
χαρακτηρίζεται για τις πολλές όμορφες πλατείες και πάρκα που διαθέτει. Πάνω από
σαράντα (40) χώροι πρασίνου (πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές κλπ) συνολικού εμβαδού
πλέον των 150 στρεμμάτων, σε συνδυασμό με τα πανέμορφα νεοκλασικά κτίρια,
καθιστούν την πόλη από τις πιο όμορφες και ανθρώπινες της χώρας. Πλατεία Άρεως,
Κολοκοτρώνη, Αγίου Βασιλείου, Πετρινού, Ανεξαρτησίας είναι μερικές από τις
χαρακτηριστικές πλατείες της πόλης. Επίσης όλες οι Δημοτικές Ενότητες διαθέτουν
χώρους πρασίνου. Η συντήρηση και η προστασία των χώρων πρασίνου του Δήμου είναι
καθοριστικός παράγοντας για την αισθητική αναβάθμιση των οικισμών, για την αναψυχή
και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου.
Το Μαντινειακό η Αρκαδικό οροπέδιο
Το κέντρο του Δήμου καταλαμβάνει το Αρκαδικό- Μαντινειακό οροπέδιο. Πρόκειται για
μια προσχωσιγενή εύφορη και παραγωγική πεδιάδα με υψόμετρο περίπου 660 μέτρα.
Περιβάλλεται από το όρος Μαίναλο δυτικά, Αρτεμίσιο και Λύρκειο όρος ανατολικά και
όρος Πάρνωνας προς το νότο. Το Αρκαδικό οροπέδιο (καθώς και οι οροσειρές που το
περιβάλλουν) παρουσιάζει μία επιμήκη ανάπτυξη με διεύθυνση Β ΒΔ-Ν ΝΑ, ενώ έχει
συνολικό μήκος περίπου 36 χλμ. Βόρεια, στην περιοχή του Λεβιδίου, έχει μικρό πλάτος,
αλλά νότια πλαταίνει αρκετά, φτάνοντας περίπου τα 18 χλμ. Μεγάλο μέρος από την
έκταση των 491.300 στρεμμάτων, που καταλαμβάνουν οι καλλιεργούμενες εκτάσειςαγραναπαύσεις του Δήμου (στοιχεία από την απογραφή χρήσεων γης έτους 1999-2000,

48

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Τρίπολης

Ελληνική Στατιστική Αρχή), καταλαμβάνει το Μαντινειακό οροπέδιο. Χωρίζεται σε
μικρότερες εκτάσεις, οι οποίες είναι: στο βόρειο άκρο του, βρίσκεται ο κάμπος ΛεβιδίουΚανδήλας, στο κέντρο ο κάμπος της Μαντινείας, στο νότιο άκρο ο κάμπος της Τεγέας και
στη νοτιοδυτική πλευρά ο κάμπος της Ασέας.Βορειότερα βρίσκεται ο μικρός κάμπος του
Δάρα, ενώ ψηλότερα στο Μαίναλο, στην περιοχή της Δ.Ε. Φαλάνθου, ο μικρός κάμπος
της Δαβιάς.

1.2.4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
Γενικά, ο Δήμος Τρίπολης δεν αντιμετωπίζει προβλήματα όσον αφορά στην ποιότητα των
υπογείων υδάτων της ευρύτερης περιοχής, ούτε υπάρχουν επιβαρύνσεις από χημικές
ενώσεις και μικροοργανισμούς. Εξαίρεση αποτελεί ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας της
περιοχής Στενού, ο οποίος παρουσιάζει μια συνεχώς αυξανόμενη συγκέντρωση νιτρικών
ιόντων, λόγω των καλλιεργειών της περιοχής. Οι συγκεντρώσεις νιτρικών στο
συγκεκριμένο υδροφορέα δεν έχουν υπερβεί τις οριακές τιμές που χαρακτηρίζουν το
νερό ως πόσιμο. Ωστόσο, οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις είναι δυσμενείς και πρέπει να
ληφθούν μέτρα και δράσεις αντιμετώπισης της μόλυνσης που προκαλείται.
Από τις πληροφορίες και τις δραστηριότητες του Δήμου και των Υπηρεσιών του δεν
προκύπτουν στοιχεία που να τεκμηριώνονται με σαφή, συστηματικό και επιστημονικά
επαρκή τρόπο προβλήματα που να σχετίζονται με ενδεχόμενη ατμοσφαιρική ρύπανση,
ηχορύπανση ή ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμμάτων και μπαζών.

1.2.5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΔΙΚΤΥΑ

Για τις Δ.Ε εκτός της Τρίπολης δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των
γεωτρήσεων ύδρευσης και άρδευσης, για το μήκος των δικτύων ύδρευσης,
αποχέτευσης, όμβριων κλπ. Από την μελέτη της Έκθεσης στοιχείων Απογραφής έτους
2011, μπορούν να συγκεντρωθούν κάποια στοιχεία, κάτι το οποίο απαιτεί χρόνο.

Οικιστική Ανάπτυξη
Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Τρίπολης εκκρεμεί για πάνω από 20 χρόνια. Το
σχέδιο της πόλης δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί παρότι έχουν γίνει κάποιες μελέτες με
αποτέλεσμα να υπάρχουν περιοχές που δεν είναι ενταγμένες. Ο Δήμος Τρίπολης έχει
προβεί σε μελέτη ΣΧΟΑΑΠ έτσι ώστε να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που
παρουσιάζονται από την έλλειψη αυτή. Ειδικότερα τα προβλήματα λειτουργίας ενός
σχεδίου πόλης έχουν να κάνουν με:
α) την έλλειψη αναθεώρησης ως προς την απόδοση των κοινόχρηστων χώρων
β) τις μη πραγματοποιθείσες διανοίξεις οδών
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γ) την παράνομη ή/και ανεξέλεγκτη ανοικοδόμηση και,
γ) την εμφάνιση κυκλοφοριακού προβλήματος.

Δίκτυο Ύδρευσης
Από τις πηγές Μεθυδρίου, υδρεύεται ένα μεγάλο τμήμα του Δήμου Τρίπολης και
συγκεκριμένα, οι περισσότερες Τοπικές Κοινότητες των Δ.Ε. Τρίπολης, Τεγέας, Κορυθίου,
Μαντινείας και Λεβιδίου. Οι Δ.Ε. Βαλτετσίου, Φαλάνθου και Σκυρίτιδας δεν χρησιμοποιούν
το νερό του Μεθυδρίου.
Με βάση τους Βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, έτους 2010, Συνδέσμου
Μεθυδρίου, οι ποσότητες νερού ανά Δ.Ε. του Δήμου Τρίπολης είναι:

α/α

Δημοτ.
Ενότητα

τιμή/μ3 Α΄
εξαμ.

Β΄ εξαμ.
2100

συνολικό
ποσό 2100
(Ευρω)

ποσότητα
(μ3)

2100
1

Δ.Ε Τρίπολης

0,03

36.000

35.175

71.175

2.372.500

2

Δ.Ε. Τεγέας

0,03

6.000

6.045

12.045

401.500

3

Δ.Ε.
Κορυθίου

0,03

5.800

4.055

9.855

328.500

4

Δ.Ε.
Μαντινείας

0,03

4.380

4.380

8.760

292.000

5

Δ.Ε. Λεβιδίου

0,03

5.800

4.055

9.855

328.500
3.723.000

Κατ΄ εκτίμηση, τουλάχιστον το 60% της ποσότητας νερού ύδρευσης στο Δήμο Τρίπολης,
προέρχεται από τις πηγές Μεθυδρίου.
Το δίκτυο ύδρευσης είναι κατασκευασμένο από αγωγούς πλαστικούς και πολυαιθυλενίου.
Ο Δήμος έχει εν εξελίξει έργο αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στις περιοχές που
έχει παρουσιασθεί ανάγκη. Το Δίκτυο Ύδρευσης θα πρέπει να επεκταθεί μετά την
οριοθέτηση των νέων περιοχών βάσει του νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και της
Μελέτης ΣΧΟΑΑΠ.
Υπεύθυνη για την ύδρευση είναι η ΔΕΥΑ Τρίπολης. Όλα τα δίκτυα ύδρευσης, είτε
πρόκειται για αντικαταστάσεις παλιών δικτύων, είτε για νέα δίκτυα, κατασκευάζονται από
αγωγούς πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του νερού, και
να ελαχιστοποιούνται οι διαρροές και η απώλεια υδατικών αποθεμάτων.
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Ωστόσο, για την άμεση εύρεση πιθανών διαρροών και γενικότερα για τον έλεγχο του
δικτύου η ΔΕΥΑΤ διαθέτει δύο συσκευές εντοπισμού αφανών διαρροών, έτσι ώστε η
Τεχνική Υπηρεσία να είναι σε θέση να επεμβαίνει άμεσα, χωρίς τις καθυστερήσεις που
δημιουργεί το ψάξιμο για τον εντοπισμό της βλάβης. Επίσης, στο σύνολο του δικτύου
υπάρχουν υδρομετρητές για τον έλεγχο της ποσότητας του νερού που διέρχεται από τον
Δήμο. Τέλος, κάθε εβδομάδα γίνονται δειγματοληψίες από τουλάχιστον πέντε σημεία της
πόλης καθώς και από όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Τρίπολης. Με τον τρόπο
αυτό εξασφαλίζεται η ποιότητα του νερού και από τα αποτελέσματα των
μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων μέχρι σήμερα δεν έχουν προκύψει προβλήματα
ρύπανσης.
Η ΔΕΥΑΤ για την βελτίωση της ποιότητας του νερού έχει υλοποιήσει μία σειρά από έργα
τα οποία αποδεικνύουν το έμπρακτο ενδιαφέρον του φορέα για άριστη ποιότητα νερού.
Έχει διασφαλίσει νέες πηγές νερού (Σάγκα και Μεθύδρειο) και θα προχωρήσει στην
κατασκευή νέου υδραγωγείου ώστε να διασφαλισθεί η εικοσιτετράωρη παροχή πόσιμου
νερού.

Δίκτυο Άρδευσης
1) Στη Δ.Ε. Λεβιδίου έχει υλοποιηθεί το αρδευτικό έργο της Κανδήλας
2) Στη Δ.Ε. Βαλτετσίου, έχουν υλοποιηθεί δύο μικρά αρδευτικά έργα στη θέση
«Κανάβι» και στη θέση «Βαθύρεμα» της Τ.Κ. Αραχαμιτών και ένα μικρό αρδευτικό έργο
στην Τ.Κ. Κερασταρίου.
Στη Δ.Ε. Τεγέας η κατασκευή του ταμιευτήρα της λίμνης δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ το
αρδευτικό δεν έχει κατασκευαστεί ακόμη, ώστε να δώσει λύση, σε ένα μεγάλο και
ιδιαίτερα παραγωγικό τμήμα του κάμπου της Τεγέας.
Η δημιουργία αρδευτικού δικτύου αποτελεί ανάγκη για την βιωσιμότητα του αγροτικού
χώρου και του πρωτογενούς τομέα. Το περιορισμένο αρδευτικό δίκτυο δημιουργεί
προβλήματα στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής καθώς αυξάνει τις
πραγματοποιηθείσες γεωτρήσεις, και οδηγεί σε αναγκαστικές δαπανηρές υπεραντλήσεις.
Οι υπεραντλήσεις αυτές επιφέρουν σοβαρά προβλήματα με κυριότερα την υφαλμύρωση
του υπογείου υδροφορέα λόγω εισβολής θαλάσσιου ύδατος καθώς και την εν γένει
ανατροπή της ισορροπίας του εδάφους και την σταδιακή υποβάθμισή της
παραγωγικότητάς του.

Οδικό Δίκτυο
Το οδικό δίκτυο του Δήμου διακρίνεται σε κύριο (συνδέει τα Δ.Δ. με την έδρα του
δήμου), δευτερεύον (συνδέει τους οικισμούς των Δ.Δ. με το κύριο οδικό δίκτυο),
αγροτικό και δασικό. Όσον αφορά στο κύριο και δευτερεύον οδικό δίκτυο η κατάσταση
κρίνεται καλή. Έχουν γίνει αρκετές μελέτες και έργα που αφορούν επεκτάσεις,
ασφαλτοστρώσεις και διανοίξεις νέων δρόμων κυρίως στο δευτερεύον δίκτυο. Ο Δήμος
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έχει αποπερατώσει διορθώσεις στο υπάρχον οδικό δίκτυο της πόλης έτσι ώστε να
εξαλειφθούν οι λακούβες και να αποκτήσουν οι δρόμοι διαγραμμίσεις πεζών και
αυτοκινήτων, έργα τα οποία όχι μόνο διευκολύνουν το κυκλοφοριακό αλλά διασφαλίζουν
την ασφαλή διέλευση πεζών και αυτοκινήτων. Η αγροτική οδοποιία στον Δήμο
παρουσιάζει αρκετές ελλείψεις.

Δίκτυο Αποχέτευσης
Στον Δήμο Τρίπολης υπάρχει δίκτυο ακαθάρτων και όμβριων υδάτων το οποίο όμως δεν
καλύπτει το σύνολο του Δήμου. Για τον λόγο αυτό, η ΔΕΥΑΤ προγραμματίζει ένα σύνολο
έργων που θα βελτιώσουν την κατάσταση του υπάρχοντος δικτύου. Τα έργα αυτά είναι
επεκτάσεις του δικτύου για τη σύνδεση των ιδιοκτησιών, για την αντικατάσταση και τη
συντήρηση του υπάρχοντος δικτύου, και για την κατασκευή δικτύου όμβριων σε
περιοχές όπου το δίκτυο είναι παντορροϊκό. Άλλωστε το αποχετευτικό δίκτυο της
Τρίπολης είναι παντορροϊκό στο μεγαλύτερο μέρος της πόλης ενώ στη ΒΙ.ΠΕ υπάρχει
ξεχωριστό δίκτυο όμβριων υδάτων. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Δήμος γνωρίζει την
ανάγκη για διαχωρισμό των όμβριων υδάτων από τα υπόλοιπα λύματα και θα
προχωρήσει σε μελέτη διαχωρισμού ακαθάρτων και όμβριων υδάτων που θα αφορά το
κέντρο της πόλης.
Το 1992 ξεκίνησε από την ΕΤΒΑ η κατασκευή μονάδας βιολογικού καθαρισμού υγρών
αποβλήτων και τέθηκε σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο του 1997. Είναι συνιδιοκτησία της
ΔΕΥΑ Τρίπολης (55%) και της ΕΤΒΑ (45%) και έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία των
αστικών αποβλήτων της Τρίπολης και των βιομηχανικών αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ.
Τρίπολης. Ο βιολογικός καθαρισμός από την αρχή της λειτουργίας του αντιμετώπιζε
διάφορα τεχνικά προβλήματα με αποτέλεσμα να λειτουργεί με μειωμένο βαθμό
απόδοσης και μέρος των υγρών αποβλήτων να απορρίπτεται ανεπεξέργαστο. Ο Δήμος
προχώρησε σε έργα αναβάθμισης της μονάδας βιολογικού καθαρισμού και καλύφθηκαν
οι αυξημένες ανάγκες της πόλης.
Τον Σεπτέμβριο του 2011, κατόπιν συντονισμένων ενεργειών της Δημοτικής Αρχής
Τρίπολης, ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Καθηγητής κ.
Ανδρέας Ανδρεαδάκης, υπέγραψε την ένταξη του έργου της Αποχέτευσης Λεβιδίου στο
ΕΣΠΑ. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο περιβαλλοντικής προστασίας για τον δεύτερο
μεγαλύτερο οικισμό του Δήμου Τρίπολης, συνολικού προϋπολογισμού 5.500.000 €.
Το εν λόγω έργο πρόκειται να δώσει συνολική λύση στο πρόβλημα όχι μόνο της
συλλογής αλλά και της επεξεργασίας των παραγόμενων αστικών λυμάτων δεδομένου
ότι εκτός από δίκτυο αποχέτευσης περιλαμβάνει και την κατασκευή Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικού Καθαρισμού) κατάλληλης δυναμικότητας.
Ειδικότερα το έργο αποτελείται από δίκτυο σωληνώσεων συλλογής και μεταφοράς των
αστικών λυμάτων του συνόλου του οικισμού καθώς και από σύγχρονη εγκατάσταση
Βιολογικού Καθαρισμού (ΒΙΟ.ΚΑ.). Ο ΒΙΟ.ΚΑ. θα διαθέτει όλες τις επιμέρους
απαραίτητες μονάδες (προεπεξεργασίας, βιολογικής επεξεργασίας, απολύμανσης των
επεξεργασμένων λυμάτων και επεξεργασίας της παραγόμενης λυματολάσπης).
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Είναι προφανή τα οφέλη ενός τέτοιου έργου στη καθημερινότητα τόσο των μονίμων
κατοίκων όσο και των πολλών επισκεπτών που έχουν αναδείξει το Λεβίδι σε δημοφιλή
και ταχύτατα αναπτυσσόμενο τουριστικό προορισμό. Ο οικισμός θα αποκτήσει ένα
ακόμα πιο σύγχρονο, πιο «ευρωπαϊκό» προφίλ όσον αφορά τις υποδομές του, γεγονός
που θα του επιτρέψει να αναδείξει ακόμα περισσότερο τόσο το φυσικό όσο και το
πολιτισμικό του περιβάλλον.

Διαχείριση απορριμμάτων
Η διάθεση των στερεών αποβλήτων του Δήμου γίνεται στον ΧΥΤΑ στην θέση Πλάτωμα.
Ο Δήμος για την συγκομιδή των απορριμμάτων διαθέτει πέντε απορριμματοφόρα τα
οποία συλλέγουν καθημερινά τα απορρίμματα από τα σημεία του Δήμου. Για να
καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της περιοχής ο Δήμος ανέθεσε υπεργολαβικά σε
ιδιωτική επιχείρηση την αποκομιδή απορριμμάτων από ένα τμήμα του Δήμου. Με τον
τρόπο αυτό αυξήθηκε η αποδοτικότητα και διασφαλίσθηκε η δημόσια υγεία. Ωστόσο, ο
Δήμος θα προχωρήσει σε περαιτέρω αγορά απορριμματοφόρου έτσι ώστε να μειωθεί το
κόστος αποκομιδής <απορριμμάτων χωρίς να μειωθεί η αποδοτικότητα του μηχανισμού.
Επιπλέον, ο ΧΥΤΑ θεωρείται εστία μόλυνσης και υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον του
Δήμου. Για τον λόγο αυτό ο Δήμος σκοπεύει να κλείσει την χωματερή και να
αποκαταστήσει την εν λόγω περιοχή.
Ο Δήμος ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2007 το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού. Τον
Απρίλιο του 2008 ανακυκλώθηκαν 35 τόνοι χαρτιού και ο Δήμος εκτιμά ότι με την ενεργή
συμμετοχή των πολιτών στο πρόγραμμα θα ανακυκλώνονται περίπου 400 τόνοι χαρτιού
ετησίως.
Επίσης, από τον Απρίλιο του 2011, ο Δήμος ξεκίνησε σε συνεργασία με το Συλλογικό
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης στο οποίο συμμετέχουν η εταιρεία Ε.Ε.Α.Α. ΑΕ
και η πλειοψηφία των Δήμων της χώρας , ξεχωριστή διαλογή , μεταφορά και
ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας , του χαρτιού , των μετάλλων ( αλουμινίου και
σιδήρου ), του γυαλιού και των πλαστικών. Για το λόγο αυτό, κάθε νοικοκυριό
εφοδιάστκε από το Δήμο με την ειδική τσάντα ανακυκλώσιμων υλικών, κάθε γειτονιά
έχει τον δικό της μπλε κάδο ανακύκλωσης όπου οι δημότες αποθέτουν τα ανακυκλώσιμα
υλικά και τέλος, ειδικά απορριμματοφόρα οχήματα συγκεντρώνουν τα ανακυκλώσιμα
υλικά από τους κάδους και θα τα μεταφέρουν στο κέντρο διαλογής που λειτουργεί στην
πόλη μας. Αξιοσημείωτη είναι και η αποδοχή δωρεάς ενός επιπλέον απορριματοφόρου
ανακυκλώσιμων υλικών από την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΕΕΑΑ.
Τέλος, ο Δήμος έχοντας ως στόχο την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων έχει
αγοράσει όχημα πλύσης κάδων και οδοκαθαριστικού οχήματος (σάρωθρον). Επίσης, η
Περιφέρεια Πελοποννήσου θα προβεί στην αγορά μηχανής συμπίεσης (πρέσα)
απορριμμάτων, η οποία προβλέπεται ότι θα μειώσει τα απορρίμματα κατά ένα σημαντικό
ποσοστό. Η πρέσα δύναται να συμπιέζει και να κομποστοποιεί διάφορα υλικά όπως
χαρτί, τενεκεδάκια αλουμινίου, υλικά συσκευασίας, πλαστικό κ.τ.λ. καθώς και να
δεματοποιεί τα αστικά απορρίμματα ώστε να μεταφέρονται ευκολότερα
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Για την Δ.Ε. Τρίπολης, η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται με το προσωπικό του
Δήμου. Στις άλλες επτά Δημοτικές Ενότητες, η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται από
εργολάβους. Η έλλειψη σε προσωπικό καθαριότητας του Δήμου είναι μεγάλη και μόλις
μετά βίας καλύπτονται οι ανάγκες της Δ.Ε. Τρίπολης.
Δίκτυο Ενεργείας – Ηλεκτροφωτισμός
Η εξυπηρέτηση σε ηλεκτρική ενέργεια τόσο των οικισμών του Δήμου όσο και της πόλης
της Τρίπολης είναι επαρκής. Στο δίκτυο ενέργειας δεν παρατηρούνται εποχικές
διακυμάνσεις και η παροχή ενέργειας γίνεται με τις υπάρχουσες εναέριες γραμμές. Πρέπει
να επισημανθεί ότι δεν χρησιμοποιούνται εναλλακτικές μορφές ενέργειας, οι οποίες
μπορούν να συμβάλουν θετικά τόσο στην ανταγωνιστικότητα του Δήμου όσο και στην
προστασία του περιβάλλοντος. Για τους παραπάνω λόγους ο Δήμος Τρίπολης σκοπεύει
να προσφύγει σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας όπως το φυσικό αέριο. Την ευθύνη και
επιμέλεια του ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου έχει η Δ.Ε.Η. Για
τον λόγο αυτό ο Δήμος Τρίπολης δεν διαθέτει πλήρης αποτύπωση του δικτύου
ηλεκτροφωτισμού. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει πλήρης κάλυψη δημοτικού
φωτισμού στους κοινόχρηστους χώρους και δρόμους. Για την κάλυψη τις
προαναφερθείσας έλλειψης, ο Δήμος πραγματοποιεί κάθε χρόνο επεκτάσεις στο δίκτυο
έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής ηλεκτροφωτισμός σε όλους τους δρόμους της πόλης και
των δημοτικών διαμερισμάτων. Οι ενέργειες αυτές βοηθούν στην ασφαλέστερη
μετακίνηση των οχημάτων, στην μεγιστοποίηση της ασφάλειας των πεζών και στην
συνολική αναβάθμιση της περιοχής τόσο από πλευράς βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου
των δημοτών και της αισθητικής του Δήμου όσο και μείωσης της εγκληματικότητας.

Πολιτική Προστασία και Υποδομές αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Στα πλαίσια του νέου Δήμου Τρίπολης, λειτουργεί Γραφείο Πολιτικής Προστασίας.
Με τη συνένωση των 8 πρώην Δήμων στον Καλλικρατικό Δήμο Τρίπολης, περιήλθαν στη
δικαιοδοσία του νέου Δήμου τα ακόλουθα οχήματα και εξαρτήματα που αφορούν την
Πολιτική Προστασία:

Πυροσβεστικά οχήματα 1τ. 4Χ4

8

Πυροσβεστικά οχήματα 2τ. 4Χ4

2

Βυτιοφόρα

2

Εκχιονιστικά εξαρτήματα

3

2 για Multicar και 1
για όχημα ford

Χορτοκοπτικα εξαρτήματα

1

(καταστροφέας για
Multicar

Βυτία πυρόσβεσης για οχήματα

12

Σωλήνες πυρόσβεσης 25μ.

20
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Ασύρματοι

13

κυάλια

3

Γεννήτριες

3

Όχημα χιονιού

1

Αλατοδιανομεις

2

Διάφορα σκαπανικά
δασοπυροσβεστών

20

Επινώτιοι πυροσβεστήρες
δασοπυροσβεστών

10

Διάφορα αναλώσιμα υλικά

1 για Multicar και 1
για Ford

Ημισύνδεσμοι
κρουνών και
αντλιών, αυλοί,
σφιγκτήρες, γάντια
κλπ

Το χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του νέου Δήμου μέχρι σήμερα, το Γραφείο
Πολιτικής Προστασίας κυρίως οργάνωσε το σύστημα πυροπροστασίας στα όρια του
Καλλικρατικού Δήμου Τρίπολης. Για το διάστημα 15 Ιουλίου 2011 έως 15 Σεπτεμβρίου
2011 προσέλαβε 30 άτομα για πυροφύλαξη – πυρόσβεση.
Η δημιουργία Σταθμού Πολιτικής Προστασίας, για τη στάθμευση των οχημάτων και τη
συγκέντρωση του υλικού, είναι απαραίτητη, σύμφωνα με τις προτάσεις του γραφείου
Πολιτικής Προστασίας.
Η αυξανόμενη συχνότητα των καταστροφών και οι σοβαρές επιπτώσεις τους σε
κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, έκανε επιτακτική την λήψη μέτρων
αντιμετώπισης τέτοιων φαινόμενων. Ως παραδείγματα αναφέρονται οι πυρκαγιές, οι
σεισμοί και οι πλημμύρες. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα, έχει
τεθεί ως μείζων θέμα το πρόβλημα της άμεσης απόκρισης σε περιπτώσεις εκδήλωσης
φωτιάς. Άλλωστε, η περιοχή της Πελοποννήσου υπέστη μεγάλες απώλειες. Σε συνέχεια
της καταστροφής των δασικών εκτάσεων έρχεται ο κίνδυνος πλημμυρών αφού τα
καμένα δάση δεν είναι σε θέση να απορροφήσουν το νερό των βροχών. Για τον λόγο
αυτό πρέπει να ληφθούν μέτρα έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν τα απαιτούμενα
αντιπλημμυρικά έργα και να θωρακιστεί η περιοχή. Τέλος, πολλές περιοχές της
Πελοποννήσου προσβάλλονται συχνά από σεισμούς, αρκετές φορές καταστρεπτικούς. Οι
πιο σεισμογενείς περιοχές της Πελοποννήσου είναι η δυτική ακτή της Μεσσηνίας, η
περιοχή της Κορινθίας, η περιοχή της Αργολίδας, καθώς και της Αρκαδίας. Όλα τα
φαινόμενα αυτά δημιουργούν την ανάγκη λήψης μέτρων έτσι ώστε να αντιμετωπισθούν
επιτυχώς ενδεχόμενες καταστροφές και να αποφευχθούν οι πολλαπλές επιπτώσεις τους.
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1.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
1.3.1 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες
Ένα τμήμα του πληθυσμού του Δήμου αποτελούν οι ειδικές πληθυσμιακές ομάδες όπως
οι ΑΜΕΑ, οι Αλλοδαποί, οι Αθίγγανοι, οι Άποροι και οι Μονογονεϊκές Οικογένειες. Οι
ομάδες αυτές αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα για τα οποία ο Δήμος και το
Νομικό Πρόσωπο του Δήμου «Κοινωνική Πρόνοια» μεριμνούν έτσι ώστε να βελτιώνεται
η ποιότητα ζωής των ανθρώπων αυτών.

ΑΜΕΑ
Τα άτομα με ειδικές ανάγκες αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα πρόσβασης στους
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, στα Δημοτικά κτίρια καθώς και στις δημόσιες
υπηρεσίες. Για την βελτίωση του επιπέδου ζωής των ανθρώπων αυτών ο Δήμος θα
προχωρήσει στην δημιουργία ειδικών μπαρών έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται
με σχετική ευκολία.

Αλλοδαποί
Στον Δήμο Τρίπολης είναι εγγεγραμμένοι 2.500 νόμιμοι υπήκοοι τρίτων χωρών. Οι
άνθρωποι αυτοί καταβάλουν προσπάθειες ένταξής τους στο κοινωνικό σύνολο με θετικά
αποτελέσματα. Οι ενήλικες έχουν ενσωματωθεί μερικώς στο κοινωνικό και οικονομικό
σύνολο του Δήμου ενώ τα περισσότερα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στο εκπαιδευτικό
σύστημα. Μοναδική τροχοπέδη στην πλήρη ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο αποτελεί
η μικρή συμμετοχή των αλλοδαπών στην πολιτιστική ζωή του τόπου.

Αθίγγανοι
Οι αθίγγανοι αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ειδικές πληθυσμιακές ομάδες του
Δήμου. Ο Δήμος συνεισφέρει τα μέγιστα στην ευάλωτη αυτή κοινωνική ομάδα. Το
σύνολο των αθίγγανων στον Δήμο Τρίπολης αποτελείται από είκοσι πέντε (25)
οικογένειες. Οι δέκα από τις είκοσι πέντε οικογένειες διαμένουν σε παράγκες διάσπαρτες
μέσα στην πόλη της Τρίπολης ενώ οι υπόλοιπες δεκαπέντε έχουν καταλάβει μία περιοχή
στο ΔΔ Πελάγους. Η περιοχή αυτή, λειτουργεί ως καταυλισμός για τους αθίγγανους αλλά
δεν πρόκειται για οργανωμένο καταυλισμό. Ο Δήμος σκοπεύει στην μετεγκατάσταση των
αθίγγανων σε άλλη περιοχή στην οποία θα υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές (δίκτυα,
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φωτισμός κλπ) έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ένα στοιχειώδες βιοτικό επίπεδο για τους
ανθρώπους αυτούς. Όσον αφορά στην κοινωνικό-οικονομική τους ένταξη πρέπει να
αναφερθεί ότι έχουν παρατηρηθεί χρόνια προβλήματα κοινωνικού και οικονομικού
αποκλεισμού. Οι αθίγγανοι αντιμετωπίζουν διακρίσεις στον εργασιακό χώρο με
αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανεργίας στην πληθυσμιακή αυτή ομάδα. Ο
Δήμος και το ΝΠΔΔ «Κοινωνική Πρόνοια» μεριμνούν για την βελτίωση της ζωής των
αθίγγανων με καθημερινή προσωπική επαφή, συμβουλευτικές υπηρεσίες και παροχή
αγαθών πρώτης ανάγκης. Ωστόσο, απαιτείται μία συντονισμένη δράση έτσι ώστε να
επιτευχθεί η πλήρη ένταξή τους στην κοινωνία. Οι ενέργειες θα πρέπει να δρουν τόσο σε
ατομικό όσο και συλλογικό επίπεδο.

Άποροι
Στον Δήμο Τρίπολης υπάρχουν 200 οικογένειες απόρων εκ των οποίων οι 80 χρίζουν
μεγάλης βοήθειας και στήριξης δεδομένων των πολλαπλών προβλημάτων τους. Τα
μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άπορες οικογένειες αφορούν θέματα
υγείας αφού δεν διαθέτουν τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους για
ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Ο Δήμος φροντίζει για την συνεχή υποστήριξή τους τόσο
σε θέματα υγείας όσο και σε θέματα καθημερινότητας. Διατηρεί στενές διαπροσωπικές
σχέσεις έτσι ώστε να παρέχει άμεση και αποτελεσματική βοήθεια. Μερικές από τις
ενέργειες του Δήμου αφορούν υπηρεσίες συμβουλευτικές, κοινωνικοποίησης και
συνολικής υποστήριξης των παιδιών. Τέλος, ο Δήμος δίνει συμβολικά δώρα στα παιδιά
των οικογενειών αυτών σε εορταστικές περιόδους.

Μονογονεϊκές Οικογένειες
Μονογονεϊκές είναι οι οικογένειες με ένα γονέα (αρχηγό οικογένειας), άνδρα ή γυναίκα.
Στον Δήμο Τρίπολης έχουν καταγραφεί 1.801 μονογονεϊκές οικογένειες και πρόκειται για
πολύ μεγάλο αριθμό συγκριτικά με άλλους Δήμους.

1.3.2 ΥΓΕΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Αναφορικά με τις δομές υγείας διακρίνουμε τα παρακάτω νοσοκομεία και θεραπευτήρια:
Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια»
Το Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης κτίστηκε και ολοκληρώθηκε από τις δωρεές
των Αποδήμων Αρκάδων της Αμερικής. Η χρήση του παραχωρήθηκε στις 22/10/1951
στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις με σχετική σύμβαση για να λειτουργήσει σαν
Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Το έτος 1952 παραχωρήθηκε από το 411 ΓΣΝ χώρος προς
ανάπτυξη 50 κλινών, για τη λειτουργία του Κρατικού Νοσοκομείου "Η Ευαγγελίστρια" το
οποίο σήμερα είναι δυναμικότητας 300 κλινών και είναι ενταγμένο στο Ε.Σ.Υ. Το Γενικό
Παναρκαδικό Νοσοκομείο έχει διαρθρωθεί, σύμφωνα με το Ν. 1397/83 και την
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Υπουργική απόφαση αρ. Α3β/14151/9.1.87,
Νοσηλευτική, Διοικητική και Τεχνική.

σε

τέσσερις

υπηρεσίες:

Ιατρική,

Η Ιατρική Υπηρεσία αποτελείται από τρεις τομείς: Χειρουργικό, Παθολογικό και
Εργαστηριακό. Ο χειρουργικός τομέας συγκροτείται από δέκα τμήματα: Δύο
Χειρουργικά,
δύοΜαιευτικά-Γυναικολογικά,Ορθοπεδικό,Ουρολογικό,Αναισθησιολογικό,
Οφθαλμολογικό Ω.Ρ.Λ., Παιδοχειρουργικό και Νευροχειρουργικό. Ο Παθολογικός Τομέας
συγκροτείται από πέντε τμήματα και τέσσερις Μονάδες: Παθολογικό, Καρδιολογικό,
Παιδιατρικό, Νεφρολογικό και Ογκολογικό, με τις μονάδες των Προώρων, Τεχνητού
νεφρού, Εμφραγμάτων και Εντατικής Παρακολούθησης.
Ο Εργαστηριακός Τομέας συγκροτείται από οκτώ τμήματα: Μικροβιολογικό, Βιοχημικό,
Αιματολογικό, Αιμοδοσίας, Ακτινοδιαγνωστικό, Παθολογοανατομικό Κυτταρολογικό και
Φαρμακευτικό. Στο ακτινοδιαγνωστικό λειτουργεί και αξονικός τομογράφος. Στους
παραπάνω Τομείς εντάσσονται και τα Εξωτερικά Ιατρεία. Επιπλέον, από τις 4 Απριλίου
2000 λειτουργεί μία καινούρια πτέρυγα, το Τραυματολογικό κέντρο του νοσοκομείου. Το
υπόγειο του Τραυματολογικού κέντρου προβλεπόταν ως αδιαμόρφωτος υπόστυλος
χώρος τόσο στη μελέτη, όσο και στην εργολαβία. Με ενέργειες του Δ.Σ. του
Νοσοκομείου, στο χώρο αυτό θα μεταφερθούν όλες οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις
(λέβητας νερού, νέος ηλεκτρικός υποσταθμός, κλπ). Μελλοντικά προβλέπεται να
κατασκευαστούν δύο ακόμα όροφοι, επιφανείας 1500 τ.μ. έκαστος. Σήμερα το ισόγειο
του Τραυματολογικού Κέντρου λειτουργεί ως τμήμα εκτάκτων περιστατικών, ενώ ένα
τμήμα του είναι η νευροχειρουργική (Ν/Χ) κλινική. Σύντομα πρόκειται να εγκατασταθεί
και να λειτουργήσει παράρτημα του Ε.Κ.Α.Β.
Το Νοσοκομείο αναβαθμίστηκε από Νομαρχιακό σε Περιφερειακό με την
Υ4α/14227/96/12-8-97 κοινή Υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 756/28-897.

Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων (περιοχή «Σανατόριο» Μάκρης)
Σανατόριο από το 1947, Ψυχιατρείο από το 1967 το κεντρικό κτίριο των δομών του
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Τρίπολης φιλοξενεί σήμερα εννέα Κλινικά Τμήματα με 264
κρεβάτια.
Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας στην καρδιά της Τρίπολης λειτουργεί από το 1997, με όχι
ακόμη πλήρως αναπτυγμένες τις δομές του και έχει ένα πολλαπλό ρόλο. Η βασική του
επιδίωξη είναι να φέρει όλες τις ψυχιατρικές υπηρεσίες. Θα αποτελέσει, σε πλήρη
ανάπτυξη, το κέντρο της παροχής των ψυχιατρικών υπηρεσιών στην περιοχή, σε
συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς. Στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας, μπορεί κάποιος
να απευθυνθεί για εξωτερικά ιατρεία, για ιατρεία σε ειδικά τμήματα, για ειδικές
ψυχοθεραπείες (πχ οικογενειακή), για συμβουλευτική σε ψυχιατρικά, αλλά και
ιατροκοινωνικά προβλήματα. Επίσης, λειτουργεί Τμήμα Ενημέρωσης, Πρόληψης, Αγωγής
Υγείας και Προαγωγής Υγείας.
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Βοήθεια στο Σπίτι
Το πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι» είναι πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που έχει
στόχο την παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα
με αναπηρίες. Περιλαμβάνει κατ' οίκον οργανωμένη και συστηματική πρωτοβάθμια
κοινωνική φροντίδα κατά προτεραιότητα σε αυτούς που διαβιούν μόνοι τους και το
εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες
εξυπηρέτησης. Με τη λειτουργία του προγράμματος αυτού τα άτομα παραμένουν στο
οικείο φυσικό και οικογενειακό τους περιβάλλον, ενώ τα μέλη του οικογενειακού και
συγγενικού τους περιβάλλοντος που ασχολούνται με τη φροντίδα των ατόμων αυτών
διατηρούν μια φυσιολογική κοινωνική και εργασιακή ζωή. Στον Δήμο Τρίπολης η ΚΕΔΗΤ
και το ΚΑΠΗ Τρίπολης έχουν αναλάβει το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» μοιράζοντας
τις ευθύνες και τις αρμοδιότητές τους.

Υπηρεσίες Πρόνοιας (πλήθος)

Τρίπολης

Τεγέας Βαλτετσίου

ΚΑΠΗ (πλήθος δομών)

3

1

1

1

Αιτήσεις

1155

1069

86

ανενεργό

1125

1069

86

0

Αριθμός
αιτήσεων
ικανοποιήθηκαν

που

Αναφορικά με τις υπηρεσίες πρόνοιας διακρίνουμε στην δημοτική ενότητα της Τρίπολης
τρία ΚΑΠΗ που εξυπηρετούν 1125 κατοίκους, στην δημοτική ενότητα Τεγέας 1 ΚΑΠΗ
που εξυπηρετεί 1069 κατοίκους και στην δημοτική ενότητα Βαλτετσίου 1 ΚΑΠΗ που
εξυπηρετεί 86 κατοίκους.
Στην δημοτική ενότητα της Τρίπολης υπάρχουν επίσης:
Δεκάζειο Γηροκομείο Τρίπολης
Οίκος Απόρων Τυφλών «Αγία Παρασκευή» Τρίπολης

Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί
Σταθμοί

8

Τρίπολης(5 )

Αιτήσεις

248

210

18

20

248

210

18

20

Αριθμός αιτήσεων
ικανοποιήθηκαν

Τεγέας (1)

Λεβιδίου ( 2)

που
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Αναφορικά με τους βρεφονηπιακούς και τους Παιδικούς σταθμούς στην δημοτική
ενότητα της Τρίπολης εντοπίζονται πέντε παιδικοί σταθμοί που εξυπηρετούν 210 παιδιά,
στην δημοτική ενότητα της Τεγέας εντοπίζονται 1 παιδικός σταθμός που εξυπηρετεί 18
παιδιά και στην δημοτική ενότητα Λεβιδίου εντοπίζονται 2 παιδικοί σταθμοί που
εξυπηρετούν 20 παιδιά.
Όσον αφορά τον εθελοντικό τομέα (Προγράμματα/ Δράσεις και Ενέργειες) εντοπίζονται
τα κάτωθι:
1) Δράσεις Εθελοντικής Καθαριότητας σε πάρκα, δρόμους, κτλ. (Ημέρα Περιβάλλοντος)
2) Δράσεις για την Ευρωπαϊκή Μέρα χωρίς αυτοκίνητο (ποδηλατάδα, ζωγραφιές παιδιών,
κλπ)
3) Συμμετοχή του Δήμου στη δράση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Το ποδήλατο στη ζωή μας». Ο Δήμος παρέλαβε 50 ποδήλατα από το Υπουργείο για
ελεύθερη χρήση από τους δημότες, προκειμένου να προαχθεί το ποδήλατο ως μέσο
μετακίνησης , ψυχαγωγίας και άθλησης για όλη την οικογένεια
4) Πρόγραμμα φιλοξενίας ανέργων στις εγκαταστάσεις των παιδικών κατασκηνώσεων
του Δήμου Τρίπολης(Παράλιο Άστρος)
5) Εκδήλωση για τα παιδιά
μπαλονοκατασκευές, κλπ.)

στην

αρχή

της

σχολικής

χρονιάς

(κλόουν,

Επιπλέον, προωθούνται δράσεις για ίδρυση «κοινωνικού παντοπωλείου» και
προετοιμάζεται η υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση δημιουργίας ξενώνα
κακοποιημένων γυναικών στα πλαίσια σχετικής πρόσκλησης της Γενικής Γραμματείας
Ισότητας (ΕΣΠΑ).
Τέλος, στο ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης ανήκει η Δημοτική Πρόνοια, όπου ο αριθμός ατόμων,
στα οποία παρέχεται μέριμνα, ανέρχεται στους 30, καθώς και το Δημοτικό Κοιμητήριο
Τρίπολης . Τέλος ο Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας Τεγέας και ο Αθλητικός Οργανισμός
του Δήμου Τρίπολης είναι ανενεργοί.
Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι υποβλήθηκε πρόταση για χρηματοδότηση στην Ειδική
Γραμματεία Διατροφής και Άθλησης, στα πλαίσια των προγραμμάτων «Άθλησης για
όλους», τα οποία θα υλοποιηθούν σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου και θα
απευθύνονται σε όλους τους πολίτες, μικρούς και μεγάλους. Αναμένεται να ξεκινήσει
άμεσα.
Ο Δήμος συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα «Εργαστήρι Πολιτικής» που υλοποιεί το
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στα πλαίσια του προγράμματος «Youth in Action».
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1.3.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Οι υποδομές εκπαίδευσης του Δήμου δίνονται στον πιο κάτω πίνακα
Νηπιαγωγεία

22

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

18 + 1 Ειδικό Σχολείο

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

18 + 1 Μουσικό Γυμνάσιο + 1 Μουσικό Λύκειο

Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΙΕΚ (1)

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

1

Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

-

Σχολές Γονέων

1

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

1

Στο Δήμο Τρίπολης λειτουργούν ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, νηπιαγωγεία και βρεφονηπιακοί
σταθμοί, Φροντιστήρια ξένων γλωσσών κ.λ.π.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
·

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

·

Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.)

·

Σχολή επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.)

·

Σχολή επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.)

·

Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (Τ.Ε.Λ.)

·

Τεχνική Επαγγελματική Σχολή (Τ.Ε.Σ.)

-

Σχολή Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ.

·
Κέντρα Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ο.Α.Ε.Δ.
(Κ.Ε.Τ.Ε.Κ.)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ/ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
1. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας με έδρα την Τρίπολη με αρχικό
ακαδημαϊκό έτος λειτουργίας 2002-03. Συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:


Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
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Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

2. Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας με έδρα την Τρίπολη με αρχικό
ακαδημαϊκό έτος λειτουργίας 2003-04. Συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:


Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

1.3.4 ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ,
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται συνοπτικά το πλήθος των κυριότερων δομώνχώρων και υποδομών πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Υποδομές - Χώροι – Δομές
Πλήθος
Λεβιδίου

Σύνολα

Τρίπολης

Τεγέας

Βαλτετσίου

Κορυνθίου

Αρχαιολογικοί Χώροι
Μουσεία

4

Μνημεία
Πολιτισμού

Σύγχρονου

Πνευματικά
Κέντρα

Πολιτιστικά

Δημοτικές Βιβλιοθήκες

6

3

(1)

Ανενεργά
(4)

1

Ανενεργό
(1)

3

Ανενεργό
(1)
Ανενεργό Ανενεργό
(1)
(1)

Παρακάτω διακρίνουμε τις πιο σημαντικές δομές πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Στεγάζεται σε διώροφο νεοκλασικό κτίριο της πόλης ,έργο του αρχιτέκτονα Ερνέστου
Τσίλερ. Εκτίθενται ευρήματα από τις ανασκαφές αρχαίων θέσεων στην Αρκαδία.
Περιλαμβάνει νεολιθικά και πρωτοελλαδικά αντικείμενα και σκεύη από πρόσφατες
ανασκαφές στο Σακοβούνι Καμενίτσας Αρκαδίας, καθώς και πλούσια συλλογή
Υστερομυκηναϊκών και Υπομυκηναϊκών Χρόνων από το Παλαιόκαστρο της Γόρτυνας.
Εκτίθενται ακόμα ευρήματα Γεωμετρικών χρόνων από νεκροταφεία της Μαντινείας και
κεραμική, γλυπτική και ανάγλυφα Αρχαϊκών μέχρι Ρωμαϊκών χρόνων από περιοχές της
Αρκαδίας. Ξεχωρίζει η μοναδική στην Ελλάδα συλλογή των λατρευτικών ειδωλίων των
Πρωτοελλαδικών χρόνων από το Σακοβούνι όπως και το ομόγλυφο καθήμενο άγαλμα
θεάς (ίσως Αθηνά) από την Ασέα και τα ευρήματα της 15ετούς ανασκαφής στην Έπαυλη
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του Ηρώδου του Αττικού στην Λουκού Κυνουρίας. Υπάρχουν επίσης ευρήματα
Παλαιοχριστιανικών και Πρώι-μων Βυζαντινών χρόνων.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΓΕΑΣ
Το Μουσείο, που κτίστηκε το 1908, βρίσκεται στο χωριό Αλέα, 12 χιλιόμετρα από την Τρίπολη,
κοντά στο Ιερό της Αλέας Αθηνάς, έναν από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους ναούς στην
Πελοπόννησο, γνωστός για τα αρχιτεκτονικά γλυπτά του. Το Μουσείο εκσυγχρονίστηκε την
περίοδο 2006-2009 με χρηματοδότηση από το Γ΄ ΚΠΣ.

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2000 και στεγάζεται στο ισόγειο του σπιτιού του
Μαλλιαρόπουλου στην κεντρική πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Περιλαμβάνει κύρια
εκθέματα από τον αγώνα του 1821, όπως και του πολέμου του 1940. Ξεχωρίζουν το
εκμαγείο του Θ. Κολοκοτρώνη, η προτομή του και συλλογές όπλων και σπαθιών από την
επανάσταση.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Αξιόλογη ιδιωτική λαογραφική συλλογή του κ. Α. Μπιρμπίλη (παλιού τερματοφύλακα της
ΑΕΚ και του Παναρκαδικού) με παραδοσιακά χάλκινα αντικείμενα και σκεύη. Στεγάζεται
σε ένα όμορφο παραδοσιακό σπίτι (που είναι πατρικό του), στην οδό Χρονά 18, στην
συνοικία των Αγίων Ταξιαρχών στην Τρίπολη. Περιέχει πλούσια συλλογή λαογραφικών
κομματιών, κύρια χάλκινων χειροποίητων σκευών, από την ιστορική Τριπολιτσά. Τα
αντικείμενα της συλλογής εκτίθενται στο χαγιάτι και στην αυλή του σπιτιού.Μέρος της
συλλογής του κ. Μπιρμπίλη έχει εκτεθεί κατά καιρούς σε διάφορες λαογραφικές
εκδηλώσεις, όπως του Τεγεατικού Συνδέσμου στην Επισκοπή Τεγέας .

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ
Στα όρια του Δήμου Τρίπολης, ιδρύθηκε πρόσφατα και πρόκειται να λειτουργήσει, το
Μουσείο Δασικής Ιστορίας Μαινάλου. Το μουσείο φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του
παλαιού ατμοκίνητου εργοστασίου επεξεργασίας ξύλου, στο χωριό Χρυσοβίτσι, στις
παρυφές του εντυπωσιακού ελατοδάσους του Μαινάλου. Η αποκατάσταση του
εγκαταλελειμμένου πριστηρίου και η μετατροπή του σε μουσείο, πραγματοποιήθηκε
σύμφωνα με όλα τα μέσα και τις μεθόδους της σύγχρονης μουσειολογίας
χρησιμοποιώντας άφθονο αυθεντικό και εποπτικό υλικό (εκθέματα, διδακτικές πινακίδες,
πολυμέσα).
Το Μουσείο μπορεί να λειτουργήσει ως ένα μεγάλο μοναδικού ενδιαφέροντος μουσείο σε
εθνική κλίμακα, που θα προσφέρει πολλά στη διάσωση και μετάδοση της γνώσης της
πρωτοβιομηχανικής τεχνολογίας επεξεργασίας της δασικής ξυλείας και της χρήσης της
ενέργειας του ατμού στον τόπο μας και θα ευαισθητοποιήσει το κοινό για την μεγάλη
οικολογική αξία του δάσους. Εκτός από την παρουσίαση της μόνιμης μουσειακής
έκθεσης, το μουσείο έχει τη δυνατότητα να προγραμματίζει και να πραγματοποιεί μέσα
στους χώρους του, σειρά ποικίλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.
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Η λειτουργία του μουσείου, μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην αναζωογόνηση και
την οικονομική ανάπτυξη του ορεινού όγκου του Μαινάλου.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Το μουσείο - αρχείο του Αλέξανδρου Παπαναστασίου ιδρύθηκε του 1976 στο Λεβίδι
Αρκαδίας. Περιέχει ενθύμια από την ζωή και δράση της πολιτικής προσωπικότητας του
Αλέξανδρου Παπαναστασίου ο οποίος διατέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδος κατά τα έτη
1924 έως 1932. Η συλλογή του Μουσείου περιέχει προσωπικά αντικείμενα καθημερινής
χρήσης, όπως κουστούμια, ένα μπαστούνι, μια ομπρέλα, ένα πρωθυπουργικό πηλίκιο, ένα
κομπολόϊ, γάντια, ένα πιστόλι, διαφορά μετάλλια και άλλα αντικείμενα.Υπάρχει επίσης μια
συλλογή από φωτογραφίες, οικογενειακές αλλά και της πολιτικής και στρατιωτικής του
καριέρας. Υπάρχουν επίσης πολλά χειρόγραφά, μεταξύ αυτών το έγγραφο παραίτησης
που έστειλε στον Ελευθέριο Βενιζέλο, καθώς επίσης και διάφορα πτυχία. Διατηρείται και
η βιβλιοθήκη του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, με πάνω από 2.000 εκδόσεις ελληνικές και
ξένες.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
- Βορειοδυτικά της λίμνης Τάκας, 10 χλμ νότια της Τρίπολης, πριν από το δρόμο
Τρίπολης - Μεγαλόπολης, στην κορυφή λόφου εκεί όπου σήμερα είναι η εκκλησία του
Αγίου Ιωάννη, τοποθετείται η Αρχαία Ακρόπολη του Παλλαντίου, ακμαίας αρκαδικής
πόλης. Εκεί σώζονται λείψανα τεσσάρων ναών των αρχαϊκών χρόνων από τους οποίους
ο ένας στην πλαγιά του λόφου. Κάτω από το λόφο στην πεδιάδα στη θέση «Μπατάκι»,
έχουν εντοπιστεί δύο παλαιοχριστιανικές βασιλικές εκκλησίες με εντοιχισμένα αρχαία
αρχιτεκτονικά μέλη. Η σημαντικότερη από αυτές (6ου αιώνα) είναι αφιερωμένη στον
Άγιο Χριστόφορο.
- Στην αριστερή πλευρά του δρόμου από Λεβίδι προς Κανδήλα βρίσκεται η Αρχαία
Αρκαδική Ακρόπολη του Ορχομενού, πάνω σε ύψωμα που δεσπόζει της μοναδικού
κάλλους πεδιάδας του Λεβιδίου. Η ακρόπολη βρίσκεται στην κορυφή του βουνού, όπου
υπάρχουν ερείπια του ναού της Αρτέμιδος, της αγοράς και των τειχών. Ο αρχαιολογικός
αυτός χώρος απέχει 30 χλμ. από την Τρίπολη.
- Ο Αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Μαντινείας βρίσκεται 14 χιλ. από την Τρίπολη.
Ο αρχαιολογικός περιλαμβάνει το Αρχαίο Θέατρο, τα ερείπια του ναού του Δία, το
Βουλευτήριο και τα ερείπια της Αγοράς.
- Ο Αρχαιολογικός Χώρος Ιερού Αλέας Αθηνάς (Αλέα) βρίσκεται στο χωριό Αλέα (12
χλμ. από Τρίπολη). Το σημαντικότερο μνημείο του αρχαιολογικού χώρου είναι ο ναός
της Αλέας Αθηνάς. Οι ανασκαφές στο Ιερό της Αλέας Αθηνάς άρχισαν στα τέλη του
περασμένου αιώνα, πρώτα από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και στη συνέχεια
από τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών. Συνεχίσθηκαν με διαλείμματα μέχρι τη
δεκαετία του 1930. Οι ανασκαφές ξανάρχισαν το 1990 από το Νορβηγικό Αρχαιολογικό
Ινστιτούτο και την Ε' Εφορεία Προϊστορικών-Κλασικών Αρχαιοτήτων.
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
Η Μονή Βαρσών είναι κτισμένη πάνω στο όρος Κτενιάς. Ιδρύθηκε το 16ο αιώνα και είναι
αφιερωμένη στον Αγιο Νικόλαο. Το άφθονο νερό που τρέχει από τους κρουνούς της
αυλής, έρχεται από μια κρυφή πηγή, μέσα από το ιερό βήμα του ναού. Η μονή έχει
πλούσιο αρχείο, βιβλιοθήκη και πολλά κειμήλια. Το σημερινό καθολικό κτίστηκε τον
προηγούμενο αιώνα και έχει διακοσμηθεί εξωτερικά με πολλά γλυπτά από τον
παλαιότερο ναό ο οποίος κτίστηκε το 1610 και κάηκε κατά τις καταστροφές του
Ιμπραήμ. Η μονή απέχει 11 χλμ από την Τρίπολη και είναι κοντά στο χωριό Νεοχώρι της
Μαντινείας (5 χιλ).

ΘΕΑΤΡΑ
- Το Μαλλιαροπούλειο Δημοτικό Θέατρο δωρίστηκε στην Τρίπολη από τον Ιωάννη
Μαλλιαρόπουλο (1847-1919), ένα φιλότεχνο και οραματιστή γιατρό. Το θέατρο
θεμελιώθηκε το 1905 και εγκαινιάστηκε με πανηγυρική τελετή το 1910. Έκτοτε
σημάδεψε την πολιτιστική ζωή της Τρίπολης. Τα σχέδιά του εκπόνησε ο Αναστάσιος
Μεταξάς, ένας από τους καλύτερους αρχιτέκτονες της εποχής, έχοντας σαν πρότυπο το
αυστριακό θέατρο και ακολουθώντας τα αρχιτεκτονικό στιλ -της μόδας τότε- του Νέου
Μπαρόκ. Ρυθμολογικά η αρχιτεκτονική του ανήκει στον "εκλεκτικισμό". Ο εσωτερικός
διάκοσμος του θεάτρου έγινε από ειδικούς τεχνίτες με την καθοδήγηση του ειδικά
προσκεκλημένου Γάλλου καλλιτέχνη Ζολί. Είχε σκηνικά από το Παρίσι, ζωγραφιστή
αυλαία από ιταλικό μουσαμά, δερμάτινες κουρτίνες στις εξόδους, γύψινες διακοσμήσεις,
πιάνο και γλυπτά. Η πλατεία του είχε αρχικά 112 καθίσματα καλυμμένα με βαθύ κόκκινο
βελούδο, και ο εξώστης του 80 καθίσματα. Είχε επίσης 2 θεωρεία και 12 καμαρίνια. Η
πρώτη παράσταση δόθηκε από το θίασο της Ροζαλίας Νίκα-Ευτυχίου Βονασέρα με το
έργο "Η δις Σοκολάτα" του Γκαβώ (7-2-1910). Το θέατρο ήκμασε την περίοδο 19331940, οπότε ο Δήμος ενοικίασε το θέατρο στον θεατρικό επιχειρηματία Γ. Χριστόπουλο.
Τα καθίσματα του αυξήθηκαν σε 400 και από τη σκηνή του πέρασαν πολλοί γνωστοί
θίασοι και ηθοποιοί όπως η Μαρίκα Κοτοπούλη, ο Αγγλόπουλος, ο Κυπαρίσσης και άλλοι.
Κατά τη γερμανική κατοχή το θέατρο διακόπτει τη λειτουργία του και το 1941
λεηλατείται από ιταλούς στρατιώτες. Έκτοτε αρχίζει η φθορά και η παρακμή του.
Βαθμιαία χρησιμοποιείται κυρίως σαν κινηματογράφος με σποραδικές αναλαμπές
παραστάσεων από περιοδεύοντες θιάσους, αλλά και ακροβάτες και ταχυδακτυλουργούς.
Τελικά, λόγω του συναγωνισμού από τις νέες κινηματογραφικές αίθουσες, παύει να
αποδίδει και σαν κινηματογράφος, οπότε παραδίδεται εξαθλιωμένο και ρημαγμένο στο
Δήμο Τρίπολης. Για να συμπληρωθεί η καταστροφή, το 1975 καταρρέει η στέγη του. Το
1977 το θέατρο αποκαταστάθηκε εξωτερικά από τον αρχιτέκτονα-καθηγητή Σ.
Κυδωνιάτη. Σήμερα, πλήρως ανακαινισμένο, με σεβασμό στην παράδοση και με νέο
υπερσύγχρονο εξοπλισμό, το Μαλλιαροπούλειο είναι έτοιμο να ζήσει μια νέα περίοδο
καλλιτεχνικής δημιουργίας! Το έργο ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο
Πολιτισμού).
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- Το ανοικτό θέατρο στο άλσος του Αγίου Γεωργίου, στην Τρίπολη.
- Το αρχαίο θέατρο του Ορχομενού, του 3ου π.Χ. αιώνα που διατηρείται σε καλή
κατάσταση και που ήλθε στο φως από ανασκαφές της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής.
Διατηρούνται θεμέλια σκηνικής κατασκευής, μέρος του κοίλου με 13 σειρές χτιστά
ειδώλια, τμήμα της προεδρίας, στα κράσπεδα της ορχήστρας λίθινο κυλινδρικό βάθρο,
δύο λίθινοι θρόνοι με ανάγλυφα και ανάλημμα της δεξιάς παρόδου.

ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
Το «Μαντζούνειον» ή «Καθολικό» στην οδό Γεωργίου Α’ 41. Στεγάζει
φιλαρμονική της Τρίπολης.

τη Δημοτική

Το τουρκικό ιεροσπουδαστήριο (μεντρεσές) στην πλατεία Αγίου Δημητρίου 6, αγνώριστο
σήμερα από τις συνεχείς κακότεχνες επεμβάσεις.

ΜΝΗΜΕΙΑ
Το Μνημείο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στη πλατεία Άρεως όπου φυλάσσονται τα
οστά του
Το Μνημείο των Προκρίτων δίπλα στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία
Το Μνημείο των Πεσόντων στην πλατεία Ανεξαρτησίας
Το Μνημείο της Μητέρας στη πλατεία Άρεως
ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
Η οικία Μαλλιαροπούλου (1861) στην οδό Εθνομαρτύρων 1
Το Μεγάλο Καφενείο στην πλατεία Αγ. Βασιλείου, ιστορικό διατηρητέο κτήριο (1994),
ανήκει στα παραδοσιακά καφενεία της Ευρώπης του τέλους του 19ου αιώνα
Το αρχοντικό της οδού Ερυθρού Σταυρού 11 (το σπίτι που γεννήθηκε ο ποιητής
Κώστας Καρυωτάκης)
Το Μαλλιαροπούλειο θέατρο (1906 - 1909) στην πλατεία Πετρινού
Το Δικαστικό Μέγαρο στην πλατεία Άρεως
Το κτίριο όπου στεγάζεται το Δημαρχείο, στην οδό Δαρειώτου και Εθνικής Αντίστασης
Η οικία Μαλούχου (Ρέβελα), το σπίτι με τα αγάλματα, στην πλατεία Πετρινού
Αρχοντικό Οικίας Τσιχριτζή
Σταθμός τρένων
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Οικία Ζαχαρόπουλου στην πλατεία Ανεξαρτησίας
Νεοκλασικό πίσω από το δημοτικό μέγαρο
Νομαρχιακό μέγαρο που βρίσκεται στην πλατεία Ανεξαρτησίας

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Στην πόλη της Τρίπολης λειτουργεί ένα πνευματικό κέντρο, το Αποστολοπούλειο
Πνευματικό Κέντρο. Είναι ένα από τα αξιολογότερα νεοκλασικά κτίρια της Τρίπολης.
Τελειοποιήθηκε και λειτούργησε το 1988, και αποτελεί ένα πάντρεμα τέχνης και
αρχιτεκτονικής. Στις αίθουσες του γίνονται συνέδρια, ομιλίες, συγκεντρώσεις, χοροί,
δεξιώσεις, και μπορεί να στεγάσει διάφορα σωματεία ή συλλόγους. Έγινε κυρίως με
χρήματα που κληροδότησε στην Τρίπολη ο ομογενής Τριπολίτης Δημήτριος
Αποστολόπουλος(Παπαρρηγοπούλου & Αποστολόπουλου τηλ.2710-233351).

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Στην πόλη της Τρίπολης υπάρχουν δύο βιβλιοθήκες:
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης, που από το Σεπτέμβριο 2009 έως σήμερα
λειτουργεί σε κτίριο επί της οδού Δολιανών 1, στα Κλωνατζίδικα, σε 4όροφο κτίριο
(βιβλιοστάσια, αναγνωστήριο-παιδικό τμήμα, αίθουσα εκδηλώσεων και δωρεών,
γραφεία). Διαθέτει περίπου 40.000 βιβλία όλων των κατηγοριών, εξοπλισμό για Α.Μ.Ε.Α.
καθώς και Η/Υ διαθέσιμους για το κοινό.
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη, που στεγάζεται στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης
και βρίσκεται στην οδό Παπαρρηγοπούλου & Αποστολοπούλου.
ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
Στο πλαίσιο του θεσμού των αδελφοποιήσεων των ΟΤΑ που ξεκίνησε το 1989 η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Δήμος Τρίπολης έχει αδελφοποιηθεί με τις πόλεις Peine
Γερμανίας (το 2000) και Παραλιμνίου Κύπρου (το 2008). Στόχος αυτών των
αδελφοποιήσεων είναι να έρθουμε πιο κοντά σε ανθρώπους με διαφορετικούς ορίζοντες,
εμπειρίες και νοοτροπίες για να διαχειρισθούμε από κοινού κοινά συμφέροντα και να
αντιμετωπίσουμε κοινά προβλήματα μέσα από ένα πνεύμα στενής συνεργασίας μεταξύ
πολιτικών και διοικητικών αρχών των πόλεων.
Η συνεργασία αυτή προσβλέπει σε κοινές δράσεις σε τομείς περιβαλλοντικούς,
κοινωνικούς, ανθρωπιστικούς, πολιτιστικούς, αθλητικούς επιστημονικούς, τουριστικούς,
καθώς και στην ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων και τεχνογνωσίας μεταξύ πολιτών
και φορέων των πόλεων για κοινά θέματα. Οι δράσεις αυτές μας δίνουν ένα ουσιαστικό
περιεχόμενο στο έργο Αδελφοποίησης του Δήμου μας με τους Δήμους Peine Γερμανίας
και Παραλιμνίου Κύπρου και όχι μια τυπική συνθήκη μεταξύ μας έτσι ώστε μέσω της
διασποράς των δράσεων να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό όφελος σε όσο το δυνατόν
περισσότερους τομείς.
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ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
Πολιτιστικοί και Εξωραϊστικοί
«Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής»
Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Συνοικίας Κολοκοτρώνη
Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Μεταμόρφωσης (Λαγοπάτη 2 τηλ.2710242926)
Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Αγία Αικατερίνη» Τριπόλεως
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Νέων Παλλαντίου
Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Συνοικίας Αγίων Αποστόλων Εργατικών
Πολυκατοικιών
Κοινότα Νέων της Τρίπολης
Προοδευτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μερκοβουνίου
Προοδευτικός Σύλλογος Περθωρίου
Προοδευτικός Σύλλογος Σέχι
Πνευματικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Πελάγους
Πολιτιστικός σύλλογος Ταξιαρχών
Φιλοτεχνικός Όμιλος Τρίπολης (Βασ.Παύλου 25 τηλ.2710223350)
Θεατρική Ομάδα Τρίπολης (Σωματείο)
Φιλοπρόοδος Εξωραϊστικός Σύλλογος Τριπόλεως
Φιλοπρόοδος Σύλλογος Μεταμόρφωσης
Φίλοι Εξωκκλησιού «Άγιος Δημητράκος» Τρίπολης
«ΠΑΝ» Σύλλογος Φιλοπροόδων Τρίπολης

Χριστιανικοί-Φιλανθρωπικοί
Αδελφότητα Χριστιανικής Αλληλεγγύης
«Άγιοι Απόστολοι» Σύλλογος Αλληλοβοηθείας Μπασιάκου
«Αγία Τριάδα» Σύλλογος Αλληλοβοηθείας Τρίπολης
Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής Ευαγγελίου των Εθνών
«Ο Καλός Σαμαρείτης» Φιλόπτωχο Σωματείο
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Φυσιολατρικοί
Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος-Τμήμα Τρίπολης
Σύλλογος Αρκάδων Ορειβατών και Οικολόγων Τρίπολης
Φυσιολατρικός Όμιλος Τρίπολης
Φίλοι του Βουνού και του Σκι «Η Οστρακίνα»

Μουσικοί-Χορευτικοί
Λύκειο Ελληνίδων Τρίπολης
Χορευτικός Όμιλος Τρίπολης
Καλλιτεχνικό Χορευτικό Συγκρότημα «Η Αρκαδιανή»
Ελληνικό Κέντρο Χορού
Χορωδία-Μαντολινάτα Τρίπολης «Ο Ορφέας»
Χορωδία Τρίπολης

Γεωργικοί
Αγροτικός Σύλλογος Μάκρης
Γεωργικός Σύλλογος Μάκρης
Γεωργικός Σύλλογος Σέχι Τρίπολης
Αγροτικός Σύλλογος Παλλαντίου

Κυνηγετικοί
Κυνηγετικός Σύλλογος Τρίπολης
Κυνηγετικός Σύλλογος Τρίπολης «Ο Απόλλων»,
Φιλοκυνηγετικός Όμιλος Τρίπολης

Λοιποί
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Σύλλογος Γυναικών Αρκαδίας
Σύλλογος Δρομέων Υγείας Τρίπολης
Σύλλογος Εκδρομέων Τρίπολης
«Η Ζωή» Σύλλογος Αρκάδων Αιμοδοτών
Σωματείο Αρκάδων Αιμοδοτών
Σωματείο Αρκάδων Δωρητών Σώματος
Τουριστικής Προβολής-Οργάνωσης Σύνδεσμος Πελοποννήσου
Φίλοι των Ζώων
Πανπροσφυγική Ένωση Αρκαδίας
Ακόμα στο Δ.Δ. Τρίπολης εδρεύουν τα παραρτήματα των :
Σώμα Προσκόπων Τρίπολης
Σώμα Ελληνίδων Οδηγών Τρίπολης
Σώμα Αδελφών Νοσοκόμων Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και η
Η Χριστιανική Εστία
Επίσης έχουν συσταθεί πολλά επαγγελματικά σωματεία και σύλλογοι ,ενώ υπάρχει
και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αρκαδίας.

Αξίζει να αναφερθούμε και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο
δήμου.
Πολιτιστικές
Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις

Ονομασία
1) Εκδηλώσεις τις ημέρες του Πάσχα
2) Εκδηλώσεις τις ημέρες των Χριστουγέννων
3) Έκθεση
Φορεσιών

Ιστορικών

Κειμηλίων

και

Παραδοσιακών

4) Εκδηλώσεις για την Άλωση της Τριπολιτσάς, 23
Σεπτεμβρίου
5) Χορωδιακές συναντήσεις
6) Επετειακή Χορευτική Συνάντηση Λύκειων Ελληνίδων
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7) Εκδήλωση-Αφιέρωμα στον ποιητή Νίκο Γκάτσο (12-82011)
8) Γιορτή της Ελιάς στην Τ.Κ. Ελαιοχωρίου
9) 9ο Πανλεβιδιώτικο Αντάμωμα
10) All Star Game Πελοποννήσου (17-6-2011) Τουρνουά
μπάσκετ
11) Εκδήλωση για τα μήλα Τριπόλεως ΠΙΛΑΦΑ
12) Κολοκοτρώνεια Τουρνουά Τένις (Οκτώβριος 2011)

Φεστιβάλ

Πολιτιστικό καλοκαίρι (θεατρικές, μουσικές, χορευτικές
παραστάσεις)

Καρναβάλι

Καρναβαλική παρέλαση,
θησαυρού, κτλ.

παιχνίδια,

κυνήγι

χαμένου

1.3.5 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι αθλητικές υποδομές που αφορούν το σύνολο του Δήμου δίνονται συνοπτικά από τον
κάτωθι πίνακα:
ΑθλητικοίΧώροι
Βαλτετσίου

Τρίπολης

Πλήθος
Γήπεδα

1

Έκταση
(τ.μ)
4.100

1

Κλειστά Γυμναστήρια
Κολυμβητήρια

1

1

Εθνικά Στάδια
Αθλητικά Κέντρα

1

42.209,38

1

Λοιποί αθλητικοί Χώροι
Σκοπευτήριο

1

47.146
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Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Τρίπολης
Το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Τρίπολης (ΔΑΚΤ) είναι το μεγαλύτερο ΔΑΚ της Αρκαδίας.
Περιλαμβάνει γήπεδο στοίβου, κλειστό γυμναστήριο (βόλεϋ, μπάσκετ), κλειστό
κολυμβητήριο και χώρους αθλοπαιδιών (τένις, βόλεϋ). Βρίσκεται στην είσοδο της πόλης,
πάνω στο δρόμο Τρίπολης-Λεβιδίου (οδός Καλαβρύτων) και κοντά στο άλσος του Αη
Γιώργη. Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και άρτιο εξοπλισμό. Τα τελευταία χρόνια έχει
εκσυγχρονισθεί σημαντικά. Στο στάδιο διοργανώνονται τοπικοί, παμπελοποννησιακοί και
πανελλήνιοι αθλητικοί αγώνες στίβου καθώς και αγώνες ποδοσφαίρου. Το κλειστό
γυμναστήριο φιλοξενεί αγώνες μπάσκετ και βόλεϋ που διοργανώνονται σε τοπικό και
εθνικό επίπεδο.
Το Κλειστό Γυμναστήριο διαθέτει:
Μπασκέτες Ολυμπιακών Προδιαγραφών.
Ηλεκτρονικό πίνακα και πίνακες 30".
Κερκίδες χωρητικότητας 500 ατόμων.
Τέσσερα αποδυτήρια και ανεξάρτητο αποδυτήριο διαιτητών.
Μικροφωνική εγκατάσταση.
Δυο σάουνες.
Αίθουσα γυμναστικής.
Αίθουσα τζούντο.
Πλήρη γραμματεία.
Δάπεδο με παρκέ όπου μπορούν να εξυπηρετηθούν το βόλεϋ,το μπάσκετ,το χάντμπολ
και το πινγκ-πονγκ.
Το Κλειστό Κολυμβητήριο διαθέτει:
Κολυμβητική δεξαμενή 50μ. ολυμπιακών διαστάσεων.
Μικρή πισίνα εκμάθησης.
Κερκίδα χωρητικότητας 600 ατόμων.
Τέσσερα αποδυτήρια με ντούς και στεγνωτήρες κεφαλής.
Οκτώ αντικυματικές διαδρομές.
Ηλεκτρονικά χρονόμετρα.
Μικροφωνική εγκατάσταση.
Τέρματα και υλικά για πόλο.
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Αίθουσα προπόνησης.
Πλήρη γραμματεία.
Πλήρες μηχανοστάσιο.
Ηλεκτρονικό σύστημα χλωρίωσης του νερού.
Οι Αίθουσες Ενδυνάμωσης διαθέτουν:
Ηρακλή 7 θέσεων.
Πλήρη σειρά άρσης βαρών με 2 πάγκους.
Τέσσερα πολύζυγα.
Είναι πλήρως εξοπλισμένες με όργανα.
Ανοιχτά Γήπεδα:
Τέσσερα μπάσκετ.
Δυο βόλεϋ.
Δυο τέννις.
Το Γήπεδο Ποδοσφαίρου διαθέτει:
Χλοοτάπητα.
Διαστάσεις για αγώνες Α' Εθνικής Κατηγορίας.
Βοηθητικά τέρματα.
Υπόγεια διάβαση αθλητών.
Τέσσερα αποδυτήρια πλήρως εξοπλισμένα.
Ο Στίβος περιλαμβάνει τα εξής:
Κονίστρα έξι διαδρόμων από ελαστικό τάπητα 400 μέτρων.
Δυο σκάμματα μήκους-τριπλούν.
Βαλβίδες σφυροβολίας, σφαιροβολίας, ακοντισμού και δισκοβολία με κλωβό.
Στρώμα ύψους επί κοντώ.
Λίμνη για αγώνα φυσικών εμποδίων.
Πλήρη εξοπλισμό σε όργανα όπως εμπόδια, ακόντια, σφαίρες, σφύρες και κοντάρια επί
κοντώ. Όλα ολυμπιακών προδιαγραφών.
Βοηθητικοί Χώροι
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Δύο αίθουσες ενδυνάμωσης πλήρως εξοπλισμένες με όργανα.
Βοηθητικός χώρος ρίψεων.
Βαλβίδα σφαιροβολίας.
Στεγασμένοι χώροι : Έναν για γραμματεία αγώνων και ένα για γραμματεία τύπου.

Αθλητικοί Σύλλογοι
Στον Δήμο Τρίπολης εδρεύει πλήθος συλλόγων και σωματείων που προάγουν το
αθλητικό πνεύμα. Ενδεικτικά αναφέρονται:
Α.Γ.Σ. ΤΑΕ KWON DO «Άρης»
Α.Ο. «Αναγέννηση»
Α.Ο. «Άρης»
Α.Ο. «Δόξα» Τρίπολης
Α.Ο. Νεοχωρίου
Α.Ο. Μαντινειακός
Α.Ο. Κάψια
Α.Ο. Τεγέας
Α.Ο. Λεβιδίου
Α.Γ.Σ. Αστέρας Τρίπολης ΠΑΕ
Α.Σ. «Ήφαιστος»
Α.Σ. «ΑΜΙΛΛΑ»
ΑΕΚ Τρίπολης
Αερολέσχη Αρκαδίας
Γυμναστικός Σύλλογος Αρκαδίας
Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Τρίπολης (Ε.Ο.Σ.)
Ελπίδα Τρίπολης
Ηρακλής Σκοπής
Κολυμβητικός Όμιλος Αρκαδίας «Τρίπολη»
ΛΕ.ΜΟ.Τ.
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Παναρκαδικός ΑΟ
Π.Α.Ο. Κανδήλας
ΣΕΦΑ «Αρκαδικός»
Σκοπευτικός Όμιλος Τρίπολης
Σύλλογος Αντισφαίρισης Τρίπολης
Σύλλογος Αρκάδων Ορειβατών Και Οικολόγων (Σ.Α.Ο.Ο.)
Σύλλογος Δρομέων Υγείας Τρίπολης
Σύλλογος Μαζικής Άθλησης «Κούρος»
Σύνδεσμος Κριτών Κλασσικού Αθλητισμού Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας
Τοξευτικός Σύλλογος Τεγέας
Τέλος, στον κάτωθι πίνακα αναγράφονται επιγραμματικά πολιτιστικές αθλητικές και
σχολικές εκδηλώσεις.
Αθλητικές, Σχολικές Εκδηλώσεις
1.

2.

Αγώνες στίβου στη Δημοτική Ενότητα Βαλτετσίου
Κολοκοτρώνεια Τουρνουά Τένις
All Star Game Πελοποννήσου, Τουρνουά μπάσκετ
Αγώνες Υδατοσφαίρισης, Κύπελλο Θέτις

3.

Σχολικές επετείους των παιδικών σταθμών

4.

Γιορτή των ηλικιωμένων

1.4 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
1.4.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός, Άνεργοι και μη Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ κατά την απογραφή του 2001, ο οικονομικά ενεργός
πληθυσμός του Δήμου Τρίπολης, ανέρχεται στο 45,17% του συνολικού πληθυσμού της
περιοχής. Πιο συγκεκριμένα σε σύνολο κατοίκων 28.976, οι 13.088 αποτελούν τον
οικονομικά ενεργό πληθυσμό. Το ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του
Δήμου κυμαίνεται σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα από το αντίστοιχο ποσοστό του
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Νομού το οποίο φτάνει το 37,04%. Είναι εντυπωσιακό το ποσοστό της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, το οποίο βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα και φτάνει το 73,54%.
Από το σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού οι 11.710 απασχολούνται ενώ οι
1.378 είναι άνεργοι, δηλαδή το ποσοστό της ανεργίας αγγίζει το 10,53%. Το αντίστοιχο
ποσοστό στο Νομό Αρκαδίας είναι 9,57%, όταν στο σύνολο της περιφέρειας είναι
12,23%.
Από την απογραφή της ΕΣΥΕ το 2001 παρατηρείται ότι το πρόβλημα της ανεργίας στον
Δήμο Τρίπολης είναι πολύ έντονο κυρίως στους νέους από 20-29 ετών. Η συγκέντρωση
του αριθμού των ανέργων σε αυτή την ηλικιακή ομάδα φανερώνει την δυσκολία ένταξης
των νέων στο εργατικό δυναμικό του Δήμου, φαινόμενο που παρατηρείται σε όλη τη
χώρα. Η είσοδος στη αγορά εργασίας αποτελεί χρόνιο πρόβλημα ενώ άμεση είναι η
ανάγκη για την ανάπτυξη και ενδυνάμωση του τριτογενούς τομέα μέσω συμβουλευτικών
και εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Προς την κατεύθυνση αυτή θα βοηθήσει σημαντικά η
ύπαρξη δράσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

1.4.2 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Δήμος Τρίπολης με το αστικό του κέντρο, την Τρίπολη, διαθέτει όλα εκείνα τα
στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν ως τον πυρήνα των εμπορικών, οικονομικών και
διοικητικών δραστηριοτήτων του νομού Αρκαδίας αλλά και της Περιφέρειας
Πελοποννήσου. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην τοπική ανάπτυξη και η γενικότερη
κατάσταση του Δήμου επηρεάζει άμεσα και την ευρύτερη περιοχή. Η ισχυροποίηση του
αστικού κέντρου της Τρίπολης προς αυτή την κατεύθυνση, ασφαλώς μπορεί να
συμβάλει στη συνολική ανάπτυξη του Δήμου.
Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού του Δήμου, απασχολείται στον τριτογενή
τομέα ο οποίος ακολουθείται με μεγάλη διαφορά από τον δευτερογενή και τον
πρωτογενή τομέα. Στον πρωτογενή τομέα, στους οικισμούς που βρίσκονται στο
οροπέδιο της Τρίπολης κυριαρχεί η γεωργική παραγωγή με κύρια προϊόντα τα μήλα,
αχλάδια, πατάτα, σκόρδο, κηπευτικά, αμπέλια ενώ στους πιο ορεινούς οικισμούς
κυριαρχεί η κτηνοτροφία. Στο δευτερογενή τομέα οι κυριότεροι κλάδοι απασχόλησης
είναι της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών και ο κλάδος των κατασκευών. Στο Δήμο
Τρίπολης σημαντικό ρόλο στον δευτερογενή τομέα παίζει η Βιομηχανική Περιοχή
(ΒΙ.ΠΕ.) Τριπόλεως. Στον τριτογενή τομέα κυριότεροι κλάδοι είναι το εμπόριο, ο
τουρισμός και οι μεταφορές.
Το τελευταίο διάστημα, λόγω κυρίως της οικονομικής κρίσης η απασχόληση σε όλους
τους τομείς παραγωγής παρουσιάζει έντονες πτωτικές τάσεις, ενώ η ανεργία αυξάνεται
διαρκώς πλήττοντας ιδιαίτερα την ηλικιακή ομάδα 20-29 ετών.
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Ο πρωτογενής τομέας τα τελευταία χρόνια δεν μπορεί να προσφέρει μεγάλες
δυνατότητες απασχόλησης. Οι πυρκαγιές του έτους 2007 επιδείνωσαν περισσότερο την
κατάσταση αφού επλήγη άμεσα το εισόδημα και η απασχόληση μεγάλου αριθμού
γεωργών και κτηνοτρόφων των πυρόπληκτων περιοχών. Ο δευτερογενής τομέας που
τα τελευταία χρόνια, παρουσίαζε περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης το τελευταίο
διάστημα παρουσιάζει και αυτός προβλήματα. Η μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας
και η ολοκλήρωση των αυτοκινητοδρόμων (κυρίως ο οδικός άξονας Κόρινθος-Τρίπολη)
μείωσε τον κύκλο εργασιών πολλών επιχειρήσεων και δημιούργησε μεγάλο αριθμό
ανέργων.
Πολλές επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα επίσης κλείνουν και έτσι οδηγούνται στην
ανεργία πολλοί εργαζόμενοι.
Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΔ, οι άνεργοι στην Αρκαδία το 2008 ήταν 2.800 ενώ το
2010 ξεπερνούσαν τα 3400 άτομα. Σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία, τον Ιούνιο 2011 ο
αριθμός των ανέργων στο νομό Αρκαδίας ήταν περίπου 4500 άτομα και από αυτά τα
άτομα, περίπου 3000 αφορούν το Δήμο Τρίπολης. Ο αριθμός των ανέργων όμως
αυξάνεται δραματικά.

Με βάση τα στοιχεία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας (4/11/2011), οι ενεργές επιχειρήσεις
του Δήμου Τρίπολης ανέρχονται σε 4086. Με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής έτους 2005, οι επιχειρήσεις στο σύνολο του νέου Δήμου Τρίπολης
ήταν 3727. Η αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων από το 2005 έως σήμερα από 3727
σε 4086, φαίνεται φυσιολογική και επομένως τα στοιχεία φαίνεται να προσεγγίζουν
αρκετά την πραγματικότητα. Σε επίπεδο Νομού Αρκαδίας, το σύνολο των επιχειρήσεων
ανέρχονται με βάση τα σημερινά στοιχεία σε 6911.
Από τα παραπάνω μπορούμε να εξάγουμε τα εξής συμπεράσματα:
Προκύπτει πως το 59% του συνόλου των επιχειρήσεων, βρίσκονται στον Καλλικρατικό
Δήμο Τρίπολης και κυρίως στην Δ.Ε. Τρίπολης. Είναι ένα στοιχείο που δείχνει, πως ο
Δήμος Τρίπολης αποτελεί το εμπορικό-οικονομικό κέντρο του Νομού Αρκαδίας.
Ειδικότερα στην μεταποίηση το 57% των επιχειρήσεων βρίσκονται στο Δήμο Τρίπολης,
στις Υπηρεσίες το 62 %, στο εμπόριο το 62% και στον τουρισμό το 13%. Μόνο στις
επιχειρήσεις τουρισμού, βλέπουμε πως ο Δήμος Τρίπολης έχει μικρό ποσοστό στο
σύνολο του Νομού. Αυτό φαίνεται λογικό καθώς μεγάλος αριθμός τουριστικών
επιχειρήσεων συγκεντρώνεται στην παραλιακή ζώνη των Δήμων Βόρειας και Νότιας
Κυνουρίας. Επίσης και ο αριθμός των επιχειρήσεων ΑΠΕ (23/50) και Εκτροφής (81/122),
είναι αρκετά μεγάλος στο Δήμο Τρίπολης, σε σχέση με το νομό Αρκαδίας.
Πολύ υψηλά ποσοστά κλειστών εμπορικών καταστημάτων, παρουσιάζει έρευνα του
Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Τρίπολης, που ενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2011 στα
πλαίσια των ερευνών που πραγματοποιεί ο Σύλλογος για την μελέτη των τάσεων στην
τοπική αγορά. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι ο αριθμός τους είναι υψηλός
συγκρινόμενος με πέρσι, σε σημείο που δεν δικαιολογείται από τη συνήθη κινητικότητα
της αγοράς. Συγκεκριμένα στους κύριους δρόμους του εμπορικού κέντρου το 20% των
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καταστημάτων, κατά μέσο όρο, είναι κλειστά. Σε μερικούς δρόμους όμως το ποσοστό
είναι ιδιαίτερα υψηλό και φθάνει στο 40%

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Στοιχεία από Επιμελητήριο Αρκαδίας- Ενεργές Επιχειρήσεις 04-11-2011
Δ.Ε.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ

Δ.Ε
ΛΕΒΙΔ
ΙΟΥ

Δ.Ε.
ΜΑΝΤΙΝ
ΕΙΑΣ

Δ.Ε.
ΚΟΡΥ
ΘΙΟΥ

Δ.Ε.
ΤΕΓΕΑΣ

Δ.Ε.
ΣΚΥΡΙΤΙ
ΔΑΣ

Δ.Ε
ΦΑΛΑΝΘ
ΟΥ

Δ.Ε.
ΒΑΛΤΕΤΣΙ
ΟΥ

ΣΥΝΟΛ
Ο

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ

4

2

3

3

3

0

0

0

15

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟ
ΜΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

0

0

1

1

0

0

1

1

4

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΡΙΑ
ΠΑΤΑΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

0

0

2

3

2

0

0

0

7

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙ
Α

0

0

0

1

0

1

0

0

2

ΣΥΝΟΛΟ

4

2

6

8

5

1

1

1

28

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Στοιχεία από Επιμελητήριο Αρκαδίας- Ενεργές Επιχειρήσεις 04-11-2011
Δ.Ε.
ΤΡΙΠΟ
ΛΗΣ

Δ.Ε
ΛΕΒΙΔ
ΙΟΥ

Δ.Ε.
ΜΑΝΤΙΝ
ΕΙΑΣ

Δ.Ε.
ΚΟΡΥ
ΘΙΟΥ

Δ.Ε.
ΤΕΓΕΑ
Σ

Δ.Ε.
ΣΚΥΡΙΤΙΔ
ΑΣ

Δ.Ε
ΦΑΛΑΝ
ΘΟΥ

Δ.Ε.
ΒΑΛΤΕΤΣΙ
ΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

Μεταποίησ
η

810

102

81

44

80

34

10

29

1190

Υπηρεσίες

1353

75

44

26

69

18

15

11

1611

Εμπόριο

1044

59

26

26

64

18

5

14

1256

Τουρισμός

11

11

0

0

1

1

4

1

29

ΣΥΝΟΛΟ

3218

247

151

96

214

71

34

55

4086

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
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Στοιχεία από Επιμελητήριο Αρκαδίας- Ενεργές Επιχειρήσεις
04-11-2011
Μεταποίηση

2088

Υπηρεσίες

2588

Εμπόριο

2009

Τουρισμός

225

ΣΥΝΟΛΟ

6910

Επιχειρήσεις ΑΠΕ και Εκτροφής, Στοιχεία από Επιμελητήριο Αρκαδίας-Ενεργές Επιχειρήσεις 04-11-2011

Δ.Ε.
ΤΡΙΠ
ΟΛΗΣ

Δ.Ε
ΛΕΒΙΔ
ΙΟΥ

Δ.Ε.
ΜΑΝΤ
ΙΝΕΙΑ
Σ

Δ.Ε.
ΚΟΡΥ
ΘΙΟΥ

Δ.Ε.
ΤΕΓΕΑ
Σ

Δ.Ε.
ΣΚΥΡΙ
ΤΙΔΑ
Σ

Δ.Ε
ΦΑΛΑ
ΝΘΟΥ

Δ.Ε.
ΒΑΛΤ
ΕΤΣΙΟ
Υ

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΜΟΥ
ΤΡΙΠΟΛΗ
Σ

ΣΥΝΟΛΟ
ΝΟΜΟΥ
ΑΡΚΑΔΙΑ
Σ

Αν.
Πηγές
Ενέργειας
(ΑΠΕ)

47

10

5

5

8

2

0

4

81

122

Εκτροφή

4

8

4

2

1

2

0

2

23

50

Πρωτογενής Τομέας
Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί σημαντικό τομέα παραγωγής για την Περιφέρεια
Πελοποννήσου. Ο αγροτικός πληθυσμός της Περιφέρειας αντιπροσωπεύει το 11,7% του
αγροτικού πληθυσμού της χώρας. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις της Περιφέρειας
αντιστοιχούν στο 10,3% των καλλιεργούμενων εκτάσεων της χώρας. Τα βασικότερα
γεωργικά προϊόντα που παράγονται στην Περιφέρεια είναι εσπεριδοειδή, ελαιόλαδο και
πατάτα, ενώ τα κυριότερα κτηνοτροφικά προϊόντα που παράγονται είναι το μαλακό τυρί, το
λιωμένο βούτυρο, το γάλα και το κρέας. Σε επίπεδο Νομού η έκταση αγροτικής γης
καταλαμβάνει περίπου 693,3 χιλιάδες στρέμματα. Τα κύρια παραγόμενα προϊόντα είναι η
πατάτα, το γάλα, το σιτάρι, οι τομάτες και τα μήλα. Στον Δήμο Τρίπολης το 22,6% του
πληθυσμού απασχολείται στον Πρωτογενή τομέα. Τα κύρια αγροτικά προϊόντα του Δήμου
είναι τα μήλα, αχλάδια, πατάτα, σκόρδο, κηπευτικά, αμπέλια ενώ στους πιο ορεινούς
οικισμούς κυριαρχεί η κτηνοτροφία. Τα προιόντα ΠΟΠ είναι τα εξής: 1) τα μήλα Ντελίσιους
Πιλαφά Τριπόλεως (Δημοσιευμένες προδιαγραφές 315778/14-01-1994, ΦΕΚ 17/14-01-94),
2) το μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια (Δημοσιευμένες προδιαγραφές 313049/14-01-1994,
ΦΕΚ 16/14-01-94), και 3) Οίνοι ΠΟΠ Μαντινεία (ΦΕΚ 224/Α/26-10-2011 και ΦΕΚ 57/Α/273-1996 περί αναγνώρισης οίνων ονομασίας προέλευσης ανωτέρας ποιότητας ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ).
Σχετικά με τη φέτα, είναι προϊόν ΠΟΠ σε επίπεδο χώρας και όχι μόνο Αρκαδίας. Τα

79

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Τρίπολης

γαλακτοκομικά προϊόντα της Αρκαδίας πάντως, έχουν μεγάλη παράδοση, είναι εξαιρετικά και
ιδιαίτερα γνωστά.
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Στοιχεία κτηνοτροφίας έτους 2011, με βάση τις δηλώσεις παραγωγών για την
εισαγωγή των ζώων, στα κοινοτικά βοσκοτόπια
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
αρθ.
αρθ.
άρθ.
αρθ.
αρθ.
αρθ.
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Μικρών Βοοειδώ Ίππων Κτηνοτρόφω Κτηνοτρόφ Κτηνοτρόφ
ζώων
ν
ν Μικρών
ων
ων ίππων
ζώων
βοοειδών
Βαλτετσίου
12.876
103
84
94
2
1
Κορυθίου
6.585
185
90
46
7
1
Λεβιδίου
25.804
476
147
10
Μαντινείας
23.053
389
158
8
Σκιρίτιδας
4.762
22
29
1
Τεγέας
3.051
25
16
1
Τρίπολης
5.322
23
Φαλάνθου
6.033
35
ΣΥΝΟΛΟ
87.486
1200
174
548
29
2

Αναφορικά με την κτηνοτροφία, σε τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου,
συγκεντρώνεται το 62 % του αριθμού των μικρών ζώων που υπάρχουν στα όρια του
Δήμου Τρίπολης. Συγκεκριμένα σε σύνολο αριθμού μικρών ζώων 87.486 στα όρια του
Δήμου, στη Δ.Ε Λεβιδίου υπάρχουν 25.804 μικρά ζώα, στη Δ.Ε. Μαντινείας 23.053 μικρά
ζώα και στη Δ.Ε. Βαλτετσίου 12.876 μικρά ζώα (σύνολο στις 3 Δ.Ε. 61.733 μικρά ζώα).
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει, πως η δημιουργία έργων υποδομής και στήριξης
του κτηνοτροφικού τομέα, στις τρεις Δημοτικές Ενότητες (Δ.Ε. Μαντινείας, Δ.Ε Λεβιδίου,
Δ.Ε. Βαλτετσίου) θα πρέπει να προηγείται, σε σχέση με τις άλλες Δ.Ε., όπου κυριαρχεί ο
γεωργικός τομέας.

Δευτερογενής Τομέας
Διαχρονικά, η απασχόληση στο δευτερογενή τομέα μειώνεται τόσο σε απόλυτα μεγέθη
όσο και ποσοστιαία. Το κυριότερο ορυκτό της περιοχής είναι το μάρμαρο ενώ ο αριθμός
των βιομηχανικών και βιοτεχνικών καταστημάτων το έτος 2001 ανήλθε σε 523 στο
σύνολο του νομού Αρκαδίας. Οι κυριότεροι κλάδοι απασχόλησης είναι της βιομηχανίας
τροφίμων και ποτών καθώς και ο κλάδος των κατασκευών. Στον Δήμο Τρίπολης
σημαντικό ρόλο στον δευτερογενή τομέα παίζει ο η Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης.

ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης
Η Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης οριοθετήθηκε και δημιουργήθηκε το 1989 και ξεκίνησε
να λειτουργεί το 1990. Είναι η 12η θεσμοθετημένη ΒΙ.ΠΕ. της Ελλάδας. Απέχει 160 χλμ.
Από την Αθήνα και μόλις 3 χλμ. από το κέντρο της πόλης της Τρίπολης. Είναι η πιο
κοντινή ΒΙ.ΠΕ στην Αθήνα και μια από τις πιο καλά οργανωμένες. Σήμερα από τη
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συνολική έκταση της ΒΙ.ΠΕ. (1.620 στρέμματα) είναι καλυμμένο περίπου το 52% με
βιομηχανίες και βιοτεχνίες, διαφόρων και ανομοιογενών κλάδων

Οι ωφέλειες για τους επιχειρηματίες και επενδυτές συνοψίζονται παρακάτω:
Άμεση εγκατάσταση
Απαλλαγή των επιχειρήσεων από την έκδοση άδειας εγκατάστασης
Προνομιακή επιδότηση και επιχορήγηση της επένδυσης στα πλαίσια των ισχυόντων
νόμων περί αναπτυξιακών κινήτρων
Προνομιακή φορολογική και δασμολογική μεταχείριση για αγορά οικοπέδων και για
μετεγκατάσταση επιχειρήσεων
Προνομιακά πιστωτικά μέτρα με ευνοϊκούς όρους εξόφλησης των οικοπέδων που θα
αγοραστούν στην ΒΙ.ΠΕ
Αφορολόγητες εκπτώσεις
Αποσβέσεις

Τριτογενής τομέας
Ο τριτογενής τομέας είναι ο τομέας που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο δυναμισμό εξαιτίας
της κεντρικής θέσης του Δήμου. Ο Δήμος Τρίπολης ως πρωτεύουσα της Αρκαδίας
αποτελεί το εμπορικό και οικονομικό κέντρο του Νομού, ενώ παράλληλα αποτελεί το
διοικητικό κέντρο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το ποσοστό απασχολούμενων στον
τριτογενή τομέα (67,28%) είναι συντριπτικά μεγαλύτερο από τα αντίστοιχα ποσοστά του
πρωτογενούς (22,6%) και δευτερογενούς τομέα (5,53%). Οι κυριότεροι κλάδοι
απασχόλησης είναι ο κλάδος του εμπορίου, του τουρισμού και των μεταφορών. Πρέπει
να σημειωθεί ότι παρά την έμφαση που δίδεται στον τουρισμό τα ποσοστά τουρισμού
έχουν πτωτικές τάσεις γεγονός που προκαλεί προβληματισμό τόσο σε επίπεδο Δήμου
όσο και στο σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ο πρωτογενής τομέας δεν δύναται να προσφέρει
μεγάλες δυνατότητες απασχόλησης επειδή έχει φθαρεί και έχει καταστεί υποτονικός.
Μερικοί από τους λόγους του φαινόμενου αυτού είναι η μείωση των επενδύσεων στη
γεωργία, η αδυναμία εκσυγχρονισμού των μεθόδων διαχειρίσεως των εκμεταλλεύσεων, η
δυσκολία έως και αδυναμία παραγωγής προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία και η
αύξηση του κόστους παραγωγής. Αντιθέτως, ο δευτερογενής τομέας παρουσιάζει
περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης κυρίως λόγω της ύπαρξης της ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης. Η
ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης βρίσκεται μόλις 3 χλμ έξω από το κέντρο της πόλης, έχει οδική σύνδεση
με την Εθνική Οδό καθώς επίσης εξυπηρετείται με ειδική λεωφορειακή γραμμή. Με τον
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τρόπο αυτό δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για το εργατικό δυναμικό της Τρίπολης
αφού έχουν εύκολη πρόσβαση στην εν λόγω Βιομηχανική Περιοχή. Οι δυνατότητες
απασχόλησης στον τριτογενή τομέα είναι αρκετά καλές. Η εμπορική και τουριστική
κίνηση στην περιοχή καθώς και η καλή κατάσταση του οδικού δικτύου αποτελούν
κίνητρα για την ανάπτυξη του εμπορίου, του τουρισμού και των μεταφορών. Όσον
αφορά στους τομείς απασχόλησης, όπως προαναφέρθηκε, το μεγαλύτερο ποσοστό του
πληθυσμού απασχολείται στον τριτογενή τομέα, ο οποίος ακολουθείται με μεγάλη
διαφορά από τον δευτερογενή ενώ ο πρωτογενής τομέας είναι ιδιαίτερα υποτονικός.
Τέλος, το σοβαρότερο πρόβλημα που παρατηρείται στον Δήμο Τρίπολης είναι τα υψηλά
ποσοστά ανεργίας των νέων και των γυναικών, γεγονός όμως που δεν αποτελεί τοπική
ιδιαιτερότητα αλλά χαρακτηριστικό όλων των περιοχών της χώρας.
Τουρισμός
Ο Δήμος Τρίπολης καλύπτει μια μεγάλη περιοχή, με πλούσια ιστορία από την αρχαιότητα
ως τους νεώτερους χρόνους, ενώ παντού υπάρχουν διάσπαρτα μνημεία-μάρτυρες αυτής
της διαχρονικής πορείας, όπως: Αρχαιολογικοί χώροι, κάστρα, ιστορικοί τόποι,
παραδοσιακοί οικισμοί, Μοναστήρια. Στα δάση του Μαινάλου και της Αρκαδίας, έχει τις
ρίζες του μεγάλο μέρος της ελληνικής Μυθολογίας, ενώ στην αναγέννηση, εδώ
γεννήθηκε το αρκαδικό ιδεώδες. Στους νεότερους χρόνους οι περιοχές γύρω από την
Τρίπολη, πρωτοστάτησαν στην απελευθέρωση της Ελλάδας από τον τουρκικό ζυγό.
Πολλοί πνευματικοί άνθρωποι που διακρίθηκαν στη μουσική, στο γραπτό λόγο, το
θέατρο, τον αθλητισμό, τις θετικές επιστήμες γεννήθηκαν σε αυτό τον τόπο. Σημαντικές
δραστηριότητες και γεγονότα στον χώρο του πολιτισμού, πραγματοποιούνται και την
σημερινή εποχή από πολλούς φορείς. Τα φυσικό περιβάλλον του Δήμου επίσης, είναι
ιδιαίτερα σημαντικό. Το Αρκαδικό οροπέδιο παράγει εξαιρετικά αγροτικά προϊόντα.
Ο μεγάλος περιβαλλοντικός και πολιτιστικός πλούτος της περιοχής, προσφέρει πολλές
δυνατότητες στον επισκέπτη για ήπιες μορφές τουρισμού. Η διασύνδεση του τουρισμού
με την τοπική παραγωγή και τα προϊόντα, είναι κρίσιμο ζήτημα για την ολοκληρωμένη
ανάπτυξη της περιοχής.

1.5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Στην συνολική προσέγγιση της υφιστάμενης κατάστασης αξίζει να σημειωθούν οι δράσεις
άλλων φορέων που εκτελούνται στην περιοχή και επηρεάζουν το επιχειρησιακό
πρόγραμμα του Δήμου και είναι οι εξής:

1.
2.
3.
4.
5.

η ολοκλήρωση των βασικών οδικών αξόνων-αυτοκινητοδρόμων
η διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
τα Διαχειριστικά σχέδια για τα νερά, σύμφωνα με σχετική Κοινοτική Οδηγία
η πορεία ένταξης και υλοποίησης έργων στο ΕΣΠΑ
η πορεία ένταξης και υλοποίησης έργων στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
«Αλέξανδρος Μπαλτατζής»
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6. η θεσμοθέτηση του Οικολογικού Πάρκου Μαινάλου
7. οι ρυθμίσεις που αφορούν την προστασία γεωργικής γης υψηλής
παραγωγικότητας
8. η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου στην πόλη της Τρίπολης και η επέκτασή του
στην υπόλοιπη περιοχή του Δήμου
Ιδιαίτερης σημασίας είναι και οι παρακάτω συνεργασίες του Δήμου:
1. Προγραμματική Σύμβαση με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΠελοποννήσουΔυτικής Ελλάδας και Ιονίου, για την υποστήριξη της Δ/νσης Υδάτων.
2. Προγραμματικές Συμβάσεις για την διοικητική υποστήριξη τριών Δήμων της
Αρκαδίας (Γορτυνίας, Μεγαλόπολης, Ν. Κυνουρίας) σε θέματα Πολεοδομίας,
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πρόνοιας.
Παρακάτω παρατίθεται η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης ανά θεματική
ενότητα:
«Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»
Φυσικό Περιβάλλον
Το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον πρέπει να θεωρείται πηγή για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής και την αύξηση της ευημερίας. Η οποιαδήποτε επιβάρυνση του
περιβάλλοντος οδηγεί σε επιβάρυνση της ίδιας της ποιότητας ζωής και σε αύξηση των
κινδύνων που απειλούν τόσο το περιβάλλον όσο και την υγεία των κατοίκων.

Πάρκα
Για την ενίσχυση του περιβαλλοντικού χαρακτήρα του δήμου αλλά και για την ενίσχυση
της περιβαλλοντικής συνείδησης των δημοτών, ο Δήμος Τρίπολης στοχεύει στη
δημιουργία περιαστικών πάρκων που θα λειτουργήσουν ως χώροι αναψυχής των
πολιτών και θα αποτελέσουν πόλο έλξης τουριστών. Επιπλέον, η δράση αυτή συνιστά
αρωγό στην ανάπτυξη παρόμοιων υποδομών στο μέλλον.

ΣΧΟΑΑΠ
Ο Δήμος Τρίπολης έχει προβεί σε μελέτη ΣΧΟΑΑΠ της Δημοτικής Ενότητας Τρίπολης,
έτσι ώστε να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που παρουσιάζονται από την έλλειψη
ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πόλεως. Το Σχέδιο Πόλεως του Δήμου Τρίπολης εκκρεμεί
για πάνω από 20 χρόνια με άμεσες επιπτώσεις στην οικιστική ανάπτυξη της περιοχής. Για
το λόγο αυτό ο Δήμος θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ολοκλήρωση των μελετών
και την περαιτέρω αξιοποίησή τους σε όλα τα επίπεδα. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι
με την νέα μελέτη ΣΧΟΑΑΠ θα προκύψουν περαιτέρω ανάγκες επέκτασης των βασικών
υποδομών του Δήμου (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, οδοποιία, πεζοδρομήσεις κα).Για
να επιτευχθεί η συνολική οικιστική αναβάθμιση του Δήμου θα πρέπει να ακολουθηθεί
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συγκεκριμένη χρονική σειρά υλοποίησης των έργων. Το αρχικό στάδιο αφορά τις μελέτες
που πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν από την υλοποίηση οποιουδήποτε έργου. Στην
συνέχεια, θα λάβουν χώρα τα έργα που αφορούν στις βασικές υποδομές (δίκτυο
αποχέτευσης). Τέλος, θα πραγματοποιηθούν τα έργα ανάπλασης και πεζοδρόμησης
οδών.

Καταυλισμός Αθίγγανων
Στο σύνολο του οι αθίγγανοι του Δήμου Τρίπολης συνιστούν είκοσι πέντε (25)
οικογένειες. Οι δέκα από τις είκοσι πέντε αυτές οικογένειες διαμένουν σε παράγκες
διάσπαρτες μέσα στην πόλη της Τρίπολης ενώ οι υπόλοιπες δεκαπέντε έχουν καταλάβει
μία περιοχή στο ΔΔ Πελάγους. Η περιοχή αυτή στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πελάγους
λειτουργεί ως καταυλισμός για τους αθίγγανους αλλά δεν πρόκειται για οργανωμένο
καταυλισμό. Ο Δήμος σκοπεύει στην μετεγκατάσταση των αθίγγανων σε άλλη περιοχή
στην οποία θα υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές (δίκτυα, φωτισμός κλπ) έτσι ώστε να
εξασφαλισθεί ένα στοιχειώδες βιοτικό επίπεδο για τους αθίγγανους. Επιπλέον, στα
πλαίσια αποκατάστασης και ανάπλασης περιοχών ο Δήμος προγραμματίζει άμεσα να
προβεί σε δράσεις που αφορούν στην οικιστική αναβάθμιση της εν λόγω περιοχής
περιλαμβάνοντας στους στόχους του την αποκατάσταση του οικιστικού περιβάλλοντος
και συγκεκριμένα την ανάπλαση των αδόμητων χώρων καθώς και την ανάδειξη και
αποκατάσταση των κτισμάτων που έχουν ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία.

Καθαριότητα Κοινόχρηστων Χώρων
Στην δημοτική ενότητα της Τρίπολης η ανάγκη έγκαιρης αποκομιδής των απορριμμάτων
έχει γίνει επιτακτική. Τα 5 απορριμματοφόρα του Δήμου δεν επαρκούν για τη διατήρηση
της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων. Για την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος αλλά και της υγείας των πολιτών, ο Δήμος ανέθεσε υπεργολαβικά σε
ιδιωτική επιχείρηση την αποκομιδή απορριμμάτων από μερικές περιοχές έτσι ώστε να
αυξηθεί η αποδοτικότητα αποκομιδής. Ωστόσο, για την βελτιστοποίηση του μηχανισμού,
ο Δήμος θα προχωρήσει σε περαιτέρω αγορά απορριμματοφόρου.
Για την Δ.Ε. Τρίπολης, η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται με το προσωπικό του
Δήμου. Στις άλλες επτά Δημοτικές Ενότητες, η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται από
εργολάβους. Η έλλειψη σε προσωπικό καθαριότητας του Δήμου είναι μεγάλη και μόλις
μετά βίας καλύπτονται οι ανάγκες της Δ.Ε. Τρίπολης.
Κυκλοφοριακό
Βάσει της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης είναι εμφανές ότι το κυκλοφοριακό
αποτελεί πρόβλημα μείζονος σημασίας για την δημοτική ενότητα της Τρίπολης. Τα
τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί βελτιώσεις στην ποιότητα του οδικού δικτύου,
διαγραμμίσεις πεζών και αυτοκινήτων καθώς και έργα ανάπτυξης οδικού δικτύου. Στόχος
των έργων αυτών ήταν η αποσυμφόρηση των οδών. Ωστόσο, το κυκλοφοριακό
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παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα στο Δήμο και αποτελεί εμπόδιο της περαιτέρω
τουριστικής ανάπτυξης. Η ρύθμιση του κυκλοφοριακού της πόλης της Τρίπολης είναι
βασικό θέμα που πρέπει να λυθεί ενώ έχει και επιπτώσεις και στην οικονομία. Η
πεζοδρόμηση του ιστορικού κέντρου της πόλης –έργο που είναι σε εξέλιξη- καθώς και η
ολοκλήρωση των περιφερειακών οδικών αξόνων της πόλης, θα βοηθήσει προς αυτή την
κατεύθυνση. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως ο Δήμος Τρίπολης θα προβεί στην
μίσθωση οικοπέδων μέσα στην πόλη της Τρίπολης τα οποία θα αξιοποιηθούν ως
χώροι στάθμευσης. Η κυκλοφοριακή μελέτη που είχε παλαιότερα εκπονηθεί, βρίσκεται
σήμερα σε στάδιο επικαιροποίησης.

Δίκτυο Ύδρευσης
Το δίκτυο είναι κατασκευασμένο από αγωγούς πλαστικούς και πολυαιθυλενίου. Η
αντικατάσταση παλαιωμένων η από αμίαντο δικτύων ύδρευσης για τις Δ.Ε. γύρω από
την Τρίπολη είναι αναγκαία. Στη Δ.Ε. Τρίπολης το δίκτυο ύδρευσης είναι σε αρκετά καλή
κατάσταση.
Ο Δήμος Τρίπολης εκτιμά ότι για την βέλτιστη ποιότητα νερού πρέπει να γίνεται διαρκώς
αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων αγωγών. Υπάρχουν εν εξελίξει έργα τα οποία
αφορούν αντικατάσταση σωλήνων και ο Δήμος προγραμματίζει και νέες αντικαταστάσεις
με αγωγούς από πολυαιθυλένιο. Επιπλέον, το υφιστάμενο δίκτυο καλύπτει τις ανάγκες
των περιοχών που βρίσκονται εντός του υπάρχοντος σχεδίου πόλεως. Μετά την
ολοκλήρωση της μελέτης ΣΧΟΑΑΠ θα πρέπει να επεκταθεί το δίκτυο ύδρευσης έτσι ώστε
να καλύπτει το σύνολο των περιοχών.

Δίκτυο Αποχέτευσης
Με την ολοκλήρωση της μελέτης ΣΧΟΑΑΠ θα προκύψουν νέες ανάγκες για δίκτυο
αποχέτευσης. Η περιοχές που θα ενταχθούν στο σχέδιο πόλεως θα πρέπει να
εξοπλισθούν με τα απαραίτητα βασικά δίκτυα υποδομής. Ο Δήμος θα προβεί σε ενέργειες
επέκτασης του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν όλες οι
περιοχές. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει σύνδεση του νέου δικτύου με τη μονάδα
βιολογικού καθαρισμού όπου θα εναποτίθενται τα ακάθαρτα και όμβρια ύδατα. Τέλος,
στα πλαίσια εκσυγχρονισμού του δικτύου αποχέτευσης έχει κριθεί αναγκαία μία μελέτη
διαχωρισμού των όμβριων υδάτων από τα υπόλοιπα λύματα.

Βιολογικός Καθαρισμός
Για το βιολογικό καθαρισμό Τρίπολης, η διαχείριση της λυματολάσπης αποτελεί ένα
ζήτημα. Η δημιουργία Βιολογικού καθαρισμού- δικτύου αποχέτευσης στη Δ.Ε. Λεβιδίου –
έργο που βρίσκεται στο στάδιο της δημοπράτησης- ασφαλώς θα λύσει πολλά
προβλήματα της περιοχής.
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Δίκτυο Άρδευσης
Βάσει της υφιστάμενης κατάστασης ο Δήμος Τρίπολης δεν διαθέτει καθόλου δίκτυο
άρδευσης. Η έλλειψη αυτή περιορίζει την αξιοποίηση των φυσικών υδατικών πόρων και
συνιστά βασική αιτία της κακής διαχείρισης των υδάτων της περιοχής. Η ανάπτυξη
δικτύου άρδευσης θα αποτελέσει σημαντικό έργο για τη βελτίωση των συνθηκών
εργασίας των αγροτών και για την συνολική αναβάθμιση της περιοχής.

Δίκτυο Ενέργειας και Ηλεκτροφωτισμού
Η εξυπηρέτηση σε ηλεκτρική ενέργεια τόσο των οικισμών του Δήμου όσο και της πόλης
της Τρίπολης είναι επαρκής. Στο δίκτυο ενέργειας δεν παρατηρούνται εποχικές
διακυμάνσεις και η παροχή ενέργειας γίνεται με τις υπάρχουσες εναέριες γραμμές. Πρέπει
να επισημανθεί ότι δεν χρησιμοποιούνται εναλλακτικές μορφές ενέργειας, οι οποίες
μπορούν να συμβάλουν θετικά τόσο στην ανταγωνιστικότητα του Δήμου όσο και στην
προστασία του περιβάλλοντος. Για τους παραπάνω λόγους ο Δήμος Τρίπολης σκοπεύει
να προσφύγει σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας όπως το φυσικό αέριο. Την ευθύνη και
επιμέλεια του ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου έχει η Δ.Ε.Η. Για
τον λόγο αυτό ο Δήμος Τρίπολης δεν διαθέτει πλήρης αποτύπωση του δικτύου
ηλεκτροφωτισμού. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει πλήρης κάλυψη δημοτικού
φωτισμού στους κοινόχρηστους χώρους και δρόμους. Για την κάλυψη τις
προαναφερθείσας έλλειψης, ο Δήμος πραγματοποιεί κάθε χρόνο επεκτάσεις στο δίκτυο
έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής ηλεκτροφωτισμός σε όλους τους δρόμους της πόλης και
των δημοτικών διαμερισμάτων. Οι ενέργειες αυτές βοηθούν στην ασφαλέστερη
μετακίνηση των οχημάτων, στην μεγιστοποίηση της ασφάλειας των πεζών και στην
συνολική αναβάθμιση της περιοχής τόσο από πλευράς βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου
των δημοτών και της αισθητικής του Δήμου όσο και μείωσης της εγκληματικότητας.

«Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Αθλητισμός»
Υποδομές ΑΜΕΑ
Τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) και οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες
πρόσβασης στους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους διότι δεν υπάρχουν ράμπες και
δάπεδα ομαλής κλίσης. Ο Δήμος Τρίπολης προκειμένου να αναβαθμίσει την ποιότητα
ζωής των κοινωνικών αυτών ομάδων προγραμματίζει την κατασκευή ειδικών
πλακόστρωτων ραμπών που θα διαθέτουν ειδικά κιγκλιδώματα για την ομαλή πρόσβαση
των ατόμων που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα (ΑμΕΑ, ηλικιωμένοι) στα Δημοτικά
κτίρια, στους κοινόχρηστους χώρους και στις υποδομές της συγκοινωνίας.

86

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Τρίπολης

ΚΑΠΗ
Το ΚΑΠΗ του Δήμου Τρίπολης στεγάζεται σε δύο κτίρια τα οποία ενοικιάζει έτσι ώστε να
καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες των ηλικιωμένων που συμμετέχουν στις
δραστηριότητες του ΚΑΠΗ. Ωστόσο, η ενοικίαση δύο κτιρίων αποτελεί μεγάλη δαπάνη
και εκροή χρηματικών διαθεσίμων. Η αγορά οικοπέδου και η δημιουργία νέου κτιρίου
ικανό να στεγάσει το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει το ΚΑΠΗ θα αποτελούσε τη
βέλτιστη αντιμετώπιση του προαναφερθέντος προβλήματος. Με τον τρόπο αυτό θα
μπορέσει να ενεργοποιηθεί και το ΚΗΦΗ το οποίο έχει διακόψει τις δραστηριότητές του.
Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν ΚΑΠΗ σε κάθε δημοτική ενότητα,
γεγονός που προκαλεί δυσκολία μιας και τα ηλικιωμένα άτομα κωλύονται να
μετακινηθούν.

Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί
Ο Δήμος Τρίπολης με σεβασμό στην ευαίσθητη παιδική ηλικία έχει επενδύσει στην
ανάπτυξη σύγχρονων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Ιδιαίτερα, ο Δήμος διαθέτει
πέντε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς ενώ η ΚΕΔΗΤ έχει πέντε παιδικούς σταθμούς εκ
των οποίων ο ένας είναι Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης. Οι παιδικοί σταθμοί που
ανήκουν στη ΚΕΔΗΤ φιλοξενούν παιδιά όλων των ηλικιών, δηλαδή από την βρεφική
ηλικία έως την εγγραφή τους στο σχολείο. Βάσει της υφιστάμενης κατάστασης δεν
υπάρχει στον Δήμο Τρίπολης ένας αμιγώς βρεφικός σταθμός που να φιλοξενεί μόνο
βρέφη. Για τον λόγο αυτό ο Δήμος πρέπει να ενεργήσει κατάλληλα ώστε να
δημιουργηθεί ένας βρεφικός σταθμός για τον συγκεκριμένο σκοπό. Με την δράση αυτή
θα παρέχονται ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες στην ηλικιακή αυτή ομάδα
και θα αποσυμφορηθούν οι υπόλοιποι παιδικοί σταθμοί. Επιπλέον, θα ανέβει το επίπεδο
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών όλων των σταθμών αφού θα εξειδικευθούν
συγκεκριμένα στις ανάγκες των παιδιών που θα φιλοξενούν.
Επίσης, παρουσιάζονται προβλήματα στις μόνιμες εγκαταστάσεις των ιδιόκτητων κτιρίων
λόγω παλαιότητας με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να δαπανώνται σημαντικά ποσά για την
συντήρηση και επισκευή τους. Η ύπαρξη μη κατάλληλων χώρων τόσο στα ενοικιαζόμενα
κτίρια, όσο και στα ιδιόκτητα, δυσχεραίνει την διαμονή των φιλοξενούμενων νηπίων και
δεν υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής μεγαλύτερου αριθμού, ώστε να καλυφθούν οι
ανάγκες που υπάρχουν. Τέλος παρουσιάζονται προβλήματα στη λειτουργία των παιδικών
σταθμών εξαιτίας απουσίας υπαλλήλων που υπηρετούν ή που έχουν άδειες
(αναρρωτικές, λοχείας κλπ) και με τις μετακινήσεις που γίνονται δεν καλύπτονται οι
ανάγκες.

Εθελοντισμός
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Στα πλαίσια της κοινωνικής μέριμνας και της προστασίας του περιβάλλοντος κρίνεται
απαραίτητη η ανάπτυξη της εθελοντικής δράσης των δημοτών. Βάσει της υφιστάμενης
κατάστασης το επίπεδο του εθελοντισμού στον Δήμο Τρίπολης δεν θεωρείται ιδιαίτερα
ανεπτυγμένο δεδομένου ότι αναλαμβάνουν εθελοντική δράση μόνο μεμονωμένα άτομα
(ιδιαίτερα γυναίκες νοικοκυρές) και μόνο σε συνεργασία με το Νομικό Πρόσωπο
«Κοινωνική Πρόνοια». Κρίνεται σκόπιμη η εδραίωση πολιτικών δράσεων για την
οργανωμένη ανάπτυξη του εθελοντισμού σε θέματα που αφορούν στην κοινωνική
μέριμνα και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, η ενεργή συμμετοχή
των πολιτών στα κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα θα συμβάλλει στην
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε
θέματα περιβάλλοντος.

Αθίγγανοι
Παρά το γεγονός ότι οι αθίγγανοι ζουν αρκετά χρόνια στην περιοχή δεν έχουν
αφομοιωθεί πλήρως με το κοινωνικό σύνολο του Δήμου. Η πλειονότητα των αθίγγανων
αντιμετωπίζεται ρατσιστικά προβλήματα και υφίσταται κοινωνικό αποκλεισμό. Άμεσα
αποτελέσματα αυτής της κατάστασης είναι η δυσκολία σε θέματα ευρέσεως εργασίας και
η χαμηλή ποιότητα ζωής. Για την επίλυση του συγκεκριμένου θέματος ο Δήμος σκοπεύει
να δημιουργήσει προγράμματα κοινωνικής ένταξης.

Άποροι
Βάσει της υφιστάμενης κατάστασης υπάρχουν 200 άπορες οικογένειες στο Δήμο
Τρίπολης. Οι 80 οικογένειες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα (κυρίως προβλήματα
υγείας) για τα οποία απευθύνονται στο Δήμο και στην «Κοινωνική Πρόνοια». Ωστόσο,
δεν είναι δυνατή η πλήρης επίλυση των προβλημάτων τους και δεν καλύπτονται πλήρως
οι ανάγκες τους. Ο Δήμος για την ενίσχυση της συγκεκριμένης ευάλωτης κοινωνικής
ομάδας θα προχωρήσει σε συντονισμένες δράσεις υποβοήθησης των οικογενειών αυτών.

Μνημεία και Παραδοσιακά Κτίρια
Ο Δήμος Τρίπολης διαθέτει πολλά νεοκλασικά κτίσματα μερικά από τα οποία είναι
επισκέψιμα αφού στεγάζουν μουσεία και θέατρα. Στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία
Πετρινού, βρίσκεται το νεοκλασικό κτήριο στο οποίο στεγάζεται το Μαλλιαροπούλειο
Δημοτικό Θέατρο. Τυπικό νεοκλασικό κτήριο είναι και το Δημοτικό Μέγαρο ενώ στο
νεοκλασικό κτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Τρίπολης εκτίθενται ευρήματα από
τις ανασκαφές αρχαίων θέσεων της Αρκαδίας. Σε όμορφο νεότερο κτήριο στεγάζεται το
Πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης. Ένα από τα σημαντικά επισκέψιμα σημεία της πόλης
είναι το σπίτι του ποιητή Κώστα Καρυωτάκη, που πρόσφατα έχει αναστηλωθεί και
στεγάζει τις διοικητικές υπηρεσίες του νεοσύστατου Πελοποννησιακού Πανεπιστημίου.
Αξιόλογα από αρχιτεκτονική σκοπιά είναι το παραδοσιακό "Μεγάλο Καφενείο" στην
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κεντρική πλατεία. Επιβλητικό αξιοθέατο αποτελεί το Δικαστικό Μέγαρο, μπροστά από
το οποίο απλώνεται η πλατεία Άρεως, με το αναπλασμένο μνημείο των προκρίτων και
μνημείο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Διάσπαρτα στην πόλη διασώζονται αρκετά
νεοκλασικά κτίσματα, καθένα από τα οποία προσδίδει διαφορετική αισθητική αξία. Τα
κτήρια αυτά αποτελούν την πολιτιστική κληρονομιά του Δήμου και ο Δήμος πρέπει να
μεριμνά για την σωστή αναστύλωση, συντήρηση και φωτισμό έτσι ώστε να
αναδεικνύονται οι αισθητικές και πολιτιστικές αξίες του τόπου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Δικαστήριο αποτελεί κτίριο υψηλής αρχιτεκτονικής και
πολιτιστικής αξίας. Για τον λόγο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί μελλοντικά για στέγαση των
υπηρεσιών ενός μουσείου ενώ οι δικαστικές υπηρεσίες μπορούν να μεταφερθούν στις
υποδομές των φυλακών, οι οποίες δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για
φύλαξη κρατουμένων.
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Η πολιτιστική ταυτότητα του Δήμου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κάθε χρόνο ο
Δήμος δραστηριοποιείται πολιτιστικά μέσω της ανάπτυξης πνευματικών και πολιτιστικών
εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. Οι εκδηλώσεις αυτές αναδεικνύουν την πολιτιστική
κληρονομιά του Δήμου και προάγουν ένα ομαδικό και ενωτικό πνεύμα.
Αθλητικές Υποδομές
Ο Δήμος Τρίπολης διαθέτει δημοτικά γήπεδα, οι συνθήκες ορισμένων δεν είναι οι
κατάλληλες για την ασφαλή άθληση των δημοτών και των αθλητών. Απαιτούνται έργα
μεγάλης παρέμβασης έτσι ώστε να κριθούν κατάλληλα και ασφαλή. Ελλείψεις
παρουσιάζονται και στο Σκοπευτήριο του Δήμου.

«Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»
Τουρισμός
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται σε προηγούμενη ενότητα το
ποσοστό τουριστών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τρίπολης, φθίνει με τα έτη,
γεγονός που δημιουργεί έντονο προβληματισμό τόσο σε επίπεδο Δήμου όσο και σε
επίπεδο Περιφέρειας. Ο Δήμος Τρίπολης πρέπει να υιοθετήσει πρακτικές ικανές να
αντιστρέψουν την κατάσταση και να καταστήσουν τον Δήμο πόλο έλξης τουριστών και
επισκεπτών.

Δίκτυα Ενέργειας
Στον Δήμο Τρίπολης χρησιμοποιούνται εναλλακτικές μορφές ενέργειας μέσω ΑΠΕ.
Υπάρχουν δύο αιολικά πάρκα στις Δημοτικές Ενότητες Βαλτετσίου και Σκιρίτιδας.
Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητη η σύνδεση του Δήμου με το πλησιέστερο δίκτυο φυσικού
αερίου. Η σύνδεση του Δήμου Τρίπολης με τον αγωγό φυσικού αερίου έχει άμεση σχέση
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τόσο με την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας όσο και με την
προστασία του περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα της σύνδεσης αυτής θα επηρεάσουν
πολλούς τομείς του Δήμου αφού η συμβολή του έγκειται στην ηλεκτροπαραγωγή, στον
τομέα της βιομηχανίας καθώς και στον εμπορικό κλάδο.

Αγροτική Οδοποιία
Η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τρίπολης χαρακτηρίζεται ως αγροτική. Ένα μεγάλο
ποσοστό των εκτάσεων του Δήμου καλλιεργείται και αυτό συνεπάγεται σε ένα ευρύ
αγροτικό οδικό δίκτυο. Ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των αγροτικών δρόμων
αποτελούν διαρθρωτική παρέμβαση για την εξυγίανση της αγροτικής παραγωγής της
περιοχής. Σκοπός της δράσης αυτής είναι η στήριξη του αγροτικού πληθυσμού έτσι ώστε
να αναπτυχθεί ανταγωνιστικά, παραγωγικά και επιχειρηματικά.
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2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
2.1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Η οργανωτική δομή των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού προσδιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά από το
εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις αρμοδιότητες που η Κεντρική Διοίκηση αποδίδει
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ βαθμού. Αναλυτικότερα, οι αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α. α’
βαθμού περιγράφονται στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006).
Οι νέες μεταβιβαζόμενες πρόσθετες αρμοδιότητες στους Δήμους αναφέρονται αναλυτικά
στο Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας ενός Δήμου στην εκπλήρωση της
αποστολής του, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ικανότητες της εκάστοτε δημοτικής
αρχής να:
•

προγραμματίζει, να οργανώνει και να διεκδικεί πόρους χρηματοδότησης και
Εθνικά ή Ευρωπαϊκά προγράμματα

•

αξιοποιεί και να ενεργοποιεί το σύνολο του στελεχικού δυναμικού που διαθέτει
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•

συνεργάζεται με τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς της περιοχής

•

να ευαισθητοποιεί και παρακινεί τους πολίτες προς συγκεκριμένες συμπεριφορές
και δράσεις

•

αναδεικνύει και να προβάλει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης κλπ.

Ένας από τους βασικούς σκοπούς του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η
αναβάθμιση της υποδομής του ίδιου του Δήμου, ως οργανισμού διοίκησης, καθώς και ο
εκσυγχρονισμός των διαδικασιών λειτουργίας και των υπηρεσιών που προσφέρει στους
πολίτες.

2.1.1. ΌΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός
Ο Δήμος διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής, την Εκτελεστική Επιτροπή και το Δήμαρχο. Οι αρμοδιότητες των
οργάνων αυτών ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.
Όργανα διοίκησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, των Δημοτικών και των
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου είναι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το Συμβούλιο
και ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ή το Συμβούλιο και ο
Πρόεδρος του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας (ή ο Εκπρόσωπος της Τοπικής
Κοινότητας) αντίστοιχα. Οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ορίζονται από τις κείμενες
διατάξεις.
Ο Δήμαρχος υποστηρίζεται στα διοικητικά του καθήκοντά του από τον Γενικό
Γραμματέα, ο οποίος υλοποιεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με
απόφασή του. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν ιδίως την
εποπτεία και τον έλεγχο των δημοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με
αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και
προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.
Το Δήμαρχο επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι που ορίζει ο Δήμαρχος και στους οποίους
μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ' ύλην (π.χ άσκηση εποπτείας συγκεκριμένων
δημοτικών υπηρεσιών ) και κατά τόπο (εποπτεία αποκεντρωμένων υπηρεσιών και
ζητημάτων που αφορούν συγκεκριμένες Δημοτικές ενότητες).
Ο Δήμος Τρίπολης έχει ανακηρυχθεί σε τουριστικό Δήμο με το υπ'αριθμ. Π.Δ. 899/1976,
ΦΕΚ
329/1976
τεύχος
Α',
έτσι
όπως
συμπληρώθηκε
με
το
Π.Δ.
664/1977/ΦΕΚ222/1977/τεύχοςΑ'.
Στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου να προωθηθεί η τουριστική ανάπτυξη συστάθηκε για
πρώτη φορά Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής από τον Δήμαρχο κ.
Ιωάννη Σμυρνιώτη.
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Τέλος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, έχει συσταθεί η Δημοτική Επιτροπή
Διαβούλευσης, με εκπροσώπηση από όλους τους φορείς του Δήμου.

2.1.2. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Η διοικητική διάρθρωση ακολουθεί τον ΟΕΥ του Δήμου Τρίπολης, όπως αυτός έχει
ψηφιστεί και δημοσιευθεί στο υπ’ αριθμ. 2025/Β’/9-9-2011 ΦΕΚ.
Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου, τη δημοτική
ενότητα Τρίπολης 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 Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
4. Νομική Υπηρεσία
5. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας
6. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
7. Iατρός Εργασίας - Τεχνικός Ασφαλείας
8. Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω
τμήματα:
α) Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
β) Τμήμα Αστυνόμευσης

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης και Πληροφορικής που
περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω τμήματα :
α) Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης
β) Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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1. Διεύθυνση
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει ειδικότερα τα
παρακάτω τμήματα:
α) Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής
β) Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
γ) Τμήμα Απασχόλησης και Τουρισμού

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1. Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας
περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω τμήματα:

και

Ανακύκλωσης

που

α) Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
β) Τμήμα Καθαριότητας, Αποκομιδής απορριμμάτων και Ανακύκλωσης
γ) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
δ) Τμήμα Ειδικών Συνεργείων και Συντήρησης Πρασίνου

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
1. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
ειδικότερα τα παρακάτω τμήματα :

και Πολιτισμού που περιλαμβάνει

α) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων
β) Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
γ) Τμήμα Παιδείας και Δια βίου μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω τμήματα
:
α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών
γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
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2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω
τμήματα :
α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
β) Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας
γ) Τμήμα Ταμείου

3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τα
παρακάτω τμήματα:
α) Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και Ελέγχου Κατασκευών
β) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
γ) Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών
δ) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών
ε) Τμήμα Συνεργείων

4. Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που περιλαμβάνει ειδικότερα τα
τμήματα :
α) Εξυπηρέτησης πολιτών και
β) Εσωτερικής Ανταπόκρισης
Επίσης στη Διεύθυνση ΚΕΠ υπάγονται και τα τμήματα ΚΕΠ που λειτουργούν ως
αποκεντρωμένες υπηρεσίες στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα
Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται αμέσως μετά το Δήμαρχο, όλων των υπηρεσιών του
Δήμου και προσυπογράφει τα έγγραφα που υπογράφει ο Δήμαρχος και για τα οποία του
έχει μεταβιβάσει με απόφασή του, το δικαίωμα υπογραφής. Υποστηρίζει το Δήμαρχο στα
διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με
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απόφασή του. Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως στο συντονισμό των δημοτικών
υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην
επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά
όργανα του Δήμου. Ειδικότερα ο Γενικός Γραμματέας, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν.
3584/2007 και το άρθρο 38 του Ν. 3801/2008 :
1. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του
Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους
προϊσταμένους.
2. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι
προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής,
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με την
ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει
ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο
τους.
3. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της
Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
4. Συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των
Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου και παρακολουθεί την επίτευξη των
περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που
αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.
5. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του
Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες
αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά την Εκτελεστική Επιτροπή.
6. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο και μεριμνά για τη
συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την
προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη
βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του
Δήμου
7. Δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα
οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή
θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών του Δήμου.
8. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των νομικών προσώπων του Δήμου και
συνεργάζεται με τις διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των
αποτελεσμάτων από την δραστηριοποίησή τους προς τους στόχους του Δήμου.
9. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και
μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του
Δήμου.
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10. Υπογράφει έγγραφα σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος,
πλην χρηματικών ενταλμάτων.

Αρμοδιότητες Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου
Το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή
υποστήριξη προς τον Δήμαρχο και ιδίως:
1. Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του Δημάρχου.
2. Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του Δημάρχου και τηρεί
το πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής.
3. Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του Δήμου προς χρήση του Δημάρχου,
καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δημάρχου.
4. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τους
κατέχοντες θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών
Συνεργατών.

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
1. Σχεδιάζει και εισηγείται την επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της
αποστολής και των στόχων του Δήμου και αντίστοιχα σχεδιάζει, εισηγείται και
προωθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων και των ενεργειών που είναι
απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής.
2. Οργανώνει και υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις του Δήμου (συνέδρια,
συνελεύσεις, εορτές κλπ) καθώς και προγράμματα προβολής του έργου και των
υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος.
3. Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών για τις
επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του Δήμου με γενικό στόχο τη
δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συμφερόντων.
4. Παρακολουθεί συστηματικά τα δημοσιεύματα (έντυπα και ηλεκτρονικά) σχετικά
με τις δραστηριότητες του Δήμου και ενημερώνει σχετικά τα όργανα διοίκησης
και τις υπηρεσίες του Δήμου. Τηρεί αρχείο των δημοσιεύσεων καθώς και των
σχετικών απαντήσεων του Δήμου.
5. Διαχειρίζεται τις σχέσεις του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα
μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων
τύπου του Δήμου.
6. Επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ.
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Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας
Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του Δήμου και τις
δημοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων/ στόχων/ συμφερόντων του
Δήμου. Ειδικότερα η Υπηρεσία:
1. Παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα
διοίκησης του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχος κλπ)
διασφαλίζοντας το νομότυπο των πράξεων του Δήμου.
2. Παρέχει νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις προς τις επί μέρους υπηρεσίες του
Δήμου, καθώς και στα ιδρύματα και στα άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου, για
την διασφάλιση του νομότυπου των δράσεων τους.
3. Επεξεργάζεται και γνωμοδοτεί για πράξεις της δημόσιας διοίκησης που αφορούν
το Δήμο.
4. Επεξεργάζεται και ελέγχει νομικά όλες τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος με
τρίτους, καθώς και τις προκηρύξεις του Δήμου για την ανάθεση έργων ,
προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.
5. Εκπροσωπεί τον Δήμο σε νομικές υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και
των Διοικητικών Αρχών, για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
6. Παρακολουθεί την σχετική νομοθεσία και νομολογία και τηρεί και επικαιροποιεί
αρχείο με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το Δήμο.
7. Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της
Νομικής Υπηρεσίας.

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Διαφάνειας
Το Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή
συστημάτων και διαδικασιών που επιδιώκουν την διασφάλιση της διαφάνειας στις κάθε
είδους σχέσεις του Δήμου προς τρίτους. Ειδικότερα το Γραφείο Διαφάνειας:
1. Σχεδιάζει, ενημερώνει τις δημοτικές υπηρεσίες και μεριμνά για την εφαρμογή
κάθε είδους διαδικασίας και ενέργειας που διασφαλίζουν την διαφάνεια στις
σχέσεις του δήμου προς τρίτους. Προς τούτο χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο
και κυρίως τις κατάλληλες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) , σε
συνεργασία με το Γραφείο ΤΠΕ του Δήμου.
2. Μεριμνά για την εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης από κάθε ενδιαφερόμενο
τρίτο σε πληροφορίες που έχουν σχέση με τις προκηρύξεις του Δήμου για την
εκτέλεση έργων και την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις
νόμιμες διαδικασίες.
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3. Μεριμνά για την εξασφάλιση της πρόσβασης των δημοτών και κάθε τρίτου σε
πληροφορίες που έχουν σχέση με την δομή, την οργάνωση και τις αρμοδιότητες
των δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και τους κανονισμούς τις διαδικασίες και τις
προϋποθέσεις παροχής από το Δήμο υπηρεσιών στους δημότες.
4. Μεριμνά για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέματα ανάθεσης από το Δήμο της
εκτέλεσης έργων και της προμήθειας υλικών και υπηρεσιών.
5. Μεριμνά για την έγκαιρη πληροφόρηση των δημοτών για κάθε είδους
προγράμματα και δράσεις που σχεδιάζει ο Δήμος και απευθύνονται στους
δημότες και μεριμνά για την εξασφάλιση της αρχής της ίσης πρόσβασης των
δημοτών στις δραστηριότητες αυτές.
6. Υποδέχεται υποδείξεις, προτάσεις και παράπονα των δημοτών και τους
ενημερώνει για τα δικαιώματα τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη
διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Μεριμνά επίσης για τον εφοδιασμό τους με
τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα.
7. Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών σχετικά με απολογιστικά στοιχεία
που αφορούν εκπλήρωση στόχων, ολοκλήρωση προγραμμάτων και έργων που
αναλαμβάνει και προωθεί ο Δήμος.
8. Σχεδιάζει ειδικά προγράμματα πληροφόρησης των δημοτών για την εξέλιξη και
υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Δήμου και μεριμνά για την πραγματοποίησή
τους.
9. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την έκδοση και διακίνηση, σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή:
(α) Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων,
(β) Οδηγού του Δημότη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου,
(γ) Κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και Κανονισμού Διαβούλευσης.
10. Μεριμνά για την τήρηση μητρώου πολιτών προς τους οποίους ο Δήμος
προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες.
11. Μεριμνά για την εφαρμογή διαδικασιών διαβούλευσης για αποφάσεις και
ζητήματα που αφορούν το Δήμο.
12. Λειτουργεί τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας πολιτών με το Δήμο για την
υποδοχή παραπόνων ή παροχή διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες.

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας
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Το Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας είναι αρμόδιο για την παροχή διοικητικής βοήθειας σε
άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή στα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Ειδικότερα το Γραφείο :
1. Σχεδιάζει και εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες για την εξυπηρέτηση των
δημοτών που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές
υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ και χρειάζονται να έλθουν σε επαφή με τις επιμέρους
υπηρεσίες για συγκεκριμένες ανάγκες τους.
2. Μεριμνά για τη δημιουργία και την αποτελεσματική λειτουργία δικτύων
εθελοντών που αναλαμβάνουν την εξυπηρέτηση των ανωτέρω δημοτών για την
εκτέλεση των δοσοληψιών τους με τις δημοτικές υπηρεσίες και τα ΚΕΠ για
λογαριασμό τους.
3. Δέχεται αιτήματα των ανωτέρω δημοτών με βάση τις σχετικές διαδικασίες και
μεριμνά για την ικανοποίησή τους, με την αξιοποίηση τόσον των υπαλλήλων του
Γραφείου όσο και των δικτύων εθελοντών.
4. Συνεργάζεται με τα αρμόδια ΚΕΠ για την διεκπεραίωση υποθέσεων των ανωτέρω
δημοτών σε ζητήματα αρμοδιότητας των ΚΕΠ.
5. Σχεδιάζει και προωθεί κάθε άλλη σχετική ενέργεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση
των δημοτών με αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες
ή στα ΚΕΠ.

Αρμοδιότητες Ιατρού Εργασίας – Τεχνικού Ασφαλείας
Οι αρμοδιότητες του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού ασφαλείας καθορίζονται από τις
διατάξεις του Ν. 3850/2010.
(α) Αρμοδιότητες Ιατρού Εργασίας
(α.1)Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του ιατρού εργασίας
Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους
εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα
που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις
γραπτές υποδείξεις ο ιατρός εργασίας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο. Ο εργοδότης λαμβάνει
γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.
Ειδικότερα ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα:
α) σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας,
κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και
ασφάλειας των εργαζομένων,
β) λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων
εξοπλισμού,
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γ) φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της
διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της
οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,
δ) οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών,
ε) αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή
μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική
διαδικασία, ακόμη και με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας.
Ο ιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το
δικαιολογημένο ή μη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου.

(α.2) Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων
Ο ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση
εργασίας τους, μετά την πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε
περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτημα
της Ε.Υ.Α.Ε., όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο. Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών
εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των
διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη
συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει
βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο
της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και
μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του εργοδότη.
Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των
εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό:
α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει
μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους,
β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας,
γ) ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί
τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών
αυτών,
δ) επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων, ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από
την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους,
ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί
προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας της
Περιφέρειας, όπου εδρεύει η επιχείρηση.
Ο ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.
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Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας
ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία.
Ο ιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζομένους για
οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία.
Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στον τόπο εργασίας δεν μπορεί να συνεπάγεται
οικονομική επιβάρυνση γι' αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών
εργασίας τους.
Ο ιατρός Εργασίας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι
στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για
θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της
σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του Ιατρού Εργασίας πρέπει να είναι
αιτιολογημένη.
Ο ιατρός εργασίας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του και των υποχρεώσεων του
εργοδότη, σύμφωνα με τις κείμενες ειδικές διατάξεις, εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει
την κατάλληλη υποδομή, έχει υποχρέωση να παραπέμπει τους εργαζομένους για
συγκεκριμένες συμπληρωματικές ιατρικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε
ΕΞ.Υ.Π.Π., ή σε κατάλληλες υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα ή σε προσδιοριζόμενες από
τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης αρμόδιες μονάδες των ασφαλιστικών οργανισμών ή του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Στη συνέχεια ο ιατρός εργασίας λαμβάνει γνώση και αξιολογεί τα
αποτελέσματα των παραπάνω εξετάσεων. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την
εφαρμογή της παραγράφου αυτής βαρύνουν τον εργοδότη.
Για κάθε εργαζόμενο ο ιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο.
Επιπλέον καθιερώνεται και περιλαμβάνεται στον ιατρικό φάκελο, ατομικό βιβλιάριο
επαγγελματικού κινδύνου, όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των ιατρικών και
εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε φορά που εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες
εξετάσεις. Δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση του φακέλου και του ατομικού βιβλιαρίου
του εργαζομένου οι υγειονομικοί επιθεωρητές της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας και οι
ιατροί του ασφαλιστικού οργανισμού, στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, καθώς και ο
ίδιος ο εργαζόμενος. Σε κάθε περίπτωση παύσης της σχέσης εργασίας, το βιβλιάριο
παραδίδεται στον εργαζόμενο που αφορά.

(β) Αρμοδιότητες τεχνικού ασφαλείας
(β.1) Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας
Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή
προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την
πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας
καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από
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την Επιθεώρηση Εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση
ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.
Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας:
α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης
των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και
εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων
προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του
περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,
β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη
λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν
από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας
των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους
αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

(β.2) Επίβλεψη συνθηκών εργασίας
Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:
α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας
και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή
τους,
β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας,
γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα
αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων
ατυχημάτων,
δ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη
διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.
Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφάλειας έχει
υποχρέωση:
α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και
ασφάλειας των εργαζομένων και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή
του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους,
β) να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των
εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας.
Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν από
τον εργοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής
του ως τεχνικού ασφάλειας.
103

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Τρίπολης

Ο τεχνικός ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι
στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για
θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της
σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι
αιτιολογημένη.
Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

(γ) Συνεργασία τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας
Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του έργου
τους να συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.
Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν, κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους, να συνεργάζονται με την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπο των
εργαζομένων.
Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν να παρέχουν συμβουλές σε
θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο
των εργαζομένων και να τους ενημερώνουν για κάθε σημαντικό σχετικό ζήτημα.
Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού
ασφάλειας ή του ιατρού εργασίας, οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις
κοινοποιεί και στην Ε.Υ.Α.Ε. ή στον εκπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά
επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας
Η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας είναι αρμόδια για την αποτελεσματική και αποδοτική
άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν θεσπισθεί με το άρθρο 1 του Νόμου 3731 / 2008,
όπως αυτό ισχύει. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό η Δημοτική Αστυνομία:
1. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ύδρευση, την άρδευση και
την αποχέτευση, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία,
στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές και στις
αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης
και αποχέτευσης.
2. Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και
στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, για τη
χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των
λοιπών κοινόχρηστων χώρων.
3. Ελέγχει την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία
και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, για τη
χρήση και λειτουργία των δημοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των
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ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων
δραστηριοτήτων.
4. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και στις
λαϊκές αγορές.
5. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση,
καθώς και τον έλεγχο της τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και
προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, που τυχόν έχουν τεθεί με
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, από τις δημοτικές αρχές.
6. Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους της
εδαφικής περιφέρειας του οικείου δήμου και γενικότερα την τήρηση των κανόνων
που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές
αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές για την αναβάθμιση της αισθητικής
των πόλεων και των οικισμών.
7. Ελέγχει την τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη πυρκαγιών
σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους.
8. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών,
τη στάση και στάθμευση των οχημάτων, στην επιβολή των διοικητικών μέτρων
του άρθρου 103 του ν. 2696/1999, όπως ισχύει, για την παράνομη στάθμευση
οχημάτων, καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων, που αναφέρονται στην
κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδρομους, πλατείες, πεζοδρόμια και γενικά σε
χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση και στην εκπομπή θορύβων από
αυτά. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται, παράλληλα και κατά περίπτωση, και από
την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιμενικό Σώμα. Όταν κατά την άσκηση
τους επιλαμβάνονται η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία ή το
Λιμενικό Σώμα, ταυτόχρονα, το συντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία ή το
Λιμενικό Σώμα, κατά περίπτωση.
9. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας
με υποδείξεις και σήματα των τροχονόμων στο δημοτικό οδικό δίκτυο και στα
τμήματα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου που διέρχονται μέσα από
κατοικημένες περιοχές. Η αρμοδιότητα αυτή εξακολουθεί να ασκείται,
παραλλήλως και κατά περίπτωση, από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και το
Λιμενικό Σώμα. Όταν κατά την άσκηση της επιλαμβάνονται η Δημοτική
Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, ταυτόχρονα, το
συντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα κατά περίπτωση.
10. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα.
11. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη σήμανση των εργασιών
που εκτελούνται στις οδούς και στις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και
εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στο δημοτικό οδικό δίκτυο και ελέγχει για τη
λήψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται.
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12. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία παιδότοπων και
παιδικών χαρών , λαμβάνει μέτρα για τη φύλαξη των παιδικών χαρών και τηρεί
πρωτόκολλο καθημερινού ελέγχου.
13. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία καταστημάτων,
επιχειρήσεων,
θεάτρων,
κινηματογράφων,
ψυχαγωγικών
και
λοιπών
δραστηριοτήτων, για τις οποίες αρμόδιος για τη χορήγηση, ανάκληση και
αφαίρεση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης, λειτουργίας και ασκήσεως τους είναι ο
οικείος Δήμος, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες έχουν ορισθεί
άλλες αρχές αρμόδιες για το σχετικό έλεγχο.
14. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για την ηχορύπανση, την κοινή ησυχία και τη
λειτουργία μουσικής στα καταστήματα και στα δημόσια κέντρα.
15. Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τη λειτουργία καταστημάτων και
επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι
δημοτικές αρχές.
16. Ελέγχει την τήρηση διατάξεων που αφορούν τους οργανωμένους από τους
Δήμους χώρους προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμιακών
ομάδων.
17. Ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται από τις δημοτικές αρχές για
δραστηριότητες και καταστάσεις που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την
περιουσία των κατοίκων και ειδικότερα από τις επικίνδυνες οικοδομές, καθώς και
την εφαρμογή των κανονιστικών πράξεων που τίθενται από αυτές για την
προστασία της υγείας των κατοίκων από τις οχλούσες δραστηριότητες που
αναφέρονται σε αυτές.
18. Ελέγχει την τήρηση των σχετικών διατάξεων, που αφορούν στο Γενικό
Οικοδομικό Κανονισμό.
19. Αφαιρεί την άδεια οικοδομής για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α.
20. Ελέγχει την τήρηση των μέτρων για την προστασία των μουσείων, μνημείων,
σπηλαίων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής του Δήμου και των
εγκαταστάσεων αυτών, που λαμβάνονται από τις οικείες δημοτικές αρχές.
21. Συμμετέχει στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας.
22. Ελέγχει επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, σχετικά με την εφαρμογή της
τουριστικής νομοθεσίας (βεβαίωση παραβάσεων, εκτέλεση διοικητικών
κυρώσεων, θεώρηση τιμοκαταλόγων των δωματίων των ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων και καταλυμάτων) στις περιπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε
νομούς ή νησιά όπου δεν εδρεύουν υπηρεσίες του EOT.
23. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για το ωράριο λειτουργίας των κέντρων
διασκέδασης και των συναφών καταστημάτων, καθώς και των εμπορικών
καταστημάτων και των καταστημάτων τροφίμων.
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24. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς.
25. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές
αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, καθώς και την επιβολή των πάσης
φύσεως διοικητικών μέτρων που προβλέπονται από αυτές.
26. Προστατεύει τη δημοτική και κοινοτική περιουσία.
27. Διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για
την έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του Δήμου και, ιδίως, διενεργεί
αυτοψία και συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής
αποβολής και για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας.
28. Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου Δήμου ή άλλων Δημοτικών
Αρχών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου.
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανωτικών μονάδων της Διεύθυνσης Δημοτικής
Αστυνομίας είναι οι εξής:
(α) Αρμοδιότητες Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
1. Συγκεντρώνει και μελετά τις επιστημονικές και τεχνικές μεθόδους για την
βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Δημοτικής Αστυνομίας και την
αξιολόγηση της απόδοσής της.
2. Σχεδιάζει όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την
τακτική και μεθοδολογία δράσης και την αποτελεσματικότητα του έργου της
δημοτικής αστυνομίας (μέθοδοι αστυνόμευσης, κανόνες και μέτρα αστυνομικής
τακτικής και πρακτικής, μέθοδοι αξιοποίησης προσωπικού, στολές προσωπικού
κλπ).
3. Σχεδιάζει και εισηγείται κανονισμούς για τη λειτουργία και τον τρόπο δράσης της
δημοτικής αστυνομίας.
4. Τηρεί αρχείο αναφορών / δελτίων συμβάντων και επεξεργάζεται στατιστικά
στοιχεία για τη δράση και τα αποτελέσματα από την αξιοποίηση της δημοτικής
αστυνομίας.
5. Υποδέχεται τις αναφορές / δελτία συμβάντων, τις αξιολογεί σε συνεργασία με το
Τμήμα Αστυνόμευσης και μεριμνά για την ενημέρωση των δημοτικών υπηρεσιών
ή και άλλων δημόσιων υπηρεσιών, όταν απαιτείται, για τις περαιτέρω ενέργειες.
6. Καθοδηγεί το Τμήμα Αστυνόμευσης για την αντιμετώπιση των σοβαρών
περιστατικών ή συμβάντων.
7. Τηρεί στατιστικά στοιχεία για τη δράση και τα αποτελέσματα από την αξιοποίηση
των αποκεντρωμένων Τμημάτων Δημοτικής Αστυνομίας.
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8. Συνεργάζεται με άλλους αρμόδιους φορείς για τη λήψη των αναγκαίων
νομοθετικών και διοικητικών μέτρων προς αντιμετώπιση των προβλημάτων που
σχετίζονται με το αντικείμενο της δημοτικής αστυνομίας.
9. Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πολιτών σχετικά με το
αντικείμενο της δημοτικής αστυνομίας, τηρεί σχετικά αρχεία, συνεργάζεται με το
Τμήμα Αστυνόμευσης και συμμετέχει στην διαχείριση όσων σχετικών μέτρων και
αποφάσεων λαμβάνονται.
10. Μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού για το αντικείμενο και το έργο της
δημοτικής αστυνομίας.
11. Μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας.
12. Μεριμνά για την εξασφάλιση και συντήρηση των τεχνικών μέσων, καθώς και του
ιματισμού και των λοιπών εφοδίων του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας.
13. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας και
τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση
αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ)

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Αστυνόμευσης
1. Συγκροτεί τις περιπόλους και τις ομάδες αστυνομικής ενέργειας σύμφωνα με τους
κανονισμούς και τις οδηγίες του Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
2. Διενεργεί όλες τις αστυνομικής φύσεως ενέργειες (περίπολοι, έρευνες, έλεγχοι
κλπ) σύμφωνα με το αντικείμενο της δημοτικής αστυνομίας και τους σχετικούς
κανονισμούς.
3. Συμπληρώνει αναφορές και δελτία συμβάντων για τα αποτελέσματα της
αστυνομικής δράσης, τα αξιολογεί και ενημερώνει σχετικά το Τμήμα
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
4. Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πολιτών σχετικά με το
αντικείμενο της δημοτικής αστυνομίας, ενημερώνει σχετικά το Τμήμα
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και συμμετέχει στην διαχείριση όσων σχετικών
μέτρων και αποφάσεων λαμβάνονται.
5. Μεριμνά για τη διενέργεια των αναγκαίων εργασιών συντήρησης των τεχνικών
μέσων και εφοδίων που χρησιμοποιεί η δημοτική αστυνομία.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης και
Πληροφορικής
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Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης και Πληροφορικής του
Δήμου είναι αρμόδια για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και
των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και
των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και
απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και
τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών
συστημάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας
των παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών. Επίσης είναι αρμόδιο για τη διασφάλιση της
ένταξης των πολιτικών ισότητας των φύλων στις τοπικές πολιτικές. Επιπρόσθετα το
Τμήμα είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των
συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών του Δήμου,
περιλαμβανομένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό Σημείο
Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882 / 2010.
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους τμημάτων
της Διεύθυνσης Προγραμματισμού,
Ανάπτυξης και Οργάνωσης και Πληροφορικής είναι οι εξής:
(α) Αρμοδιότητες Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης
(α.1) (Αρμοδιότητες μελετών και έρευνας)
1. Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκμηριώνει και ενημερώνει συνεχώς τα
γεωγραφικά, δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία που
αφορούν στην ανάπτυξη του Δήμου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς
και τις υπηρεσίες του Δήμου.
2. Συγκεντρώνει και τεκμηριώνει την αναγκαία τεχνογνωσία και πληροφόρηση που
είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων ανάπτυξης του Δήμου
(π.χ. κλαδικές και αναπτυξιακές μελέτες, μελέτες και θέματα της Αυτοδιοίκησης,
νομοθεσία που αφορά την αυτοδιοίκηση, τις λειτουργίες και τους στόχους του
Δήμου κλπ).
3. Μεριμνά για τη διενέργεια ερευνών για τις ανάγκες των δημοτών και
συγκεντρώνει και τεκμηριώνει προτάσεις για επεμβάσεις (έργα, ενέργειες,
προγράμματα) που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των δημοτών.
4. Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνών και μελετών για τη διάγνωση των αναγκών
ανάπτυξης του Δήμου, τη διερεύνηση της σκοπιμότητας αναπτυξιακών
προτάσεων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων, δράσεων και μέτρων.

(α.2) (Αρμοδιότητες σχεδιασμού και παρακολούθησης προγραμμάτων)
1. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής
ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου, με την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών
πόρων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την αξιοποίηση της δημοτικής

109

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Τρίπολης

περιουσίας και τη δημιουργία και διαχείριση υποδομών στήριξης της τοπικής
οικονομίας.
2. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων, που
ενσωματώνουν την ισότητα των φύλων και τη λήψη θετικών μέτρων υπέρ των
γυναικών στις προτάσεις του Δήμου στα εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα.
3. Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο Δήμος για
την εναρμόνιση των προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του
Δήμου με τα ευρύτερα αντίστοιχα προγράμματα της Περιφέρειας.
4. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και συντάσσει προτάσεις που αφορούν
στην εφαρμογή προγραμμάτων για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των
τεχνικών και κοινωνικών υποδομών (δομημένο περιβάλλον) στην περιοχή του
Δήμου, με στόχο την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών ποιότητας ζωής.
5. Διερευνά και ενημερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του Δήμου για τις πιθανές
πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου
(προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την EE, προγράμματα της EE, εθνικά
προγράμματα, έργα ΣΔΙΤ, έργα αυτοχρηματοδοτούμενα κλπ).
6. Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών
Προσώπων του και την ομάδα έργου που είναι δυνατόν να συγκροτείται για τη
σύνταξη του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, κατά τη
διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού
προγράμματος και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, στα οποία εξειδικεύεται
το επιχειρησιακό πρόγραμμα.
7. Μεριμνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του
Δήμου σε αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα, για την παρακολούθηση της
υλοποίησής τους και τη σχετική ενημέρωση των αρμοδίων Αρχών, σε συνεργασία
με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
8. Υποστηρίζει το Δήμαρχο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος, συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου και των
Νομικών Προσώπων του και συντάσσει την ενδιάμεση και την τελική έκθεση
αξιολόγησης, τις οποίες υποβάλλει στο Δήμαρχο. Εισηγείται την ενδεχόμενη
αναθεώρηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος μετά την ενδιάμεση
αξιολόγησή του.
9. Με σκοπό την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος,
διαμορφώνει τους κατάλληλους δείκτες αποτελεσματικότητας, που επιτρέπουν να
εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων σε σχέση με τα αποτελέσματα των
δράσεων, καθώς και κατάλληλους δείκτες αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το
κόστος πραγματοποίησης με τις εκροές των δράσεων.
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10. Συντάσσει σχέδιο του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου, αφού λάβει
υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις των υπηρεσιών, και το υποβάλλει στην
Εκτελεστική Επιτροπή.
11. Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον
απολογισμό των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου. Ειδικότερα (α)
κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ετησίου προγράμματος δράσης του Δήμου,
συντάσσει εκθέσεις παρακολούθησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες,
ανά τακτά διαστήματα που ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου και (β) πριν από
τη σύνταξη του οικονομικού απολογισμού, υποβάλλει στη Εκτελεστική Επιτροπή
έκθεση με τον απολογισμό δράσης του προηγούμενου έτους, αφού λάβει υπόψη
τις απολογιστικές εκθέσεις των υπηρεσιών.
12. Υποστηρίζει την σύναψη και παρακολουθεί την πρόοδο των προγραμματικών και
άλλων συμβάσεων μεταξύ του Δήμου και άλλων φορέων για την υλοποίηση
έργων, ενεργειών και προγραμμάτων. Υποστηρίζει τις σχέσεις διαδημοτικής
συνεργασίας και συντονίζει τις σχέσεις του Δήμου με άλλους δημόσιους φορείς.
13. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού,
Ανάπτυξης και Οργάνωσης και Πληροφορικής (τήρηση πρωτοκόλλου,
διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).

(α.3) (Αρμοδιότητες αποτελεσματικότητας και απόδοσης)
1. Σχεδιάζει
και
εισηγείται
συστήματα
και
μεθόδους
μέτρησης
της
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και των
Νομικών του Προσώπων (διαδικασίες, δείκτες κλπ). Σχεδιάζει και εισηγείται τον
Κανονισμό Μέτρησης και Αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών
κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Διαμορφώνει και εισηγείται περιοδικούς στόχους για την βελτίωση της
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και των
Νομικών του Προσώπων.
3. Συγκεντρώνει στοιχεία και δεδομένα που αναφέρονται στην αποδοτικότητα και
αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και στην επίτευξη των σχετικών περιοδικών
τους στόχων, παρακολουθεί την εξέλιξή τους, επεξεργάζεται τα στοιχεία και
εκδίδει ενημερωτικές αναφορές.
4. Διατυπώνει
αναλυτικά
ετησίως
τις
εκθέσεις
αποδοτικότητας
αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων.

και

5. Εντοπίζει τις καλύτερες πρακτικές αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας
και προωθεί την εφαρμογή τους και σε άλλες υπηρεσίες.
6. Παρακολουθεί την εφαρμογή
αποτελέσματά τους.

των
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7. Εισηγείται, παρακολουθεί και αξιολογεί μέτρα για τη διαρκή βελτίωση της
αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και της
ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των πολιτών.
8. Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή συστημάτων διοίκησης ολικής
ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης.
9. Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση προγραμμάτων έργων και δράσεων
για την βελτίωση της οργάνωσης του Δήμου με στόχο την βελτίωση της
αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς του.
10. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για τη διαμόρφωση των
καταλλήλων συστημάτων προϋπολογισμού και απολογιστικού ελέγχου των
οικονομικών μεγεθών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, καθώς και
των καταλλήλων συστημάτων παρακολούθησης του κόστους λειτουργίας των
οργανωτικών μονάδων του Δήμου και του κόστους των παραγομένων και
παρεχομένων υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες.
11. Παρακολουθεί και ενημερώνει με συγκεκριμένες αναφορές τα όργανα του Δήμου
σχετικά με την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του Δήμου και των Νομικών
του Προσώπων, καθώς και την εξέλιξη του κόστους λειτουργίας των
οργανωτικών μονάδων και του κόστους των παραγομένων και παρεχομένων
υπηρεσιών προς τους πολίτες.

(α.4) (Αρμοδιότητες ποιότητας και οργάνωσης)
1. Μεριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
των επί μέρους λειτουργιών του Δήμου.
2. Μεριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση του συστήματος διασφάλισης της
διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου στον σχεδιασμό και παραγωγή έργων.
3. Μεριμνά για την εκτέλεση των εγκεκριμένων προγραμμάτων έργων και δράσεων
για την βελτίωση της οργάνωσης του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
Ειδικότερα μεριμνά για τον σχεδιασμό / ανασχεδιασμό και την εφαρμογή
βελτιωμένων οργανωτικών δομών, κατανομής αρμοδιοτήτων , κατανομής
στελεχιακού δυναμικού, οργανωτικών συστημάτων, εσωτερικών διαδικασιών και
εντύπων.
4. Μεριμνά για την εκπόνηση των κάθε είδους εσωτερικών Κανονισμών του Δήμου
και των Νομικών του Προσώπων (Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών, Εσωτερικοί
Κανονισμοί Λειτουργίας, Κανονισμοί Παροχής Υπηρεσιών στους Δημότες κλπ) σε
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
5. Παρακολουθεί την τήρηση και σχεδιάζει και εισηγείται τις τυχόν επικαιροποιήσεις
της οργανωτικής δομής και γενικότερα των διατάξεων του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
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6. Μεριμνά για τον προσδιορισμό των αναγκαίων θέσεων εργασίας και τον
προσδιορισμό του αριθμού του προσωπικού ανά θέση εργασίας και οργανωτική
μονάδα του Δήμου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και συνεργάζεται
με τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών για τον προγραμματισμό της κάλυψης
των θέσεων (με νέα στελέχη ή ανακατανομή των υφισταμένων στελεχών)
7. Σχεδιάζει και εισηγείται συστήματα και διαδικασίες για την παρακολούθηση της
καλής εφαρμογής των εγκεκριμένων από τα αρμόδια όργανα εσωτερικών
οργανωτικών συστημάτων, διαδικασιών και κανονισμών.
8. Εφαρμόζει τα εγκεκριμένα συστήματα και διαδικασίες για την παρακολούθηση
της καλής εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων, διαδικασιών
και κανονισμών και ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του Δήμου στην περίπτωση
που διαπιστώνονται αποκλίσεις.
9. Μελετά και εισηγείται για τη σκοπιμότητα σύστασης, τροποποίησης του
αντικειμένου ή κατάργησης των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ)
(β.1) (Αρμοδιότητες στρατηγικής και μελετών ΤΠΕ)
1. Διαμορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του Δήμου σε ότι αφορά την
ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ζητήματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2. Συγκεντρώνει στοιχεία, προσδιορίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και εισηγείται
για τα αναγκαία έργα ανάπτυξης και βελτίωσης των συστημάτων ΤΠΕ που πρέπει
να αξιοποιεί ο Δήμος για την υποστήριξη των λειτουργιών του.
3. Προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία ανάπτυξης των αναγκαίων
συστημάτων ΤΠΕ και την υλοποίηση μηχανισμών επιχειρησιακής υποστήριξης
των συστημάτων και των χρηστών των εφαρμογών.
4. Μεριμνά για την μελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση των συστημάτων ΤΠΕ με
την αξιοποίηση και εξειδικευμένων τρίτων.
5. Προδιαγράφει τα νέα συστήματα ή τις νέες λειτουργίες συστημάτων ΤΠΕ,
παρακολουθεί την ανάπτυξή τους και παραλαμβάνει τα συστήματα.

(β.2) (Αρμοδιότητες διαχείρισης συστημάτων ΤΠΕ)
1. Σχεδιάζει, εγκαθιστά και παρέχει υπηρεσίες συνεχούς συντήρησης δικτυακών
τόπων και ιστοσελίδων καλύπτοντας τις σχετικές ανάγκες του Δήμου.
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2. Παρακολουθεί την ποιότητα των δεδομένων που τηρούνται στα συστήματα
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου.
3. Διαχειρίζεται και συντηρεί τις εφαρμογές και τις βάσεις δεδομένων που σχεδιάζει
και εγκαθιστά ο Δήμος για τις ανάγκες του.
4. Διαχειρίζεται το περιεχόμενο των συστημάτων και της ανάκτησης δεδομένων για
τα συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που λειτουργούν
στο Δήμο.
5. Μεριμνά για την αξιοποίηση τρίτων για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με
σχετικές ανάγκες του Δήμου.
6. Εκπαιδεύει τους χρήστες των συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών του Δήμου και μεριμνά για την παροχή κάθε είδους υποστήριξης
προς τους χρήστες ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν και να αξιοποιούν
αποτελεσματικά τα συστήματα.
7. Μεριμνά για τη δημιουργία των κατάλληλων αναφορών επιτελικής πληροφόρησης
με την αξιοποίηση των στοιχείων που τηρούνται στα πληροφορικά συστήματα
του Δήμου.
8. Μεριμνά για την τήρηση των βαθμών ασφαλείας της πρόσβασης στις
πληροφορίες που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου, ώστε να
εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητά τους.
9. Εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων και την βελτίωση της χρηστικότητας
των ιστοσελίδων και των βάσεων δεδομένων του Δήμου.

(β.3) (Αρμοδιότητες
Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

διαχείρισης

εξοπλισμού

Τεχνολογιών

Πληροφορικής

και

1. Προσδιορίζει τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών σε εξοπλισμό πληροφορικής
και επικοινωνιών, προσδιορίζει τις απαιτήσεις του εξοπλισμού αυτού σε
αναβάθμιση και εισηγείται τα αναγκαία προγράμματα για την προμήθεια και
εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού.
2. Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγράφει και εισηγείται την
μεθοδολογία προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού
πληροφορικής και επικοινωνιών.
3. Μεριμνά για την παρακολούθηση της παραλαβής και την εγκατάσταση του
αναγκαίου εξοπλισμού ΤΠΕ.
4. Μεριμνά για την άρτια λειτουργία του δικτύου των κεντρικών και περιφερειακών
συστημάτων.
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5. Εισηγείται για την θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρήσης του δικτύου και των
συστημάτων ΤΠΕ και παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών.
6. Μεριμνά για την συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του
εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Δήμου.

(β.4) (Γενικές Αρμοδιότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
1. Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. ( Κομβικό Σημείο Επαφής)
του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882 / 2010 .

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης είναι αρμόδια για την προστασία και
ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή του Δήμου,
την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την
καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την παρακολούθηση, αδειοδότηση
και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου, την προστασία
του καταναλωτή, την προώθηση της απασχόλησης και την εφαρμογή ενεργειών
τουριστικής ανάπτυξης. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της
αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και
Υπουργικών Αποφάσεων.
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανωτικών μονάδων της Διεύθυνσης Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης είναι οι εξής:

(α) Αρμοδιότητες Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής
(α.1) (Αρμοδιότητες στον τομέα της φυτικής παραγωγής)
2. Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της γεωργίας, καθώς και τη
διατήρηση του γεωργικού πληθυσμού στις εστίες του.
3. Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής
παραγωγής.
4. Προωθεί προγράμματα εγκατάστασης νέων αγροτών και μεριμνά για τη σύνδεση
αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με την
υπηρεσία Τουρισμού.
5. Εκτιμά και παρακολουθεί τη γεωργική παραγωγή, τις απολαμβανόμενες από τους
παραγωγούς τιμές γεωργικών προϊόντων και την πορεία των αγορών των
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γεωργικών προϊόντων και μεριμνά για τη λήψη αντιπροσωπευτικών τιμών
προϊόντων.
6. Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και εκτέλεση έργων
τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία και ιδίως αυτών
που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα
έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.
7. Ασκεί εποπτεία επί των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.),
των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών
Άρδευσης (Τ.Ε.Α.) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
8. Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου Γεωργικής
Ανάπτυξης του Δήμου. Παρακολουθεί τη λειτουργία του Γραφείου αυτού
παρέχοντας κατευθύνσεις και πρότυπα για τη δράση του.
9. Συνεργάζεται με ιδρύματα έρευνας της αγροτικής παραγωγής, ενημερώνει τον
αγροτικό πληθυσμό για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των
εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών
προβλημάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και μεριμνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων
μεθόδων καλλιέργειας.
10. Μεριμνά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο
πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης.
11. Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή μεταβίβαση αδειών
λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης αγροτικών φαρμακευτικών
προϊόντων.

(α.2) (Αρμοδιότητες στον τομέα της ζωικής παραγωγής)
1. Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, καθώς και τη
διατήρηση του κτηνοτροφικού πληθυσμού στις εστίες του.
2. Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της ζωικής
παραγωγής.
3. Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων
τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν τη κτηνοτροφία όπως π.χ τα
έργα βελτίωσης βοσκοτόπων.
4. Μεριμνά για τη διαχείριση των βοσκοτόπων.
5. Συνεργάζεται με ιδρύματα έρευνας της κτηνοτροφικής παραγωγής, ενημερώνει
τον αγροτικό πληθυσμό για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης
των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση τεχνικών,
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οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και μεριμνά για την ευρύτερη διάδοση
στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την
εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων κτηνοτροφικής παραγωγής.
6. Μεριμνά για την εφαρμογή και τον έλεγχο του συστήματος αναγνώρισης και
καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου του Δήμου (ενώτια για την ατομική
αναγνώριση των ζώων, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, διαβατήρια ζώων,
τήρηση ατομικών μητρώων).
7. Μεριμνά για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία
καταφυγίων κλπ).
8. Εισηγείται για την χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων και
εγκαταστάσεων που σχετίζονται με το εμπόριο ή την αξιοποίηση ζώων
( καταστήματα διατήρησης, εμπορίας και διακίνησης ζώων, καταστήματα
πώλησης σκύλων ή γατών, κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αυτοκίνητα που
μεταφέρουν ζώα, ζωολογικοί κήποι).
9. Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή μεταβίβαση αδειών
λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών
προϊόντων.
10. Εφαρμόζει, οργανώνει και εποπτεύει την τεχνητή σπερματέγχυση και τον
συγχρονισμό του οίστρου των ζώων.
11. Γνωματεύει για την υγειονομική καταλληλότητα των ζώων, όταν πρόκειται για
πλανόδια έκθεση ζώων.
12. Εισηγείται για την χορήγηση άδειας για τη λειτουργία κτηνιατρικού γραφείου για
τα παραγωγικά ζώα, ειδικής άδειας για την αποθήκευση φαρμακευτικών
κτηνιατρικών προϊόντων και αδειών λειτουργίας ιδιωτικών κτηνιατρείων και
κτηνιατρικών κλινικών τα οποία και εποπτεύει.
13. Εφαρμόζει προγράμματα για την καταπολέμηση λοιμωδών και παρασιτικών
νοσημάτων ζώων, σε συνεργασία με την υπηρεσία Δημ. Υγείας για τα νοσήματα
που μεταδίδονται και στον άνθρωπο.
14. Επιβάλλει ή αίρει υγειονομικά μέτρα, λόγω εμφάνισης βαριάς επιζωοτίας για την
έκδοση πιστοποιητικών προς μεταφορά ζώων.

(α.3) (Αρμοδιότητες Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης)

Στο πλαίσιο του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής λειτουργεί Γραφείο Γεωργικής
Ανάπτυξης οι αρμοδιότητες του οποίου είναι ειδικότερα:
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(α)Συνεργάζεται με τους αγρότες και τις συνεταιριστικές οργανώσεις τους για την
διερεύνηση και επισήμανση των τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων.
(β)Παρέχει τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων εργασίας, με σκοπό
τη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και τη μείωση κόστους
παραγωγής τους.
(γ) Μεριμνά για την οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την εν γένει
αντιμετώπιση των προβλημάτων στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, στα
πλαίσια των εκάστοτε εφαρμοζομένων προγραμμάτων γεωργικής και κτηνοτροφικής
ανάπτυξης, για την προώθηση προγραμμάτων που αφορούν βιολογικά προϊόντα και
βιολογικές καλλιέργειες καθώς και αγροτικά προϊόντα ονομασίας προέλευσης .
(δ)Διενεργεί επιτόπιους ελέγχους με σκοπό την υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων
(οικονομικές ενισχύσεις στη φυτική και ζωική παραγωγή) και μεριμνά για την χορήγηση
βεβαιώσεων (αγροτικά αυτοκίνητα, αγροτικές αποθήκες, λαϊκές αγορές, εκτίμηση ζημιών
κ.λ.π.).
(ε)Ενημερώνει το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής για τα ζητήματα της περιοχής που
αφορούν τον αγροτικό κόσμο και λαμβάνει κατευθύνσεις και πρότυπα για την
αντιμετώπισή τους.

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών
Δραστηριοτήτων

(β.1) (Αρμοδιότητες ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων)
Μελετά και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων εμπορικής δραστηριότητας που επηρεάζουν
τις λειτουργίες και το περιβάλλον της πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων,
σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα
θέματα αυτά αφορούν ιδίως :
(α) Τον καθορισμό των χώρων και των όρων λειτουργίας των υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές και εμποροπανηγύρεις).
(β) Τον καθορισμό των χώρων και των όρων για την προσωρινή διαμονή
μετακινουμένων πληθυσμιακών ομάδων.
(γ) Τον καθορισμό των προδιαγραφών και των όρων της υπαίθριας διαφήμισης.
(δ) Τον προσδιορισμό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και
εγκατάσταση καταστημάτων και επιχειρήσεων, στο βαθμό που επηρεάζουν το
περιβάλλον και τις λειτουργίες της πόλης.
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(ε) Τον προσδιορισμό των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα.
(στ) Τον καθορισμό των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των αρτεργατών.
(ζ) Τον καθορισμό των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων,
(η) Τον καθορισμό των ανώτατου αριθμού των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
και τη συγκρότηση της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου,
(θ) Την έγκριση της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών.
(ι) Την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου
της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών καθώς και
κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου.
(ια) Την συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και
επαγγελματιών των λαϊκών αγορών.
(ιβ) Την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης
περιπτέρων.
(ιγ) Τη λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής
διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, καθώς και τον
καθορισμό για κάθε έτος του αριθμού των φαρμακείων που διημερεύουν και
διανυκτερεύουν.
Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεων των σχετικών με τα
προηγούμενα θέματα εμπορικής δραστηριότητας και εισηγείται τη λήψη μέτρων,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς και την τήρηση
των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις τουριστικού
ενδιαφέροντος κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.

(β.2) (Αρμοδιότητες προστασίας του καταναλωτή)
1. Μεριμνά για την προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία και λειτουργία
μηχανισμών ενημέρωσής του (π.χ. Γραφείο Ενημέρωσης Καταναλωτή).
2. Εισηγείται για τη σύσταση της επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη
επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις
καταναλωτών, τηρεί αρχεία των πορισμάτων της οικείας επιτροπής καθώς και
μητρώο καταναλωτών.

(β.3) (Αρμοδιότητες χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων)
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1. Εισηγείται την χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών και γενικών
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο
Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως:
(α) Τις άδειες παραγωγών που διαθέτουν τα αγροτικά τους προϊόντα τους σε
λαϊκές αγορές
(β) Την ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση των καταστημάτων και επιχειρήσεων
οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την
νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις
(γ)Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (βλ.
άρθρο 80 του Ν. 3463/2006).
(δ) Την εγκατάσταση και λειτουργία κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών
επιχειρήσεων και τη διενέργεια των προβλεπομένων επιθεωρήσεων.
(ε) Την ίδρυση και λειτουργία παιδοτόπων, και διαφόρων ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων (λούνα παρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών
συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την
κείμενη νομοθεσία.
(στ) Τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου.
(ζ) Τη λειτουργία μουσικών οργάνων πλην της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης
( άρθρο 83 Ν.3852/1010).
(η)Την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, εμποροπανηγύρεων και υπαίθριων
χριστουγεννιάτικων αγορών .
(θ) Τα ζωήλατα οχήματα.
(ι) Την εγκατάσταση και χρήση του οικήματος για την άσκηση δραστηριότητας
από εκδιδόμενα πρόσωπα.
(ια) Τη διενέργεια διαφήμισης, την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης,
την τοποθέτηση επιγραφών προσδιορισμού επαγγελματικής δραστηριότητας σε
φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και την παραχώρηση χώρων για την προβολή
δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς,
(ιβ) Τη λειτουργία καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων,
(ιγ) Την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εμπορίου .
(ιδ) Την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου,
(ιε) Την συμμετοχή σε Κυριακάτικες Αγορές.
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(ιστ) Την άσκηση επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών
και ποδιών, καθώς και τη συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και
Πειθαρχικού Συμβουλίου, σε συνεργασία με την υπηρεσία Δημ. Υγείας,
(ιζ) Τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίου.
(ιη) Την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των Διεθνών), τη ρύθμιση θεμάτων
λειτουργίας τους και την εποπτεία αυτών.
(ιθ) Την καταλληλότητα εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά ή
υπαίθριων ή μικτών.
2. Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες
χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων.
3. Ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης, των
προδιαγραφών των διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών, προβαίνει στην
αφαίρεση των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών και εισηγείται
την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, με τις προϋποθέσεις και όρους που
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
4. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και
αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).

(γ) Αρμοδιότητες Τμήματος Απασχόλησης και Τουρισμού
(γ.1) (Αρμοδιότητες σε θέματα Απασχόλησης)
1. Σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρμογή και εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης
και τοπικές πρωτοβουλίες ή συμμετέχει σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες,
για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου.
2. Μεριμνά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής
κατάρτισης προωθώντας την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε συνεργασία και με
το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού και ισότητας των φύλων
της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και με τη
Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της αντίστοιχης Περιφέρειας και
λαμβάνοντας υπόψη τις προγραμματικές επιλογές για θέματα επαγγελματικής
κατάρτισης του περιφερειακού προγράμματος δια βίου μάθησης.
3. Μεριμνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του Δήμου
με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την
προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Μεριμνά για τη
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δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες
απασχόλησης στην περιοχή.

(γ.2) (Αρμοδιότητες σε θέματα Τουρισμού)
1. Τηρεί μητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του
τουρισμού στην περιοχή του Δήμου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές
επιχειρήσεις, τουριστικές υποδομές, στοιχεία απασχόλησης, οικονομικά στοιχεία
κλπ).
2. Σχεδιάζει και εισηγείται προγράμματα δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την
ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχομένων
τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς
φορείς της περιοχής. Μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.
3. Μεριμνά για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής
προβολής της περιοχής του Δήμου (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και
εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις
τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες περιοχές
εντός και εκτός της χώρας κλπ).
4. Μεριμνά για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης / πληροφόρησης των
επισκεπτών της περιοχής.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης
Ανακύκλωσης

Περιβάλλοντος,

Πρασίνου,

Καθαριότητας

και

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είναι αρμόδια
για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών
δραστηριοτήτων
για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των
απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών,
την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και για τη
συντήρηση των χώρων πρασίνου. Η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την ενεργειακή
διαχείριση, τη λειτουργία των Κοιμητηρίων και των Δημοτικών Σφαγείων καθώς και για
την Πολιτική Προστασία στο επίπεδο του Δήμου. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της
Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις
Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,
Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είναι οι εξής:
(α) Αρμοδιότητες Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
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1. Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών,
προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του
περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου.
2. Μεριμνά για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την
καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου.
3. Παρακολουθεί την εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν τις προστατευόμενες
περιοχές στην γεωγραφική περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία και με άλλες
αρμόδιες υπηρεσίες.
4. Μεριμνά για τη δημιουργία και καλή λειτουργία μηχανισμών και συστημάτων για
την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για :
(α) την διαχείριση, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό που καταρτίζεται από
την Περιφέρεια, των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης,
μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης
λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και
αξιοποίησης,
(β) την αποκατάσταση υφισταμένων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ), σε συνεργασία
με τον τομέα εγγειοβελτιωτικών έργων της τεχνικής υπηρεσίας.
(γ) Την κατασκευή και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού
καθαρισμού, σε συνεργασία με την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και
Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ).
5. Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας,
σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις.
Τα θέματα αυτά αφορούν ιδίως :
(α) Την ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.
(β) Τον καθορισμό των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και την παροχή
γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών.
(γ) Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών.
(δ) Την παροχή γνώμης για τον καθορισμό βιομηχανικών και Επιχειρησιακών
Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.) και για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ' άρθρο
5 ν.2545/1997 (ΦΕΚ 254, Α'), σε συνεργασία με την υπηρεσία Πολεοδομίας.
(ε) Την παρακολούθηση προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
(στ) Τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των
κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για
την τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές,
προς καθαρισμό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός
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πόλεων και αυτοτελών οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά
τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, προβαίνει υποχρεωτικά
στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών και βεβαιώνει εις βάρος τους
την ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου.
6. Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή συστημάτων
εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή του
Δήμου ( συστήματα και προγράμματα ανακύκλωσης).
7. Μεριμνά για τη λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής
των πόλεων και των οικισμών.

(α.2) (Αρμοδιότητες διαχείρισης Κοιμητηρίων)
1. Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
2. Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς
και για τη χορήγηση άδεις ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.
3. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε
είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των
δημοτικών κοιμητηρίων.
4. Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες
των πολιτών ως προς τη λειτουργία των κοιμητηρίων και συνεργάζεται με τις
οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την απόδοση των εισπραττομένων ποσών.
5. Μεριμνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση των χώρων των
κοιμητηρίων καθώς και για τη συντήρηση / κατασκευή των τάφων και των
λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων.

(α.3) (Αρμοδιότητες διαχείρισης δημοτικών σφαγείων)
1. Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
2. Μεριμνά για την εξασφάλιση των καταλλήλων συνθηκών υγιεινής στα δημοτικά
σφαγεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε
είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των
δημοτικών σφαγείων.
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4. Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες
των πολιτών ως προς τη λειτουργία των σφαγείων και συνεργάζεται με τις
οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την απόδοση των εισπραττομένων ποσών.
5. Μεριμνά για την καθαριότητα των χώρων των σφαγείων καθώς και για τη
συντήρηση των κάθε είδους υποδομών και τεχνικών εγκαταστάσεων των
σφαγείων.

(α.4) (Αρμοδιότητες Πολιτικής προστασίας)
1. Στο πλαίσιο του Τμήματος λειτουργεί Γραφείο Πολιτικής Προστασίας το οποίο
είναι αρμόδιο για τη διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού, το συντονισμό δράσεων
για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην
περιοχή του Δήμου. Ειδικότερα το Γραφείο:
(α) Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας της
περιοχής του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και μεριμνά
για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο
πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
(β) Υποστηρίζει το συντονισμό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας
για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των
καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου.
(γ) Μεριμνά για την διάθεση και συντονίζει την δράση του απαραίτητου
δυναμικού και μέσων για την πρόσληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και
αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου
(δ)Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την
προστασία των δασικών περιοχών του Δήμου, συμμετέχει στην οργάνωση της
πυροπροστασίας των δασών και διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση
των δασών.

(α.5) (Αρμοδιότητες εξοικονόμησης ενέργειας)
1. Το Τμήμα έχει επίσης ως αντικείμενο την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας
στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου (κτίρια, αυτοκίνητα κλπ) και
την προώθηση των ήπιων μορφών ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό:
(α) Μεριμνά για τη μελέτη και σταδιακή εφαρμογή συστήματος ενεργειακής
διαχείρισης, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Πολιτείας, έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται συστηματική και συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
(β) Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων
απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τις προμήθειες του Δήμου, σύμφωνα με
τις σχετικές ρυθμίσεις της Πολιτείας.
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(γ) Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων μείωσης της ενεργειακής
κατανάλωσης των κτιρίων του Δήμου, καθώς και των δικτύων ηλεκτροφωτισμού
των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων που θεσπίζονται από την Πολιτεία.
(δ) Μεριμνά για την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας και την
χρησιμοποίηση, κατά το δυνατόν, καθαρών οχημάτων από το Δήμο.

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Καθαριότητας, Αποκομιδής απορριμμάτων
Ανακύκλωσης

και

(β.1) (Αρμοδιότητες σχεδιασμού και εποπτείας)
2. Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος συλλογής και μεταφοράς
και μεριμνά για την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας συλλογής και μεταφοράς.
3. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που
είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της αποκομιδής και μεταφοράς των
απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και της καθαριότητας των
κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.
4. Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες
των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την
αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών (οχήματα,
τεχνικά μέσα , κάδοι κλπ).
5. Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των
λειτουργιών της καθαριότητας και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς
δείκτες αποδοτικότητας.
6. Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών
καθαριότητας
(
αποκομιδή
απορριμμάτων,
ανακυκλώσιμων
υλικών,
οδοκαθαρισμός, ειδικά συνεργεία κλπ).
7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των
διαφόρων συνεργείων και εισηγείται προγράμματα αναγκών ανθρώπινου
δυναμικού.
8. Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και
κάδων ανακύκλωσης.
9. Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των
εργασιών και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών
εργασιών.
10. Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τη
διενέργεια των εργασιών και συνεργάζεται με το Γραφείο Συντήρησης Οχημάτων
για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων που διαθέτει ο Δήμος.
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11. Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του
προσωπικού του Τμήματος.

(β.2) (Αρμοδιότητες αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών)
1. Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία
για την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών
και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
2. Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκομιδής
των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά
τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
3. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των
οχημάτων και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας
του Τμήματος.
4. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των
προγραμμάτων αποκομιδής των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.
5. Μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και
των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων και των
ανακυκλούμενων υλικών.
6. Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισμού
των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και της
συγκέντρωσης των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
7. Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεμφερείς εργασίες όπως η
περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, ο καθαρισμός από παράνομες αφίσες και
διαφημίσεις, ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών κλπ.

(γ) Αρμοδιότητες τμήματος διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων
Το Τμήμα Διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Διαχειρίζεται το στόλο των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα
αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα) μεριμνώντας για
τη στελέχωσή τους, την ασφάλισή τους και τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με
την κίνηση έγγραφα.
2. Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχημάτων του Δήμου, την
κατανάλωση καυσίμων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.
3. Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχημάτων και μεριμνά για την αποκατάσταση
βλαβών και αποτελεσμάτων ατυχημάτων.
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4. Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης των κάθε
είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
5. Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των
οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
6. Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία
για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών
μηχανημάτων του Δήμου.
7. Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των
λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του Δήμου
και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.

(δ) Αρμοδιότητες τμήματος Ειδικών Συνεργείων και Συντήρησης πρασίνου
(δ.1) (Αρμοδιότητες Ειδικών συνεργείων)
1. Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία
για τον καθαρισμό των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου
και τη συγκέντρωση των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
2. Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισμού
των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και της
συγκέντρωσης των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
3. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των
τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμήματος.
4. Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεμφερείς εργασίες όπως η
περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, ο καθαρισμός από παράνομες αφίσες και
διαφημίσεις, ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών κλπ.
5. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των
προγραμμάτων καθαριότητας του Τμήματος.

(δ.2) (Αρμοδιότητες συντήρησης πρασίνου)
1. Μεριμνά για την αποδοτική λειτουργία του Φυτωρίου του Δήμου και των χώρων
αποθήκευσης εργαλείων, λιπασμάτων και λοιπών υλικών.
2. Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των εργασιών
συντήρησης πρασίνου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες
αποδοτικότητας.
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3. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των
διαφόρων συνεργείων εκτέλεσης εργασιών συντήρησης πρασίνου και εισηγείται
σχετικά προγράμματα αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.
4. Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των
εργασιών συντήρησης πρασίνου και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων
των σχετικών εργασιών.
5. Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του
προσωπικού συντήρησης του πρασίνου του Δήμου.
6. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που
είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων
πρασίνου του Δήμου.
7. Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες
των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την
αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της συντήρησης των
χώρων πρασίνου του Δήμου (τεχνικά μέσα , εργαλεία, λιπάσματα, φάρμακα κλπ).
8. Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών
συντήρησης των χώρων πρασίνου ( φυτεύσεις, λίπανση, πότισμα, κλάδεμα κλπ).
9. Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία
για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.
10. Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της συντήρησης
πρασίνου και κηποτεχνίας.
11. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των
τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία του Τμήματος.
12. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των
προγραμμάτων πρασίνου του Τμήματος.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε :
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού είναι αρμόδια για το
σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των
φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή
του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών
δραστηριοτήτων. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την προώθηση και ρύθμιση
ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση της Δια
Βίου Μάθησης, καθώς και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. Επίσης η Διεύθυνση συνεργάζεται με τις
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διοικήσεις των Ν.Π.Δ.Δ., έτσι ώστε
από τη δραστηριοποίησή τους,
συγκεκριμένες αρμοδιότητες της
καθορίζονται από τις ισχύουσες
Αποφάσεων.

να διασφαλίζεται η
για την επίτευξη
Διεύθυνσης στο
διατάξεις Νόμων,

εναρμόνιση των αποτελεσμάτων
των στόχων του Δήμου. Οι
πλαίσιο της αποστολής της,
Διαταγμάτων και Υπουργικών

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού είναι οι εξής:
(α) Αρμοδιότητες Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων
(α.1) (Αρμοδιότητες Σχεδιασμού /Συντονισμού /Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών)
1. Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή
κοινωνικών πολιτικών ή συμμετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην
υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της
τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων, ιδρυμάτων και
επιχειρήσεων
(παιδικοί
και
βρεφονηπιακοί
σταθμοί,
βρεφοκομεία,
ορφανοτροφεία, κέντρα ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας,
ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κλπ).
2. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετέχει
σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων
ομογενών, μεταναστών, και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και
πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
3. Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή
κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του
παιδιού, των εφήβων, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία καθώς και
ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
4. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή
συμμετέχει σε δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας
των δημοτών με την ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων για την παροχή
υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή της ψυχικής υγείας (με τη δημιουργία
δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, κέντρων
υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας,
κέντρων συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας και
βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων
ουσιών.
5. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και
πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή
του Δήμου, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.
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6. Μεριμνά για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής
αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης,
εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών.
7. Συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε
τοπικό επίπεδο (πχ μέσω της εκπόνησης και περιοδικής αναπροσαρμογής ενός
«Τοπικού Συμφώνου Κοινωνικής Πολιτικής»)
8. Οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη δικτύωση τοπικών φορέων Κοινωνικής
Φροντίδας, όπως:
•

οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου

•

οι κοινωνικές υπηρεσίες των Νομικών Προσώπων του Δήμου

•

οι Μ.Κ.Ο

•

οι υπηρεσίες και δομές Κοινωνικής προστασίας της Περιφέρειας και του
Κράτους

•

τα αντιπροσωπευτικά σώματα των ομάδων-χρηστών

(α.2) (Αρμοδιότητες Εποπτείας και Ελέγχου)
1. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή
βρεφονηπιακών σταθμών.
2. Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου
(ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και ευθύνεται για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών.
3. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες,
καθώς και σε συλλόγους ή σωματεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.
4. Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, εγκρίνει τον
προϋπολογισμό τους και παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχορηγήσεις, που
δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς.
5. Μεριμνά για τον διορισμό των μελών διοικητικών συμβουλίων και εποπτεύει και
ρυθμίζει θέματα λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του
παιδιού, (όπως Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών Σταθμών, Παιδικών
Εξοχών, παραρτημάτων ΠΓΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).
6. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης
ηλικιωμένων ή ατόμων, που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία.
7. Μεριμνά για τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταμείων
Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, όταν η έδρα των Ταμείων είναι στο Δήμο.

(α.3) (Αρμοδιότητες εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών)
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1. Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής συμπληρωματικά με τις
δράσεις και τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται από τα
Νομικά πρόσωπα του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά :
(α) Διενεργεί κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση των επιδομάτων πρόνοιας,
(β) Ασκεί κοινωνική εργασία με άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες.
(γ) Λειτουργεί
υποστήριξης.

μονάδες

συμβουλευτικής,

ψυχολογικής

και

κοινωνικής

(δ) Συνεργάζεται με τα σχολεία της περιοχής για ενημέρωση σε κοινωνικά θέματα
(AIDS, ναρκωτικά κλπ) και σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων
διοργανώνει Σχολές Γονέων.
(ε) Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών και
οικονομικών προβλημάτων (προσφύγων, μεταναστών, παλιννοστούντων,
φυλακισμένων, υπερηλίκων κ.λ.π.)
(στ) Υλοποιεί δράσεις προστασίας περιθαλπομένων σε ιδρύματα κλειστής
περίθαλψης
(ζ) Υλοποιεί δράσεις προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών

(α.4) (Αρμοδιότητες Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας )
1. Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας που στοχεύουν
στη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό και
σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις :
(α) Μεριμνά για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης των αυτοστεγαζομένων, για
τη σχετική μίσθωση ακινήτων, τη ρύθμιση διαφόρων θεμάτων κοινωνικής
κατοικίας και την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας,
(β) Εκδίδει πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας.
(γ) Μεριμνά για την καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους,
ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους,
διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από
εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες
από αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτομα
δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της
σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων.
(δ) Εισηγείται την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων ένεκα απορίας ή
για άλλους σοβαρούς λόγους.
(ε) Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής,

132

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Τρίπολης

(στ) Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας,
(ζ) Εισηγείται την χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων
και φιλανθρωπικών αγορών.
(η)Χορηγεί κάρτες αναπηρίας
Πιστοποίησης Αναπηρίας

έπειτα

από

γνωμάτευση

της

Επιτροπής

2. Επιμελείται των θεμάτων που αφορούν ασφαλισμένους του ΟΓΑ δημότες και
εκδίδει βιβλιάρια και βεβαιώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει
τους ασφαλισμένους αυτούς.
3. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισμού και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου,
διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).

(α.5) (Αρμοδιότητες Πολιτικών Ισότητας των φύλων)

1. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων
που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς. Στο
πλαίσιο αυτό μεριμνά για:
(α) τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των
γυναικών και των παιδιών
(β) την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεότυπων
με βάση το φύλο
(γ) την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς ομάδες γυναικών
(δ) την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην
απασχόληση
(ε) τη λήψη μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελματικών και οικογενειακών
υποχρεώσεων
(στ) την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των
γυναικών και την προώθησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων
(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
1. Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την
προστασία της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις
δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των δημοτικών δεξαμενών νερού.
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(β) Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων,
(γ) Μεριμνά για τον έλεγχο της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της
εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από
τροχοφόρα,
(δ) Χορηγεί βιβλιάρια υγείας στους εκδοροσφαγείς.
(ε) Παρέχει συνδρομή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και διενεργεί ελέγχους ή άλλες
πράξεις, που ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα με τις
οδηγίες τους. (Συνεργασία με τον τομέα ζωικής παραγωγής της υπηρεσίας
αγροτικής παραγωγής, όταν απαιτείται).
(στ) Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δημόσια και ιδιωτικά
σχολεία της περιοχής.
2. Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων μέτρων
για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις
δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών.
(β) Μεριμνά για την υλοποίηση ι) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που
οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα
Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του
αντίστοιχου Υπουργείου ιι) εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία
εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση ιιι) προγραμμάτων δημόσιας υγείας που
χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(γ) Εκδίδει τοπικές υγειονομικές διατάξεις και λαμβάνει μέτρα σε θέματα
δημόσιας υγιεινής.
(δ) Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας,
(ε) Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές
υπηρεσίες ειδικά προγράμματα για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας
Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
3. Ρυθμίζει διάφορα διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία στην
περιοχή του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που
δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Εισηγείται τον ορισμό ιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και εργαζομένων
σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς
βιβλιαρίων υγείας.
(β) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα
χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση
δειγμάτων φαρμάκων.
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(γ) Εισηγείται τον ορισμό ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για τα ν.π.δ.δ. της περιοχής του
Δήμου.

(γ) Αρμοδιότητες Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου μάθησης , Πολιτισμού και
Αθλητισμού
(γ.1) (Αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης)
1. Μεριμνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για την
προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο
Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Μεριμνά για την συντήρηση, τη βελτίωση, τη καθαριότητα και την φύλαξη
των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των Σχολικών
Επιτροπών και παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη στις Σχολικές
Επιτροπές για τη λειτουργία τους και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους
(Άρθρο 243 του ν. 3463/2006).
(β) Μεριμνά για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και
εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής
οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.
(γ) Συνεργάζεται με την τεχνική υπηρεσία, για την απαλλοτρίωση οικοπέδων για
τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και την ανέγερση σχολικών κτιρίων,
(δ) Μεριμνά για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών
μονάδων, τη στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης
καθορίζει την αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε
σχολική μονάδα, καθώς και την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες
λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας (Συνεργασία με την
Οικονομική υπηρεσία για τη μίσθωση ακινήτων).
(ε) Συνεργάζεται με την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, την ενημερώνει για θέματα
της αρμοδιότητάς της και της παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη για
τη λειτουργία της.
2. Σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων
για την υποστήριξη των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, αλλά και για τη γενική παιδεία των κατοίκων. Περιλαμβάνονται
αρμοδιότητες όπως :
(α) Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών
(β) Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
(γ) Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής
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3. Μεριμνά για το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο
πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που
δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Καταρτίζει, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματος του, το
τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου
Μάθησης και το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραμμα δια βίου μάθησης (νόμος
3879 / 2010, άρθρο 8). Το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης περιλαμβάνει,
ιδίως, επενδύσεις, προγράμματα ή επί μέρους δράσεις γενικής εκπαίδευσης
ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου
μάθησης σε τοπικό επίπεδο,
(β) Μεριμνά για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος δια βίου μάθησης και
διαχειρίζεται την εφαρμογή των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν τη
γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του Δήμου.
(γ) Εισηγείται την ίδρυση και μεριμνά για τη λειτουργία Κέντρων Δια Βίου
Μάθησης ( Κ.Δ.Β.Μ.) που εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης
και τα οποία οργανώνονται είτε στο πλαίσιο του Τμήματος, είτε στο πλαίσιο
νομικού προσώπου του Δήμου.
(δ) Μεριμνά για τη λειτουργία και διαχείριση τοπικών δομών και την εφαρμογή
προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο
προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τη Γενική Γραμματεία Δια
Βίου Μάθησης.
(ε) Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος
με το Υπουργείο.
(στ) Ασκεί τις αρμοδιότητες λαϊκής επιμόρφωσης ή γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων
που μεταφέρονται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μαζί με την αντίστοιχη
επιχειρησιακή μονάδα ή αποκεντρωμένη δομή υπηρεσιακής μονάδας, κατά τις
διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3879 / 2010.
4. Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση ζητημάτων εύρυθμης λειτουργίας της
προσχολικής εκπαίδευσης και των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες
που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Εισηγείται τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για
την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη
Σχολική Επιτροπή.
(β) Μεριμνά για τη μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο
φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής
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αγωγής, καθώς και της μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών γυμνασίων και
λυκείων (Συνεργασία με την Οικονομική υπηρεσία).
(γ) Εποπτεύει και ελέγχει τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.
(δ) Εγκρίνει την εγκατάσταση, μεταφορά ή επισκευή τηλεφωνικών συνδέσεων
(κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία.
(ε) Οργανώνει συναυλίες ή άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους μαθητές,
κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής.
(στ) Μεριμνά για το διορισμό και την αντικατάσταση διοικητών των ιδρυμάτων,
που χορηγούν υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σημασία.
(ζ) Εγκρίνει οποιαδήποτε μίσθωση ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για
μεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών,
(η) Εισηγείται τον καθορισμό κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση
παύσης της λειτουργίας τους.
(θ) Εισηγείται την κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή
και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.
(ι) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς
και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για
την τακτική φοίτησή τους.
(ια) Εισηγείται τη διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής
νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου.
(γ.2) (Αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς)
1. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και
δράσεων στον τομέα του πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού,
την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που
παράγονται σε τοπικό επίπεδο. Περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράμματα και
δράσεις όπως :
(α) Δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών,
κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής,
σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κλπ.
(β) Διοργάνωση και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων
παραστάσεις, συναυλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις).

(θεατρικές

(γ) Προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και
ιστορικών χώρων της περιοχής.
(δ) Επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών
κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στο Δήμο από τρίτους,
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(ε) Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο,
(στ) Προώθηση της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού.
2. Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση τοπικών πολιτιστικών θεμάτων. Στο πλαίσιο
αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες
διατάξεις:
(α) Εισηγείται για τη συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στην οργανωτική
επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας.
(β) Εισηγείται για την επιχορήγηση ΝΠΙΔ τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού
χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου,
(γ) Εισηγείται για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών
μουσικών ιδρυμάτων (Ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών
ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου).
3. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και
δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή
δυνατοτήτων
άθλησης
στους
κατοίκους.
Περιλαμβάνονται
πολιτικές,
προγράμματα και δράσεις όπως :
(α) Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων (δημοτικά
γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης),
(β) Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού
και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
(γ) Άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται με
διυπουργική απόφαση.
4. Μεριμνά για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται
στους νέους, σε συνεργασία με τους σχεδιασμούς και τα προγράμματα της
Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
5. Παρακολουθεί τη λειτουργία και δράση δημοτικών δομών και νομικών προσώπων
που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του πολιτισμού και του
αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
6. Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα στους τομείς του Πολιτισμού, του Αθλητισμού
και της Νέας Γενιάς, συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα που
υλοποιούνται από τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.
7. Λαμβάνει μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των παιδικών χαρών, τηρεί τον
κανονισμό λειτουργίας σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις οικείες διατάξεις και
συντάσσει πρόγραμμα συντήρησης αυτών.
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8. Διαχειρίζεται τις διαδικασίες για την απόκτηση άδειας λειτουργίας των παιδικών
κατασκηνώσεων του Δήμου στο Παράλιο Άστρος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες,
μεριμνά για τη λειτουργία τους, για τη σύνταξη του ημερήσιου προγράμματος
των κατασκηνώσεων, για την προμήθεια των απαραίτητων ειδών τροφοδοσίας
(κατασκηνωτικού υλικού, μαγειρικών ειδών κλπ) και αιτείται την πρόσληψη του
κατάλληλου προσωπικού (ιατρικού, παιδαγωγικού, βοηθητικού κλπ) από τη
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους
9. Μεριμνά για τη χρησιμοποίηση του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής ως χώρου
αναψυχής, διαλέξεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση μαθητών, παιδιών και
γονέων σε θέματα οδικής ασφάλειας, την εν γένει εκπαίδευση των παιδιών για
τον τρόπο που κυκλοφορούν είτε ως πεζοί είτε ως εποχούμενοι και την εκμάθηση
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, των πινακίδων κ.λ.π.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών και
αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών
γεγονότων στην περιοχή του Δήμου και για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό
εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην
ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Παράλληλα η
Διεύθυνση είναι αρμόδια για την γραμματειακή υποστήριξη των πολιτικών οργάνων του
Δήμου, τη λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών
διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες
της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες
διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών και
Οικονομικών Θεμάτων και Συντήρησης Υποδομών, μόνο σε ότι αφορά Διοικητικά
Θέματα.
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Διοικητικών
Υπηρεσιών είναι οι εξής:

(α) Αρμοδιότητες Τμήματος Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
Το Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων παρέχει κάθε είδους διοικητική και
γραμματειακή υποστήριξη στα αιρετά διοικητικά όργανα του Δήμου. Ειδικότερα το
Τμήμα :
1. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα συλλογικά
διοικητικά αιρετά όργανα του Δήμου, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο, την
Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Εκτελεστική
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Επιτροπή (οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων,
παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, ρύθμιση
συναντήσεων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων συλλογικών
οργάνων κλπ).
2. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα ατομικά
διοικητικά αιρετά όργανα του Δήμου, δηλαδή τον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου, τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, καθώς και το Γενικό Γραμματέα
(οργάνωση και ρύθμιση συναντήσεων, παραγωγή , διεκπεραίωση, διαχείριση και
αρχειοθέτηση εγγράφων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων
ατομικών οργάνων κλπ).
3. Παρέχει διοικητική υποστήριξη προς τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, το
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, τις Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου,
καθώς και προς το Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
4. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στις Δημοτικές Παρατάξεις.
5. Μεριμνά για την ενημέρωση των πολιτικών οργάνων και των υπηρεσιών του
Δήμου για τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα όργανα του Δήμου.
6. Τηρεί το αρχείο των εκπροσώπων του Δήμου σε διαφόρους φορείς και όργανα
και μεριμνά για την αποστολή στοιχείων στους εκπροσώπους και την παραλαβή
και διεκπεραίωση των εκθέσεων που υποβάλλουν στο Δήμο.

(β) Αρμοδιότητες
Αλλοδαπών

Τμήματος

Δημοτικής

Κατάστασης,

Ληξιαρχείου

και

(β.1) (Αρμοδιότητες σε θέματα δημοτικής κατάστασης)
1. Τηρεί και ενημερώνει τα μητρώα του δημοτολογίου και τα μητρώα αρρένων,
σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες και τηρεί τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για τη δημιουργία και τήρηση του
Εθνικού Δημοτολογίου.
2. Μεριμνά για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και την πρόσληψη
πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των
γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.
3. Μεριμνά για τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού,
ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και
παλιννοστησάντων ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
4. Χορηγεί άδειες πολιτικού γάμου και μεριμνά για την τέλεση των γάμων αυτών.
5. Ενημερώνει περιοδικά τις δημόσιες υπηρεσίες για τις μεταβολές προσωπικής
κατάστασης που προκύπτουν από τα τηρούμενα στοιχεία.
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6. Εκδίδει κάθε είδους πιστοποιητικά ατομικής και οικογενειακής κατάστασης καθώς
και κάθε είδους βεβαιώσεις, καταλόγους και πίνακες με τα στοιχεία που
αναγράφονται στα ανωτέρω Μητρώα.
7. Συνεργάζεται με άλλους Δήμους και δημόσιες υπηρεσίες στις περιπτώσεις
μεταβολών των μητρώων σε αντιστοιχία προς ανάλογα αρχεία που τηρούνται
εκεί.
8. Μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων του Δήμου που προκύπτουν από την
ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.

(β.2) (Αρμοδιότητες σε θέματα Ληξιαρχείου)
1. Τηρεί και ενημερώνει τα ληξιαρχικά βιβλία και αρχεία, στα οποία καταχωρούνται
τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρεια του Δήμου (γεννήσεις,
γάμοι, θάνατοι) καθώς και κάθε μεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται με αυτά
(π.χ. διαζύγια), σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες.
2. Τηρεί αρχεία επισήμων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων.
3. Εκδίδει αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων ή άλλα θεσμοθετημένα
πιστοποιητικά.
4. Ενημερώνει τα αντίστοιχα Τμήματα άλλων Δήμων για τα ληξιαρχικά γεγονότα
που επηρεάζουν τα στοιχεία των μητρώων / αρχείων που τηρούνται στα
Τμήματα αυτά.
5. Συνεργάζεται με Ληξιαρχεία άλλων Δήμων σε περιπτώσεις μεταβολών ή
προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που βρίσκονται καταχωρημένες εκεί.

(β.3) (Αρμοδιότητες σε θέματα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης)
1. Τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί
ιθαγένειας, αλλοδαπών και μετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις
δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Τηρεί Μητρώο Αλλοδαπών.
(β) Παραλαμβάνει αιτήσεις , ελέγχει τα δικαιολογητικά και τα προωθεί στην
αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για την χορήγηση και ανανέωση αδειών
παραμονής αλλοδαπών στην Ελλάδα.
(γ) Παραλαμβάνει αιτήσεις και δικαιολογητικά για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας με πολιτογράφηση και τις προωθεί στην αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Εσωτερικών.
(δ) Επιδίδει σχετικές με τα ανωτέρω αποφάσεις σε αλλοδαπούς
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(γ) Αρμοδιότητες Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
( γ.1) (Αρμοδιότητες σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού)
2. Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή των διαδικασιών και
εσωτερικών κανονισμών που ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με το προσωπικό
του, στο πλαίσιο πάντοτε των γενικότερων ρυθμίσεων της Πολιτείας.
3. Στο πλαίσιο και των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού που θεσπίζει η Πολιτεία για
τον δημόσιο τομέα, μεριμνά για τον προσδιορισμό των αναγκαίων θέσεων
εργασίας ανά διοικητική ενότητα του Δήμου σε συνεργασία με το τμήμα
Προγραμματισμού,
Ανάπτυξης
και
Οργάνωσης
της
Διεύθυνσης
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης
και Οργάνωσης και Πληροφορικής και την
κατάρτιση / επικαιροποίηση των περιγραφών αρμοδιοτήτων των επιμέρους
θέσεων.
4. Παρακολουθεί την κάλυψη των διαφόρων θέσεων εργασίας στις διοικητικές
ενότητες του Δήμου με στόχο τόσο την αξιοποίηση των προσόντων των
στελεχών όσο και την απρόσκοπτη και διαρκή κάλυψη των αναγκών των
δημοτικών υπηρεσιών.
5. Εισηγείται, έπειτα από σχετικά αιτήματα των αρμόδιων Προϊσταμένων, τις
κατάλληλες εσωτερικές μετακινήσεις στελεχών για την αποτελεσματικότερη
κάλυψη των επιμέρους θέσεων εργασίας με βάση τα προσόντα των στελεχών.
6. Αξιολογεί τα προσόντα των νεοπροσλαμβανομένων στελεχών και διαμορφώνει
σχετικές προτάσεις προς τους προϊσταμένους των προς κάλυψη θέσεων.
7. Μεριμνά για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των εργαζομένων στο
Δήμο και την τήρηση των σχετικών στοιχείων.
8. Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση μέτρων επιπρόσθετης στήριξης του
ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου ( πχ. οργάνωση μετακινήσεων του
προσωπικού στις εγκαταστάσεις του Δήμου, παιδικοί σταθμοί κλπ).
9. Μεριμνά για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου με τον
προσδιορισμό των αναγκών βελτίωσης των προσόντων και ικανοτήτων των
εργαζομένων και την εισήγηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης των
συμφωνουμένων μέτρων βελτίωσης.
10. Σχεδιάζει, εισηγείται και οργανώνει προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης και
επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Παρακολουθεί την
υλοποίηση των προγραμμάτων και μεριμνά για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων από την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών στην πράξη.
11. Μεριμνά για την βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων μέσα στο Δήμο με τον
σχεδιασμό, την εισήγηση και την οργάνωση σχετικών προγραμμάτων ( πχ.
εκδηλώσεις, ταξίδια κλπ).
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(γ.2) (Αρμοδιότητες σε θέματα μητρώων και διαδικασιών προσωπικού)
1. Μεριμνά για την τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που
ισχύουν εκάστοτε και ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με το ανθρώπινο
δυναμικό του ( πχ. θέματα μισθολογικά, ωραρίου, αδειών, ασθενειών,
υπερωριών, απολύσεων, διεκδικήσεων κλπ).
2. Μεριμνά για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης
ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας με βάση
τις νόμιμες διαδικασίες.
3. Τηρεί τα Μητρώα του Προσωπικού στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της
ατομικής και οικογενειακής του κατάστασης, οι κάθε είδους μεταβολές στην
εργασιακή του ζωή (προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές θέσεων εργασίας, αμοιβές,
άδειες, απουσίες, αξιολογήσεις κλπ) και τα προσόντα του.
4. Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των
διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση
υπερωριών κλπ).
5. Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των
εργαζομένων που επηρεάζουν τις αμοιβές τους και ενημερώνει έγκαιρα τις
αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες , ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των
εργαζομένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.
6. Συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους των επιμέρους διοικητικών ενοτήτων του
Δήμου και τους ενημερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε
εργασιακά θέματα (διαχείριση παρουσιών, υπερωριών, βεβαιώσεων προς το
προσωπικό κλπ).
7. Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό για θέματα που άπτονται της
απασχόλησής τους στο Δήμο.
8. Μεριμνά για την θέσπιση και την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
των εργαζομένων, σύμφωνα με την νομοθεσία. Παρέχει κάθε διοικητική
υποστήριξη στους τεχνικούς ασφαλείας και στους γιατρούς εργασίας που
προσφέρουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους στο Δήμο σύμφωνα με τις
αρμοδιότητές τους που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Σύμφωνα με
τις αρμοδιότητες αυτές:
(α) Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του Δήμου, στους
εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή
προφορικά, σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη
των εργατικών ατυχημάτων.
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(β) Ο γιατρός εργασίας παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του Δήμου, στους
εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή
προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και
ψυχική υγεία των εργαζομένων και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων
προστασίας της υγείας των εργαζομένων.
(γ) Ο γιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρούν τις γραπτές
υποδείξεις τους σε ειδικό βιβλίο. Τα όργανα διοίκησης του Δήμου λαμβάνουν
γνώση των υποδείξεων αυτών ενυπογράφως.

(γ.3) (Αρμοδιότητες σε θέματα διοικητικής μέριμνας)
1. Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους
εγκαταστάσεων του Δήμου καθώς και των σχολικών κτιρίων.
2. Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
3. Μεριμνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού του Δήμου.
4. Μεριμνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Δήμου και
διεκπεραιώνει τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με τις γραμματείες των
επιμέρους υπηρεσιών.
5. Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου.
6. Συντονίζει την προετοιμασία για τη διενέργεια εκλογών (καθορισμός καθηκόντων
υπαλλήλων, προετοιμασία εκλογικών τμημάτων, μεταφορά εκλογικού υλικού,
ορισμός αγγελιοφόρων στη διάθεση των δικαστικών αντιπροσώπων κλπ)
7. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και
τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση
αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).
8. Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων
Γραφείων Διοικητικών Θεμάτων σε δημοτικές ενότητες του Δήμου.

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση των
οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των
οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη
διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και την αποτελεσματική διενέργεια
όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού
και υπηρεσιών του Δήμου.
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Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών και
Οικονομικών Θεμάτων και Συντήρησης Υποδομών, μόνο σε ότι αφορά Οικονομικά
Θέματα.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της,
καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών
Αποφάσεων.
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών είναι οι εξής:
(α) Αρμοδιότητες Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
(α.1) (Αρμοδιότητες σε θέματα προϋπολογισμού και οικονομικής πληροφόρησης)
1. Μεριμνά για την τήρηση του συστήματος κατάρτισης των Προϋπολογισμών του
Δήμου.
2. Συνεργάζεται με τις επιμέρους δημοτικές υπηρεσίες για την παροχή οικονομικών
στοιχείων , κατευθύνσεων και προτύπων που θα επιτρέπουν την κατάρτιση από
τις υπηρεσίες των προϋπολογισμών τους σε συνάρτηση με τα αντίστοιχα
προγράμματά τους.
3. Συγκεντρώνει τους επιμέρους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών και διαμορφώνει
και εισηγείται τους συνολικούς Προϋπολογισμούς του Δήμου προς έγκριση από
τα αρμόδια όργανα.
4. Παρακολουθεί την εκτέλεση των Προϋπολογισμών, επισημαίνει τις αποκλίσεις
μεταξύ απολογιστικών και προϋπολογιστικών μεγεθών , μεριμνά για την ερμηνεία
των αποκλίσεων και εισηγείται τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.
5. Συνεργάζεται με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου για την τήρηση των
διαδικασιών αμφίδρομης ενημέρωσης και ροής των οικονομικών πληροφοριών
που σχετίζονται με την εκτέλεση και την αναθεώρηση των προϋπολογισμών κάθε
υπηρεσίας .
6. Μεριμνά για την σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια όργανα τα περιοδικά
οικονομικά απολογιστικά στοιχεία, σύμφωνα με το σύστημα οικονομικής
πληροφόρησης που εφαρμόζει ο Δήμος.
7. Παρακολουθεί την κατάρτιση και την εξέλιξη των ταμειακών προγραμμάτων του
Δήμου. Διερευνά τις ταμειακές ανάγκες και εισηγείται τις κατάλληλες μεθόδους
για την αντιμετώπιση των ταμειακών αναγκών του Δήμου (π.χ. δανεισμός) .
8. Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων που σχετίζονται με την κάλυψη των
ταμειακών αναγκών του Δήμου.
9. Συνεργάζεται με τις τράπεζες και μεριμνά για την αξιοποίηση των διαθεσίμων του
Δήμου.
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(α.2) (Αρμοδιότητες σε θέματα λογιστηρίου και αποθηκών)
1. Τηρεί το σύστημα λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου
(Γενική και αναλυτική λογιστική ). Τηρεί τις σχετικών λογιστικές διαδικασίες
καθώς και τα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την
νομοθεσία.
2. Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την
ενημέρωση του συστήματος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων
του Δήμου.
3. Παρακολουθεί και μεριμνά για την εκπλήρωση όλων των φορολογικών και
ασφαλιστικών υποχρεώσεων του Δήμου.
4. Παρακολουθεί και ελέγχει τη λογιστική συμφωνία των δοσοληπτικών
λογαριασμών με τράπεζες, προμηθευτές, πιστωτές και άλλους συναλλασσομένους
με τον Δήμο , καθώς και των δοσοληπτικών λογαριασμών με τα νομικά πρόσωπα
και τα ιδρύματα του Δήμου.
5. Εκδίδει τις λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις που συνδέονται με το
τηρούμενο λογιστικό σχέδιο (πχ. ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης) και
ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια όργανα του Δήμου με βάση τις ισχύουσες
διαδικασίες.
6. Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου και τις
υπόλοιπες δημοτικές υπηρεσίες για την εξέλιξη των λογιστικών μεγεθών του
Δήμου.
7. Μεριμνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από
Δημόσιες/Ελεγκτικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν
εκάστοτε.
8. Τηρεί ειδικά συστήματα λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης Προγραμμάτων
και Έργων στα οποία συμμετέχει ο Δήμος και που χρηματοδοτούνται από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή/και από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους.
9. Τηρεί αρχείο Παραστατικών Διαχείρισης των προηγουμένων προγραμμάτων και
έργων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους ειδικούς κανονισμούς των φορέων
από τους προέρχεται η σχετική χρηματοδότηση.
10. Μεριμνά για την ετοιμασία των περιοδικών οικονομικών αναφορών που
σχετίζονται με την πρόοδο των προηγουμένων προγραμμάτων και έργων.
11. Τηρεί το αρχείο συμβάσεων για υπηρεσίες, έργα και προμήθειες που αναθέτει ο
Δήμος. Παραλαμβάνει και ελέγχει τα κάθε φύσης παραστατικά που απαιτούνται
κατά περίπτωση για την πληρωμή των οφειλών του Δήμου στους αντίστοιχους
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δικαιούχους και ελέγχει την ύπαρξη των προϋποθέσεων για τη διενέργεια
πληρωμών του Δήμου με βάση τις διατάξεις των αντιστοίχων συμβάσεων.
12. Ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών στους αντίστοιχους κωδικούς του
προϋπολογισμού του Δήμου και ελέγχει την επάρκειας των αντίστοιχων
πιστώσεων.
13. Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής των οφειλών του Δήμου και τα αποστέλλει στο
Ταμείο για πληρωμή.
14. Μεριμνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους προμηθευτές των κάθε είδους
υλικών παγίων (μηχανήματα-εξοπλισμός) ή αναλωσίμων που απαιτεί η λειτουργία
του Δήμου.
15. Μεριμνά για την ενημέρωση των διαχειριστικών βιβλίων των αποθηκών (κατά
ποσότητα και αξία )με τα εισαγόμενα και εξαγόμενα είδη, και την τήρηση των
διαδικασιών χορήγησης των ειδών που τηρούνται στα αποθέματα των αποθηκών
του Δήμου.
16. Παρακολουθεί τα αποθέματα των αποθηκών και διατυπώνει εισηγήσεις για την
ανάγκη ανανέωσής τους. Συνεργάζεται σχετικά με τις δημοτικές υπηρεσίες που
κάνουν χρήση των υλικών των αποθηκών.
17. Τηρεί το αρχείο των παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του Δήμου
(μηχανήματα ,οχήματα, συσκευές, εξοπλισμός κλπ.) και παρακολουθεί την
κατανομή των παγίων αυτών στις υπηρεσίες του Δήμου.
18. Τηρεί τις διαδικασίες χαρακτηρισμού υλικών ως αχρήστων ή ως υλικών που
πλεονάζουν και τήρηση των διαδικασιών καταστροφής, απομάκρυνσης ή
εκποίησής τους .
19. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών των περιοδικών απογραφών των κάθε
είδους υλικών και εξοπλισμού του Δήμου.
20. Συγκεντρώνει τα στοιχεία μεταβολών και των αντιστοίχων καταβληθέντων
παροχών ή καταλογισθέντων ποσών προς το προσωπικό του Δήμου, που έχουν
επίδραση στην διαμόρφωση των αμοιβών του και μεριμνά για την έκδοση των
μισθολογικών καταστάσεων και την πληρωμή των αμοιβών
21. Μεριμνά για τη έκδοση βεβαιώσεων καταβληθεισών αμοιβών προς το προσωπικό
του Δήμου και για τον υπολογισμό και την απόδοση προς τα ασφαλιστικά ταμεία
των αντιστοίχων ασφαλιστικών εισφορών.

(α.3) (Αρμοδιότητες σε θέματα προμηθειών υλικών /εξοπλισμού /υπηρεσιών)
1. Σχεδιάζει και εισηγείται τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του
προγράμματος απαιτουμένων προμηθειών και υπηρεσιών (εκτός του πεδίου του
Ν. 3316 / 2005) του Δήμου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις των δημοτικών
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υπηρεσιών, εξετάζει την σκοπιμότητα αυτών και διαμορφώνει περιοδικά
προγράμματα για την προμήθεια κάθε είδους υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών
και εισηγείται αυτά για έγκριση στα αρμόδια όργανα του Δήμου ( υλικά για την
εκτέλεση τεχνικών έργων, ανταλλακτικά, λιπαντικά, καύσιμα, λιπάσματα,
φυτοφάρμακα, μηχανήματα, εργαλεία, έπιπλα, είδη γραφείου, μισθώσεις
μεταφορικών μέσων, ασφαλίσεις κλπ).
2. Διενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των ειδών ή
των υπηρεσιών που ενδιαφέρουν το Δήμο και τη λήψη στοιχείων τιμών
προμήθειας ή υπηρεσίας.
3. Διενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προμηθειών και των συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών, ήτοι μεριμνά για την κατάρτιση προδιαγραφών σε
συνεργασία με τα αρμόδια κάθε φορά τμήματα του Δήμου, καταρτίζει το σχέδιο
της διακήρυξης, των συμβάσεων και όλων των αποφάσεων και εισηγείται τη
συγκρότηση όλων των επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισμών,
αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο κάθε φορά αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο του Δήμου, παρακολουθεί τη λειτουργία τους και γενικά
μεριμνά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση κάθε προμήθειας ή
υπηρεσίας μέχρι και την οριστική παραλαβή της, σύμφωνα πάντοτε με τις
ισχύουσες διατάξεις.
4. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισμού υλικών / εξοπλισμού ως
αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και τηρεί τις διαδικασίες καταστροφής,
απομάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών.
5. Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των συμβάσεων προμηθειών και
υπηρεσιών (αρχείο προμηθευομένων ειδών, αρχείο προμηθευτών, αρχείο
φακέλων προμηθειών).

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας είναι οι εξής:
1. Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των
χρηματικών υποχρεώσεων προς τον Δήμο των φυσικών και νομικών προσώπων
για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώματα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται
στο Δήμο με βάση τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας.
2. Ελέγχει την ακρίβεια των μεγεθών με βάση τα οποία υπολογίζονται το ύψος ανά
υπόχρεο των προηγούμενων φόρων, εισφορών, τελών, δικαιωμάτων κλπ.
3. Δημιουργεί και τηρεί αρχεία υπόχρεων για την καταβολή των επιμέρους ποσών
που αποτελούν τακτικά έσοδα του Δήμου.
4. Επεξεργάζεται στοιχεία και υπολογίζει περιοδικά το ύψος των οφειλομένων
ποσών κατά κατηγορία προσόδου και υπόχρεο. Καταρτίζει βεβαιωτικούς
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καταλόγους υπόχρεων και αντίστοιχων οφειλόμενων ποσών κατά κατηγορία
προσόδου.
5. Μεριμνά για την ενημέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των προηγουμένων
οφειλομένων ποσών και μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών που ισχύουν
για τις προσφυγές των υπόχρεων όταν αμφισβητούν το ύψος των οφειλόμενων
ποσών .
6. Οριστικοποιεί τους βεβαιωτικούς καταλόγους μετά την ολοκλήρωση των
διαδικασιών των τυχόν προσφυγών για την εκτέλεση των αντιστοίχων
εισπράξεων.
7. Τηρεί τις αντίστοιχες διαδικασίες και εκδίδει βεβαιώσεις που σχετίζονται με την
είσπραξη διαφόρων τελών, δικαιωμάτων ή εισφορών.
8. Παρακολουθεί και μεριμνά για την τήρηση όλων των οικονομικών δοσοληψιών
που σχετίζονται με τη λειτουργία της παροχής υπηρεσιών του Δήμου μέσω των
νεκροταφείων, σφαγείων, δημοτικών αγορών, της ύδρευσης κλπ.
9. Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αποδοχή και την αξιοποίηση των
δωρεών και των κληροδοτημάτων προς τον Δήμο, σύμφωνα με τους
αντιστοίχους όρους.
10. Τηρεί τα αρχεία της δημοτικής ακίνητης περιουσίας σε ηλεκτρονική και φυσική
μορφή ( φάκελοι με στοιχεία περιγραφικά και ιδιοκτησιακά έγγραφα)
11. Μεριμνά για την διερεύνηση μεθόδων αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης
περιουσίας και διατυπώνει σχετικές εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα του
Δήμου. Επίσης μεριμνά για τη διαχείριση της εκμετάλλευσης της δημοτικής
κινητής ή ακίνητης περιουσίας (πχ. κατάρτιση συμβάσεων μισθώσεων, μέριμνα
είσπραξης μισθωμάτων κλπ.). Στο πλαίσιο αυτό:
α)Εισηγείται στα αρμόδια όργανα τον καθορισμό των όρων δημοπράτησης
εκμίσθωσης ή εκποίησης κινητής ή ακίνητης περιουσίας μετά από σχετική
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
β) Μεριμνά για τη σύνταξη των διακηρύξεων με τους όρους εκμίσθωσης ή
μίσθωσης ή εκποίησης, για την κοινοποίηση αυτών μέσω του τύπου και του
διαδικτύου σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, για τη σωστή
διενέργεια των δημοπρασιών, τη σύνταξη των σχετικών συμβάσεων και την
τήρηση των σχετικών φακέλων
12. Μεριμνά για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για βιομηχανικούς ή
βιοτεχνικούς
σκοπούς,
κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις,
εγκαταστάσεις
θερμοκηπίων .
13. Μεριμνά για την παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων ή τη καταβολή
μισθώματος προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
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(γ) Αρμοδιότητες Τμήματος Ταμείου
1. Διενεργεί τις πληρωμές προς τους δικαιούχους με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών
και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος.
2. Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες
και μεριμνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που
αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής.
3. Παραλαμβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων και των
αντιστοίχων οφειλομένων στο Δήμο ποσών κατά κατηγορία εσόδου. Εκδίδει και
μεριμνά για την κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες.
4. Διενεργεί τις εισπράξεις των οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό
σύστημα του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές.
5. Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς τον
Δήμο και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις καθυστερούμενες οφειλές.
6. Παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του Δήμου που
ασχολούνται με εισπράξεις, (αποκεντρωμένες υπηρεσίες, κοιμητήρια, σφαγεία,
δημοτικές αγορές κλπ)
7. Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των
χρηματικών διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω
επιταγών.
8. Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία του Δήμου.
9. Τηρεί αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών
που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου
με τις ταμειακές εγγραφές.
10. Παρακολουθεί την ταμειακή ρευστότητα και προγραμματίζει τις πληρωμές σε
συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
11. Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων
Γραφείων Οικονομικών Θεμάτων σε δημοτικές ενότητες του Δήμου.

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση
των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και
άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους. Συγχρόνως η Διεύθυνση
είναι αρμόδια για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και
κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο

150

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Τρίπολης

εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον
τομέα των μεταφορών. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εφαρμογή του
πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών
και τον έλεγχο των κατασκευών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο
πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων,
Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
Στην Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά, και ειδικότερα στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών
Έργων και Συγκοινωνιών, τα αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών και Οικονομικών
Θεμάτων και Συντήρησης Υποδομών, μόνο όσον αφορά τα Θέματα Συντήρησης
Υποδομών.
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανωτικών μονάδων της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας είναι οι εξής:
(α) Αρμοδιότητες Τμήματος
κατασκευών

έκδοσης οικοδομικών αδειών και ελέγχου

(α.1) (Αρμοδιότητες έκδοσης οικοδομικών αδειών)
1. Παραλαμβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλομένων φακέλων για την
έκδοση οικοδομικών αδειών, ελέγχει τις υποβαλλόμενες μελέτες (αρχιτεκτονική,
στατική, ηλεκτρομηχανολογικές, θερμομόνωση, παθητική πυροπροστασία,
μελέτη ενεργειακής απόδοσης) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά τον
έλεγχο των φορολογικών εκδίδει τις οικοδομικές άδειες.
2. Ελέγχει τις αρχιτεκτονικές, στατικές, υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές
μελέτες, τη μελέτη θερμομόνωσης, τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και τα
σχετικά φορολογικά στοιχεία για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών
βιομηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθμίσεις της σχετικής νομοθεσίας.
3. Αναθεωρεί και ενημερώνει τις οικοδομικές άδειες, εγκρίνει εργασίες μικρής
κλίμακας και τηρεί όλα τα απαιτούμενα σχετικά στατιστικά στοιχεία και αρχεία
των οικοδομικών αδειών.
4. Ελέγχει το σύννομο εκδοθεισών οικοδομικών αδειών και προβαίνει σε διακοπή
εργασιών ή ανάκληση αδειών, αν απαιτείται.
5. Εκδίδει απόφαση για τον καθορισμό μεμονωμένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός
των οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σ' έξι έτη από
την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή της ανωτέρω απόφασης.
6. Χορηγεί την άδεια εγκατάστασης δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς
εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 24 α' του ν.
2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α'), όπως ισχύει, και την επιβολή κυρώσεων στους
παραβάτες.
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7. Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τo Τμήμα Πολεοδομίας
(τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα
προσωπικού κλπ).

(α.2) (Αρμοδιότητες ελέγχου κατασκευών)
1. Προβαίνει σε έλεγχο των κατασκευών ώστε να διαπιστώνεται η εφαρμογή των
εγκεκριμένων σχεδίων των αντίστοιχων οικοδομικών αδειών.
2. Προβαίνει σε έλεγχο της κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων και στον
χαρακτηρισμό αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία
3. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων,
προβαίνει σε επιβολή προστίμων ή άλλων προβλεπομένων κυρώσεων κατά την
κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.
4. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον γενικό οικοδομικό
κανονισμό και τις οικοδομές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, σε συνεργασία με
τη δημοτική αστυνομία.
5. Εισηγείται την αφαίρεση άδειας από οικοδομές για μη εξόφληση ασφαλιστικών
εισφορών στο ΙΚΑ, σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία.

(β) (Αρμοδιότητες Τμήματος πολεοδομικών εφαρμογών)
1. Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών
μελετών για την επέκταση / τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του
Δήμου.
2. Μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων / αναθεώρησης των
ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του Δήμου.
3. Μελετά και εισηγείται την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισμένης
περιοχής
4. Ελέγχει την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων, σύμφωνα με τις
αρμοδιότητες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εφαρμογές
αυτές περιλαμβάνουν ιδίως:
(α) Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση
των πινακίδων εφαρμογής.
(β) Την σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής και διαγραμμάτων διαμορφωμένης
κατάστασης.
(γ) Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη
πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής.
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(δ) Την επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής Σ.Π.
(ε) Την σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής.
(στ) Την εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων,
που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
(ζ) Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, κατ' άρθρο 15
Κ.Β.Π.Ν.
(η) Την εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδάφους κατά την πρόβλεψη
της παρ.1 του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν.
5. Γνωμοδοτεί για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής κτιρίων που
προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές
εγκαταστάσεις, καθώς και για εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων,
φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και
αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαμενών από
οποιοδήποτε υλικό (Σε συνεργασία με την υπηρεσία Αγροτικής παραγωγής ).
6. Τηρεί αρχεία χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, όρων δόμησης,
διαγραμμάτων και πράξεων εφαρμογής, πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού

(γ) Αρμοδιότητες Τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών.
1. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης και
Πληροφορικής κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων δράσης του Δήμου που
αφορούν την υλοποίηση συγκοινωνιακών έργων (κατασκευές νέων έργων
οδοποιίας, συντήρηση υφιστάμενου οδικού δικτύου, κατασκευές γεφυρών,
κόμβων και διαβάσεων κλπ) και κτιριακών έργων (κατασκευή, συντήρηση,
επισκευή, διακόσμηση και εξοπλισμός των δημοτικών κτιρίων και
εγκαταστάσεων), καθώς και έργων διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού
των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του Δήμου (πεζόδρομοι, πλατείες,
παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι, αρχαιολογικοί
χώροι και μνημεία, κοιμητήρια κλπ), σύμφωνα με το εύρος της δικαιοδοσίας των
δήμων. Επίσης το Τμήμα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, προκειμένου να
διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος, καθώς και η
ποιότητα των προϊόντων τσιμέντου.
2. Μεριμνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών για την υλοποίηση των
έργων του Τμήματος (εκπόνηση με προσωπικό του Τμήματος ή με ανάθεση σε
τρίτους). Επιβλέπει την καλή εκπόνηση των μελετών.
3. Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου σε
υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό κλπ και εισηγείται την
μεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου ( με αυτεπιστασία ή με ανάθεση σε τρίτους).
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4. Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που εκτελούνται με
αυτεπιστασία. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί τα σχετικά συνεργεία του Δήμου.
5. Συνεργάζεται με τις Οικονομικές Υπηρεσίες για την καλή εκτέλεση των
διαδικασιών ανάθεσης των μελετών και της εκτέλεσης των έργων σε τρίτους.
6. Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που ανατίθενται σε τρίτους.
Διενεργεί επιμετρήσεις εργασιών και ελέγχει τις πιστοποιήσεις εργασιών που
υποβάλλονται από τρίτους.
7. Μεριμνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται από τρίτους.
8. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των μηχανημάτων και γενικά
του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το Τμήμα.
9. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις
επειγόντων περιστατικών εκτός προγράμματος.
10. Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελεί ( αναλώσεις
υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλισμού,
στοιχεία κόστους κλπ) και αντίστοιχα αρχεία μελετών και σχεδίων (φάκελοι των
έργων). Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των
έργων του Τμήματος.
11. Ενημερώνει τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης και
Πληροφορικής για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων του Τμήματος.
12. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και
τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση
αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ)
13. Το Τμήμα έχει επίσης αντικείμενο την μελέτη, κατασκευή και συντήρηση έργων
τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, την
κτηνοτροφία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την
κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα
εγγειοβελτιωτικά έργα, τα υδραυλικά και τεχνικά έργα προστασίας του
περιβάλλοντος κλπ. Στα τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος
περιλαμβάνεται η αποκατάσταση τυχόν λειτουργούντος εντός των διοικητικών
ορίων του Δήμου χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). Το
Τμήμα συνεργάζεται με τις υπηρεσίες Αγροτικής παραγωγής, και Περιβάλλοντος.

(δ) Αρμοδιότητες τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και Συγκοινωνιών
(δ.1) (Αρμοδιότητες μελέτης και εκτέλεσης έργων)
Το Τμήμα έχει αντικείμενο την μελέτη και εκτέλεση έργων που αφορούν:
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1. Στην επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου
ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων του Δήμου, καθώς
και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και
αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.
2. Στην επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης
για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήμου.
3. Στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων στην
περιοχή του Δήμου (πινακίδες ονομασίας οδών και πλατειών, αρίθμησης κτιρίων,
παροχής πληροφοριών σε οδηγούς και διερχομένους, πινακίδες στάσεων
συγκοινωνιακών μέσων κλπ).
4. Στην εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων.
5. Στην εκτέλεση εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών, καθώς και
τοποθέτησης και συντήρησης προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της
κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.
6. Στη συντήρηση, επισκευή ή βελτίωση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και
των κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεων των Δήμου.
Για τα ανωτέρω έργα οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι ανάλογες με εκείνες του
Τμήματος Τεχνικών Έργων.
(δ.2) (Αρμοδιότητες σε θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας)
1. Μεριμνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου αστικών συγκοινωνιών στο
Δήμο και τη ρύθμιση σχετικών θεμάτων . Στο πλαίσιο αυτό:
(α) Μεριμνά για την άσκηση, με δυνατότητα επιβολής κομίστρου,
συγκοινωνιακού έργου για την εξυπηρέτηση της μετακίνησης των κατοίκων της
περιοχής, εφόσον το έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή. Η
άσκηση συγκοινωνιακού έργου είναι δυνατόν να γίνεται είτε με ιδιόκτητα μέσα,
είτε με τη χρήση μισθωμένων μέσων και υπηρεσιών.
(β) Μεριμνά για τη διενέργεια μεταφορών για τη μετακίνηση κατοίκων που
ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες (άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, παιδιά), είναι
εργαζόμενοι στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ή είναι μαθητές που
μετακινούνται στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο.
(γ) Καθορίζει τις αστικές γραμμές λεωφορείων, καθώς και την αφετηρία, τη
διαδρομή, τις στάσεις και το τέρμα των αντίστοιχων γραμμών.
(δ) Εισηγείται τον καθορισμό κομίστρων των αστικών φορέων παροχής
συγκοινωνιακού έργου.
(ε) Καθορίζει τις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής
επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών.
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(στ) Εισηγείται την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον
κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους.
2. Μεριμνά και εισηγείται τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη
διευκόλυνση των μετακινήσεων. Στο πλαίσιο αυτό :
(α) Μεριμνά για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων,
μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας.
(β) Μεριμνά για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων,
(γ) Ρυθμίζει τα θέματα στάθμευσης των αυτοκινήτων και μεριμνά για τη
δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων και με δυνατότητα μίσθωσης
ακινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
(δ) Λαμβάνει μέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινοχρήστους
χώρους,
(ε) Μεριμνά για την ονομασία οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων,
αρίθμηση κτισμάτων κλπ.
(στ) Μεριμνά για την εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών,
(ζ) Απαγορεύει τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους,
(η) Μεριμνά για την παραλαβή των αποσυρομένων δικύκλων, μοτοσυκλετών και
μοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του ΟΔΔΥ.
(θ) Καθορίζει το εξωτερικό του χρώματος των ΤΑΞΙ.
3. Μεριμνά και λαμβάνει μέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των
κατοίκων από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους, σε συνεργασία και με
τη Δημοτική Αστυνομία. Στο πλαίσιο αυτό :
(α) Ελέγχει τη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς,
(β) Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και
εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς,
(γ) Λαμβάνει και ελέγχει την εφαρμογή μέτρων για την προστασία από
επικίνδυνες οικοδομές, και από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής, και
ελέγχει τα υφιστάμενα μέτρα ασφάλειας σε εργασίες που εκτελούνται.
(δ.3) (Αρμοδιότητες σε θέματα εγκαταστάσεων και αδειών μεταφορών)
1. Ρυθμίζει κάθε θέμα το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη
συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και στη χορήγηση των σχετικών τεχνικών
επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

156

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Τρίπολης

2. Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και τις άδειες λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων,
φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων και ελέγχει
τη λειτουργία τους.
3. Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων,
πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.
4. Μεριμνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελμάτων στον τομέα των
μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό :
(α) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης
αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
(β) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών και
εμπορευμάτων.
(γ) Χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί και αφαιρεί τις άδειες εκγυμναστών, καθώς και
ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και
μοτοσικλετών,
(δ) Εκδίδει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και
συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών
συναφών εγκαταστάσεων, και διενεργεί επιθεωρήσεις και ηλεκτρολογικούς
ελέγχους,
(ε) Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής
αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), και παρακολουθεί
και ελέγχει τα Κέντρα Ελέγχου Καυσαερίων.
(στ) Χορηγεί
εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής
αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστημάτων περιορισμού ταχυτήτων.
(ζ) Θεωρεί τις Κάρτες Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόμενων
οχημάτων.

(ε) Αρμοδιότητες τμήματος συνεργείων
Οι αρμοδιότητες του τμήματος αυτού είναι οι παρακάτω:
1. Εκτελεί όλες τις δομικές εργασίες συντήρησης, επισκευής, ανακατασκευής κ.λ.π.
κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, διαγραμμίσεις οδών, τοποθέτηση
πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας, προστατευτικών ρυθμίσεων ασφάλειας
κυκλοφορίας κλπ
2. Περιλαμβάνει τους Ηλεκτρολόγους – Ηλεκτροτεχνίτες του Δήμου που
ασχολούνται με τη συντήρηση , επέκταση ηλεκτροφωτιζόμενων κοινόχρηστων
χώρων (μνημεία, κτίρια κλπ) και ελέγχει την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων
του Δήμου.
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3. Επίσης το Τμήμα μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων
Γραφείων Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων και Συντήρησης Υποδομών,
μόνο σε ότι αφορά θέματα συντήρησης υποδομών.

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Η Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είναι αρμόδια για την παροχή
διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την
υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ'
ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου.
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά τα Τμήματα ΚΕΠ Α΄ και Β΄ που λειτουργούν στη
Δημοτική Ενότητα Τρίπολης καθώς και τα αποκεντρωμένα Τμήματα Κ.Ε.Π. σε επιμέρους
δημοτικές ενότητες.
Οι αρμοδιότητες των επιμέρους τμημάτων της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π. είναι οι εξής:
(α) Αρμοδιότητες τμήματος εξυπηρέτησης πολιτών
1. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
2. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις
υπηρεσίες του Δημοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για
την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν
υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική
εξουσιοδότηση των πολιτών.
3. Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για
την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
4. Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί
από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε με
αποστολή, είτε μέσω του ΚΕΠ.
5. Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό
των ΚΕΠ ( επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση
παράβολων,
χορήγηση
αποδεικτικών
φορολογικής
και
ασφαλιστικής
ενημερότητας κλπ).
6. Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση των ΚΕΠ του
Δήμου.

(β) Αρμοδιότητες τμήματος Εσωτερικής Ανταπόκρισης
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1. Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων
εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου.
2. Προωθεί τα ανωτέρω αιτήματα στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωσή τους
υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση
των νόμιμων χρονικών προθεσμιών.
3. Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα
Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
4. Τηρεί τα σχετικά με τη διακίνηση των ανωτέρω αναφερόμενων αιτήσεων πολιτών
στατιστικά στοιχεία.
5. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για
βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.

2.1.3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών
ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές
και τοπικές κοινότητες της ενότητας και
περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή
Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου, ανάλογα με το αντικείμενο τους.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Τμήμα ΚΕΠ Α΄ (Κ.Α. 0491) οδός Γερμανού Πατρών
Τμήμα ΚΕΠ Β΄ (Κ.Α. 0166) οδός Ελ. Βενιζέλου
Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων και Συντήρησης Υποδομών

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
Τμήμα ΚΕΠ. (Κ.Α. 0663)
Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων και Συντήρησης Υποδομών

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΥΘΙΟΥ
Τμήμα ΚΕΠ. (Κ.Α. 0490)
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Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων και Συντήρησης Υποδομών

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΒΙΔΙΟΥ
Τμήμα ΚΕΠ. (Κ.Α. 0812)
Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων και Συντήρησης Υποδομών

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ
Τμήμα ΚΕΠ.(Κ.Α. 0696)
Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων και Συντήρησης Υποδομών

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ
Τμήμα ΚΕΠ.(Κ.Α. 0362)
Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων και Συντήρησης Υποδομών

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΓΕΑΣ
Τμήμα ΚΕΠ. (Κ.Α. 0757)
Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων
Συντήρησης Υποδομών

και Εξυπηρέτησης του Πολίτη και

ΕΝΟΤΗΤΑ Η : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΑΝΘΟΥ
Τμήμα ΚΕΠ.( Κ.Α. 0771)
Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων και Συντήρησης Υποδομών

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών
ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες της ενότητας και
περιλαμβάνουν τις παρακάτω υπηρεσίες ανά ενότητα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων που είναι εγκατεστημένες στη
Δημοτική Ενότητα Τρίπολης είναι οι εξής:
Α.1 Τμήμα ΚΕΠ Α΄ (Κ.Α. 0491) οδός Γερμανού Πατρών
1. Eνημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
2. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις
υπηρεσίες του Δημοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για
την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν
υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική
εξουσιοδότηση των πολιτών.
3. Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για
την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
4. Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί
από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε με
αποστολή, είτε μέσω του ΚΕΠ.
5. Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό
των ΚΕΠ ( επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση
παράβολων,
χορήγηση
αποδεικτικών
φορολογικής
και
ασφαλιστικής
ενημερότητας κλπ).
6. Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση του ΚΕΠ.
7. Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή του προγράμματος e-kep για την
εξυπηρέτηση των πολιτών σε απομακρυσμένους οικισμούς του Δήμου.
8. Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων
εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου. Προωθεί τα αιτήματα αυτά στις αρμόδιες
για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία της
διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών.
Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα
Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
9. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για
βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.
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Α.2 Τμήμα ΚΕΠ Β΄ (Κ.Α. 0166) οδός Ελ. Βενιζέλου
1. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
2. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις
υπηρεσίες του Δημοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για
την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν
υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική
εξουσιοδότηση των πολιτών.
3. Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για
την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
4. Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί
από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε με
αποστολή, είτε μέσω του ΚΕΠ.
5. Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό
των ΚΕΠ ( επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση
παράβολων,
χορήγηση
αποδεικτικών
φορολογικής
και
ασφαλιστικής
ενημερότητας κλπ).
6. Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση του ΚΕΠ.
7. Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή του προγράμματος e-kep για την
εξυπηρέτηση των πολιτών σε απομακρυσμένους οικισμούς του Δήμου.
8. Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων
εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου. Προωθεί τα αιτήματα αυτά στις αρμόδιες
για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία της
διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών.
Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα
Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
9. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για
βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.

Β. Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων και Συντήρησης Υποδομών
(α) Αρμοδιότητες Διοικητικών θεμάτων
1. Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον Αντιδήμαρχο που
εποπτεύει τις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας και προς τα τμήματά της
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(τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα
προσωπικού κλπ).
2. Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τα πολιτικά όργανα της
δημοτικής ενότητας.
3. Παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την
απασχόληση των εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση
υπερωριών κλπ).
4. Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των
εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας που επηρεάζουν τις αμοιβές
τους και ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να
προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση των
ασφαλιστικών εισφορών.
5. Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της δημοτικής ενότητας.
6. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές
υπηρεσίες.
7. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις
κεντρικές υπηρεσίες, ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρεις τους
φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους
δημοτική υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
8. Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που
έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους
πολίτες.
9. Τηρεί, σε τοπικό επίπεδο, τις υποχρεώσεις για το Δήμο που προκύπτουν από την
ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και μετανάστευσης.
10. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για
βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών του Δήμου.
11. Ασκεί αρμοδιότητες σε θέματα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, εφόσον
κάτι τέτοιο προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και οι
αρμοδιότητες αυτές τους έχουν εκχωρηθεί με απόφαση των αρμοδίων οργάνων.
12. Μεριμνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού των υπηρεσιών της
δημοτικής ενότητας.

(β) Αρμοδιότητες Οικονομικών θεμάτων
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1. Διενεργεί πληρωμές προς δικαιούχους, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες των
Οικονομικών Υπηρεσιών, με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και μετά από έλεγχο
των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος.
2. Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες
και ενημερώνει σχετικά τις Οικονομικές Υπηρεσίες.
3. Διενεργεί εισπράξεις οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό
σύστημα του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές, σύμφωνα με ειδικότερες
οδηγίες των Οικονομικών Υπηρεσιών.
4. Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των
χρηματικών διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω
επιταγών.
5. Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία της δημοτικής ενότητας.

(γ) Αρμοδιότητες συντήρησης υποδομών
1. Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους
εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.
2. Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία των υποδομών του Δήμου
(π.χ. ηλεκτροφωτισμός) και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες
του Δήμου.
3. Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
Α. Τμήμα ΚΕΠ. (Κ.Α. 0663)
1. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
2. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις
υπηρεσίες του Δημοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για
την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν
υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική
εξουσιοδότηση των πολιτών.
3. Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για
την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
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4. Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί
από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε με
αποστολή, είτε μέσω του ΚΕΠ.
5. Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό
των ΚΕΠ ( επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση
παράβολων,
χορήγηση
αποδεικτικών
φορολογικής
και
ασφαλιστικής
ενημερότητας κλπ).
6. Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση του ΚΕΠ.
7. Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή του προγράμματος e-kep για την
εξυπηρέτηση των πολιτών σε απομακρυσμένους οικισμούς του Δήμου.
8. Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων
εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου. Προωθεί τα αιτήματα αυτά στις αρμόδιες
για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία της
διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών.
Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα
Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
9. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για
βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.

Β. Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων και Συντήρησης Υποδομών
(α) Αρμοδιότητες Διοικητικών θεμάτων
1. Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον Αντιδήμαρχο που
εποπτεύει τις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας και προς τα τμήματά της
(τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα
προσωπικού κλπ).
2. Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τα πολιτικά όργανα της
δημοτικής ενότητας.
3. Παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την
απασχόληση των εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση
υπερωριών κλπ).
4. Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των
εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας που επηρεάζουν τις αμοιβές
τους και ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να
προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση των
ασφαλιστικών εισφορών.
5. Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της δημοτικής ενότητας.
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6. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές
υπηρεσίες.
7. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις
κεντρικές υπηρεσίες, ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρεις τους
φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους
δημοτική υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
8. Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που
έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους
πολίτες.
9. Τηρεί, σε τοπικό επίπεδο, τις υποχρεώσεις για το Δήμο που προκύπτουν από την
ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και μετανάστευσης.
10. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για
βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών του Δήμου.
11. Ασκεί αρμοδιότητες σε θέματα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, εφόσον
κάτι τέτοιο προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και οι
αρμοδιότητες αυτές τους έχουν εκχωρηθεί με απόφαση των αρμοδίων οργάνων.
12. Μεριμνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού των υπηρεσιών της
δημοτικής ενότητας.

(β) Αρμοδιότητες Οικονομικών θεμάτων
1. Διενεργεί πληρωμές προς δικαιούχους, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες των
Οικονομικών Υπηρεσιών, με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και μετά από έλεγχο
των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος.
2. Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες
και ενημερώνει σχετικά τις Οικονομικές Υπηρεσίες.
3. Διενεργεί εισπράξεις οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό
σύστημα του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές, σύμφωνα με ειδικότερες
οδηγίες των Οικονομικών Υπηρεσιών.
4. Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των
χρηματικών διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω
επιταγών.
5. Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία της δημοτικής ενότητας.

(γ) Αρμοδιότητες συντήρησης υποδομών
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1. Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους
εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.
2. Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία των υποδομών του Δήμου
(π.χ. ηλεκτροφωτισμός) και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες
του Δήμου.
3. Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΥΘΙΟΥ
Α. Τμήμα ΚΕΠ. (Κ.Α. 0490)
1. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
2. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις
υπηρεσίες του Δημοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για
την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν
υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική
εξουσιοδότηση των πολιτών.
3. Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για
την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
4. Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί
από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε με
αποστολή, είτε μέσω του ΚΕΠ.
5. Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό
των ΚΕΠ (επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση
παράβολων,
χορήγηση
αποδεικτικών
φορολογικής
και
ασφαλιστικής
ενημερότητας κλπ).
6. Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση του ΚΕΠ.
7. Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή του προγράμματος e-kep για την
εξυπηρέτηση των πολιτών σε απομακρυσμένους οικισμούς του Δήμου.
8. Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων
εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου. Προωθεί τα αιτήματα αυτά στις αρμόδιες
για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία της
διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών.
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Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα
Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
9. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για
βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.

Β. Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων και Συντήρησης Υποδομών
(α) Αρμοδιότητες Διοικητικών θεμάτων
1. Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον Αντιδήμαρχο που
εποπτεύει τις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας και προς τα τμήματά της
(τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα
προσωπικού κλπ).
2. Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τα πολιτικά όργανα της
δημοτικής ενότητας.
3. Παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την
απασχόληση των εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση
υπερωριών κλπ).
4. Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των
εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας που επηρεάζουν τις αμοιβές
τους και ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να
προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση των
ασφαλιστικών εισφορών.
5. Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της δημοτικής ενότητας.
6. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές
υπηρεσίες.
7. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις
κεντρικές υπηρεσίες, ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρεις τους
φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους
δημοτική υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
8. Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που
έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους
πολίτες.
9. Τηρεί, σε τοπικό επίπεδο, τις υποχρεώσεις για το Δήμο που προκύπτουν από την
ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και μετανάστευσης.
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10. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για
βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών του Δήμου.
11. Ασκεί αρμοδιότητες σε θέματα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, εφόσον
κάτι τέτοιο προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και οι
αρμοδιότητες αυτές τους έχουν εκχωρηθεί με απόφαση των αρμοδίων οργάνων.
12. Μεριμνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού των υπηρεσιών της
δημοτικής ενότητας.

(β) Αρμοδιότητες Οικονομικών θεμάτων
1. Διενεργεί πληρωμές προς δικαιούχους, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες των
Οικονομικών Υπηρεσιών, με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και μετά από έλεγχο
των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος.
2. Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες
και ενημερώνει σχετικά τις Οικονομικές Υπηρεσίες.
3. Διενεργεί εισπράξεις οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό
σύστημα του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές, σύμφωνα με ειδικότερες
οδηγίες των Οικονομικών Υπηρεσιών.
4. Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των
χρηματικών διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω
επιταγών.
5. Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία της δημοτικής ενότητας.

(γ) Αρμοδιότητες συντήρησης υποδομών
1. Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους
εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.
2. Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία των υποδομών του Δήμου
(π.χ. ηλεκτροφωτισμός) και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες
του Δήμου.
3. Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΒΙΔΙΟΥ

169

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Τρίπολης

Α. Τμήμα KΕΠ.(Κ.Α. 0812)
1. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
2. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις
υπηρεσίες του Δημοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για
την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν
υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική
εξουσιοδότηση των πολιτών.
3. Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για
την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
4. Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί
από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε με
αποστολή, είτε μέσω του ΚΕΠ.
5. Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό
των ΚΕΠ ( επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση
παράβολων,
χορήγηση
αποδεικτικών
φορολογικής
και
ασφαλιστικής
ενημερότητας κλπ).
6. Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση του ΚΕΠ.
7. Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή του προγράμματος e-kep για την
εξυπηρέτηση των πολιτών σε απομακρυσμένους οικισμούς του Δήμου.
8. Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων
εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου. Προωθεί τα αιτήματα αυτά στις αρμόδιες
για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία της
διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών.
Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα
Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
9. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για
βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.

Β. Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων και Συντήρησης Υποδομών
(α) Αρμοδιότητες Διοικητικών θεμάτων
1. Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον Αντιδήμαρχο που
εποπτεύει τις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας και προς τα τμήματά της
(τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα
προσωπικού κλπ).
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2. Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τα πολιτικά όργανα της
δημοτικής ενότητας.
3. Παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την
απασχόληση των εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση
υπερωριών κλπ).
4. Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των
εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας που επηρεάζουν τις αμοιβές
τους και ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να
προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση των
ασφαλιστικών εισφορών.
5. Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της δημοτικής ενότητας.
6. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές
υπηρεσίες.
7. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις
κεντρικές υπηρεσίες, ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρεις τους
φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους
δημοτική υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
8. Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που
έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους
πολίτες.
9. Τηρεί, σε τοπικό επίπεδο, τις υποχρεώσεις για το Δήμο που προκύπτουν από την
ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και μετανάστευσης.
10. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για
βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών του Δήμου.
11. Ασκεί αρμοδιότητες σε θέματα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, εφόσον
κάτι τέτοιο προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και οι
αρμοδιότητες αυτές τους έχουν εκχωρηθεί με απόφαση των αρμοδίων οργάνων.
12. Μεριμνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού των υπηρεσιών της
δημοτικής ενότητας.

(β) Αρμοδιότητες Οικονομικών θεμάτων
1. Διενεργεί πληρωμές προς δικαιούχους, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες των
Οικονομικών Υπηρεσιών, με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και μετά από έλεγχο
των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος.
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2. Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες
και ενημερώνει σχετικά τις Οικονομικές Υπηρεσίες.
3. Διενεργεί εισπράξεις οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό
σύστημα του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές, σύμφωνα με ειδικότερες
οδηγίες των Οικονομικών Υπηρεσιών.
4. Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των
χρηματικών διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω
επιταγών.
5. Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία της δημοτικής ενότητας.

(γ) Αρμοδιότητες συντήρησης υποδομών
1. Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους
εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.
2. Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία των υποδομών του Δήμου
(π.χ. ηλεκτροφωτισμός) και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες
του Δήμου.
3. Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ
Α. Τμήμα ΚΕΠ. (Κ.Α. 0696)
1. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
2. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις
υπηρεσίες του Δημοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για
την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν
υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική
εξουσιοδότηση των πολιτών.
3. Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για
την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
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4. Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί
από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε με
αποστολή, είτε μέσω του ΚΕΠ.
5. Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό
των ΚΕΠ (επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση
παράβολων,
χορήγηση
αποδεικτικών
φορολογικής
και
ασφαλιστικής
ενημερότητας κλπ).
6. Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση του ΚΕΠ.
7. Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή του προγράμματος e-kep για την
εξυπηρέτηση των πολιτών σε απομακρυσμένους οικισμούς του Δήμου.
8. Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων
εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου. Προωθεί τα αιτήματα αυτά στις αρμόδιες
για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία της
διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών.
Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα
Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
9. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για
βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.

Β. Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων και Συντήρησης Υποδομών
(α) Αρμοδιότητες Διοικητικών θεμάτων
1. Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον Αντιδήμαρχο που
εποπτεύει τις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας και προς τα τμήματά της
(τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα
προσωπικού κλπ).
2. Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τα πολιτικά όργανα της
δημοτικής ενότητας.
3. Παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την
απασχόληση των εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση
υπερωριών κλπ).
4. Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των
εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας που επηρεάζουν τις αμοιβές
τους και ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να
προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση των
ασφαλιστικών εισφορών.
5. Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της δημοτικής ενότητας.
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6. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές
υπηρεσίες.
7. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις
κεντρικές υπηρεσίες, ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρεις τους
φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους
δημοτική υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
8. Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που
έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους
πολίτες.
9. Τηρεί, σε τοπικό επίπεδο, τις υποχρεώσεις για το Δήμο που προκύπτουν από την
ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και μετανάστευσης.
10. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για
βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών του Δήμου.
11. Ασκεί αρμοδιότητες σε θέματα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, εφόσον
κάτι τέτοιο προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και οι
αρμοδιότητες αυτές τους έχουν εκχωρηθεί με απόφαση των αρμοδίων οργάνων.
12. Μεριμνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού των υπηρεσιών της
δημοτικής ενότητας.

(β) Αρμοδιότητες Οικονομικών θεμάτων
1. Διενεργεί πληρωμές προς δικαιούχους, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες των
Οικονομικών Υπηρεσιών, με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και μετά από έλεγχο
των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος.
2. Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες
και ενημερώνει σχετικά τις Οικονομικές Υπηρεσίες.
3. Διενεργεί εισπράξεις οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό
σύστημα του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές, σύμφωνα με ειδικότερες
οδηγίες των Οικονομικών Υπηρεσιών.
4. Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των
χρηματικών διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω
επιταγών.
5. Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία της δημοτικής ενότητας.

(γ) Αρμοδιότητες συντήρησης υποδομών
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1. Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους
εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.
2. Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία των υποδομών του Δήμου
(π.χ. ηλεκτροφωτισμός) και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες
του Δήμου.
3. Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ
Α. Τμήμα ΚΕΠ.(Κ.Α.0362)
1. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
2. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις
υπηρεσίες του Δημοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για
την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν
υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική
εξουσιοδότηση των πολιτών.
3. Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για
την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
4. Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί
από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε με
αποστολή, είτε μέσω του ΚΕΠ.
5. Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό
των ΚΕΠ ( επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση
παράβολων,
χορήγηση
αποδεικτικών
φορολογικής
και
ασφαλιστικής
ενημερότητας κλπ).
6. Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση του ΚΕΠ.
7. Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή του προγράμματος e-kep για την
εξυπηρέτηση των πολιτών σε απομακρυσμένους οικισμούς του Δήμου.
8. Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων
εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου. Προωθεί τα αιτήματα αυτά στις αρμόδιες
για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία της
διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών.
Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα
Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
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9. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για
βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.

Β. Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων και Συντήρησης Υποδομών
(α) Αρμοδιότητες Διοικητικών θεμάτων
1. Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον Αντιδήμαρχο που
εποπτεύει τις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας και προς τα τμήματά της
(τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα
προσωπικού κλπ).
2. Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τα πολιτικά όργανα της
δημοτικής ενότητας.
3. Παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την
απασχόληση των εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση
υπερωριών κλπ).
4. Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των
εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας που επηρεάζουν τις αμοιβές
τους και ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να
προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση των
ασφαλιστικών εισφορών.
5. Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της δημοτικής ενότητας.
6. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές
υπηρεσίες.
7. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις
κεντρικές υπηρεσίες, ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρεις τους
φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους
δημοτική υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
8. Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που
έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους
πολίτες.
9. Τηρεί, σε τοπικό επίπεδο, τις υποχρεώσεις για το Δήμο που προκύπτουν από την
ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και μετανάστευσης.
10. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για
βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών του Δήμου.
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11. Ασκεί αρμοδιότητες σε θέματα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, εφόσον
κάτι τέτοιο προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και οι
αρμοδιότητες αυτές τους έχουν εκχωρηθεί με απόφαση των αρμοδίων οργάνων.
12. Μεριμνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού των υπηρεσιών της
δημοτικής ενότητας.

(β) Αρμοδιότητες Οικονομικών θεμάτων
1. Διενεργεί πληρωμές προς δικαιούχους, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες των
Οικονομικών Υπηρεσιών, με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και μετά από έλεγχο
των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος.
2. Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες
και ενημερώνει σχετικά τις Οικονομικές Υπηρεσίες.
3. Διενεργεί εισπράξεις οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό
σύστημα του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές, σύμφωνα με ειδικότερες
οδηγίες των Οικονομικών Υπηρεσιών.
4. Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των
χρηματικών διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω
επιταγών.
5. Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία της δημοτικής ενότητας.

(γ) Αρμοδιότητες συντήρησης υποδομών
1. Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους
εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.
2. Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία των υποδομών του Δήμου
(π.χ. ηλεκτροφωτισμός) και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες
του Δήμου.
3. Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.

ΕΝΟΤΗΤΑ Η : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΓΕΑΣ
Α. Τμήμα ΚΕΠ.(Κ.Α. 0757)
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1. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
2. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις
υπηρεσίες του Δημοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για
την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν
υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική
εξουσιοδότηση των πολιτών.
3. Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για
την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
4. Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί
από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε με
αποστολή, είτε μέσω του ΚΕΠ.
5. Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό
των ΚΕΠ ( επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση
παράβολων,
χορήγηση
αποδεικτικών
φορολογικής
και
ασφαλιστικής
ενημερότητας κλπ).
6. Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση του ΚΕΠ.
7. Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή του προγράμματος e-kep για την
εξυπηρέτηση των πολιτών σε απομακρυσμένους οικισμούς του Δήμου.
8. Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων
εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου. Προωθεί τα αιτήματα αυτά στις αρμόδιες
για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία της
διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών.
Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα
Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
9. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για
βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.

Β. Γραφείο
Υποδομών

Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων και

Συντήρησης

(α) Αρμοδιότητες Διοικητικών θεμάτων
1. Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον Αντιδήμαρχο που
εποπτεύει τις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας και προς τα τμήματά της
(τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα
προσωπικού κλπ).
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2. Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τα πολιτικά όργανα της
δημοτικής ενότητας.
3. Παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την
απασχόληση των εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση
υπερωριών κλπ).
4. Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των
εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας που επηρεάζουν τις αμοιβές
τους και ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να
προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση των
ασφαλιστικών εισφορών.
5. Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της δημοτικής ενότητας.
6. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές
υπηρεσίες.
7. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις
κεντρικές υπηρεσίες, ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρεις τους
φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους
δημοτική υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
8. Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που
έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους
πολίτες.
9. Τηρεί, σε τοπικό επίπεδο, τις υποχρεώσεις για το Δήμο που προκύπτουν από την
ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και μετανάστευσης.
10. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για
βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών του Δήμου.
11. Ασκεί αρμοδιότητες σε θέματα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, εφόσον
κάτι τέτοιο προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και οι
αρμοδιότητες αυτές τους έχουν εκχωρηθεί με απόφαση των αρμοδίων οργάνων.
12. Μεριμνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού των υπηρεσιών της
δημοτικής ενότητας.

(β) Αρμοδιότητες Οικονομικών θεμάτων
1. Διενεργεί πληρωμές προς δικαιούχους, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες των
Οικονομικών Υπηρεσιών, με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και μετά από έλεγχο
των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος.
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2. Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες
και ενημερώνει σχετικά τις Οικονομικές Υπηρεσίες.
3. Διενεργεί εισπράξεις οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό
σύστημα του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές, σύμφωνα με ειδικότερες
οδηγίες των Οικονομικών Υπηρεσιών.
4. Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των
χρηματικών διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω
επιταγών.
5. Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία της δημοτικής ενότητας.

(γ) Αρμοδιότητες συντήρησης υποδομών
1. Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους
εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.
2. Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία των υποδομών του Δήμου
(π.χ. ηλεκτροφωτισμός) και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες
του Δήμου.
3. Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.

ΕΝΟΤΗΤΑ Θ : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΑΝΘΟΥ
Α. Τμήμα ΚΕΠ. (Κ.Α. 0771)
1. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
2. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις
υπηρεσίες του Δημοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για
την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν
υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική
εξουσιοδότηση των πολιτών.
3. Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για
την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

180

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Τρίπολης

4. Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί
από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε με
αποστολή, είτε μέσω του ΚΕΠ.
5. Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό
των ΚΕΠ ( επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση
παράβολων,
χορήγηση
αποδεικτικών
φορολογικής
και
ασφαλιστικής
ενημερότητας κλπ).
6. Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση του ΚΕΠ.
7. Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή του προγράμματος e-kep για την
εξυπηρέτηση των πολιτών σε απομακρυσμένους οικισμούς του Δήμου.
8. Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων
εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου. Προωθεί τα αιτήματα αυτά στις αρμόδιες
για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία της
διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών.
Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα
Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
9. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για
βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.

Β. Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων και Συντήρησης Υποδομών
(α) Αρμοδιότητες Διοικητικών θεμάτων
1. Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον Αντιδήμαρχο που
εποπτεύει τις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας και προς τα τμήματά της
(τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα
προσωπικού κλπ).
2. Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τα πολιτικά όργανα της
δημοτικής ενότητας.
3. Παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την
απασχόληση των εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση
υπερωριών κλπ).
4. Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των
εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας που επηρεάζουν τις αμοιβές
τους και ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να
προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση των
ασφαλιστικών εισφορών.
5. Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της δημοτικής ενότητας.
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6. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές
υπηρεσίες.
7. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις
κεντρικές υπηρεσίες, ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρεις τους
φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους
δημοτική υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
8. Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που
έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους
πολίτες.
9. Τηρεί, σε τοπικό επίπεδο, τις υποχρεώσεις για το Δήμο που προκύπτουν από την
ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και μετανάστευσης.
10. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για
βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών του Δήμου.
11. Ασκεί αρμοδιότητες σε θέματα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, εφόσον
κάτι τέτοιο προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και οι
αρμοδιότητες αυτές τους έχουν εκχωρηθεί με απόφαση των αρμοδίων οργάνων.
12. Μεριμνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού των υπηρεσιών της
δημοτικής ενότητας.

(β) Αρμοδιότητες Οικονομικών θεμάτων
1. Διενεργεί πληρωμές προς δικαιούχους, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες των
Οικονομικών Υπηρεσιών, με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και μετά από έλεγχο
των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος.
2. Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες
και ενημερώνει σχετικά τις Οικονομικές Υπηρεσίες.
3. Διενεργεί εισπράξεις οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό
σύστημα του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές, σύμφωνα με ειδικότερες
οδηγίες των Οικονομικών Υπηρεσιών.
4. Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των
χρηματικών διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω
επιταγών.
5. Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία της δημοτικής ενότητας.

(γ) Αρμοδιότητες συντήρησης υποδομών
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1. Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους
εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.
2. Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία των υποδομών του Δήμου
(π.χ. ηλεκτροφωτισμός) και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες
του Δήμου.
3. Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.

1.2.4 Ν.Π.Δ.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010: «1. Κάθε δήμος μπορεί να
συνιστά ή να έχει:
α) Έως δύο (2) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τομείς πολιτισμού,
αθλητισμού και περιβάλλοντος, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν.
3463/2006, όπως ισχύει. Εάν ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση τότε μπορεί να έχει
έως ένα (1) νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
Στους δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, μπορεί
να λειτουργούν έως δύο (2) νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων
που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.
β) Ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»
Στο πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 102 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι τα δημοτικά
και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί από δήμο ή
κοινότητα που συνενώνεται, περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο δήμο από την έναρξη
λειτουργίας του.
Επιπλέον στο πρώτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι τα
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που περιέρχονται στο νέο δήμο σύμφωνα με το
άρθρο 102 του Ν.3852/2010, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε ένα νομικό πρόσωπο για
καθέναν από τους τομείς αρμοδιότητας που προβλέπονται στην περίπτωση α' της παρ.1.
του άρθρου 103 του Ν.3852/2010.
Με την παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:
«4. Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε δύο
(2) μήνες από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών ορίζονται το όνομα, ο
σκοπός, η διοίκηση, η περιουσία και οι πόροι του νομικού προσώπου που προκύπτει από
τη συγχώνευση. Η πράξη αυτή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου
νομιμότητας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο. Στην
ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο του
νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, όπως
183

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Τρίπολης

ισχύει. Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης του δημοτικού συμβουλίου
παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων των νομικών
προσώπων που περιέρχονται στο νέο δήμο.»
Προκειμένου ο αριθμός και οι κατηγορίες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και
των επιχειρήσεων που διαθέτει κάθε νέος δήμος να ανταποκρίνονται στο παραπάνω
πλαίσιο, προβλέπονται υποχρεωτικές συγχωνεύσεις για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου και τις επιχειρήσεις, αντίστοιχα, που περιέρχονται σε κάθε δήμο, σύμφωνα με τις
ειδικές ρυθμίσεις του ν. 3852/2010, οι οποίες θα αναλυθούν στη συνέχεια.
Οι υποχρεωτικές συγχωνεύσεις των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των
επιχειρήσεων αφορούν όλους τους δήμους που αναφέρονται στο άρθρο 1 του νόμου
αυτού, δηλαδή τόσο αυτούς που προέρχονται από συνένωση δήμων ή και κοινοτήτων
που καταργούνται όσο και εκείνους στους οποίους δεν επέρχεται καμία αλλαγή ως προς
τα διοικητικά τους όρια.
Επομένως, το δημοτικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και τις κατηγορίες
των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων που ανήκουν στο νέο
δήμο, καθώς και τις δραστηριότητες και τους σκοπούς που αυτά ασκούσαν, αποφασίζει
πώς θα κατανείμει τις δραστηριότητες και τους σκοπούς και επιλέγει σε ποιο νομικό
πρόσωπο ή επιχείρηση θα αποδοθεί η άσκηση αυτών, με γνώμονα τον εξορθολογισμό
των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και
των κατοίκων.
Στον Δήμο Τρίπολης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και με στόχο την αναβάθμιση
των προσφερομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες, λειτουργεί ένα Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου και η Κοινωφελής Επιχείρηση (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου).
Επίσης, λειτουργούν δύο Σχολικές Επιτροπής (με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ). Στις παρακάτω
ενότητες παρουσιάζονται τα Νομικά αυτά πρόσωπα καθώς και η οργάνωση, η λειτουργία
τους.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 87/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρίπολης,
όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 966/ΤΕΥΧΟΣ Β’/25-05-2011 αποφασίστηκε η
συγχώνευση των υφιστάμενων Νομικών Προσώπων του Δήμου Τρίπολης και η σύσταση
ενός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ», το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του Ν.
3463/2006.
Τα Νομικά Πρόσωπα που συγχωνεύονται απεικονίζονται παρακάτω:

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ

ΝΈΟ Ν.Π.Δ.Δ

Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης

ΝΟΜΙΚΟ
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Πνευματικό Κέντρο Καμαρίου
Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας Τεγέας
Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεβιδίου
Μουσείου Παπαναστασίου
Πνευματικό Κέντρο Ριζών
ΚΑΠΗ Τεγέας
Παιδικός Σταθμός Λεβιδιού - Κανδήλας
Παιδικός Σταθμός Αλέας
Δημοτική Βιβλιοθήκη Παρθενίου
Κοινοτική Βιβλιοθήκη Αλέας
Πνευματικό Κέντρο Αλέας
ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Πνευματικό Κέντρο Δεμιρίου
Δημοτικό Κοιμητήριο Τρίπολης
Πνευματικός
Βαλτετσίου

Πολιτιστικός

Οργανισμός

Ε.Α.Κ. Τρίπολης
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Τρίπολης
ΚΑΠΗ Τρίπολης
Σκοπευτήριο Δήμου Τρίπολης
Αθλητικός Οργανισμός Βαλτετσίου
ΚΑΠΗ Βαλτετσίου
Φιλαρμονική Τριπόλεως
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Τρίπολης
Δημοτική Πρόνοια

Το νέο Νομικό Πρόσωπο, το οποίο έχει ως έδρα την πόλη της Τρίπολης, έχει ως κύριους
σκοπούς, σύμφωνα με το καταστατικό του, τους εξής:
•

Την πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη των κατοίκων του Δήμου
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•

Την ικανοποίηση των αναγκών στον τομέα του αθλητισμού, τον συντονισμό των
αθλητικών δραστηριοτήτων, τη διοργάνωση κάθε μορφής αθλητικών
πνευματικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, τη συγκρότηση και
ανάπτυξη Αθλητικών Τμημάτων, τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων,
διαλέξεων στον τομέα αθλητικού, κοινωνικού και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος.

•

Την διοίκηση, διαχείριση και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του
Δήμου

•

Την οργάνωση Δημοτικής Βιβλιοθήκης και τη διατήρηση και αξιοποίηση των
προσωπικών αντικειμένων του Αλέξανδρου Παπαναστασίου

•

Την οργάνωση και λειτουργία Βιβλιοθήκης και συλλογής έργων του μεγάλου
συμπολίτη ποιητή Νίκου Γκάτσου και τη διάδοση του έργου του

•

Την πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη, με διοργάνωση πολιτιστικών,
εορταστικών, θρησκευτικών εκδηλώσεων προς διατήρηση ηθών, εθίμων και
τοπικών παραδόσεων

•

Την παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα

•

Την παροχή ενιαίας προσχολικής αγωγής και η υποστήριξη και βοήθεια στα παιδιά
να αναπτυχθούν ολόπλευρα σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά,
καθώς και την ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούνται

•

Τη λειτουργία μουσικών, θεατρικών, χορευτικών τμημάτων για την εκμάθηση της
ελληνικής μουσικής, χορού, φωτογραφίας, θεάτρου ως και τη λειτουργία
κινηματογραφικής λέσχης

•

Τη διατήρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής

•

Την οργάνωση τμήματος πληροφορικής

•

Την ενασχόληση και προσπάθεια επίλυσης θεμάτων που αφορούν την γεωργία,
κτηνοτροφία, δενδροκομία, αμπελουργία και μελισσοκομία

•

Την προώθηση δημοσίων σχέσεων με όλους τους φορείς και την διαδημοτική
συνεργασία σε θέματα πολιτιστικού, κοινωνικού, θρησκευτικού, ψυχαγωγικού και
επιστημονικού ενδιαφέροντος

•

Την κοινωνική μέριμνα και την εξασφάλιση ανεκτού βιοτικού επιπέδου στους
πολίτες

•

Την δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία του δημοτικού κοιμητηρίου του Δήμου
Τρίπολης

Επίσης, με τις υπ’ αριθμ. 88/2011 και 89/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Τρίπολης, όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 966/ΤΕΥΧΟΣ Β’/25-05-2011,
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αποφασίστηκε αντίστοιχα η συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Τρίπολης σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και η συγχώνευση των
Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», τα οποία
επίσης διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.
Οι Σχολικές Επιτροπές που συγχωνεύονται απεικονίζονται ως εξής:
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ
Σχολική Επιτροπή 1ου Ν/Γ Τριπόλεως

ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σχολική Επιτροπή 2ου Ν/Γ Τριπόλεως
Σχολική Επιτροπή 4ου Ν/Γ Τριπόλεως
Σχολική Επιτροπή 6ου Ν/Γ Τριπόλεως
Σχολική Επιτροπή 8ου Ν/Γ Τριπόλεως
Σχολική Επιτροπή 9ου Ν/Γ Τριπόλεως
Σχολική Επιτροπή 10ου Ν/Γ Τριπόλεως
Σχολική Επιτροπή 13ου Ν/Γ Τριπόλεως
Σχολική Επιτροπή 14ου Ν/Γ Τριπόλεως
Σχολική Επιτροπή 15ου Ν/Γ Τριπόλεως
Σχολική Επιτροπή 1ου Δ.Σ. - 12ου Ν/Γ Τριπόλεως
Σχολική Επιτροπή 2ου Δ.Σ. Τριπόλεως
Σχολική Επιτροπή 3ου Δ.Σ. - 7ου Ν/Γ Τριπόλεως
Σχολική Επιτροπή 5ου Δ.Σ. - 5ου Ν/Γ Τριπόλεως
Σχολική Επιτροπή 4ου Δ.Σ. Τριπόλεως
Σχολική Επιτροπή 6ου Δ.Σ. - 11ου Ν/Γ Τριπόλεως
Σχολική Επιτροπή 7ου Δ.Σ. Τριπόλεως
Σχολική Επιτροπή 8ου Δ.Σ. Τριπόλεως
Σχολική Επιτροπή 9ου Δ.Σ. Τριπόλεως
Σχολική Επιτροπή 10ου Δ.Σ. - 3ου Ν/Γ Τριπόλεως
Σχολική Επιτροπή
Τριπόλεως

11ου

Δ.Σ.

-

12ου
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Σχολική Επιτροπή Ειδικού Δ.Σ. - Ειδικού Ν/Γ
Τριπόλεως
Σχολική Επιτροπή Δ.Σ. - Ν/Γ Σταδίου Τεγέας
Σχολική Επιτροπή Δ.Σ. Ριζών Τεγέας
Σχολική Επιτροπή Δ.Σ. - Ν/Γ Νεστάνης Μαντινείας
Σχολική Επιτροπή Δ.Σ. - Ν/Γ Βλαχοκερασιάς
Σκιρίτιδας
Σχολική Επιτροπή
Σκιρίτιδας

Δ.Σ.

-

Ν/Γ

Βουρβούρων

Σχολική Επιτροπή Δ.Σ. Λεβιδίου
Σχολική Επιτροπή Ν/Γ Λεβιδίου
Σχολική Επιτροπή Δ.Σ. - Ν/Γ Κανδήλας Λεβιδίου
Σχολική Επιτροπή Δ.Σ. - Ν/Γ Δάρα Λεβιδίου
Σχολική Επιτροπή Ν/Γ Ασέας Βαλτετσίου
Σχολική Επιτροπή Δ.Σ. Πάπαρι Βαλτετσίου

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ
ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου - 1ου
Λυκείου Τριπόλεως

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου - 2ου
Λυκείου Τριπόλεως
Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου - 3ου
Λυκείου Τριπόλεως
Σχολική
Επιτροπή
Γυμνασίου Τριπόλεως

Πειραματικού

Σχολική Επιτροπή 1ου-2ου-3ου ΕΠΑΛ
Τριπόλεως
Σχολική Επιτροπή 4ου Ενιαίου Λυκείου
Τριπόλεως
Σχολική Επιτροπή Μουσικού Σχολείου
Τριπόλεως
Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Τεγέας
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Σχολική Επιτροπή Λυκείου Τεγέας
Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Νεστάνης
Μαντινείας
Σχολική Επιτροπή ΕΕΕΕΚ Σχολείου Κάψα
Μαντινείας
Σχολική
Επιτροπή
Βλαχοκερασιάς Σκιρίτιδας

Γυμνασίου

Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Λεβιδίου
Σχολική Επιτροπή Λυκείου Λεβιδίου

Έργο των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Δήμου Τρίπολης είναι η διαχείριση των πιστώσεων, που τους διατίθενται για την κάλυψη
των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης,
τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλωσίμων υλικών κλπ.), η εκτέλεση έργων για την
επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού
τους, η εισήγηση προς την αντίστοιχη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης αντίστοιχα για τον Εφοδιασμό από τον Ο.Σ.Κ. των αντίστοιχων σχολείων με
έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ. με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές
βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από τη ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών
κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη
της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 86/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρίπολης,
όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 967/ΤΕΥΧΟΣ Β’/25-05-2011 αποφασίστηκε η
συγχώνευση των υφιστάμενων Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων με την Επωνυμία:
«Κέντρο Καλλιτεχνικής Πράξης» Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Τρίπολης
Κοινωφελής Επιχείρηση Υποστήριξης Δήμου Τρίπολης
Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Μαντινείας
και η σύσταση επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Κ.Ε.ΔΗ.Τ», με τη μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, η οποία
διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η πόλη της Τρίπολης, ενώ έχει ως κύριους σκοπούς της
τους εξής:
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1. Την ανάληψη δραστηριοτήτων, που έχουν σχέση με την πολιτιστική, πολιτισμική,
τουριστική, επιστημονική ανάπτυξη, καθώς και τη διαχείριση και εκμετάλλευση
των χώρων του Δήμου Τρίπολης (θέατρα, αρχαιολογικοί χώροι κλπ.) για τη
διεξαγωγή διαφόρων εκδηλώσεων
2. Την ανάληψη δραστηριοτήτων που αφορούν την κοινωνική προστασία και
αλληλεγγύη, ειδικά σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες (Τρίτη ηλικία, ΑΜΕΑ κλπ.)
ή αλλοδαπών, καθώς επίσης και τη δημιουργία και λειτουργία
πάρκων
κυκλοφοριακής αγωγής, μουσείων, χώρων αναψυχής, περιαστικά άλση,
ποδηλατόδρομοι κλπ. Επίσης την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων
οικονομικής πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής (αναπτυξιακές
και περιβαλλοντικές μελέτες, εφαρμογή προγράμματος equal κλπ) και την
συμμετοχή στην εφαρμογή και υλοποίηση Ευρωπαϊκών και εθνικών
προγραμμάτων για την κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της
περιοχής.
3. Την αξιοποίηση, λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση του «Σπηλαίου
Κάψια», με την ίδρυση Βιοσπηλαιολογικού εργαστηρίου, οργάνωση συνεδρίων
και δημιουργία μουσείου στις εγκαταστάσεις του σπηλαίου με αρχαιολογικά
ευρήματα ασπό το σπήλαιο και τη γύρω περιοχή.
Επιδίωξη του Δήμου Τρίπολης, διαπιστώνοντας το καθεστώς που υπάρχει με τα σπήλαια
Κάψια από το Κ.Α.Σ., το οποίο προέβλεπε να υφίσταται ως επιχείρηση αποκλειστικού
σκοπού, είναι οι αρμοδιότητες που αφορούν την λειτουργία και αξιοποίηση των
σπηλαίων να περιέλθουν δυνάμει νομοθετικής ρύθμισης σε επιχείρηση με αυτούς
αποκλειστικά τους σκοπούς.

2.1.5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Η στελέχωση των Υπηρεσιών του Δήμου απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα. Στον
πίνακα εμφανίζονται οι Διευθύνσεις, όπως έχουν προβλεφθεί στο νέο Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Επειδή όμως δεν έχει ακόμα η τοποθέτηση του
προσωπικού σύμφωνα με το νέο ΟΕΥ, ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες αλλαγές, στο
άμεσο μέλλον, στα πιο πάνω δεδομένα.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης
Πληροφορικής

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,
Πλήθος ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα
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Σχέση
Εργασίας(
Οργανικές
θέσεις
μόνιμου
προσωπικού,
Προσωποπαγείς
θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές
Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)
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1

ΠΕ1 Διοικητικού

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

1

ΠΕ1Διοικητικού (Οικονομολόγων)

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

1

ΠΕ 7 Χημικών Μηχανικών

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

1

ΠΕ 10
Αγωγής)

3

ΔΕ Δημοσιογράφων

Καθηγητών

(Φυσικής Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού
ΙΔΑΧ

Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,
Πλήθος ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα

Σχέση
Εργασίας(
Οργανικές
θέσεις
μόνιμου
προσωπικού,
Προσωποπαγείς
θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές
Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)

3

ΠΕ9 Γεωπόνων

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

1

ΤΕ 13 Τεχν. Γεωπονίας

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

Ανθρώπινο Δυναμικό
Ανακύκλωσης

Διεύθυνσης

Περιβάλλοντος,

Πρασίνου,

Καθαριότητας

και

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,
Πλήθος ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα

Σχέση
Εργασίας(
Οργανικές
θέσεις
μόνιμου
προσωπικού,
Προσωποπαγείς
θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές
Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)

4

ΔΕ1Διοικητικού

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

1

ΤΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

1

ΔΕ 26 Μηχανοτεχνιτών Αυτ/των

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

5

ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων
Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού
Έργου

1

ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

10

ΔΕ 29 Οδηγών Αυτ/των

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

2

ΔΕ Τεχνικών (Οδηγών)

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

2

ΔΕ 35 Κηπουρών

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

2

ΥΕ 16 Εργατών
(Καθαριστριών
Κτηρίων)

3

ΥΕ 16 Προσωπικό Καθαριότητας
Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού
(Δημοτικών αφοδευτηρίων)

Καθαριότητας
Δημοτικών Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού
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1

ΥΕ 16 Προσωπικό Καθαριότητας
Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού
(Εργάτες Πάρκων)

11

ΥΕ 16 Προσωπικό Καθαριότητας
Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού
(Οδοκαθαριστών)

1

ΔΕ 1 Διοικητικού

Προσωποπαγείς
προσωπικού

θέσεις

μόνιμου

1

ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Προσωποπαγείς
Έργων
προσωπικού

θέσεις

μόνιμου

3

ΔΕ 29 Οδηγών

Προσωποπαγείς
προσωπικού

θέσεις

μόνιμου

3

ΥΕ 16 Προσωπικού Καθαριότητας
(Οδοκαθαριστών)

Προσωποπαγείς
προσωπικού

θέσεις

μόνιμου

1

ΥΕ 16 Προσωπικού Καθαριότητας
(Εργατών Πάρκων)

Προσωποπαγείς
προσωπικού

θέσεις

μόνιμου

1

ΥΕ 16 Προσωπικού Καθαριότητας
(Εργατών γενικά)

Προσωποπαγείς
προσωπικού

θέσεις

μόνιμου

1

ΥΕ 16 Προσωπικού Καθαριότητας
(Καθαριστριών Δημοτικών κτιρίων)

Προσωποπαγείς
προσωπικού

θέσεις

μόνιμου

1

ΠΕ Δασολόγων

ΙΔΑΧ

1

ΥΕ 16 Οδοκαθαριστών

ΙΔΑΧ

1

ΔΕ 29 Οδηγών αυτ/των

ΙΔΑΧ

22

ΥΕ Καθαριστών – Καθαριστριών

ΙΔΑΧ Πλήρους Απασχόλησης

12

ΥΕ Καθαριστών - Καθαριστριών

ΙΔΑΧ Μερικής Απασχόλησης

4

ΥΕ 16 Εργατών Πάρκων

ΙΔΟΧ

6

1

ΥΕ 16 Προσωπικού Καθαριότητας

ΙΔΟΧ

( οδοκαθαριστών)
ΥΕ 16 Προσωπικού Καθαριότητας

ΙΔΟΧ

( Εργατών γενικά)

Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
Πλήθος Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,
ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα
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Σχέση
Εργασίας(
Οργανικές
θέσεις
μόνιμου
προσωπικού,
Προσωποπαγείς
θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές
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Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)
1

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

1

ΤΕ 17Διοικητικού – Οικονομικού

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

1

ΔΕ 1 Διοικητικού

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

1

ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

1

ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΙΔΑΧ

Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,
Πλήθος ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα

Σχέση
Εργασίας(
Οργανικές
θέσεις
μόνιμου
προσωπικού,
Προσωποπαγείς
θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές
Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)

5

ΠΕ 1 Διοικητικού

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

1

ΠΕ 1 Διοικητικού (Κοινωνιολόγων)

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

2

ΤΕ 2 Κοινωνικών Λειτουργών

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

1

ΤΕ 17 Διοικητικού – Λογιστικού

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

2

ΤΕ 22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

15

ΔΕ 1 Διοικητικού

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

1

ΔΕ 38 Προσωπικού Η/Υ

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

1

ΥΕ 1 Κλητήρων

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

1

ΥΕ 16 Εργατών
(Καθαριστριών
κτηρίων)

Καθαριότητας
Δημοτικών Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

1

Προσωπικό
(Οδοκαθαριστών)

Καθαριότητας

2

ΔΕ 1 Διοικητικού

Προσωποπαγείς
προσωπικού

2

ΔΕ Δημοσιογράφων

ΙΔΑΧ

4

ΔΕ Διοικητικού

ΙΔΑΧ

9

ΔΕ Σχολικών Φυλάκων

ΙΔΑΧ

2

ΔΕ Τεχνιτών – Ραδιοηχοληπτών

ΙΔΑΧ

1

ΔΕ Χειριστών Η/Υ

ΙΔΑΧ
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1

ΠΕ Διοικητικού

ΙΔΑΧ

Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,
Πλήθος ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα

Σχέση
Εργασίας(
Οργανικές
θέσεις
μόνιμου
προσωπικού,
Προσωποπαγείς
θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές
Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)

6

ΠΕ 1 Διοικητικού (Οικονομολόγων)

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

3

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

1

ΠΕ 1 Οικονομολόγων

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

3

ΤΕ 17 Διοικητικού – Λογιστικού

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

7

ΔΕ 1 Διοικητικού

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΔΕ 14 Ελεγκτών Εσόδων – Εξόδων
ΟΤΑ

Προσωποπαγείς
προσωπικού

θέσεις

μόνιμου

2

θέσεις

μόνιμου

ΔΕ 1 Εισπρακτόρων Εσόδων ΟΤΑ

Προσωποπαγείς
προσωπικού

θέσεις

μόνιμου

2

ΔΕ 1 Διοικητικού

Προσωποπαγείς
προσωπικού

1

ΔΕ Διοικητικού

ΙΔΑΧ

1

YE 16 Κλητήρων - θυρωρών

ΙΔΟΧ

1

Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,
Πλήθος ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα

Σχέση
Εργασίας(
Οργανικές
θέσεις
μόνιμου
προσωπικού,
Προσωποπαγείς
θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές
Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)

5

ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

4

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

1

ΠΕ 4 Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

2

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

2

ΠΕ 5 Μηχανολόγων Μηχανικών

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

4

ΠΕ 6 Τοπογράφων Μηχανικών

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

1

ΠΕ
(Αγρονόμων

–

Μηχανικών Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού
Τοπογράφων
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Μηχανικών)
1

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

2

ΤΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

4

ΤΕ 4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

1

ΤΕ 5Τοπογράφων Μηχανικών

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

1

ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

3

ΤΕ Μηχανικών

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

2

ΤΕ Πολιτικών Δομικών ΈργωνΜηχανικών

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

1

ΤΕ Πολιτικών Έργων Υποδομής

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

2

ΔΕ Τεχν. Εργοδηγών

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

1

ΔΕ 6 Σχεδιαστών

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

8

ΔΕ30 Τεχνιτών

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

1

ΔΕ 1 Διοικητικού

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

1

ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

1

ΔΕ Δακτυλογράφων Στενογράφων

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

1

ΔΕ Δομικών Έργων (Εργοδηγών)

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

2

ΥΕ 16 Προσωπικό Καθαριότητας
Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού
(Εργατών γενικά)

3

ΔΕ30 Τεχνιτών

Προσωποπαγείς
προσωπικού

θέσεις

μόνιμου

2

ΤΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων

Προσωποπαγείς
προσωπικού

θέσεις

μόνιμου

1

ΤΕ Εργοδηγών

Προσωποπαγείς
προσωπικού

θέσεις

μόνιμου

1

ΥΕ 16 Προσωπικό Καθαριότητας Προσωποπαγείς
(Εργατών γενικά)
προσωπικού

θέσεις

μόνιμου

Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,
Πλήθος ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα
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Σχέση
Εργασίας(
Οργανικές
θέσεις
μόνιμου
προσωπικού,
Προσωποπαγείς
θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές
Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)
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2

ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

2

ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

5

ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

1

ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας

Αποσπασμένος στην υπηρεσία μας

Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,
Πλήθος ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα

Σχέση
Εργασίας(
Οργανικές
θέσεις
μόνιμου
προσωπικού,
Προσωποπαγείς
θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές
Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)

8

ΠΕ Διεκπεραίωσης
Πολιτών (ΚΕΠ)

Υποθέσεων

6

ΤΕ Διεκπεραίωσης
Πολιτών (ΚΕΠ)

Υποθέσεων

4

ΔΕ Διεκπεραίωσης
Πολιτών (ΚΕΠ)

Υποθέσεων

1

ΤΕ 17 Διοικητικού - Λογιστικού

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

1

ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

1

ΔΕ 1 Διοικητικού

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού
Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού
Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

Ανθρώπινο Δυναμικό
Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών
στα Γραφεία Διοικητικών και
Οικονομικών θεμάτων και συντήρησης Υποδομών που λειτουργούν σε όλες τις Δημοτικές
Ενότητες.
1

ΤΕ 13 Τεχν. Γεωπονίας

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

16

ΔΕ 1 Διοικητικού

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

1

ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού
Έργων

1

ΔΕ 30 Τεχνιτών (Υδραυλικών)

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

4

ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

1

ΔΕ 14 Ελεγκτών Εσόδων Εξόδων
ΟΤΑ

Προσωποπαγείς
προσωπικού

θέσεις

μόνιμου

1

ΔΕ 1 Διοικητικού

Προσωποπαγείς
προσωπικού

θέσεις

μόνιμου

1

ΔΕ 1 Διοικητικού

ΙΔΑΧ
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Ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων και των νέων οργανικών θέσεων, οι οποίες
προβλέπονται από τον νέο ΟΕΥ, ανά κατηγορία εκπαίδευσης έχει ως εξής:

Α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
υφιστάμενων
προβλεπόμενων
ΘΕΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤ
ΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΡΙΘΜΟ
Σ
ΘΕΣΕΩΝ
ΝΕΟΥ
ΟΕΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΝΕΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ 1 Διοικητικού

7

6

8

2

ΠΕ 1 Διοικητικού
(Κοινωνιολόγων)

1

1

1

0

ΠΕ 1 Διοικητικού
(Οικονομολόγων)

7

7

7

0

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

5

3

5

2

ΠΕ 1 Οικονομολόγων

1

1

1

0

ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού

4

0

4

4

ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών

10

5

10

5

ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών
Μηχανικών)

1

1

1

0

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

4

4

4

0

ΠΕ 4 Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών

2

1

3

2

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

2

2

2

0

ΠΕ 5 Μηχανολόγων
Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών, Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

7

2

7

5

ΠΕ 6 Τοπογράφων
Μηχανικών

5

4

5

1

ΠΕ Μηχανικών (Αγρονόμων
Τοπογράφων-Μηχανικών)

1

1

1

0

ΠΕ 7 Χημικών Μηχανικών

1

1

2

1

ΠΕ Χημείας

0

0

1

1
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ΠΕ Μηχανικών
Περιβάλλοντος

2

0

2

2

ΠΕ Γεωλόγων

0

0

1

1

ΠΕ 9 Γεωπόνων

6

3

6

3

ΠΕ 10 Καθηγητών

1

1

3

2

ΠΕ 11 Πληροφορικής (α)
Επιστήμης των υπολογιστών,
(β) μηχανικών Η/Υ

1

0

2

2

ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας

2

2

3

1

ΠΕ Διεκπεραίωσης
Υποθέσεων πολιτών (ΚΕΠ)

8

8

9

1

ΠΕ Δασολόγων

1

0

2

2

ΠΕ (επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.)

1

0

1

1

ΠΕ Αστικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξης

1

0

1

1

ΠΕ Ιατρών

0

0

2

2

ΠΕ Αρχαιολογίας

1

0

2

2

ΠΕ Κτηνιάτρων

0

0

2

2

ΣΥΝΟΛΟ:

82

53

98

45

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤ
ΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΡΙΘΜΟ
Σ
ΘΕΣΕΩΝ
ΝΕΟΥ
ΟΕΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΝΕΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ

Β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

ΑΡΙΘΜΟΣ
υφιστάμενων
προβλεπόμενων
ΘΕΣΕΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ

ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων

1

0

2

2

ΤΕ 2 Κοινωνικών Λειτουργών

3

2

4

2

ΤΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών

10

3

10

7

8

4

8

4

ΤΕ

4

Μηχανολόγων

ή
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Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΤΕ
Μηχανικών

Μηχανολόγων

ΤΕ
5
Μηχανικών

Τοπογράφων

1

1

1

0

5

1

5

4

ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών

1

1

1

0

ΤΕ Μηχανικών

3

3

3

0

2

2

2

0

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

2

2

ΤΕ 13 Τεχν. Γεωπονίας

5

2

5

3

ΤΕ 17 Διοικητικού Λογιστικού

10

5

10

5

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

0

ΤΕ 19 Πληροφορικής (α)
Πληροφορικής
,
(β)
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών
Συστημάτων

2

0

2

2

ΤΕ 22 Διοίκησης Μονάδων
Τοπικής Αυτοδιοίκησης

8

2

8

6

ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας

5

2

5

3

ΤΕ
Διεκπεραίωσης
Υποθέσεων πολιτών (ΚΕΠ)

6

6

6

0

ΤΕ Νοσηλευτικής

2

0

2

2

ΤΕ Εμπορίας και Διαφήμισης

1

0

1

1

ΤΕ
Πολιτικών
Έργων-Μηχανικών
ΤΕ
Πολιτικών
Υποδομής
ΤΕ
Περιβάλλοντος
ΤΕ
Εποπτών
Υγείας

Δομικών
Έργων

Τεχνολογίας
Δημόσιας

ΤΕ
17
Διοικητικών
Λογιστών (Λογιστών)
ΤΕ
17
Οικονομικού

-

Διοικητικού
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ΤΕ Γραφικών τεχνών
καλλιτεχνικών σπουδών

και

2

0

2

2

1

0

1

1

ΤΕ Τεχνολογίας Δασοπονίας

0

0

2

2

ΤΕ
Επισκεπτών/
Επισκεπτριών Υγείας

0

0

1

1

ΣΥΝΟΛΟ:

82

37

88

51

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤ
ΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΡΙΘΜΟ
Σ
ΘΕΣΕΩΝ
ΝΕΟΥ
ΟΕΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΝΕΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ

ΤΕ
Επιχειρήσεων

Τουριστικών

Γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΑΡΙΘΜΟΣ
υφιστάμενων
προβλεπόμενων
ΘΕΣΕΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΕ 1 Διοικητικού

69

46

61

15

ΔΕ Διοικητικού Γραμματέων

2

0

2

2

ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

4

3

4

1

ΔΕ
Δακτυλογράφων
Στενογράφων

1

1

1

0

ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας

2

0

2

2

ΔΕ Δομικών έργων

4

0

4

4

1

1

1

0

ΔΕ Τεχνικών (Εργοδηγών)

2

2

2

0

ΔΕ 6 Σχεδιαστών

4

1

4

3

ΔΕ Τεχνικών Σχεδιαστών

1

1

1

0

ΔΕ
Δομικών
(Εργοδηγών)

έργων
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ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων

5

1

5

4

ΔΕ
26
Μηχανοτεχνιτών
Αυτοκινήτων

2

1

2

1

ΔΕ
Ηλεκτροτεχνιτών
Αυτοκινήτων

2

0

2

2

ΔΕ
28
Χειριστών
Μηχανημάτων Έργων

10

6

15

9

ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων

29

11

24

13

ΔΕ Τεχνικών (Οδηγών)

3

2

3

1

ΔΕ 30 Τεχνιτών

10

3

10

7

ΔΕ
30
Τεχνιτών
(Ελαιοχρωματιστών)

1

1

1

0

ΔΕ 30 Τεχνιτών (Ξυλοτύπου
Σκυροδέματος)

2

2

2

0

ΔΕ 30 Τεχνιτών (Ξυλουργών)

1

1

1

0

ΔΕ
30
(Σιδηρουργών)

Τεχνιτών

1

1

1

0

ΔΕ
30
( Υδραυλικών)

Τεχνιτών

1

1

1

0

ΔΕ 35 Δενδροκηπουρών δενδροκόμων - κηπουρών ανθοκόμων

2

2

2

0

ΔΕ 38 Προσωπικού Η/Υ

7

1

7

6

ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας

22

6

22

16

ΔΕ
Διεκπεραίωσης
Υποθέσεων πολιτών (ΚΕΠ)

4

4

4

0

ΔΕ τομέα Μηχανολογικού

1

1

1

0

ΔΕ
Ειδικού
Μηχανογραφημένου
λογιστηρίου

1

0

1

1

ΔΕ Τεχνικού Προσωπικού

0

0

1

1

ΔΕ
Ειδικού
Διαχείρισης
τουριστικών εκδηλώσεων

1

0

0

0

201

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Τρίπολης

ΔΕ
Εποπτών
σχολικών κτιρίων

φυλάκων

ΣΥΝΟΛΟ:

22

0

10

10

217

99

197

98

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤ
ΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΡΙΘΜΟ
Σ
ΘΕΣΕΩΝ
ΝΕΟΥ
ΟΕΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΝΕΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ

Δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης:

ΑΡΙΘΜΟΣ
υφιστάμενων
προβλεπόμενων
ΘΕΣΕΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ

ΥΕ 1 Κλητήρων - θυρωρών γενικών καθηκόντων

7

1

7

6

ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας

1

0

1

1

ΥΕ Δασοφυλάκων

2

0

2

2

ΥΕ Οικογενειακών βοηθών

2

0

2

2

ΥΕ
16
Καθαριότητας

Εργατών

15

4

15

11

ΥΕ
16
Καθαριότητας
γενικά)

Προσωπικού
(Εργατών

7

2

10

8

ΥΕ
16
Εργατών
Καθαριότητας (ΚαθαριστώνΚαθαριστριών
Δημοτικών
κτιρίων)

8

3

8

5

ΥΕ
16
Προσωπικού
Καθαριότητας
(Δημοτικών
Αφοδευτηρίων)

5

3

5

2

ΥΕ
16
Καθαριότητας
Πάρκων)

10

1

10

9

ΥΕ
16
Προσωπικού
Καθαριότητας
(Οδοκαθαριστών)

28

12

28

16

ΣΥΝΟΛΟ:

85

26

88

62

Προσωπικού
(Εργάτες
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Προτείνονται συνολικά διακόσιες πενήντα έξι (256) νέες οργανικές θέσεις επιπλέον
προσωπικού σε σχέση με τον αριθμό των υπαλλήλων που τώρα υπηρετούν.
Η οικονομική δυνατότητα του Δήμου επιτρέπει τη δημιουργία αυτών των νέων θέσεων.
Αναλυτικότερα:
Στο Δήμο Τρίπολης σήμερα υπηρετούν σε οργανικές θέσεις διακόσιοι δέκα πέντε (215)
υπάλληλοι στις ακόλουθες κατηγορίες και κλάδους αντιστοίχως:

Κατηγορία ΠΕ πενήντα τρεις (53) θέσεις και δημιουργούνται σαράντα πέντε(45)
επιπλέον.
Σύνολο θέσεων ΠΕ: ενενήντα τρεις (98)
Κατηγορία ΤΕ τριάντα επτά (37) θέσεις και δημιουργούνται πενήντα μία (51) επιπλέον
Σύνολο θέσεων ΤΕ: ογδόντα οκτώ (88)
Κατηγορία ΔΕ ενενήντα εννέα (99) θέσεις και δημιουργούνται ενενήντα οκτώ (98)
επιπλέον
Σύνολο θέσεων ΔΕ: εκατόν ενενήντα επτά (197)
Κατηγορία ΥΕ είκοσι έξι (26) θέσεις και δημιουργούνται εξήντα δύο (62) επιπλέον.
Σύνολο θέσεων ΥΕ: ογδόντα οκτώ (88)

Γενικό σύνολο οργανικών θέσεων: Τετρακόσιες εβδομήντα μία (471)
Εφαρμόζοντας τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 , το κόστος
των νέων θέσεων έχει ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΝΕΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΕ

45

45 * 43.316 = 1.949.220

ΤΕ

51

51 * 41.314 = 2.107.014

ΔΕ

98

98 * 36.172 = 3.544.856

ΥΕ

62

62 * 31.408 = 1.947.296

ΣΥΝΟΛΟ:

9.548.386
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Ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερος ή ίσος του: 9.548.386 *2 = 19.096.772 €
Σύμφωνα με τα στοιχεία των απολογισμών των Δήμων που αποτελούν το νέο Δήμο
Τρίπολης το σύνολο των τακτικών εσόδων τους ετών 2009 και 2010 όλων είναι:
38.477.208,96 € και ο μέσος όρος αυτών 19.238.604,48 €
Συνεπώς το απαιτούμενο ποσό για τις νέες θέσεις είναι: 19.096.772 < 19.238.604,48 €

2.1.6 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Διαχειριστική Επάρκεια Τελικού Δικαιούχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της 4ης
Προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ 2007-2013)
Τα τελευταία χρόνια η Δημόσια Διοίκηση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βιώνει
ριζικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της. Η εφαρμογή μεθόδων που
μέχρι πριν λίγα χρόνια αποτελούσαν «εργαλεία» του ιδιωτικού τομέα κατ΄
αποκλειστικότητα, σήμερα χρησιμοποιούνται και στον δημόσιο τομέα. Τέτοια εργαλεία
είναι τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, μοντέλα αριστείας, συστήματα δεικτών,
επιχειρησιακά σχέδια, οργανωτικός και λειτουργικός ανασχεδιασμός, κ.α. Χαρακτηριστικά
δείγματα που αποδεικνύουν τα παραπάνω είναι ότι:
•

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (CAF/ΚΠΑ), το πρότυπο ειδικά για την βελτίωση
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Δημόσιο Τομέα αναπτύχθηκε
κατά τα πρότυπα του EFQM (European Foundation of Quality Management),
δηλαδή το πρότυπο της Επιχειρηματικής Αριστείας.

•

Ο Νόμος 3230/2004 εισάγει στη Δημόσια Διοίκηση όρους και έννοιες όπως
«Διοίκηση μέσω στόχων», «Μέτρηση Αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας»,
«Στρατηγική Διοίκηση», μία ορολογία η οποία πηγάζει από τα συστήματα
ποιότητας και τις πλέον «προχωρημένες» μεθόδους και τεχνικές του σύγχρονου
management.

Ο Δήμος Τρίπολης έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για την αξιοποίηση των πόρων που
προσφέρουν τα διαρθρωτικά ταμεία και έχει πιστοποιηθεί αναφορικά με τη Διαχειριστική
του Επάρκεια.

Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα
Το Κλαδικό Λογιστικό Πρόγραμμα, σύμφωνα με το ΠΔ 315/1999, όσον αφορά στη
Γενική Λογιστική εφαρμόζεται υποχρεωτικά από 1-1-2000 από τους Καποδιστριακούς
Δήμους και Κοινότητες με πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους, με βάση τα
αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής, ή με τακτικά έσοδα πάνω από 1.467.000
ευρώ. Όσον αφορά την Αναλυτική Λογιστική εφαρμόζεται υποχρεωτικά από 1-1-2001,
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από τους πρώην δήμους και κοινότητες με πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους ή με
έσοδα πάνω από 2.935.000 ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Τρίπολης εφαρμόζει διπλογραφικό λογιστικό σύστημα για την
τήρηση των οικονομικών καταστάσεων του και αυτών των Δημοτικών Επιχειρήσεων και
Νομικών του Προσώπων. Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν και οι λύσεις που δίνονται
για το Δήμο αφορούν:
 Στη σύνταξη και δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός και
Αποτελέσματα Χρήσεως) που επιτρέπει την απεικόνιση της πραγματικής
οικονομικής κατάστασης του Δήμου και δίνει την δυνατότητα σύγκρισης
δημοσιευμένων στοιχείων
 Στην άμεση, αξιόπιστη και ακριβή πληροφόρηση των οικονομικών στοιχείων και
μεγεθών του Δήμου. Η Δημοτική Αρχή είναι σε θέση να γνωρίζει:
•

Ανά πάσα στιγμή τα πάγια στοιχεία, τα δικαιώματα, τις απαιτήσεις και τις
υποχρεώσεις της.

•

Ανά μονάδα χρόνου τα αποτελέσματα που πέτυχε από τις οικονομικές της
δραστηριότητες

•

Ανά υπηρεσία το κόστος λειτουργίας της και το αποτέλεσμα που πέτυχε



Στο σωστό προγραμματισμό των πληρωμών και εισπράξεων για την υλοποίηση
των έργων



Στον καλύτερο δυνατό οικονομικό, διαχειριστικό και διοικητικό έλεγχο του Δήμου
και των Νομικών του Προσώπων εκ μέρους των οργάνων τους.

Τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα (Ο.Π.Σ.) που λειτουργούν στον δήμο
Τρίπολης και υποστηρίζουν τις διαδικασίες λειτουργίας του Δήμου είναι τα εξή:

Ο.Π.Σ.
ERGO XP PLUS

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

QPRIME ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
- ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΜΗΤΡΩΟ
ΠΑΓΙΩΝ (UNISYSTEMS)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
STAFF5 (UNISYSTEMS)
DIMOTIS
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

&

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ - ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ
ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ
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ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ (UNISYSTEMS)
GRAVEYARD (UNISYSTEMS)

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ (NOESIS
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ)
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

Ο διαδικτυακός τόπος του Δήμου Τρίπολης είναι www.tripolis.gr ενώ το έργο
«Διαδικτυακή Πύλη» του Δήμου προβλέπεται να λειτουργήσει εντός του 2012.
Στο νέο κτήριο που στεγάζει τις υπηρεσίες του Δήμου λειτουργεί Τοπικό Δίκτυο (LAN).

2.1.7 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΤΑ
Πριν την Διοικητική Μεταρρύθμιση που προήλθε με την εφαρμογή του Προγράμματος
Καλλικράτη, ο Δήμος Τρίπολης αποτελούσε τον μητροπολιτικό Δήμο του Νομού
Αρκαδίας. Γι’ αυτό το λόγο, το επίπεδο των διοικητικών και τεχνικών του Υπηρεσιών
ήταν υψηλότερο σε σχέση με μικρότερους Δήμους της ευρύτερης περιφέρειας.
Με τη συνένωση των Δήμων, στο πλαίσιο της διαδημοτικής συνεργασίας, αλλά και της
κάθετης συνεργασίας, ο Δήμος Τρίπολης έχει συνάψει προγραμματικές συμβάσεις
παροχής Διοικητικής Υποστήριξης σε θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και
Πρόνοιας με τους κάτωθι Δήμους:
 Δήμος Γορτυνίας
 Δήμος Νότιας Κυνουρίας
 Δήμος Μεγαλόπολης

Επιπροσθέτως, ο Δήμος Τρίπολης έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, για την παροχή,
από πλευράς του Δήμου, υποστήριξης της Διεύθυνσης Υδάτων και Χωροταξικού
Σχεδιασμού.
Τέλος, στο πλαίσιο των συνεργασιών, είναι σε εξέλιξη προγραμματική σύμβαση του
Δήμου Τρίπολης με την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τρίπολης
(ΔΕΥΑΤ), προϋπολογισμού 500.00,00 ευρώ, για την επισκευή και συντήρηση των
δικτύων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.
Ήδη, έχουν ξεκινήσει ενέργειες για σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτιστικής
ανάπτυξης με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για την ανασκαφική έρευνα στο
Αρχαίο Θέατρο του Ορχομενού, προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ.

2.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
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Οι νέοι Δήμοι που προέκυψαν με την εφαρμογή του προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»,
αποτελούν κυρίως προϊόν συνένωσης προηγούμενων δήμων. Οι Δήμοι αυτοί, οι οποίοι
προέρχονται από συνένωση άλλων δήμων, αφορούν το μεγαλύτερο μέρος και
ανέρχονται σε 238. Οι συνενώσεις ποικίλουν σε αριθμό δήμων που συνενώνονται από 2
στο ελάχιστο μέχρι 15 στο μέγιστο.
Οι Δήμοι του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ που προκύπτουν από συνένωση δεν αφορούν
«απορρόφηση» αλλά «συγχώνευση». Δηλαδή δημιουργείται ένα νέο νομικό πρόσωπο το
οποίο ενσωματώνει τους δήμους ή και τις υπηρεσίες της πρώην Νομαρχίας, που
συνενώνονται. Η συνένωση γίνεται με ημερομηνία 1.1.2011 και μετά από αυτήν την
ημερομηνία τα προηγούμενα νομικά πρόσωπα παύουν να υφίστανται. Αυτό σημαίνει ότι
πρέπει να διενεργηθεί «απογραφή» του νέου Δήμου με ημερομηνία 1.1.2011 και να
συνταχθεί ο «Ισολογισμός Έναρξης».
Σε ότι αφορά τη λογιστική πρακτική που ακολουθούνταν στους Δήμους και τις
Κοινότητες του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, αυτή δεν ήταν ενιαία. Με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ όλοι οι νέοι
δήμοι είναι υποχρεωμένοι στην εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος του ΠΔ
315/99. Με την απόφαση 74445/29.12.2010, ο Υπουργός Εσωτερικών Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προσδιόρισε το βασικό πλαίσιο διενέργειας των
απογραφών έναρξης όλων των κατηγοριών των δήμων του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, ορίζοντας
επιπλέον τη σύνθεση της Επιτροπής Απογραφής.
Το τελικό παραδοτέο της Επιτροπής Απογραφής με βάση την απόφαση 74445/10 είναι ο
«Ισολογισμός Έναρξης» του νέου Δήμου, που τεκμηριώνεται με αντίστοιχη καταχώριση
στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών του. Αυτό σημαίνει ότι τα μεγέθη της
απογραφής πρέπει να αποτιμηθούν και να εμφανιστούν σε λογαριασμούς γενικής
λογιστικής. Για τους Δήμους ισχύει ειδικό Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο (ΠΔ 315/99), το
οποίο εφαρμόζονταν πρακτικά από τους «μεγάλους» δήμους. Η λογιστική αποτύπωση
κατά συνέπεια της απογραφής έναρξης πρέπει να γίνει με βάση αυτό το λογιστικό
σχέδιο.
Στο Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο εκτός από τη δομή των λογαριασμών, περιλαμβάνονται και
οι κανόνες αποτίμησης των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού.
Κατά συνέπεια οι αποτιμήσεις που έγιναν εξετάζονται καταρχήν με βάση τις σχετικές
ρυθμίσεις του ΠΔ 315/99. Ορισμένοι από τους Δήμους / Κοινότητες του Καποδίστρια
που συνενώνονται, δεν εφάρμοζαν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, αλλά το «Δημόσιο
Λογιστικό» (απλογραφική μέθοδος). Σε αυτές τις περιπτώσεις η απογραφή και η
αποτίμηση, λόγω έλλειψης δεδομένων, διαφοροποιείται από τους δήμους που τηρούσαν
το διπλογραφικό σύστημα. Όταν για πρώτη φορά έγινε η εφαρμογή του ΠΔ 315/99 από
το Υπουργείο Εσωτερικών είχαν εκδοθεί σχετικές εγκύκλιοι και οδηγίες για τον τρόπο
διενέργειας της απογραφής και της αποτίμησης, ανάλογα με το είδος των στοιχείων που
απογράφονταν.
Αυτές οι εγκύκλιοι λήφθηκαν καταρχήν σαν «κριτήρια» για τα ζητήματα αποτίμησης των
δήμων που δεν εφάρμοζαν το διπλογραφικό σύστημα. Οι Δήμοι διέπονται από ένα
σύνθετο νομικό πλαίσιο (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων ), το οποίο ρυθμίζει ένα πλήθος
ζητημάτων της λειτουργίας τους. Είναι σε κάθε περίπτωση υποχρεωμένοι στην εφαρμογή
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του Δημόσιου Λογιστικού για τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό τους, επειδή είναι
ΝΠΔΔ. Υπάρχει τέλος ένα πλήθος διοικητικών αποφάσεων ή άλλων νομικών ρυθμίσεων,
που μπορεί να επιδρά σε ζητήματα λογιστικής φύσης.
Το αντικείμενο του ελέγχου συνοπτικά είναι «ο έλεγχος της απογραφής έναρξης του
Δήμου». Μία τέτοια πρόταση όμως δεν μπορεί να προσδιορίσει, με τρόπο που να είναι
κατανοητός στο χρήστη, σε τι ακριβώς συνίσταται αυτός ο έλεγχος. Η αναλυτική
επομένως περιγραφή του αντικειμένου είναι απαραίτητη προϋπόθεση και για λόγους
τύπου (πρότυπο 3000), αλλά και για λόγους ουσίας.

2.2.1 ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Όσον αφορά στην αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας ο Δήμος προσπαθεί να
αξιοποιήσει την δημοτική περιουσία κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα
παραχωρούνται δημοτικά κτίρια για πολιτιστικές χρήσεις, για τη στέγαση οργανισμών,
οργανώσεων και συλλόγων, για κοινωνικές δραστηριότητες αλλά και για κάθε είδους
άλλη δραστηριότητα με περιεχόμενο συλλογικό και κοινωνικό. Επιπλέον παραχωρούνται
δικαιώματα για χρήση γηπέδων και καταστημάτων («Μεγάλο Καφενείο» κ.α.) που
βρίσκονται σε κατάλληλες θέσεις, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν κατάλληλα και να
συμβάλουν στην τόνωση του τουρισμού και του Τριτογενούς τομέα. Η απογραφή των
παγίων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου Τρίπολης έπειτα από την συγχώνευση των
παλαιών δήμων περιλαμβάνει χιλιάδες εγγραφές που αφορούν κτίρια, εκτάσεις γης,
δρόμους, παιδικές χαρές, σχολεία, πλατείες, πηγές, πηγάδια και πολλά αλλά.

2.2.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΣΟΔΑ €
0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

2010

2009

2008

01

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

417,125

411.692

435.905

02

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

57.682

67.075

339.811

03

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

3.690.233

3.983.375

3.496.040

04

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.247.081

890.007

875.952

05

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

596.192

493.945

1.031.455
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06

ΕΣΟΔΑ
ΑΠΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

07

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΓΙΑ

10.795.76
1
356.867

13.675.40
6
77.169

11.162.594
165.358

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

17.160.94
1

19.898.66
9

1

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Ν–1

Ν–2

11

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

10.729

523

2.777

12

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.103.445

1.983.977

759.528

13

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ

4.456.328

8.165.578

7.211.269

14

ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

68.929

121.254

104.610

15

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ

388.580

560.538

677.431

16

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

125.220

178.059

193.446

ΓΙΑ

17.507.116

Ν–3

ΚΑΛΥΨΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

6.153.231

11.009.92
9

8.949.060

2

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
Ν–1

21

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ

498.333

456.201

514.040

22

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ

5.740

138.897

21.955

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)

504.073

595.098

535.995

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΠΟΕ
Ν–1

31

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

32

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΣΟΔΑ
ΚΑΤΆ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

Ν–2

Ν–2

Ν–3

Ν–3
1.500.000

ΑΠΟ
ΤΑ
336.756
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ

ΑΠΟ
336.756

216.615

1.745.506

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

41

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ

1.804.339

1.945.484

1.730.347

42

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

17.546

14.364

35.022

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

1.821.885

1.959.848

1.7656.369

5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
511 ΕΣΟΔΑ

Ν–1

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΑΠΟ

5

Ν–2

Ν–2

Ν–3

Ν–3

ΤΑΚΤΙΚΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ
512 ΕΣΟΔΑ
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

Ν–1

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

4.811.622

4.140.938

3.973.044

7.674.093

6.634.266

5.113.928

12.485.71
5

10.675.20
4

9.086.972

38.462.55
9

44.355.363

39.590.019

2009

ΔΑΠΑΝΕΣ €
6

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

2010

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

7.645.452

8.101.117

7.175.653

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

1.813.715

2.311.376

2.235.133

62

Παροχές τρίτων

2.142.935

1.843.901

1.660.600

63

Φόροι και τέλη

21.539

22.700

13.884

64

Λοιπά γενικά έξοδα

532.735

652.817

505.187

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσια
πίστης
370.838

565.931

580.824

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

547.893

448.720

599.320
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67

Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων
σε τρίτους παραχωρήσεις- παροχές επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις - δωρεές
3.575.445

4.487.804

4.194.485

68

Λοιπά έξοδα

8.628

51.985

30.594

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6 ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

16.732.574

18.542.16
6

7

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ν–1

Ν–2

71

Αγορές κτιρίων, τεχνικών
προμήθειες παγίων

έργων

16.866.472

Ν–3

και
766.486

2.393.432

538.603

10.082.55
7

6.790.560

6.684.911

73

Έργα

74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες
και ειδικές δαπάνες

286.704

335.550

867.267

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε
επιχειρήσεις)

207.347

700.000

332.545

11.343.09
4

10.219.54
2

Ν–1

Ν–2

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

,

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

81

Πληρωμές
οφειλών
οικονομικών ετών (ΠΟΕ)

82

Λοιπές Αποδόσεις

85

Προβλέψεις μη είσπραξης
υπολοίπων
βεβαιωθέντων
παρελθόντα οικονομικά έτη

91

ΚΑΙ
Ν–3

παρελθόντων
1.360.598
1.875.233

1.112.636

1.876.752

1.995.305

1.748.264

3.107.941

3.625.016

εισπρακτέων
κατά
τα

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

9

8.423.326

0.00
ΠΟΕ,
3.190.211

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Ν–1

Ν–2

Αποθεματικό

7.151.100

12.485.71
5

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

7.151.100

12.485.71
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5
38.462.59
9

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9)

44.355.36
3

39.590.019

2.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η ανάλυση SWOT αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο με το οποίο προσδιορίζονται
και στη συνέχεια καταγράφονται τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την
αξιολόγηση του Εσωτερικού και του Εξωτερικού περιβάλλοντος του υπό εξέταση
συστήματος. Με τη βοήθεια της ανάλυσης SWOT μπορούν να προσδιορισθούν και να
αξιοποιηθούν τα δυνατά σημεία και οι μελλοντικές ευκαιρίες, ενώ παράλληλα με
κατάλληλα διαρθρωτικά μέτρα και παρεμβάσεις να ξεπεραστούν τα μειονεκτήματα και να
διαχειρισθούν αποτελεσματικότερα οι απειλές.
Η ονομασία SWOT προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων:
Strengths (πλεονεκτήματα)
Weakness (αδυναμίες)
Opportunities (ευκαιρίες)
Threats (απειλές)
Κατά την ανάλυση SWOT μελετάμε τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα (Weaknesses)
σημεία μίας μονάδας / περιοχής / οργανισμού, καθώς και τις ευκαιρίες (Opportunities)
και απειλές (Threats) που υπάρχουν. Τα δυνατά και αδύνατα σημεία αφορούν το
εσωτερικό περιβάλλον της μονάδας / περιοχής / οργανισμού καθώς προκύπτουν από
τους εσωτερικούς πόρους που αυτή κατέχει (π.χ. ικανότητες προσωπικού και στελεχών,
ιδιότητες και χαρακτηριστικά της επιχείρησης, τεχνογνωσία, χρηματοοικονομική υγεία και
ικανότητα να ανταποκριθεί σε νέες επενδύσεις, κ.λπ.). Αντιθέτως οι ευκαιρίες και απειλές
αντανακλούν μεταβλητές του εξωτερικού περιβάλλοντος της μονάδας / περιοχής /
οργανισμού και τις οποίες θα πρέπει να εντοπίσει, να προσαρμοστεί ή και να
προσαρμόσει όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό (π. χ. είσοδος νέων ανταγωνιστών, ρυθμίσεις
στο νομικό περιβάλλον, δημιουργία / εμφάνιση νέων αγορών, κ. λπ.).
Η μήτρα SWOT περιέχει τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά στοιχεία.
Εσωτερικό
Περιβάλλον

Εξωτερικό
Περιβάλλον

Δυνατά Σημεία

Ευκαιρίες

Αδύνατα Σημεία

Απειλές
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Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που ανέδειξε η αξιολόγηση των
πρωτογενών στοιχείων για τη διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης στο εσωτερικό
περιβάλλον του Δήμου Τρίπολης. Η ανάλυση επικεντρώνεται στα δομικά, λειτουργικά,
οργανωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου
και των Νομικών Προσώπων του.
Η αξιολόγηση γίνεται για κάθε μία από τις παρακάτω ενότητες:
 Δραστηριότητες και Διαδικασίες
 Οργάνωση και Συνεργασίες
 Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή
 Οικονομικά
Θεματική Ενότητα: Δραστηριότητες και Διαδικασίες
Θέματα Εσωτερικής Προβλήματα & Περιορισμοί
Ανάπτυξης

Δυνατότητες & Ευκαιρίες

Δραστηριότητες
Εσωτερικές
γραφειοκρατικές
τεχνικών,
διαδικασίες / αδειοδοτήσεις /
πολεοδομικών
και εγκρίσεις των εμπλεκόμενων
περιβαλλοντικών
υπουργείων και υπηρεσιών στα
υπηρεσιών
έργα

Δυνατότητα βελτίωσης της
ποιότητας των παραγόμενων
έργων
μέσω
εισαγωγής
διαδικασιών
παρακολούθησης ποιότητας
και συστημάτων διαχείρισης
έργων

Το εύρος του αντικειμένου της
Τεχνικής Υπηρεσίας είναι μεγάλο
Υστέρηση της
τεχνολογιών

χρήσης

Χρονοβόρες
διαδικασίες
περιορισμός προσλήψεων

Άριστη συνεργασία με άλλες
νέων Υπηρεσίες του Δήμου
Δυνατότητες ενίσχυσης της
και πολιτικής
ανάπτυξης
ανθρωπίνων πόρων διαμέσου
του
ΕΠ
«Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2007-2013»
Συμμετοχή σε προγράμματα
και πρωτοβουλίες της Ε.Ε.

Δραστηριότητες
κοινωνικών
πολιτιστικών
υπηρεσιών

Έλλειψη
εξειδικευμένου Ενεργοποίηση του ρόλου της
και επιστημονικού προσωπικού
Δημοτικής
Κοινωφελούς
Επιχείρησης Τρίπολης
Περικοπές
υφιστάμενων
επιχορηγήσεων από κεντρικούς Ενεργοποίηση του ΝΠΔΔ του
φορείς ή καθυστερήσεις στη ροή Δήμου
των επιχορηγήσεων
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Μη επαρκής αξιοποίηση των Ενεργοποίηση του ρόλου
εθνικών
και
ευρωπαϊκών των Σχολικών Επιτροπών
κονδυλίων
Πρωτοβάθμιας
και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Πληθώρα
δραστηριοτήτων
που κινεί το ενδιαφέρον του
κοινού
και
μεγάλη
συμμετοχή των πολιτών στις
δράσεις

Δραστηριότητες
υπηρεσιών
οικονομικής
ανάπτυξης
απασχόλησης
Δραστηριότητες
οριζόντιων
υποστηρικτικών
υπηρεσιών

Ανάγκη
ανάπτυξης
υπηρεσιών
για
απασχόλησης
και

νέων Λειτουργία
Γραφείου
θέματα Απασχόλησης στο Δήμο

Μη αξιοποίηση των εθνικών και
ευρωπαϊκών κονδυλίων

Ανάγκη
καταπολέμησης
της
και γραφειοκρατίας με στόχο την
απλούστευση και επιτάχυνση
των διοικητικών διαδικασιών και
συναλλαγών με τους πολίτες

Δυνατότητα
καλύτερου
προγραμματισμού

Οι
αδυναμίες
στοχοθεσίας,
παρακολούθησης και μέτρησης
των
αποτελεσμάτων
και
αξιολόγησης της απόδοσης και
της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών
από
τους
οργανισμούς
της
Δημόσιας
Διοίκησης

Βελτίωση της υλικοτεχνικής
υποδομής
μέσω
συγχρηματοδοτούμενων
έργων

Βελτίωση
της
αποδοτικότητας
και
της
αποτελεσματικότητας
της
Έλλειψη
διαδικασιών Οικονομικής Υπηρεσίας και
παρακολούθησης
και της
Υπηρεσίας
αξιολόγησης της λειτουργίας των Προγραμματισμού του Δ.
υπηρεσιών
Τρίπολης

Έλλειψη προσωπικού
Έλλειψη χώρου και κατάλληλου
εξοπλισμού
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Διαδικασίες
διοίκησης

Ανάγκη
βελτίωσης
των
διαδικασιών προγραμματισμού,
παρακολούθησης
και
αξιολόγησης της λειτουργίας του
Δήμου

Δυνατότητα
αξιοποίησης
δεικτών
αποτελεσματικότητας
και
αποδοτικότητας
για
τη
βελτίωση της διοίκησης των
υπηρεσιών του Δήμου

Σαφέστερος
καθορισμός
αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων Ύπαρξη νέου Οργανισμού
ανάμεσα στις υπηρεσίες
Εσωτερικής Υπηρεσίας με
αποσαφήνιση
των
αρμοδιοτήτων και των ρόλων
των Τμημάτων / Γραφείων
του Δήμου
Δυνατότητα αξιοποίησης των
δράσεων του ΕΣΠΑ 20072013 που στοχεύουν στη
βελτίωση της διοικητικής
ικανότητας της δημόσιας
διοίκησης.
Προγράμματα / Ημερίδες
κατάρτισης - επιμόρφωσης
των αιρετών σε θέματα
οργάνωσης,
λειτουργίας,
νομικού πλαισίου των Ο.Τ.Α.
που προσφέρονται από το
Ινστιτούτο
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
και
την
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
Διαδικασίες
που
βελτιώνουν
της
σχέση του Δήμου με
την κοινωνία και τον
πολίτη

Ανάγκη
αύξησης
της
ανταπόκρισης των Τμημάτων /
Γραφείων του Δήμου Τρίπολης
στις ανάγκες των πολιτών

Δυνατότητες
ανάπτυξης
διαδικασιών
διαχείρισης
αιτημάτων και παράπονων
πολιτών και αξιολόγησης των
Τμημάτων / Γραφείων του
Δήμου Τρίπολης από τους
δημότες
Δυνατότητα
ανάπτυξης
εφαρμογής
για
την
ηλεκτρονική
υποβολή
αιτημάτων / παραπόνων
στην ιστοσελίδα του Δήμου
Τρίπολης
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Ενεργή
συμμετοχή
των
πολιτών στα κοινά του
Δήμου
μέσω
του
Προγράμματος Καλλικράτης
και τη συμμετοχή στις νέες
επιτροπές και τα Ν.Π.
Άμεση
πρόσβαση,
ενημέρωση
και
πληροφόρηση των πολιτών
για τις αποφάσεις των
Συμβουλίων Δημοτικών /
Τοπικών Κοινοτήτων, του
Δημοτικού Συμβουλίου και
των επιτροπών του Δήμου
μέσω της ανάρτησης στο
Πρόγραμμα Διαύγεια
Kρίσιμα ζητήματα
Ενίσχυση της στελέχωσης των Τμημάτων για την αποτελεσματικότερη
αποδοτικότερη διεκπεραίωση των εργασιών και την καλύτερη παροχή υπηρεσιών

και

Έλλειψη συντονισμού μεταξύ των Τμημάτων / Γραφείων του Δήμου Τρίπολης και του
προσωπικού του Δήμου
Ελλείψει επαρκούς αριθμού και εξειδικευμένου προσωπικού
Ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών
αξιολόγησης της λειτουργίας του Δήμου

προγραμματισμού,

παρακολούθησης

και

Θεματική Ενότητα: Οργάνωση και Συνεργασίες
Θέματα Εσωτερικής Προβλήματα & Περιορισμοί
Ανάπτυξης

Δυνατότητες & Ευκαιρίες

Δομές (όργανα και Ανάγκη αναδιοργάνωσης των
υπηρεσίες)
Νομικών Προσώπων του Δήμου
Τρίπολης

Η συγχώνευση (με βάση το
Πρόγραμμα
Καλλικράτης)
των Νομικών Προσώπων των
πρώην Δήμων
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Συστήματα
διαχείρισης
λειτουργίας

Δυνατότητα
εφαρμογής
συστημάτων διαχείρισης της
ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών (ISO)

και

Ύπαρξη πιστοποίησης της
διαχειριστικής επάρκειας του
Δήμου για την ανάληψη
συγχρηματοδοτούμενων
έργων από το ΕΣΠΑ 20072014
Συνεργασίες
και
Δικτύωση του Δήμου
με άλλους φορείς

Ενίσχυση της εξωστρέφειας
και
ανάπτυξη
στενής
συνεργασίας
με
τους
γειτονικούς Δήμους
Αξιοποίηση
τεχνολογιών για
και συνεργασίες

νέων
δικτύωση

Σημαντική τεχνογνωσία σε
θέματα
Διοικητικής
Υποστήριξης
Αξιοποίηση
Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων
για
των
ανάπτυξη συνεργασιών με
Δήμους τόσο του Ελλαδικού
όσο και του Ευρωπαϊκού
χώρου
Kρίσιμα ζητήματα
Ανάγκη αναδιοργάνωσης των Νομικών Προσώπων του Δήμου Τρίπολης
Ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανάπτυξη στενής συνεργασίας με τους γειτονικούς ΟΤΑ

Θεματική Ενότητα: Ανθρώπινο Δυναμικό και Υλικοτεχνική Υποδομή
Θέματα Εσωτερικής Προβλήματα & Περιορισμοί
Ανάπτυξης
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Ανθρώπινο δυναμικό

Ανάγκη
αναβάθμισης
των
γνώσεων και της ενημέρωσης επιμόρφωσης του ανθρώπινου
δυναμικού σε θέματα Διοίκησης,
νέας
νομοθεσίας,
νέων
κανονισμών και τεχνολογιών,
ευαισθητοποίησης στα σύγχρονα
προβλήματα

Αξιοποίηση
προγραμμάτων
επιμόρφωσης και κατάρτισης
του Προσωπικού
Σύγχρονη διοικητική δομή
που προβλέπεται από τον
ΟΕΥ

Ανάγκη αύξησης του αριθμού
του προσωπικού ΠΕ και ΤΕ με
σύγχρονες ειδικότητες, βάση
των προβλεπόμενων στον νέο
Ο.Ε.Υ. θέσεων
Ανάγκη
τοποθέτησης
των
υπαλλήλων, σύμφωνα με το νέο
οργανόγραμμα
και
πλήρης
στελέχωσης των Υπηρεσιών

Εξοπλισμός

Μέγιστη αξιοποίηση των
δυνατοτήτων που προσφέρει
ο υπάρχων Η/Μ εξοπλισμός
Αναβάθμιση του υπάρχοντος
εξοπλισμού
μέσω
συγχρηματοδοτούμενων
έργων

Μηχανοργάνωση
ΤΠΕ

/ Ανάγκη περαιτέρω αξιοποίησης
των Τ.Π.Ε για τη βελτίωση της
παραγωγικότητας

Αξιοποίηση του Σύζευξις

Δυνατότητα
εφαρμογής
προγράμματος Ηλεκτρονικής
Έλλειψη
υποχρεωτικού Διακυβέρνησης
προγράμματος εκπαίδευσης των
Ελαχιστοποίηση
χρηστών ΤΠΕ
τηλεφωνικών δαπανών με
Ελλιπής στελέχωση οργανικού χρήση VoIP τηλεφωνίας
προσωπικού ειδικότητας ΠΕ – ΤΕ
Ολοκλήρωση
σημαντικών
Πληροφορικής
έργων ΤΠΕ στο Δημόσιο
Χαμηλός βαθμός εξωστρέφειας Τομέα στο πλαίσιο του Γ’
των
πληροφοριακών ΚΠΣ (Σύζευξις, Δημοτολόγιο,
συστημάτων
e-procurement, Police on
Line κλπ.)
Ελλιπής αξιοποίηση δικτυακών
προϊόντων (π.χ. εκτυπωτών)
Ο
συνδυασμός
μεγάλων
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Ελάχιστες On-line υπηρεσίες

Κτιριακές
εγκαταστάσεις

επενδύσεων σε τομείς αιχμής
της ελληνικής οικονομίας
(ενέργεια,
τουρισμός,
αγροτοβιομηχανικός τομέας
κλπ.) θα οδηγήσει σε αύξηση
χρήσης ΤΠΕ

Ανάγκη
βελτίωσης
των Νέο Κτήριο
κτιριακών εγκαταστάσεων του
Δήμου
Ανάγκη για επέκταση των χώρων
εργασίας ορισμένων Τμημάτων /
Γραφείων του Δήμου

Kρίσιμα ζητήματα
Αναβάθμιση των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και συμμετοχή σε
προγράμματα επιμόρφωσης-ενημέρωσης
Αξιοποίηση ευρυζωνικών υποδομών και πιλοτικών/καινοτόμων εφαρμογών
Διασφάλιση της «τεχνολογικής ετοιμότητας» του Δήμου μακροπρόθεσμα
Ολοκλήρωση «ενιαίας» τεχνολογικής πλατφόρμας
εσωτερικής και εξωτερικής διαλειτουργικότητας

του

Δήμου

και

–

διασφάλιση

Αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών από το Δήμο προς τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις (σταδιακή μετάβαση στα επίπεδα 3 και 4)
Ανάγκη βελτίωσης των εσωτερικών λειτουργιών του Δήμου. Εισαγωγή συστήματος
ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων
Ανάγκη ανάπτυξης διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής των πολιτών
Βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου

Θεματική Ενότητα: Οικονομικά
Θέματα Εσωτερικής Προβλήματα & Περιορισμοί
Ανάπτυξης
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Έσοδα

Έλλειψη μηχανισμού είσπραξης
και μη βεβαίωσης εσόδων
Περιορισμένα έσοδα

Δαπάνες

Περιορισμένη
δυνατότητα Συγκράτηση
τεκμηρίωσης
και
τεχνικής, δαπανών
επιστημονικής επεξεργασίας των
προτάσεων που πρέπει να
υποβληθούν
σε
Κοινοτικά
προγράμματα και πρωτοβουλίες
για την απόκτηση πρόσθετων
πόρων

Δημοτική περιουσία

Ανάγκη
αξιοποίησης
της
περιουσίας του Δήμου Τρίπολης

λειτουργικών

Συμμετοχή ιδιωτών μέσω
έργων
Σ.Δ.Ι.Τ.
στην
αξιοποίηση της περιουσίας
του Δήμου

Kρίσιμα ζητήματα
Ανάγκη αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου Τρίπολης
Αξιοποίηση των επιχειρησιακών και τομεακών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
από πόρους της Ε.Ε. – Βέλτιστη απορρόφηση
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9. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT
Κατά την ανάλυση SWOT μελετώνται τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα (Weaknesses)
σημεία ενός οργανισμού ή μιας περιοχής, καθώς και οι ευκαιρίες (Opportunities) και οι
απειλές (Threats) που υπάρχουν. Τα δυνατά και αδύνατα σημεία αφορούν το εσωτερικό
περιβάλλον του οργανισμού καθώς προκύπτουν από τους εσωτερικούς πόρους που
αυτός κατέχει (π.χ. ικανότητες προσωπικού και στελεχών, ιδιότητες και χαρακτηριστικά,
τεχνογνωσία, χρηματοοικονομική υγεία και ικανότητα να ανταποκριθεί σε νέες
επενδύσεις, κλπ.). Αντιθέτως οι ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν μεταβλητές του
εξωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού τις οποίες ο οργανισμός θα πρέπει να
εντοπίσει, να προσαρμοστεί σε αυτές ή ακόμα και να τις προσαρμόσει όπου κάτι τέτοιο
είναι εφικτό (π.χ. είσοδος νέων ανταγωνιστών, ρυθμίσεις στο νομικό περιβάλλον,
δημιουργία ή/και εμφάνιση νέων αγορών, κλπ.).
Έχοντας αναλύσει το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου Τρίπολης, και
έχοντας επισημάνει τόσο την δυναμική και τις προοπτικές όσο και τις απειλές και τις
ελλείψεις, προχωρούμε σε μια συγκεντρωτική αποτίμηση των παραπάνω στοιχείο έτσι
ώστε να υπάρχει εύκολη κατηγοριοποίηση και πρόσβαση στα σημεία αυτά.

Strengths- Δυνατότητες

Weaknesses- Αδυναμίες

Σημαντικό αγροτικό, εμπορικό και
οικονομικό κέντρο του Νομού

Συσπείρωση του πληθυσμού στη ΔΕ
Τρίπολης

Διοικητικό κέντρο της Περιφέρειας
Πελοποννήσου

Έλλειψη αεροπορικής και θαλάσσιας
Πρόσβασης

Σταυροδρόμι όλων των οδικών αξόνων
της Περιφέρειας

Έλλειψη ανεπτυγμένου σιδηροδρομικού
ΔικτύουΑνενεργές
σιδηροδρομικές
γραμμές

Πλεονεκτική γεωγραφική θέση
Ύπαρξη Υδροβιότοπου «Λίμνη Τάκα»
και ορεινού όγκου του Μαινάλου,
Πάρνωνα και Αρτεμησίου
Ύπαρξη δασών, αλσών και αλσυλλίων
Μεσογειακό κλίμα
Ελάχιστα προβλήματα ρύπανσης
Ανεπτυγμένος μηχανισμός
ανακύκλωσης

Περιορισμένη οικονομική ανάπτυξη
Μειούμενη τουριστική κίνηση λόγω
έλλειψης αρχαιολογικών χώρων,
μνημείων και παραθαλλάσιων περιοχών
Αυξανόμενη συγκέντρωση νιτρικών
ιόντων στον υδροφόρο ορίζοντα
Ανάγκη επέκτασης δικτύου ύδρευσης
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Επαρκές δίκτυο ύδρευσης
Αύξηση πληθυσμού του Δήμου
Χαμηλός δείκτης γήρανσης και υψηλός
δείκτης νεανικότητας
Ύπαρξη Πανεπιστημιακού Ιδρύματος
Ικανοποιητικές υποδομές εκπαίδευσης
Παροχή υπηρεσιών ευρέως φάσματος
προς τον πολίτη, μέσω και της
αξιοποίησης των ΝΠΔΔ
Περιουσία και κληροδοτήματα του
Δήμου

Προβλήματα ανεργίας, κυρίως για τους
νέους και τις γυναίκες
Επιχειρηματικότητα βασισμένη στην
αυτοαπασχόληση
Έλλειψη αρδευτικού δικτύου
Έλλειψη επαρκών απορριμματοφόρων
Ανεπαρκές υφιστάμενο δίκτυο
Ηλεκτροφωτισμού
Κυκλοφοριακό πρόβλημα και έλλειψη
χώρων στάθμευσης

Έμπειρα στελέχη

Ελλιπής πολεοδομικός και οικιστικός
σχεδιασμός

Ύπαρξη συστήματος GIS

Ανυπαρξία υποδομών ΑΜΕΑ

Δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας
των παραγόμενων έργων μέσω
εισαγωγής διαδικασιών
παρακολούθησης ποιότητας και
συστημάτων διαχείρισης έργων

Ύπαρξη ανοργάνωτου καταυλισμού
Αθίγγανων

Άριστη συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες
του Δήμου

Ανάγκη δημιουργίας πεζοδρόμων

Δυνατότητες ενίσχυσης της πολιτικής
ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων
διαμέσου του ΕΠ «Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2007-2013»
Συμμετοχή σε προγράμματα και
πρωτοβουλίες της Ε.Ε.
Δυνατότητα αξιοποίησης δεικτών
αποτελεσματικότητας και
αποδοτικότητας για τη βελτίωση της
διοίκησης των υπηρεσιών του Δήμου
Ύπαρξη νέου Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας με αποσαφήνιση των
αρμοδιοτήτων και των ρόλων των
Τμημάτων / Γραφείων του Δήμου
Δυνατότητα αξιοποίησης των δράσεων

Έλλειψη αμιγώς βρεφικού σταθμού
Έλλειψη ποδηλατοδρόμων

Ανάγκη αναβάθμισης και βελτίωσης των
πεζοδρομίων
Έλλειψη ασφαλών αθλητικών υποδομών
Άναρχη διάταξη των οργανωμένων
χώρων στάθμευσης.
Υποτονικός Πρωτογενής Τομέας
Μεγάλος αριθμός ΝΠΔΔ του Δήμου,
ομοειδούς αντικειμένου, με αποτέλεσμα
Ελλείψεις στο προσωπικό
Συνολική έλλειψη υλικοτεχνικής
υποδομής και εξοπλισμού
Ύπαρξη συστήματος GIS μόνο στις
περιοχές εντός σχεδίου και σε πολύ
απλοϊκή μορφή
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του ΕΣΠΑ 2007-2013 που στοχεύουν
στη βελτίωση της διοικητικής
ικανότητας της δημόσιας διοίκησης.
Προγράμματα / Ημερίδες κατάρτισης επιμόρφωσης των αιρετών σε θέματα
οργάνωσης, λειτουργίας, νομικού
πλαισίου των Ο.Τ.Α. που προσφέρονται
από το Ινστιτούτο Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και την Ελληνική
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης
Δυνατότητα καλύτερου
προγραμματισμού

Ανάγκη τροποποίησης Εσωτερικού
Οργανισμού Υπηρεσίας
Δυσλειτουργίες στην διεκπεραίωση των
διαδικασιών,που καθιστούν την
αναδιοργάνωση επιτακτική ανάγκη
Έλλειψη διασυνεργατικότητας και
Διαλειτουργικότητας μεταξύ των
διευθύνσεων του Δήμου
Έλλειψη σωστής ροής πληροφοριών και
συνεργασιών μεταξύ των διευθύνσεων
του Δήμου
Ύπαρξη τμημάτων που υπολειτουργούν

Βελτίωση της αποδοτικότητας και της
αποτελεσματικότητας της Οικονομικής
Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας
Προγραμματισμού του Δ. Τρίπολης

Ανάγκη αύξησης της ανταπόκρισης των
Τμημάτων / Γραφείων του Δήμου
Τρίπολης στις ανάγκες των πολιτών

Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής
μέσω συγχρηματοδοτούμενων έργων

Ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών
προγραμματισμού, παρακολούθησης και
αξιολόγησης της λειτουργίας του Δήμου

Δυνατότητα αξιοποίησης δεικτών
αποτελεσματικότητας και
αποδοτικότητας για τη βελτίωση της
διοίκησης των υπηρεσιών του Δήμου

Σαφέστερος καθορισμός αρμοδιοτήτων
και υποχρεώσεων ανάμεσα στις
υπηρεσίες

Ύπαρξη νέου Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας με αποσαφήνιση των
αρμοδιοτήτων και των ρόλων των
Τμημάτων / Γραφείων του Δήμου

Ανάγκη καταπολέμησης της
γραφειοκρατίας με στόχο την
απλούστευση και επιτάχυνση των
διοικητικών διαδικασιών και συναλλαγών
με τους πολίτες

Δυνατότητα αξιοποίησης των δράσεων
του ΕΣΠΑ 2007-2013 που στοχεύουν
στη βελτίωση της διοικητικής
ικανότητας της δημόσιας διοίκησης.

Έλλειψη διαδικασιών παρακολούθησης
και αξιολόγησης της λειτουργίας των
υπηρεσιών

Προγράμματα / Ημερίδες κατάρτισης επιμόρφωσης των αιρετών σε θέματα
οργάνωσης, λειτουργίας, νομικού
πλαισίου των Ο.Τ.Α. που προσφέρονται
από το Ινστιτούτο Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και την Ελληνική
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης

Οι αδυναμίες στοχοθεσίας,
παρακολούθησης και μέτρησης των
αποτελεσμάτων και αξιολόγησης της
απόδοσης και της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών από τους
οργανισμούς της Δημόσιας Διοίκησης
Έλλειψη προσωπικού
Έλλειψη χώρου και κατάλληλου
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εξοπλισμού
Ανάγκη ανάπτυξης νέων υπηρεσιών για
θέματα απασχόλησης
Μη αξιοποίηση των εθνικών και
ευρωπαϊκών κονδυλίων
Έλλειψη εξειδικευμένου επιστημονικού
προσωπικού
Περικοπές υφιστάμενων επιχορηγήσεων
από κεντρικούς φορείς ή καθυστερήσεις
στη ροή των επιχορηγήσεων
Μη επαρκής αξιοποίηση των εθνικών και
ευρωπαϊκών κονδυλίων

Opportunities- Ευκαιρίες

Threats- Απειλές

Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της Προβληματικές αγροτικές καλλιέργειες
Πόλης
Ύπαρξη ΒΙ.ΠΕ κοντά στο κέντρο της
Περαιτέρω ανάπτυξη του Τριτογενούς πόλης
Τομέα και ανάδειξη της πόλης σε
εμπορικό και οικονομικό κέντρο της Εγκατάλειψη των μικρότερων ΔΕ του
Δήμου και μετεγκατάσταση των κατοίκων
ευρύτερης περιοχής
στη ΔΕ Τρίπολης ή/και προς μεγαλύτερα
Ύπαρξη ΒΙ.ΠΕ Τρίπολης
αστικά κέντρα
Ύπαρξη
υποδομής
αεροδρομίου στον Δήμο

στρατιωτικού Γήρανση πληθυσμού
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και φυσικές

Αξιοποίηση
του
χώρου
του
καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες,
στρατοπέδου εάν αυτό μετακινηθεί
κτλ)
Εγκαταστάσεις φυλακών στην πόλη της
Κίνδυνος εξαφάνισης λίμνης Τάκα
Τρίπολης
Ύπαρξη Πανεπιστημιακού Ιδρύματος

Αυξανόμενη συγκέντρωση νιτρικών
ιόντων στον υδροφόρο ορίζοντα

Καλές προοπτικές απασχόλησης – Νέες
Κίνδυνος υφαλμύρωσης του υδροφορέα
δυνατότητες
από την αύξηση των γεωτρήσεων
Δυναμικότητα Δήμου
Πιθανή αύξηση της ανεργίας
Αυξημένη πολιτιστική δραστηριότητα
Πιθανή αύξηση αριθμού άπορων
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Χαμηλός δείκτης γήρανσης

οικογενειών

Ενεργοποίηση
του
ρόλου
της Περιορισμένη ανάπτυξη εθελοντισμού σε
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θέματα κοινωνικής πρόνοιας και
Τρίπολης
προστασίας περιβάλλοντος
Ενεργοποίηση του ΝΠΔΔ του Δήμου

Υποτονικός Πρωτογενής Τομέας

Ενεργοποίηση του ρόλου των Σχολικών
Επιτροπών
Πρωτοβάθμιας
και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Πληθώρα δραστηριοτήτων που κινεί το
ενδιαφέρον του κοινού και μεγάλη
συμμετοχή των πολιτών στις δράσεις
Δυνατότητες ανάπτυξης διαδικασιών
διαχείρισης αιτημάτων και παράπονων
πολιτών
και
αξιολόγησης
των
Τμημάτων / Γραφείων του Δήμου
Τρίπολης από τους δημότες
Δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογής για
την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων /
παραπόνων στην ιστοσελίδα του Δήμου
Τρίπολης
Ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα
κοινά
του
Δήμου
μέσω
του
Προγράμματος Καλλικράτης και τη
συμμετοχή στις νέες επιτροπές και τα
Ν.Π.
Άμεση πρόσβαση, ενημέρωση και
πληροφόρηση των πολιτών για τις
αποφάσεις των Συμβουλίων Δημοτικών
/ Τοπικών Κοινοτήτων, του Δημοτικού
Συμβουλίου και των επιτροπών του
Δήμου μέσω της ανάρτησης στο
Πρόγραμμα Διαύγεια
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4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
4.1 Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ο Δήμος Τρίπολης, ως πρωτοβάθμιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ασκεί
αρμοδιότητες σε τοπικό επίπεδο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Η
δημοτική αρχή ρυθμίζει όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της
επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη
συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας,
συνεπικουρούμενη από τα Νομικά Πρόσωπα που συστήνει ή/ και συμμετέχει.

Η αποστολή του Δήμου Τρίπολης είναι:
«Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και
υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με
απώτερο σκοπό τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου
Τρίπολης».
Το όραμα του Δήμου αποτελεί τη συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής επιθυμητής
κατάστασης τόσο της περιοχής ευθύνης του όσο και του ίδιου του Δήμου ως Ο.Τ.Α., για
την περίοδο υπό εξέταση, την οποία θα επιδιώξει με την εφαρμογή της στρατηγικής που
θα επιλέξει και με την ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση. Στο πλαίσιο αυτό, το
όραμα του Δήμου Τρίπολης είναι:
«Ένας σύγχρονος και λειτουργικός Δήμος, με ανταγωνιστική οικονομία, περιβάλλον και
ποιότητα ζωής για τους πολίτες, ικανός να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις».
Για την υλοποίηση του ανωτέρω οράματος, ο Δήμος Τρίπολης εκπονεί το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα για τα έτη 2012-2014, στο οποίο αναλύεται αφενός, η υφιστάμενη
κατάσταση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και αφετέρου, η
στρατηγική που θα εφαρμόσει ο Δήμος για την επίτευξη των Γενικών Στόχων του
Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Το στρατηγικό σχέδιο, έχοντας μεσοπρόθεσμο χρονικά ορίζοντα, στοχεύει στην
αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ευκαιριών του Δήμου και στην αντιμετώπιση των
προβλημάτων και κινδύνων/ περιορισμών που εμφανίζει η ευρύτερη περιοχή του Δήμου
Τρίπολης.
Οι κατευθυντήριες αρχές οι οποίες υιοθετούνται για τη διαμόρφωση της στρατηγικής και
του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Τρίπολης καθώς και για την εκπλήρωση
της αποστολής και του οράματος του Δήμου αφορούν στις εξής:
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1. Κινητοποίηση των τοπικών ανθρώπινων, υλικών και οικονομικών πόρων και
δυνατοτήτων
Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών
2. Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τοπικούς, αλλά και υπερτοπικούς κοινωνικούς,
πολιτιστικούς και επιχειρηματικούς φορείς
3. Πολιτισμική ποικιλομορφία
4. Ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών
5. Βελτίωση των υποδομών και προστασία του περιβάλλοντος
6. Κοινωνική δικαιοσύνη και ισότιμη μεταχείριση των πολιτών
7. Η ευαισθητοποίηση απέναντι στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και η ανάληψη
σχετικών πρωτοβουλιών
8. Ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του Τουρισμού
Ο σχεδιασμός του προγράμματος σε γενικές γραμμές κινείται στην κατεύθυνση της
πράσινης ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα: Στη Διοίκηση, στις Υπηρεσίες, στις Υποδομές,
στις Παροχές, στην παραγωγή, στον αθλητισμό, τον τουρισμό, στην εκπαίδευση, στον
πολιτισμό, με δημιουργία μουσείου του αγώνα, στον εθελοντισμό, στο δασικό πλούτο,
στα αναπτυξιακά έργα, στις Α.Π.Ε. (Αιολική, Φ/Β, Υδροηλεκτρική ενέργεια κτλ.), στην
έρευνα και τεχνολογία, σε καινοτομικά προγράμματα (τηλεϊατρική, εργασία από
απόσταση), ενεργοποίηση των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, έλεγχος ρύπων, διαχείριση
των στερεών αποβλήτων.
Όλες αυτές οι δράσεις στοχεύουν στην βελτίωση της ζωής του δημότη, σε οικονομικά
οφέλη για το Δήμο αλλά και σε νέες θέσεις εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της υλοποίησης του οράματός του, ο Δήμος Τρίπολης
στοχεύει σε:
1. Εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες της Διοίκησης. Διοίκηση ανθρώπινη και παραγωγική
με διεύρυνση της συμμετοχής του πολίτη στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του
Δήμου.
2. Έμπρακτη στήριξη των θέσεων εργασίας. Ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα της
οικονομίας (αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα)
3. Ενοποίηση των χώρων πρασίνου και πάρκων. Ανάπλαση του χώρου της κάτω Αγοράς,
συντήρηση παιδικών χαρών, αισθητική αναβάθμιση πλατειών, οικισμών και εισόδων
πόλης με στόχο την αύξηση και παραμονή των επισκεπτών αλλά και τη δημιουργία ενός
πιο ανθρώπινου δήμου για τους δημότες του.
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4. Ορθολογικός πολεοδομικός σχεδιασμός των πόλεων, των οικισμών και των
επεκτάσεων αυτών, εξασφάλιση των αναγκαίων οδών πρόσβασης στις εγκαταστάσεις
του Πελοποννήσου.
5. Διεκδίκηση των χώρων του 11ου Συντάγματος, εφόσον καταργηθεί και κατάλληλη
αξιοποίηση του. Στόχος μας είναι να η βέλτιστη απόδοση των πόρων και της περιουσίας
του Δήμου.
6. Μείωση του όγκου των απορριμμάτων, αποκατάσταση υπαρχόντων ΧΑΔΑ με
σύγχρονα μέσα, αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας για άμεση αποκομιδή
απορριμμάτων, δράσεις για επεξεργασία υγρών αποβλήτων.
7. Νέες επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) με στόχο έναν
περιβαλλοντικά ευαίσθητο Δήμο. Ανάληψη πρωτοβουλιών για εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες δημοτικών κτιρίων και μεταπώληση της
ενέργειας στη ΔΕΗ.
8. Ανάδειξη όλων των αρχαιολογικών και πολιτιστικών πόρων, ανακατασκευή του
Μαντζουνείου. Ψηφιακή ενοποίηση χώρων πολιτισμού και χώρων φυσικού κάλλους για
την αύξηση της επισκεψιμότητας αυτών και την βελτίωση του παρεχόμενου τουριστικού
προϊόντος στον επισκέπτη.
9. Αθλητικές υποδομές, δημιουργία ενός αθλητικού πολυχώρου εντός των
απαλλοτριωμένων εκτάσεων του ΔΑΚ. Στόχος είναι να παρέχονται ποιοτικές δυνατότητες
άθλησης σε όλους τους νέους του Δήμου με ταυτόχρονη καλλιέργεια και του
πρωταθλητισμού.
10. Ανάδειξη του Δήμου σε πρότυπο κέντρο φιλοξενίας συνεδριακών διοργανώσεων και
ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού με αξιοποίηση των ορεινών περιπατητικών
μονοπατιών, δημιουργία ενός οικοτουριστικού δικτύου.
11. Συνεργασία με τις Πρυτανικές Αρχές και την Κοινότητα του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, μεταφορά τεχνογνωσίας και προσέλκυση υψηλού επιπέδου ανθρωπίνου
δυναμικού για την διαμόρφωση καινοτόμων προτάσεων.
12. Συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων σχολικών εγκαταστάσεων,
δημιουργία νέων, παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης από το δημόσιο σχολείο με
διερεύνηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που θα συντελέσουν στην υλοποίηση των
σκοπών αυτών.
13. Αναβάθμιση της Βιομηχανικής Περιοχής, συνεργασία με το Επιμελητήριο Αρκαδίας,
σύσταση γραφείου Υποδοχής Επενδυτών, ενίσχυση της εμπορικής και βιομηχανικής
δραστηριότητας.
14. Βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας και
βιοκλιματικής αναβάθμισης, πεζοδρομήσεις, ποδηλατοδρόμοι, αρχιτεκτονικός φωτισμός
αξιόλογων δημοτικών κτιρίων, ηλεκτροφωτισμός κεντρικών δημοτικών οδών.
15. Η Τρίπολη να γίνει διοικητικό κέντρο για όλη την Πελοπόννησο
16. Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων
17.Η ανάδειξη των υπαρχόντων μουσείων, ψηφιοποίηση
Παπαναστασίου και η δημιουργία του μουσείου του Αγώνα.
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18. Η εισροή τουριστών από το εξωτερικό
19. Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των δεσμευμένων πόρων ύψους 9,5εκ
ευρώ για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ μέσα στο έτος 2011.
20. Δημιουργία ξενώνα κακοποιημένων γυναικών.
Στο νέο διαμορφωμενο πλαισιο η Δημοτική Αρχή , συνεργάζεται με όμορους δήμους για
τον προσδιορισμό και τον συντονισμό δράσεων υπερ-τοπικής ανάπτυξης και την
προώθηση τυχόν διαδημοτικών συνεργασιών. Διασφάλισε, έπειτα από συνεννοήσεις με
τους όμορους Δήμους, τις απαραίτητες συνεργασίες προκειμένου για κρίσιμα ζητήματα
ανάπτυξης όπως :
•

Την δημιουργία πλαισίου για την αειφόρο ανάπτυξη για τον Τουρισμό

•

Την αξιοποίηση των ορεινών όγκων του Μαινάλου και του Πάρνωνα

•

Την από κοινού ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και χώρων φυσικού κάλλους

•

Την από κοινού προώθηση των τοπικών προϊόντων , μέλι , μήλα , κρασί κ.α.

•

Την ενεργοποίηση του Διεθνούς Δικτύου του κρασιού στην περιοχή

•

Την διευθέτηση έργων διαδημοτικών υποδομών, όπως οδικών αξόνων, αγωγού
φυσικού αερίου.

•

Την αξιοποίηση των φυσικών πηγών πλούτου, δημοτικών δασών και υδάτινων
πόρων.

•

Την ολοκληρωμένη και βιώσιμη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
χωροθέτηση, προώθηση επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά, αιολική ενέργεια,
βιομάζα

και

τον

σχεδιασμό

δημιουργίας

διαδημοτικών

Αιολικών

και

Φωτοβολταϊκών πάρκων.
Μια κρισιμη μελλοντική επιδίωξη του Δήμου είναι η, ως ένα βαθμό, ενεργειακή του
αυτάρκεια και ταυτόχρονα η άντληση ανταποδοτικού οικονομικού οφέλους για την
εκτέλεση έργων και δράσεων για το κοινό συμφέρον. Για τους σκοπούς αυτούς, η
Δημοτική Αρχή, θα προβεί σε υπογραφή Μνημονίων συνεργασίας με τους συναρμόδιους
φορείς, προκειμένου να προχωρήσουν σε συντονισμένες αναπτυξιακές δράσεις και έργα
που να δώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Ένας ακόμα στόχος, στο άμεσο μέλλον, είναι η ενεργή συμμετοχή του Δήμου στο Τοπικό
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Στήριξης της Εργασίας στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου
Δράσης για την Στήριξη της Εργασίας μέσω της εκχώρησης πόρων στην Ενδιάμεση
Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου από το ΕΠ «Ανθρώπινο Δυναμικό»
(ΕΠΑΝΑΔ). Το πρόγραμμα αυτό θα έχει ως περιοχή παρέμβασης το σύνολο του νομού ή
υποσύνολο αυτού στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τρίπολης. Ο Δήμος είδη έχει
κινητοποιηθεί για
την δημιουργία και συμμετοχή του στην λειτουργία
της
απαιτούμενης Αναπτυξιακής Σύμπραξης, η οποία θα εκπονήσει ένα συνεκτικό Τοπικό
Σχέδιο για την διάγνωση των τοπικών αναγκών και των δυνατοτήτων της περιοχής, με
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στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για τους ανέργους της
περιοχής.

4.2 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Είναι κοινός τόπος ότι στις αρχές του 21ου αιώνα ζούμε την διαδικασία ενός
μετασχηματισμού ολόκληρου του κόσμου, την διαδικασία οικοδομήσεως ενός νέου
παγκόσμιου πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Μετασχηματισμός ο οποίος χαρακτηρίζεται από την ευρύτητα της μορφής του - είναι
παγκόσμιος - από την ρευστότητα του περιεχομένου του - είναι σε διαρκή εξέλιξη - και
τέλος από το αβέβαιο των αποτελεσμάτων του και των συνεπειών του στην εξέλιξη της
ανθρωπότητας.
Μια νέα πραγματικότητα στον αιώνα που τέλειωσε, στον αιώνα που ήρθε, της οποίας η
μορφή και το περιεχόμενο αποδίδονται με τον όρο "παγκοσμιοποίηση". Μια
πραγματικότητα η οποία ξεκίνησε από την διεθνοποίηση της οικονομίας, ωρίμασε και
επιταχύνθηκε με την εκρηκτική εξέλιξη των επικοινωνιών και της τεχνολογίας και
οδήγησε στην εποχή των μεταβαλλόμενων ρόλων. Οδήγησε στην αλλαγή ουσιαστικά
του χώρου και του χρόνου μετοχής του ατόμου ή του συνόλου ατόμων, εθνών και
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συλλογικών οντοτήτων στην πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή του
πλανήτη.
Τοπικό συμφέρον του Δήμου Τρίπολης στον νέο αιώνα, στόχος και όραμα στον 21ο
αιώνα δεν μπορεί να είναι άλλος από τον σχεδιασμό και την επιτυχή υλοποίηση όλων
εκείνων των πολιτικών που προσδίδουν στο Δήμο ισχύ, στην κοινωνία ευημερία και στην
σχέση κοινωνίας και Δήμου ανταποδοτικότητα.
Σήμερα οι σημαντικοί παράγοντες είναι η ισχυρή τοπική οικονομία και η κοινωνική
ευημερία, η οικοδόμηση ενός σύγχρονου αποκεντρωμένου δήμου και πρωτίστως η
διευκόλυνση και λειτουργία της κοινωνίας πολιτών.
Σε αυτήν την κατεύθυνση ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο ρόλος των αιρετών
εκπροσώπου των τοπικών κοινωνιών είναι σημαντικός. Και αυτό γιατί η Τοπική
αυτοδιοίκηση δεν είναι απλώς ένας θεσμός διακυβέρνησης, είναι ουσιαστικά αυτός ο
ζωτικός πολιτικός χώρος όπου μέσω της στενής και αέναης συνεργασίας όλων των
εκπροσώπων της, προωθείται ο συλλογικός χαρακτήρας της πολιτικής απόφασης,
εξασφαλίζεται η συμμετοχή των πολιτών, αναδεικνύονται τα πραγματικά προβλήματα και
εφαρμόζονται δίκαιες πολιτικές επίλυσής τους.
Ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία που διαμορφώνεται πρώτον από την οικονομική κρίση
και δεύτερον από το νέο θεσμικό περιβάλλον που δημιούργησε η μεταρρύθμιση του
Καλλικράτη, η Αυτοδιοίκηση γενικότερα και ειδικότερα ο νεοσύστατος Δήμος Τρίπολης
καλείται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη ζωή των πολιτών.
Η οικονομική κρίση επιβάλει την επέκταση των κοινωνικών πολιτικών, με σκοπό να
ανακουφίσει τις κοινωνικές ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική
κρίση: ανέργους, ηλικιωμένους, νέα ζευγάρια, Άτομα με ειδικές ανάγκες.
Η μεταρρύθμιση επιβάλλει την ομαλή, αλλά ουσιαστική ενοποίηση των δημοτικών
υπηρεσιών και την άσκηση δημοτικών πολιτικών που θα απευθύνονται ισότιμα σε όλους
τους πολίτες της Τρίπολης, της Τεγέας, του Βαλτετσίου, του Κορυθίου, του Λεβιδίου, της
Μαντινείας, της Σκιρίτιδας και του Φαλάνθου, ώστε να οικοδομηθεί ένας Δήμος
σύγχρονος, οικονομικά βιώσιμος και αποτελεσματικός.
Η Αυτοδιοίκηση ευνοεί και επιδιώκει τον υψηλότερο βαθμό συναίνεσης, διαμορφώνοντας
όρους και δίνοντας μορφή, σε πραγματικές κοινωνικές συναινετικές διαδικασίες, με
στόχο την ενότητα και την κοινή δράση αιρετών και πολιτών σε όλα τα επίπεδα, προς
όφελος των τελευταίων.
Στο πλαίσιο αυτό η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να διαχειριστεί ένα μεγάλο αριθμό
προβλημάτων και διευρυμένων προοπτικών και για αυτό απαιτείται ο σχεδιασμός μιας
ρεαλιστικής στρατηγικής ανάπτυξης που θα άρει τους σοβαρούς ανασταλτικούς
παράγοντες και θα επιτρέψει την ανάληψη πρωτοβουλιών σε όλο το φάσμα της
κοινωνικοοικονομικής ζωής της περιοχής. Με βάση τα παραπάνω ο σκοπός εκπόνησης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι να αποτελέσει ένα επιχειρησιακό εργαλείο
ανάλυσης, αξιολόγησης, σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων που συμβάλλουν στη
βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου.
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Ιδιαίτερα σε ένα Δήμο που προέκυψε από διαδικασία συνένωσης, όπως ο Δήμος
Τρίπολης, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με τα - κάτωθι αναφερόμενα - ζητήματά του
αποτελεί κρίσιμη διαδικασία για την οικοδόμηση ενός διοικητικά εύρυθμου, οικονομικά
βιώσιμου και αποτελεσματικού Δήμου.
Ταυτόχρονα, στη διαδικασία αυτή έχουν ληφθεί πέραν των άλλων σοβαρά υπόψη όλες
οι βασικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα ο κεντρικός
άξονας της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 που είναι ο στρατηγικός χαρακτήρας
των παρεμβάσεων και η σαφέστερη διασύνδεση τους με τους στόχους της Στρατηγικής
της Λισσαβόνας. Οι στρατηγικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνοχή
προσδιορίζουν τρεις βασικούς άξονες προτεραιοτήτων για τα αστικά κέντρα οι οποίοι
αποτελούν ουσιαστικά και φορείς έκφρασης της αειφόρου ανάπτυξης.
Βελτίωση της ελκυστικότητας των πόλεων μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης, της
εξασφάλισης επαρκών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και της διατήρησης των
περιβαλλοντικών τους δυνατοτήτων.
Ενθάρρυνση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και
της γνώσης μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, με την υιοθέτηση των νέων
τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας.
Αύξηση της απασχόλησης με την προσέλκυση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά
εργασίας ή με την ενθάρρυνση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, τη βελτίωση της
ευελιξίας των ανθρώπινων πόρων και των επιχειρήσεων και αύξηση των επενδύσεων σε
ανθρώπινο κεφάλαιο.
Η μετάφραση των ευρωπαϊκού στρατηγικού σχεδιασμού σε συγκεκριμένο χωρικό
επίπεδο απαιτεί την εφαρμογή ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου το οποίο θα έχει
απόλυτα προσδιορισμένους στόχους και θα εδράζεται σε συγκεκριμένους κεντρικούς
πυλώνες:
1. Ανταγωνιστικότητα
2. Επιχειρηματικότητα,
3. Κοινωνική συνοχή,
4. Περιβαλλοντική προστασία,
5. Διοικητική αναβάθμιση
6. Εξωστρέφεια

Οι παραπάνω κατευθυντήριες γραμμές μεταφέρονται και συγκεκριμενοποιούνται σε
ειδικό χωρικό επίπεδο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Τρίπολης και
συγκεκριμένα του Στρατηγικού Σχεδιασμού του.
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4.2.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης αντιμετωπίζουν τα κρίσιμα ζητήματα
τοπικής ανάπτυξης που εντοπίστηκαν κατά την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης
του εξωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου Τρίπολης. Αφορούν στα ζητήματα τα οποία
πρέπει κατά προτεραιότητα να αντιμετωπίσει ο Δήμος προκειμένου να εκπληρώσει
αποτελεσματικότερα την αποστολή του. Παρακάτω παρουσιάζονται οι γενικοί
στρατηγικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης ανά θεματικό τομέα.

Γενικοί στρατηγικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης Δ. Τρίπολης
Θεματικός Τομέας

Γενικοί στρατηγικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης
Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών
ενημέρωση των πολιτών σε θέματα Α.Π.Ε.
Βελτίωση-επέκταση
αποχέτευσης

Περιβάλλον
Ποιότητα Ζωής

και

δικτύων

Ενέργειας

και

ύδρευσης-άρδευσης-

Ενίσχυση της περιβαλλοντικής και οικολογικής συνείδησης
των πολιτών
Προστασία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων
Βελτίωση υποδομών
αποβλήτων

διαχείρισης

υγρών

και

στερεών

Βελτίωση και ανάδειξη κοινόχρηστων & κοινωφελών χώρων
Βελτίωση του οδικού δικτύου και των συγκοινωνιακών
συνδέσεων και υποδομών
Αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών
υποδομών προσχολικής αγωγής

εκπαίδευσης

και

Ενσωμάτωση κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν
Κοινωνική
Πολιτική, προβλήματα οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού
Παιδεία, Πολιτισμός και Δημιουργία νέων υποδομών για πολιτιστική χρήση και
Αθλητισμός
διατήρηση, προβολή και αξιοποίηση των υφιστάμενων
χώρων πολιτιστικής σημασίας
Αξιοποίηση και
εγκαταστάσεων

συντήρηση
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Θεματικός Τομέας

Γενικοί στρατηγικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης
Ενίσχυση της απασχόλησης των ευαίσθητων κοινωνικά
ομάδων πληθυσμού (νέοι, γυναίκες)
Βελτίωση της διοικητικής εξυπηρέτησης των πολιτών

Τοπική οικονομία
απασχόληση

και

Προώθηση Τουριστικού Προϊόντος του Δήμου
Βελτίωση των υφιστάμενων και δημιουργία νέων αγροτικών
- εμπορικών - τουριστικών υποδομών
Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας
Ενίσχυση / δημιουργία νέων δομών Πληροφόρησης /
Συμβουλευτικής υποστήριξης

4.2.2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης βασίζονται στις αρχές της
αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης των υφιστάμενων πόρων με απώτερο σκοπό
την βελτίωση της ποιότητας, την ορθολογικότερη λειτουργία του Δήμου ως οργανισμού
και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας
υπόψη και τα αποτελέσματα της Ανάλυσης SWOT που έχει προηγηθεί, παρουσιάζονται οι
γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης ανά θεματικό τομέα.
Γενικοί στρατηγικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Θεματικός Τομέας

Γενικοί στρατηγικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης
Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς
τους πολίτες

Βελτίωση της λειτουργίας των Οργάνων Διοίκησης
Δραστηριότητες
και
Διαδικασίες Λειτουργίας Εισαγωγή σύγχρονων διαδικασιών προγραμματισμού,
παρακολούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας του
Δήμου
Διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες λειτουργίας
Οργάνωση
Συνεργασίες

και Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών
Προσώπων του Δήμου Τρίπολης

και

των

Νομικών

Ανάπτυξη συνεργασιών και ενίσχυση της εξωστρέφειας του
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Δήμου

Βελτίωση της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής
Ανθρώπινο
Δυναμικό Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών
και
Υλικοτεχνική
Ενίσχυση της στελέχωσης και ανάπτυξη του ανθρώπινου
Υποδομή
δυναμικού του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων Επιμόρφωση
Αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου Τρίπολης
Οικονομικά

Αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων
Μείωση κόστους λειτουργίας

4.3 ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στη βάση των εθνικών και ευρωπαϊκών αναπτυξιακών πολιτικών και κατευθύνσεων και
με απώτερο στόχο την υλοποίηση του οράματος του Δήμου Τρίπολης, διαμορφώνεται
ένα Επιχειρησιακό πρόγραμμα τριετούς διάρκειας, που δομείται πάνω σε τέσσερεις (4)
άξονες προτεραιότητας, ο κάθε ένας από τους οποίους εξειδικεύεται σε μια σειρά από
μέτρα και γενικούς στόχους.
Οι συναφείς γενικοί στόχοι του Δήμου Τρίπολης ομαδοποιούνται σε Μέτρα και τα
συναφή Μέτρα ομαδοποιούνται σε Άξονες. Έτσι, οι γενικοί στόχοι, οι Άξονες και τα
Μέτρα συγκροτούν ιεραρχικό διάγραμμα (δένδρο), στο οποίο γίνεται σταδιακή
εξειδίκευση του οράματος του Δήμου. Κατά συνέπεια, οι Άξονες και τα Μέτρα του
Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Τρίπολης έχουν ως εξής εξής :
Άξονες, Μέτρα και γενικοί στόχοι του Ε.Π. του Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2011-2014
ΑΞΟΝΑΣ 1:
Αειφόρος
&
Φιλική προς το
Περιβάλλον
Τοπική Κοινωνία
- Προστασία του
περιβάλλοντος
και
βελτίωση

Μέτρο 1.1 Οικιστικό
Φυσικό περιβάλλον

/

1.1.1
Βελτίωση
και
ανάδειξη
κοινόχρηστων & κοινωφελών χώρων
1.1.2 Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας και ενημέρωση των
πολιτών σε θέματα Α.Π.Ε.

Μέτρο 1.2 Μεταφορική 1.2.1 Βελτίωση του οδικού δικτύου
υποδομή / Κυκλοφορία / και των συγκοινωνιακών συνδέσεων
Στάθμευση / Συγκοινωνία
και υποδομών
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Μέτρο 1.3
Αποχέτευση

Ύδρευση

/ 1.3.1 Βελτίωση-επέκταση δικτύων
ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης
1.4.1
Βελτίωση
διαχείρισης υγρών
αποβλήτων

υποδομών
και στερεών

της
ποιότητας
Μέτρο 1.4 Καθαριότητα
ζωής
και Διαχείριση αποβλήτων
1.4.2 Ενίσχυση της περιβαλλοντικής
– απορριμμάτων
και οικολογικής συνείδησης των
πολιτών
Μέτρο
2.1
ενσωμάτωση
ΑΞΟΝΑΣ 2:

2.1.1
Ενσωμάτωση
κοινωνικών
Κοινωνική ομάδων
που
αντιμετωπίζουν
προβλήματα
οικονομικού
και
κοινωνικού αποκλεισμού

Δίκαιη
Τοπική Μέτρο 2.2 Παιδεία
Κοινωνία
- Νεολαία
Κοινωνική
Πολιτική,
Μέτρο 2.3 Αθλητισμός
Παιδεία,
Τουρισμός,
Πολιτισμός,
Αθλητισμός
Μέτρο 2.4 Πολιτισμός

/ 2.2.1
Αναβάθμιση
υφιστάμενων
υποδομών εκπαίδευσης

Μέτρο 3.1 Απασχόληση
ΑΞΟΝΑΣ
3:
Βιώσιμη Τοπική
Μέτρο 3.2 Αγροτικές Κοινωνία –
Εμπορικές - Τουριστικές
Τοπική
Υποδομές
Οικονομία
και
Απασχόληση
Μέτρο 3.3 Συμβουλευτική
υποστήριξη
ΑΞΟΝΑΣ 4:
Υπηρεσίες
Προστιθέμενης
Αξίας για τον

2.3.1 Αξιοποίηση
υφιστάμενων
εγκαταστάσεων

και

συντήρηση
αθλητικών

2.4.1 Δημιουργία νέων υποδομών για
πολιτιστική χρήση και διατήρηση,
προβολή
και
αξιοποίηση
των
υφιστάμενων χώρων πολιτιστικής
σημασίας
3.1.1 Ενίσχυση της απασχόλησης
των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων
πληθυσμού (νέοι, γυναίκες)
3.2.1 Βελτίωση των υφιστάμενων
και δημιουργία νέων αγροτικών εμπορικών - τουριστικών υποδομών
3.3.1 Ενίσχυση / δημιουργία νέων
δομών
Πληροφόρησης
/
Συμβουλευτικής υποστήριξης

Μέτρο 4.1 Βελτίωση των 4.1.1
Εισαγωγή
σύγχρονων
διαδικασιών
λειτουργίας διαδικασιών
προγραμματισμού,
των υπηρεσιών του Δήμου παρακολούθησης και αξιολόγησης
της λειτουργίας του Δήμου

236

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Τρίπολης

4.1.2 Βελτίωση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους
πολίτες

πολίτη –

4.2.1
Αναδιοργάνωση
των
υπηρεσιών
και
των
Νομικών
Μέτρο 4.2 Αποτελεσματική Προσώπων του Δήμου Τρίπολης
οργάνωση του Δήμου και
4.2.2 Ανάπτυξη συνεργασιών και
Προώθηση Συνεργασιών
ενίσχυση της εξωστρέφειας του
Δήμου
της

Βελτίωση
Διοικητικής
ικανότητας του
Δήμου και των Μέτρο 4.3 Αναβάθμιση
Νομικών
Υποδομών, Εξοπλισμούv
Προσώπων του
και
Δεξιοτήτων
Ανθρώπινου Δυναμικού

4.3.1 Ενίσχυση της στελέχωσης και
ανάπτυξη
του
ανθρώπινου
δυναμικού του Δήμου και των
Νομικών
του
Προσώπων
Επιμόρφωση
4.3.2 Βελτίωση της κτιριακής και
υλικοτεχνικής υποδομής

Μέτρο 4.4 Βελτίωση της
οικονομικής
κατάστασης 4.4.1 Αξιοποίηση της περιουσίας του
του
Δήμου
και
των Δήμου Τρίπολης
Νομικών Προσώπων του

Οι παραπάνω Άξονες και τα Μέτρα, εισάγονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε
διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, προκειμένου να αναλυθούν και να επεκταθούν σε
δράσεις.

4.4 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013
Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ) αποτελεί την αναπτυξιακή
στρατηγική της χώρας για τη νέα προγραμματική περίοδο. Στόχος του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) είναι η διεύρυνση των αναπτυξιακών
δυνατοτήτων της χώρας, η επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και η
αύξηση της παραγωγικότητας σε επίπεδα υψηλότερα του μέσου κοινοτικού όρου, για
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την επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των
πολιτών χωρίς περιορισμούς.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η στρατηγική του ΕΣΠΑ εστιάζει:
 Στην προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας καθώς
και στη διασύνδεσή τους.
 Στην επένδυση σε βιώσιμες υποδομές, απαραίτητη προϋπόθεση βελτίωσης της
ελκυστικότητας της χώρας για την προσέλκυση επενδύσεων και την ποιότητα
ζωής.
 Στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, που κατέχει κυρίαρχη θέση στη
στρατηγική της χώρας και αποσκοπεί στη δημιουργία περισσότερων αλλά και
καλύτερων θέσεων εργασίας. Ειδικότερα, η Ελλάδα θα επικεντρωθεί στην
ανάπτυξη ποιοτικού ανθρώπινου δυναμικού που συμβάλλει στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα, την ευρύτατη
διαβούλευση και με βάση τους ανωτέρω στρατηγικούς στόχους, προσδιορίζονται οι
παρακάτω πέντε (5) θεματικές προτεραιότητες που εξειδικεύουν τη στρατηγική
στόχευση της χώρας για τη νέα προγραμματική περίοδο και προωθούν την επίτευξη του
αναπτυξιακού οράματος:
 Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας
 Κοινωνία της γνώσης και καινοτομία
 Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή
 Θεσμικό Περιβάλλον
 Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπου επενδύσεων,
εργασίας και διαβίωσης.

Όσον αφορά στη χωρική διάσταση αναδεικνύονται οι ακόλουθες πέντε προτεραιότητες:
 Η βιώσιμη αστική ανάπτυξη
 Η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών
 Η ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών
 Η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που συνδέονται με την
αλιεία
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 Η διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία.

Όλες οι παραπάνω θεματικές προτεραιότητες έχουν προέλθει μετά από ενδελεχή μελέτη
των κοινοτικών και εθνικών στόχων που εκφράζονται στα κείμενα της Ε.Ε., όπως η
Στρατηγική της Λισσαβόνας, η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, κ.ά. καθώς
και στα κείμενα των Εθνικών Πολιτικών, όπως η Ψηφιακή Στρατηγική, το Εθνικό
Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων κ.ά.
Οι πέντε θεματικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής του ΕΣΠΑ που
αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα εξυπηρετούν ορισμένους γενικούς στόχους
της χώρας και ειδικότερα κάθε Περιφέρειας. Πιο συγκεκριμένα:

Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας
Γενικός στόχος 1: Η αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και των εισροών Ξένων
Άμεσων Επενδύσεων
Γενικός στόχος 2: Η ανάπτυξη βιώσιμης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας
Γενικός στόχος 3: Η αύξηση της ζήτησης και η γενική ποιοτική αναβάθμιση του
τουριστικού προϊόντος της χώρας και των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών σε όλα
τα επίπεδα.
Γενικός στόχος 4: Η προβολή της χώρας στη διεθνή κοινότητα και στις αγορές στόχου
ως γεωστρατηγικής πύλης εισόδου στην ΕΕ και χώρος ανάπτυξης διεθνούς
επιχειρηματικότητας.

Κοινωνία της γνώσης και καινοτομία
Γενικός στόχος 5: Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο
ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.
Γενικός στόχος 6: Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της
Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της
ελληνικής οικονομίας και μετάβασης στην οικονομία της γνώσης.
Γενικός στόχος 7: Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την αποτελεσματικότερη
αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Απασχόληση και κοινωνική συνοχή
Γενικός στόχος 8: Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων και των
επιχειρήσεων.
Γενικός στόχος 9: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση.
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Γενικός στόχος 10: Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης. Στόχος είναι η διασφάλιση
της ισότιμης πρόσβασης όλων στην αγορά εργασίας και η πρόληψη των φαινομένων
περιθωριοποίησης και αποκλεισμού.
Γενικός στόχος 11: Η δημιουργία ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Γενικός στόχος 12: Η ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού
χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις
κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση - κοινωνική
συνοχή).

Θεσμικό περιβάλλον
Γενικός στόχος 13: Η βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών και η
αποτελεσματική εφαρμογή τους για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης και την
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των περιφερειών, ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και
διαβίωσης
Γενικός στόχος 14: Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των
συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της χώρας.
Γενικός στόχος 15: Η ενίσχυση της συμβολής του ενεργειακού τομέα στην
ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την αειφόρο ανάπτυξη της χώρας
Γενικός στόχος 16: Η αειφορική διαχείριση του Περιβάλλοντος.
Γενικός στόχος 17: Η άσκηση αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής.
Γενικός στόχος 18: Ανάδειξη του Πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής
ανάπτυξης της χώρας.

Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ)
Το Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) 2007-2013 καθορίζει
τις προτεραιότητες της Ελλάδας για την περίοδο 2007-2013, σύμφωνα με το άρθρο 11
του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στον οποίο ορίζεται ότι η
εθνική στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης θα εφαρμοστεί μέσω του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.
Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 για την Ελλάδα εστιάζεται σε τρεις βασικούς
άξονες:
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 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
 Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου
 Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της
αγροτικής οικονομίας

συνεπικουρούμενους από ένα τέταρτο οριζόντιο άξονα LEADER, που βασίζεται στην
εμπειρία που αποκτήθηκε από τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες LEADER των προηγούμενων
προγραμματικών περιόδων.

Το ΕΣΣΑΑ διαμορφώθηκε με γνώμονα την εθνική πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη,
όπως αυτή εκφράζεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013, καθώς
και τις προτεραιότητες του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη
και την Απασχόληση 2005-2008 στο πλαίσιο εφαρμογής της στρατηγικής της
Λισσαβόνας.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΕΣΣΑΑ, η εθνική στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης θα
εφαρμοσθεί μέσω ενός προγράμματος εθνικού επιπέδου, του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013 (ΠΑΑ 2007 - 2013).
Η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων εντός της εκμετάλλευσης μέσω της στροφής σε
νέες καλλιέργειες, η αλλαγή στην τεχνικοπαραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης
μέσω των επενδύσεων, η παροχή συμβουλών, η υιοθέτηση και τήρηση προτύπων, η
προώθηση και προβολή των προϊόντων, η καθετοποίηση της παραγωγής, ο
εκσυγχρονισμός των ΜΜΕ του αγροδιατροφικού τομέα μπορούν να συμβάλλει στην
οικονομική μεγέθυνση, τη διατήρηση της απασχόλησης και τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας του τομέα, αποτελώντας το περιεχόμενο των επιταχυντικών
πολιτικών.
Επομένως, ο απώτερος σκοπός από την εφαρμογή μίας πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης
δεν θα πρέπει να είναι άλλος από τη δημιουργία μίας ευέλικτης πολυσυλλεκτικής
οικονομίας της υπαίθρου με, υψηλότερη προστιθέμενη αξία σε εφαρμογή της
στρατηγικής της Λισσαβόνας. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση
στην ενθάρρυνση της παραγωγής προϊόντων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών με
χρήση μεθόδων παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της
βιολογικής παραγωγής, στη χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών και στη διατήρηση της
βιοποικιλότητας, σε συμφωνία με τους στόχους του Γκέτεμποργκ.
Η αγροτική κοινωνία οδεύει προς μια σύζευξη των γεωργικών και μη γεωργικών
δραστηριοτήτων κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται αξιόλογη πρωτογενής παραγωγή,
αλλά και ταυτόχρονη επιχειρηματική δράση στο εμπόριο, στον βιοτεχνικό τομέα και στις
υπηρεσίες. Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις οφείλουν να ικανοποιήσουν μια σειρά
αναγκών με βασικό στόχο τη βελτίωση της απασχόλησης, του εισοδήματος και των
συνθηκών διαβίωσης στην ύπαιθρο.
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η συνολική στρατηγική για την Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας, η οποία ενσωματώνεται στη συνολική στρατηγική του ΕΣΠΑ που προωθεί την
ενίσχυση των τριών πυλώνων που συνθέτουν την αειφόρο ανάπτυξη, δηλαδή την
οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική στοχεύοντας στην ανάπτυξη της
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής αγροτικής οικονομίας με
παράλληλη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και γενικότερα της ποιότητας της ζωής των
κατοίκων της υπαίθρου, εστιάζεται στην αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη μέσω της
βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή και αγροδιατροφικού τομέα, καθώς
και του περιβάλλοντος, σε μία βιώσιμη ύπαιθρο.
Το παραπάνω αναπτυξιακό όραμα της Ελλάδας για την Αγροτική Ανάπτυξη την 4η
Προγραμματική περίοδο εξυπηρετείται από τους ακόλουθους Στρατηγικούς Στόχους:
Γενικός στρατηγικός στόχος 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της
δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα
Με το στόχο αυτό επιδιώκεται η βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισμού των προϊόντων
της πρωτογενούς και μεταποιημένης ελληνικής γεωργικής παραγωγής, έτσι ώστε αυτή να
αντεπεξέλθει στις πιέσεις που θα προέλθουν από τη πιθανή διεύρυνση της εισαγωγικής
διείσδυσης αφ’ ενός, και αφ’ ετέρου να διευρύνει τις εξαγωγικές της επιδόσεις. Οι
σχετικές παρεμβάσεις θα συντελέσουν αποφασιστικά στη βελτίωση του εισοδήματος των
παραγωγών, αλλά και θα προσφέρουν στην κατανάλωση νέα και σαφώς βελτιωμένα
ποιοτικά προϊόντα που θα σέβονται το περιβάλλον, τα οποία θα είναι πλήρως συμβατά
με τους κανόνες της Ενιαίας Κοινοτικής Αγοράς, που σχετίζονται με την διασφάλιση της
υγιεινής κατάστασης αυτών των προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή.
Παράλληλα θα συμπεριληφθούν δράσεις αντιμετώπισης των διατηρούμενων
διαρθρωτικών προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (ηλικιακή διάρθρωση,
μικρό μέγεθος γεωργικών εκμεταλλεύσεων και κατακερματισμένος μέσος κλήρος) μέσω
της πρόωρης συνταξιοδότησης και της ενθάρρυνσης εγκατάστασης νέων γεωργών
καθώς και υποδομές ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα σχετικές με την πρόσβαση στη
γεωργική και δασική γη, την έγγειο βελτίωση, τον εφοδιασμό με ενέργεια και την
εισαγωγή και χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) καθώς και τη διαχείριση των
υδάτων.

Η επίτευξη του προαναφερθέντος στρατηγικού στόχου θα επιδιωχθεί μέσω των
ακόλουθων Ειδικών Στόχων.
στην αναστροφή της ηλικιακής διάρθρωσης και του μικρού μέσου μεγέθους των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων
στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των επιχειρηματικών δομών μέσω της προώθησης του
τεχνολογικού εξοπλισμού και της καινοτομίας
στην αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών του πρωτογενή τομέα
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στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για την προσαρμογή του στις
νέες απαιτήσεις

Γενικός στρατηγικός στόχος 2: Προστασία του περιβάλλοντος και της υπαίθρου
Στο πλαίσιο του στόχου, θα ενταθεί η προσπάθεια υιοθέτησης μεθόδων φιλικών προς το
περιβάλλον που διασφαλίζουν την ασφάλεια των τροφίμων και τη δημόσια υγεία. Θα
προωθηθούν δράσεις σχετικά με την προστασία και ανάδειξη των προστατευόμενων
περιοχών, όπως των περιοχών του δικτύου Natura 2000, τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας και την ορθολογική χρήση της γεωργικής γης και των δασών, καθώς
επίσης την ενίσχυση των μειονεκτικών περιοχών για τη διατήρηση της γεωργικής
δραστηριότητας. Ιδιαίτερα θα χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις υπέρ της προστασίας του
εδάφους και των υδάτων, καθώς επίσης και την αύξηση της δασικής έκτασης και την
προώθηση των ενεργειακών καλλιεργειών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην προώθηση
της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας και στην προώθηση καλλιεργητικών μεθόδων
και τεχνικών που στοχεύουν στην εξοικονόμηση των υδατικών πόρων.
Οι ανωτέρω δράσεις θα συμβάλλουν στη διατήρηση του τοπίου και τη μείωση των
κινδύνων που συνδέονται με την εγκατάλειψη και απερήμωση σε περιοχές λιγότερο
ευνοημένες, στην προώθηση ενεργειών για την προστασία του περιβάλλοντος και
φιλικών προς τα ζώα πρακτικών εκτροφής, για την προστασία των νερών και του
εδάφους, στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και στην παγίωση της
συμβολής της βιολογικής γεωργίας.

Η επίτευξη του προαναφερθέντος στρατηγικού στόχου θα επιδιωχθεί μέσω των
ακόλουθων Ειδικών Στόχων
 της προστασίας του εδάφους
 της προστασίας των υδατικών πόρων
 της άμβλυνσης των κλιματικών μεταβολών
 της προστασίας της βιοποικιλότητας
 της προστασίας – διατήρησης του αγροτικού τοπίου
 της βελτίωσης της οικολογικής σταθερότητας των δασών

Γενικός στρατηγικός στόχος 3: Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και
ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας
Οι αγροτικές περιοχές της χώρας μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο βασικές
κατηγορίες: τις ορεινές/ μειονεκτικές περιοχές και τις λοιπές περιοχές. Οι ορεινές/
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μειονεκτικές περιοχές διακρίνονται από σημαντικές ελλείψεις σε υποδομές και στην
πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα
συγκράτησης του πληθυσμού σε αντίθεση με τις λοιπές περιοχές, οι οποίες
χαρακτηρίζονται έως σήμερα από σχετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ωστόσο
αναμένεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε βασικούς κλάδους παραγωγής εξαιτίας
των επιπτώσεων της εφαρμογής της νέας ΚΑΠ. Οι παρεμβάσεις που προτείνονται στο
πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος γενικού στόχου (άξονας 3) προσανατολίζονται στις
ορεινές/ μειονεκτικές περιοχές δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία βασικών
υποδομών καθώς και στην προώθηση της διαφοροποίησης της τοπικής οικονομίας.
Στο πλαίσιο αυτό θα αναληφθούν πρωτοβουλίες για τη διαφοροποίηση της αγροτικής
οικονομίας και της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές με στόχο τη δημιουργία
ευκαιριών απασχόλησης και προϋποθέσεων οικονομικής ανάπτυξης. Ειδικότερα
επιδιώκεται η αναστροφή των δυσμενών τάσεων της πληθυσμιακής συρρίκνωσης,
κυρίως των φθινουσών περιοχών, και της εγκατάλειψης των ορεινών περιοχών των
οποίων η τοπική οικονομία εξαρτάται άμεσα από τον πρωτογενή τομέα, καθώς και η
ενσωμάτωση των περιοχών αυτών σε μια ολοκληρωμένη προσπάθεια δημιουργίας μιας
ζωντανής και εξελισσόμενης υπαίθρου με προοπτικές ανάπτυξης, μέσω της προώθησης
ευκαιριών πολυαπασχόλησης, της διασφάλισης συνθηκών ίσων ευκαιριών μεταξύ των
δύο φύλων, της αξιοποίησης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, την
αναβάθμιση των υποδομών, την προστασία και ανάδειξη των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών των περιοχών της υπαίθρου που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της
ελκυστικότητας ως περιοχές κατοίκησης και στην προσέλκυση επενδύσεων.
Επίσης, θα αναληφθούν δράσεις για την ενεργοποίηση του ενδογενούς δυναμικού των
αγροτικών περιοχών μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας είτε
μέσω παρεμβάσεων για την επεξεργασία των τοπικών προϊόντων και την ενίσχυση του
τουρισμού. Η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της υπαίθρου, τα νέα πρότυπα
κατοίκησης αστικοποίησης ή επαναστικοποίησης που ενισχύονται μέσω των μεγάλων
έργων υποδομής που θα χρηματοδοτηθούν από τα διαρθρωτικά ταμεία, θα αξιοποιηθούν
μέσω του παρόντος γενικού στόχου.

Η επίτευξη του προαναφερθέντος στρατηγικού στόχου θα επιδιωχθεί μέσω των
ακόλουθων Ειδικών Στόχων:
1. Bελτίωση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών
2. Eνίσχυση της επιχειρηματικότητας

Γενικός στρατηγικός στόχος 4: Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και
τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης Leader
Οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης που θα αναπτυχθούν μέσω της προσέγγισης LEADER
έχουν ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση αφορά
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στην προώθηση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων στις οποίες στηρίζεται το
τοπικό παραγωγικό σύστημα, στην ισόρροπη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου (ορεινές,
μειονεκτικές, νησιωτικές και πεδινές περιοχές) και την τοπική ανάπτυξη σε πλαίσια
οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ισορροπίας. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση
στην τοπική ανάπτυξη ταυτίζεται με την «εκ των κάτω» προσέγγιση, αφού προϋποθέτει
συμμετοχικό προγραμματισμό (σχεδιασμό) και κινητοποίηση των τοπικών φορέων και
του τοπικού πληθυσμού, οι οποίοι γνωρίζουν τα προβλήματα και τις δυνατότητες της
περιοχής τους.
Η επίτευξη του προαναφερθέντος στρατηγικού στόχου θα επιδιωχθεί μέσω των
ακόλουθων Ειδικών Στόχων:
της εφαρμογής σχεδίων συνεργασίας
της ενίσχυσης της ικανότητας των τοπικών φορέων και κινητοποίησης του πληθυσμού
για το σχεδιασμό και υλοποίηση τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
Σκοπός του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
(Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.) είναι ο προσδιορισμός στρατηγικών κατευθύνσεων για την ολοκληρωμένη
χωρική ανάπτυξη και αειφόρο οργάνωση του εθνικού χώρου για τα επόμενα 15 χρόνια
λαμβάνοντας υπόψη:
την ανάγκη προώθησης της αειφόρου και ισόρροπης και σφαιρικά ανταγωνιστικής
ανάπτυξης, κατοχύρωσης της παραγωγικής και κοινωνικής συνοχής, διασφάλισης της
προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς στο σύνολο του
εθνικού χώρου και τις επιμέρους ενότητες του, ενίσχυσης της θέσης της χώρας στο
διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο,
τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας σε διεθνή και κοινοτικά πλαίσια σχετικά με
τη διαχείριση του χώρου, το περιβάλλον και την αειφορία, καθώς και
το εθνικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
2007 -2013 και άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα εθνικής σημασίας που
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη διάρθρωση και ανάπτυξη του εθνικού χώρου.
ότι αποτελεί κατά νόμο τη βάση αναφοράς για τον συντονισμό και την εναρμόνιση των
επιμέρους πολιτικών, προγραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων που έχουν σημαντικές
επιπτώσεις στη συνοχή και ανάπτυξη του εθνικού χώρου.
τις κατευθύνσεις των μελετών των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων για τις Ανανεώσιμες
Πηγές ενέργειας, την Βιομηχανία και τον Τουρισμό.

Το Γενικό Πλαίσιο στοχεύει στη διαμόρφωση ενός χωρικού προτύπου ανάπτυξης, που θα
είναι αποτέλεσμα μιας συνθετικής θεώρησης στο χώρο παραμέτρων που προωθούν την
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ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική και οικονομική συνοχή και την προστασία και
ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας.

Ειδικότερα επιδιώκεται:
Α) Η ενίσχυση του ρόλου της χώρας – σε διεθνές, ευρωπαϊκό, μεσογειακό και βαλκανικό
επίπεδο, με:
 Την ανάδειξη των μοναδικής αξίας φυσικών και πολιτιστικών πόρων της και της
μακραίωνης ιστορίας της που συνιστούν από κοινού αδιαμφισβήτητο συγκριτικό
πλεονέκτημα της χώρας.
 Την ανάδειξή της ως σημαντικού κόμβου σε δίκτυα μεταφορών, ενέργειας,
επικοινωνιών, όπως και σε δίκτυα διασυνοριακών και λοιπών συνεργασιών ιδίως
δε συνεργασιών για την προώθηση της γνώσης, της έρευνας και της τεχνολογίας.
 Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας με ανάπτυξη της
οικονομίας της γνώσης και αύξηση της ελκυστικότητας της χώρας για την
προώθηση παραγωγικών επενδύσεων σε κλάδους στους οποίους διαθέτει
συγκριτικό πλεονέκτημα. Ειδικότερες πτυχές βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας
που συναρτώνται άμεσα με τον σχεδιασμό που προωθείται άμεσα ή έμμεσα με το
παρόν πλαίσιο, είναι:
 Η αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων στο πλαίσιο των
αναπτυξιακών διαδικασιών σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
 Η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου μέσα από τη διαμόρφωση πλαισίου χωρικών
κατευθύνσεων που αφορούν ιδίως στον προσδιορισμό προτεραιοτήτων
ανάπτυξης στο χώρο με σεβασμό στο περιβάλλον και στην άρση των
συγκρούσεων χρήσεων γης.
 Η χωρικά εξειδικευμένη πολιτική κινήτρων.

Β) Η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της χωρικής συνοχής με:
 Ισόρροπη - πολυκεντρική ανάπτυξη της χώρας. Ειδικότερα επιδιώκεται ο
περιορισμός των ανισοτήτων ανάπτυξης μεταξύ περιοχών της χώρας με
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής.
 Περιορισμό της υπέρμετρης αστικοποίησης με βελτίωση της ελκυστικότητας της
υπαίθρου και την ενίσχυση της συνεργασίας και την εγκαθίδρυση εταιρικής
σχέσης μεταξύ αστικών κέντρων και υπαίθρου
 Βελτίωση της πρόσβασης στα βασικά δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και
επικοινωνιών.
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 Βελτίωση της ποιότητας ζωής που συνδυάζεται με τη διαφύλαξη των
ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιοχής και τη δυνατότητα επιλογής προτύπων
διαβίωσης.

Γ) Η συνετή διαχείριση του χώρου. Στο πλαίσιο αυτό καθοριστικό στόχο αποτελεί η
διαφύλαξη και κατά περίπτωση η ανάδειξη των ευαίσθητων φυσικών πόρων, της
πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον περιορισμό
παραγόντων υποβάθμισής του χώρου, όπως η υπέρμετρη αστική εξάπλωση και η
διάσπαρτη δόμηση.
Δ) Εν όψει των οξυτάτων προβλημάτων που προκαλεί η αλλαγή κλίματος με ταχύτατους
ρυθμούς, στόχο αποτελεί η συνεχής μέριμνα για την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως και η
προώθηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας φιλικότερων προς το περιβάλλον, ιδίως δε
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Ε) Η παροχή πλαισίου κατευθύνσεων για τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού.

Βασική στρατηγική επιλογή του Γενικού Πλαισίου αποτελεί η υιοθέτηση ενός μοντέλου
βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης βασισμένου στη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου
πλέγματος πόλων και αξόνων ανάπτυξης κατά τρόπο που να ενισχύεται η ανταγωνιστική
παρουσία της χώρας στο διεθνές περιβάλλον και να εξασφαλίζει την κοινωνική και
οικονομική συνοχή με διάχυση της ανάπτυξης στο σύνολο του εθνικού χώρου.

Το πλέγμα αυτό προσαρμοσμένο στους περιορισμούς του γεωγραφικού ανάγλυφου,
περιλαμβάνει τα κύρια αστικά κέντρα, συναρθρώνεται με τις περιοχές ανάπτυξης των
παραγωγικών δραστηριοτήτων και υποστηρίζεται από ένα ολοκληρωμένο δίκτυο
μεταφορών επικοινωνιών και ενέργειας.

Το πρότυπο αυτό συμπεριλαμβάνει κατευθύνσεις και μέτρα για:
την ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη των κύριων παραγωγικών τομέων της
οικονομίας, για τη χωρική διάρθρωση, εξειδίκευση και την εξασφάλιση της μεταξύ τους
συμπληρωματικότητας,
τη χωρική διάρθρωση του αστικού δικτύου, ειδικές κατευθύνσεις χωρικής ανάπτυξης για
τα Μητροπολιτικά κέντρα, τη συνεργασία και την εταιρική σχέση πόλης-υπαίθρου,
τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του ορεινού, παράκτιου και νησιωτικού, αγροτικού
χώρου, καθώς και των παραμεθόριων περιοχών,
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τη διατήρηση, προστασία και ανάδειξη τού εθνικού φυσικού και πολιτιστικού πλούτου,
διατήρηση και ανάδειξη της ποικιλομορφίας της υπαίθρου, καθώς και βιώσιμη διαχείριση
των φυσικών πόρων,
τη γεωγραφική ανασυγκρότηση της χώρας με σκοπό τη δημιουργία βιώσιμων
διοικητικών και αναπτυξιακών ενοτήτων σε διαπεριφερειακό επίπεδο,
την υλοποίηση, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του.

Ε.Π. Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης (Βιομηχανία)
Σκοπός του Εδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη
Βιομηχανία είναι ο μετασχηματισμός της χωρικής διάρθρωσης του εθνικής σημασίας
τομέα της βιομηχανίας προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αυτή έχει
προσδιοριστεί στο προοίμιο.
Για το σκοπό αυτό το Πλαίσιο περιλαμβάνει κατευθύνσεις που αφορούν στη μακρο χωρική οργάνωση της βιομηχανίας καθώς και τη χωροθέτησή της σε τοπικό επίπεδο σε
συνάρτηση με τις χρήσεις γης. Ειδικότερα, περιλαμβάνει κατευθύνσεις για το εθνικό
πρότυπο χωροταξικής οργάνωσης της βιομηχανίας, με εξειδίκευση σε περιφερειακό και
νομαρχιακό επίπεδο, κατευθύνσεις κλαδικού και ειδικού χαρακτήρα καθώς και για
βιομηχανικές μονάδες μείζονος για την εθνική οικονομία σημασίας, κατευθύνσεις για το
καθεστώς και τους όρους οργανωμένης χωροθέτησης της βιομηχανίας καθώς και για τη
χωροθέτησή της εκτός Προγράμματος, κριτήρια και συμβατότητες χωροθέτησης των
βιομηχανικών μονάδων και υποδοχέων, κατευθύνσεις για τον υποκείμενο χωροταξικό και
πολεοδομικό σχεδιασμό και για άλλες μορφές σχεδιασμού, και πρόγραμμα δράσης.
Οι χρονικοί ορίζοντες του Ειδικού Πλαισίου είναι το 2021 (μακροπρόθεσμος) και το 2013
(μεσοπρόθεσμος). Ανάλογα με το χαρακτήρα τους, οι κατευθύνσεις που
περιλαμβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους χρονικούς ορίζοντες.

Ε.Π. Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης (Τουρισμός)
Σκοπός του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον
Τουρισμό είναι η παροχή κατευθύνσεων, κανόνων και κριτηρίων για τη χωρική
διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη του τουρισμού στον ελληνικό χώρο και των
αναγκαίων προς τούτο υποδομών καθώς και η διατύπωση ενός ρεαλιστικού
προγράμματος δράσης για την επόμενη δεκαπενταετία (2007 – 2021).
Με το εν λόγω Ειδικό Πλαίσιο επιδιώκεται επίσης η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
του τουριστικού προϊόντος, η εξασφάλιση της προστασίας και της βιωσιμότητας των
πόρων, η ενίσχυση των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης καθώς και η διαμόρφωση
ενός σαφέστερου πλαισίου κατευθύνσεων προς τον υποκείμενο σχεδιασμό, τις
αδειοδοτούσες αρχές και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.
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Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό
στοχεύει στη διαμόρφωση συνθηκών για:

 Την ποιοτική περιβαλλοντική αναβάθμιση, θεματική, χρονική και χωρική
διεύρυνση της τουριστικής δραστηριότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος, με ειδική μέριμνα για την ανάδειξη και
προβολή της ταυτότητας του,
 Την προσαρμογή του σχεδιασμού στις νέες προκλήσεις και πολιτικές, για τη
βελτίωση της απόδοσης στον τομέα του τουρισμού.
 Τη προώθηση της υγιούς επιχειρηματικότητας, μέσα από τη δημιουργία σταθερού
πλαισίου κανόνων που αφορούν στη χωροθέτηση, επιχειρήσεων που σχετίζονται
με τον τουρισμό και τη δημιουργία συνθηκών για την προσέλκυση σημαντικών,
για την εθνική οικονομία, τουριστικών επενδύσεων.
 Την εξειδίκευση και συμπλήρωση των βασικών κατευθύνσεων, προτεραιοτήτων
και επιλογών του υπό κατάρτιση Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και
Αειφόρου Ανάπτυξης, στον τομέα του τουρισμού.
 Την προώθηση της αειφόρου και ισόρροπης ανάπτυξης της χώρας, σύμφωνα με
τις φυσικές, πολιτιστικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες κάθε
περιοχής.
 Τη διάχυση της ανάπτυξης του τουρισμού σε περισσότερες γεωγραφικές περιοχές
με πολιτικές που θα ενθαρρύνουν ή θα αποθαρρύνουν τη συγκέντρωση των
επενδύσεων στον τουρισμό.
 Τη διάχυση των αποτελεσμάτων του τουρισμού στους υπολοίπους τομείς της
οικονομίας, με πολιτικές οι οποίες ενισχύουν τη διασύνδεσή τους
 Τη βελτίωση του συνολικού (άμεσου και έμμεσου) οικονομικού αποτελέσματος
της τουριστικής δραστηριότητας και του βαθμού απόδοσής της
 Την ενσωμάτωση στο παρόν ειδικό πλαίσιο των σχετικών με τον τουρισμό
κατευθύνσεων, παρεμβάσεων και έργων των προγραμμάτων δημοσίων
επενδύσεων, των προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και άλλων
γενικών ή ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων που έχουν αξιόλογες επιπτώσεις
στη διάρθρωση και ανάπτυξη του εθνικού χώρου, καθώς και τη διατύπωση
προτάσεων για νέες παρεμβάσεις, έργα κ.λπ.
 Την παροχή των αναγκαίων κατευθύνσεων προς τα υποκείμενα επίπεδα χωρικού
σχεδιασμού για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της
αειφόρου, ισόρροπης, συνεκτικής και ολοκληρωμένης διαχείρισης του χώρου.
 Την εξειδίκευση και αναπροσαρμογή των στόχων, κατευθύνσεων και
προτεραιοτήτων της αναπτυξιακής νομοθεσίας, όσον αφορά στην τουριστική
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ανάπτυξη και την παροχή ειδικότερων κατευθύνσεων ως προς την αξιοποίηση
των αναπτυξιακών κινήτρων.

Ε.Π. Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΑΠΕ)
Σκοπός του παρόντος Ειδικού Πλαισίου είναι:
 η διαμόρφωση πολιτικών χωροθέτησης έργων ΑΠΕ, ανά κατηγορία
δραστηριότητας και κατηγορία χώρου, βάσει των διαθέσιμων σε εθνικό επίπεδο
στοιχείων.
 η καθιέρωση κανόνων και κριτηρίων χωροθέτησης που θα επιτρέπουν αφενός
την δημιουργία βιώσιμων εγκαταστάσεων ΑΠΕ και αφετέρου την αρμονική
ένταξή τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
 η δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού χωροθέτησης των
εγκαταστάσεων ΑΠΕ, ώστε να επιτευχθεί ανταπόκριση στους στόχους των
εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

 Με τα παραπάνω επιδιώκεται να παρασχεθεί, εκτός των άλλων, ένα σαφέστερο
πλαίσιο στις αδειοδοτούσες αρχές και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ώστε να
προσανατολιστούν σε καταρχήν κατάλληλες από χωροταξικής απόψεως περιοχές
εγκατάστασης και να περιορίσουν έτσι τις αβεβαιότητες και τις συγκρούσεις
χρήσεων γης που συχνά αναφύονται επί του πεδίου.

Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» επικεντρώνεται στο στρατηγικό στόχο «Ψηφιακό Άλµα στην
παραγωγικότητα, Ψηφιακό Άλµα στην ποιότητα ζωής». Οι παρεµβάσεις που θα
υλοποιηθούν µέσω του Ε.Π. στοχεύουν στην προώθηση των ΤΠΕ σε επιχειρήσεις, στον
ανασχεδιασµό
διαδικασιών
του
Δηµόσιου
Τοµέα,
στην
προώθηση
της
επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ, στην ανάπτυξη ψηφιακών
υπηρεσιών της δηµόσιας διοίκησης για τον πολίτη και στη βελτίωση της καθηµερινής
ζωής µέσω των ΤΠΕ.
Το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» εξειδικεύεται σε τρεις (3) Άξονες Προτεραιότητας, οι οποίοι
με τη σειρά τους αναλύονται σε Ειδικούς Στόχους. Παρακάτω γίνεται αναφορά στους
Άξονες Προτεραιότητας 1 και 2 και στους Ειδικούς Στόχους τους.

Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση της Παραγωγικότητας με Αξιοποίηση των ΤΠΕ
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Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αναμένεται να υποστηρίξουν
τη συμβολή των ΤΠΕ στη βελτίωση της παραγωγικότητας στις περιφέρειες αμιγούς
στόχου σύγκλισης. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην
παραγωγική διαδικασία: επιχειρήσεις, εργαζόμενους και φορείς του ευρύτερου Δημοσίου
τομέα. Με γνώμονα τα παραπάνω, ο Άξονας Προτεραιότητας εξειδικεύεται σε 4 Ειδικούς
Στόχους:

Ειδικός Στόχος 1.1: Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις,
Ειδικός Στόχος 1.2: Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση
αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ,
Ειδικός Στόχος 1.3: Ενίσχυση της συμβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελληνική
Οικονομία, και
Ειδικός Στόχος 1.4: Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠE.

Άξονας Προτεραιότητας 2: ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
Οι παρεμβάσεις που προτείνονται να υλοποιηθούν κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο
έχουν ως επίκεντρο και τελικό επωφελούμενο τον πολίτη στις περιφέρειες αμιγούς
στόχου σύγκλισης. Η ωφέλεια του πολίτη σχετίζεται με όλες τις πτυχές της ζωής του.
Συγκεκριμένα, ο Άξονας Προτεραιότητας εξειδικεύεται σε 2 Ειδικούς Στόχους:

Ειδικός Στόχος 2.1: Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των
πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα, και
Ειδικός Στόχος 2.2: Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας διοίκησης για τον πολίτη.

ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση»
Ο στρατηγικός στόχος του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση» είναι «η βελτίωση της
ποιότητας της διακυβέρνησης μέσα από την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της
αποδοτικότητας των δημοσίων οργανώσεων, καθώς και την ενίσχυση της λογοδοσίας και
της επαγγελματικής ηθικής μέσω της διεύρυνσης της κοινωνικής διαβούλευσης και
συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων».
Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των αξόνων προτεραιότητας του Ε.Π.,
στοχεύουν, με μία ολοκληρωμένη προσέγγιση, στη διαρθρωτική αντιμετώπιση χρόνιων
ενδημικών δυσλειτουργιών της δημόσιας διοίκησης με επιλεγμένες παρεμβάσεις
θεσμικής, οργανωτικής και διοικητικής αλλαγής, στρατηγικού και παραδειγματικού
χαρακτήρα, οι οποίες αναμένεται ότι θα έχουν πολλαπλασιαστική αξία. Ακριβώς για τους
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λόγους αυτούς, οι κύριες παρεμβάσεις του ΕΠ αναπτύσσονται κατά προτεραιότητα σε
συγκεκριμένους τομείς της δημόσιας πολιτικής, οι οποίοι επιτελούν καθοριστικό ρόλο
στην προώθηση της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, ενώ επίσης συνδέονται με
την παροχή των πλέον κρίσιμων υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο, τους πολίτες και
τις επιχειρήσεις.
Η αναβάθμιση του θεσμικού περιβάλλοντος της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και ο
εξορθολογισμός των υφιστάμενων διοικητικών δομών, με γνώμονα την καταπολέμηση
της γραφειοκρατίας, την απλούστευση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών και
την εν γένει αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, της περιφερειακής
Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφενός μεν συμβάλλουν στην καλύτερη
εξυπηρέτηση του πολίτη και στην συνεπακόλουθη βελτίωση της ποιότητας ζωής του και
αφετέρου, αναδεικνύει την συμβολή του κρατικού μηχανισμού στην ουσιαστική
ενίσχυση της παραγωγικότητας και στην προώθηση της ανάπτυξης και της ευημερίας της
Χώρας.

To ΕΠ διαρθρώνεται σε δώδεκα (12) άξονες προτεραιότητας, τρεις (3) άξονες για κάθε
ένα από τους τέσσερις (4) Γενικούς Στόχους που καλύπτουν τις τρεις (3) κατηγορίες
περιφερειών της χώρας:
Περιφέρειες σύγκλισης: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική
Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο.
Περιφέρειες σταδιακής εξόδου: Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Αττική.
Περιφέρειες σταδιακής εισόδου: Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο.

Οι Γενικοί Στόχοι – και οι συνεπαγόμενοι εξ’ αυτών Άξονες Προτεραιότητας - αναλύονται
περαιτέρω και εξειδικεύονται μέσα από ένα σύνολο Ειδικών Στόχων.

Γενικός Στόχος I – Άξονες Προτεραιότητας IΑ, ΙΒ, IΓ: Αναβάθμιση των Δημοσίων
Πολιτικών μέσω του εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και των Δομών της
Δημόσιας Διοίκησης
Η αναβάθμιση των Δημοσίων Πολιτικών μέσω του εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού
πλαισίου και των Δομών της Δημόσιας Διοίκησης συνιστά τον πυρήνα των Αξόνων
Προτεραιότητας IΑ, IΒ, IΓ (για περιφέρεις σύγκλισης, σταδιακής εξόδου και σταδιακής
εισόδου).
Οι εν λόγω Άξονες Προτεραιότητας, εξειδικεύονται σε 4 Ειδικούς Στόχους, οι οποίοι
καταγράφονται στη συνέχεια.
Ειδικός Στόχος 1.1: Ενδυνάμωση των μηχανισμών σχεδιασμού και εφαρμογής των
δημοσίων πολιτικών
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Υπό τον στόχο αυτό προβλέπονται δράσεις ενίσχυσης του σχεδιασμού (οριοθέτηση των
πεδίων πολιτικής μέσα από την άρση των επικαλύψεων), της παρακολούθησης, του
συντονισμού και της αξιολόγησης της πολιτικής, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο, καθώς και δράσεις οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού (συστήματα
στοχοθεσίας, αποδοτικότητας) της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης καθώς και της
τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ειδικός Στόχος 1.2: Προώθηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας
Προβλέπεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων των κάτωθι θεματικών περιοχών:
Δράσεις εκσυγχρονισμού
διαχείρισης.

του

συστήματος

προϋπολογισμού

και

δημοσιονομικής

Ενσωμάτωση των πορισμάτων των ελεγκτικών σωμάτων και του Συνηγόρου του Πολίτη
στις οικείες πολιτικές προκειμένου να επέλθουν ρυθμιστικές και οργανωτικές αλλαγές που
οδηγούν στην αντιμετώπιση της διαφθοράς.
Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων και των
ΜΚΟ.
Δράσεις αναβάθμισης της διοικητικής ικανότητας των Δικαστηρίων.

Ειδικός Στόχος 1.3: Βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών
ρυθμίσεων
Προβλέπονται δράσεις που άπτονται:
της εφαρμογής πολιτικής για την αξιολόγηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας
νομοθετικών ρυθμίσεων βάσει της εγκυκλίου του Πρωθυπουργού Υ190/2006.
της παρακολούθησης, συντονισμού και επίσπευσης της ενσωμάτωσης του Κοινοτικού
Δικαίου με εφαρμογή των Αρχών της Εγκυκλίου του Πρωθυπουργού Υ190/2006.
των διοικητικών κωδικοποιήσεων του ρυθμιστικού πλαισίου της δημόσιας δράσης.

Ειδικός Στόχος 1.4: Βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων
με τις δημόσιες Υπηρεσίες πολιτών και υπηρεσιών
Προβλέπονται δράσεις απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών που οδηγούν σε μείωση
των διοικητικών επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους για τις επιχειρήσεις, καθώς
και δράσεις Σχεδιασμού και εφαρμογής των απαραίτητων οργανωτικών αλλαγών σε
δημόσιες υπηρεσίες προκειμένου να εγκατασταθούν συστήματα ΤΠΕ, για την
εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.
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Τέλος, στο πλαίσιο του εν λόγω Ειδικού Στόχου περιλαμβάνονται δράσεις Σχεδιασμού και
εφαρμογής των απαραίτητων οργανωτικών αλλαγών σε δημόσιες υπηρεσίες στις οποίες
έχουν εγκατασταθεί συστήματα ΤΠΕ, για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Γενικός Στόχος II – Άξονες Προτεραιότητας ΙIΑ, IΙΒ, IΙΓ: Ανάπτυξη του Ανθρωπίνου
Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης.
Οι εν λόγω Άξονες Προτεραιότητας, εξειδικεύονται σε 2 Ειδικούς Στόχους, οι οποίοι
αναλύονται στη συνέχεια.

Ειδικός Στόχος 2.1: Ενίσχυση της πολιτικής ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων μέσω
διαρθρωτικών και θεσμικών αλλαγών.
Προβλέπονται δράσεις ενίσχυσης της πολιτικής ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων της
δημόσιας διοίκησης, οι οποίες θα υλοποιηθούν με την προώθηση διαρθρωτικών και
θεσμικών αλλαγών με ολοκληρωμένο χαρακτήρα. Οι αλλαγές αυτές λαμβάνουν χώρα
τόσο σε επίπεδο δομών, λειτουργιών και στόχευσης, όσο και σε επίπεδο πλαισίου και
εργαλείων πολιτικής.

Ειδικός Στόχος 2.2: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του
συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης για την υποστήριξη θεσμικών και διαρθρωτικών
αλλαγών στη δημόσια διοίκηση.
Προβλέπονται δράσεις ενίσχυσης των διαδικασιών σχεδιασμού και βελτίωσης της
ποιότητας του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθως και στοχευμένες δράσεις
κατάρτισης που εξυπηρετούν την ενδυνάμωση και την προσαρμογή των δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης στις επιχειρούμενες αλλαγές.

Γενικός Στόχος III – Άξονες Προτεραιότητας ΙIΙΑ, IΙΙΒ, IΙΙΓ: Ενδυνάμωση των πολιτικών
ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης
Η ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της Δημόσιας Διοίκησης συνιστά
τον πυρήνα των Αξόνων Προτεραιότητας IΙΙΑ, ΙIΙΒ και ΙIΙΓ (για περιφέρεις σύγκλισης,
σταδιακής εξόδου και σταδιακής εισόδου). Οι εν λόγω Άξονες Προτεραιότητας,
εξειδικεύονται σε 2 Ειδικούς Στόχους, οι οποίοι αναλύονται στη συνέχεια.

Ειδικός Στόχος 3.1: Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των
πολιτικών ισότητας, και των μηχανισμών και δομών εφαρμογής, παρακολούθησης και
αξιολόγησης για θέματα ισότητας των φύλων.
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Οι δράσεις που περιλαμβάνουν:
Κωδικοποιήσεις και απλουστεύσεις νομοθετικών, κανονιστικών ρυθμίσεων για την
ισότητα των φύλων σε τομείς πολιτικής.
Αξιολόγηση των επιπτώσεων δημοσίων πολιτικών στην ισότητα των φύλων.
Προαγωγή της ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές.
Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής των πολιτικών ισότητας
καθώς και των συμβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών μηχανισμών της ισότητας
των φύλων.

Ειδικός Στόχος 3.2: Η ενίσχυση της θέσης των γυναικών στο δημόσιο και κοινωνικό
τομέα.
Υπό τον στόχο αυτό προβλέπονται δράσεις ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών στα
κέντρα λήψης αποφάσεων, που σε συνδυασμό με την ενίσχυση των δράσεων των ΟΤΑ
προς όφελος της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης της βίας, αναμένεται να
διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο σε μερικά από τα χρόνια προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες.
Παράλληλα, στο πλαίσιο του παρόντος Ειδικού Στόχου προβλέπονται δράσεις
ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του συνόλου της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής
αυτοδιοίκησης σε θέματα ισότητας των φύλων καθώς και ενέργειες για την υποστήριξη
των ΜΚΟ (γυναικείων οργανώσεων).

Γενικός Στόχος IV – Άξονες Προτεραιότητας ΙVΑ, ΙVΒ, IVΓ: Τεχνική Υποστήριξη της
Εφαρμογής
Οι εν λόγω Άξονες Προτεραιότητας, εξειδικεύονται σε 2 Ειδικούς Στόχους, οι οποίοι
αναλύονται στη συνέχεια.

Ειδικός Στόχος 4.1: Δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης της διοικητικής αλλαγής
Προβλέπονται δράσεις που άπτονται:

Δράσεις δημιουργίας και υποστήριξης της λειτουργίας μηχανισμών υποστήριξης της
διοικητικής αλλαγής.

Ειδικός Στόχος 4.2: Δράσεις τεχνικής Υποστήριξης του Προγράμματος
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Δράσεις υποστήριξης της προετοιμασίας, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και των
επιθεωρήσεων του προγράμματος,
Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας,
Δράσεις εκπόνησης μελετών, εμπειρογνωμοσυνών και αξιολογήσεων.

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού»
Οι βασικές αναπτυξιακές επιδιώξεις προσδιορίζουν τον Κεντρικό Στόχο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007–2013. Ο
κεντρικός αυτός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος αναλύεται σε δύο επιμέρους
Στρατηγικούς Στόχους. Οι Στρατηγικοί Στόχοι, με τη σειρά τους εξειδικεύονται σε
τέσσερις Γενικούς Στόχους του αναπτυξιακού σχεδιασμού, οι οποίοι αντιστοιχούν με
τους Θεματικούς Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Άξονας Προτεραιότητας 1 «Συστημικές Παρεμβάσεις»
Περιλαμβάνει το σύνολο των συστημικών παρεμβάσεων οι οποίες συμβάλλουν στη
μεταρρύθμιση και τη λειτουργική ολοκλήρωση των θεσμών, φορέων και μηχανισμών
μέσω των οποίων γίνεται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η παρακολούθηση και η
αξιολόγηση των δράσεων των Θεματικών Αξόνων Προτεραιότητας 2, 3 και 4.

Άξονας Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου
Δυναμικού και των Επιχειρήσεων»
Αποσκοπεί στη δυναμική προσαρμογή και τη συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων και
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης κοινωνίας και
ανταγωνιστικής οικονομίας.
Ειδικοί Στόχοι των Αξόνων Προτεραιότητας 2.1, 2.2 και 2.3 του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 αναδεικνύονται οι
ακόλουθοι:
Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πλαισίου Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) για
τους εργαζόμενους, εργοδότες και αυτοαπασχολούμενους για τη βελτίωση της ποιότητας
ΣΕΚ και την αύξηση της συμμετοχής σε ενέργειες κατάρτισης.
Βελτίωση της ποιότητας ΣΕΚ και αύξηση της συμμετοχής σε ενέργειες κατάρτισης για
τους εργαζόμενους, ιδίως στις ΜΜΕ.
Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων στους σχετικούς τομείς του ΕΚΤ από
κοινωνικοοικονομικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, των
αντιπροσωπευτικών ΜΚΟ και των επαγγελματικών οργανώσεων.
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Ανάπτυξη πολιτικών και υπηρεσιών για την πρόβλεψη και τη θετική διαχείριση των
οικονομικών αλλαγών.

Άξονας Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση»
Αποσκοπεί στην προσέλκυση και τη διατήρηση μεγαλύτερου αριθμού ατόμων στην
αγορά εργασίας, μέσω πολλαπλών παρεμβάσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό
των συστημάτων απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, στον έγκαιρο εντοπισμό
αλλαγών στην αγορά εργασίας, στην ανάληψη εστιασμένων παρεμβάσεων και στο
σχεδιασμό και την εισαγωγή μεταρρυθμίσεων στα συστήματα επαγγελματικής
κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης.

Κοινοί Ειδικοί Στόχοι των Αξόνων Προτεραιότητας 3.1, 3.2 και 3.3 του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 αναδεικνύονται οι
ακόλουθοι:

Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
Ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων από ειδικές κοινωνικές ομάδες,
που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας μέσω της
εφαρμογής ειδικά στοχευμένων δράσεων.
Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης.
Άξονας Προτεραιότητας 4 «Πλήρη ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου
δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών»

Η ανάπτυξη κατάλληλων πολιτικών ενδυνάμωσης των ευάλωτων ομάδων του
πληθυσμού, ο σχεδιασμός στοχευμένων δράσεων κοινωνικής και εργασιακής ένταξης και
η έμφαση στην καταπολέμηση στερεοτυπικών στάσεων και συμπεριφορών στο
εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον αποτελούν τον πυρήνα της προσπάθειας για την
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Το συστημικό σκέλος των παρεμβάσεων του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 αφορά
την ενίσχυση του συντονισμού των δράσεων στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας και
της κοινωνικής ένταξης.
Λαμβάνοντας υπόψη την Περιφερειακή Στρατηγική του Ανάπτυξη του Ανθρώπινου
Δυναμικού του ΕΣΠΑ 2007-2013 ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις πρόληψης και
αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και
ολοκληρωμένων δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες.
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Ειδικοί Στόχοι των Αξόνων Προτεραιότητας 4.1, 4.2 και 4.3 του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» αναδεικνύονται οι
ακόλουθοι:

Προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης των ΕΚΟ (μετανάστες,
ΑμΕΑ, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, μακροχρόνια άνεργοι/ες
κ.λπ.).
Αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ένταξη των ΕΚΟ στην αγορά
εργασίας.
Βελτίωση της πρόνοιας για όσους χρήζουν βοήθειας.

Άξονας Προτεραιότητας 5 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής
Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας
Υγείας του πληθυσμού»

Ο συγκεκριμένος θεματικός άξονας ευθυγραμμίζεται με τη φιλοσοφία της Εθνικής
Στρατηγικής για την Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη 2007-2013 που διαπνέει τις
πολιτικές υγείας που προωθούνται στη χώρα μας και στοχεύει στη «μακροχρόνια
εξασφάλιση της (υψηλού επιπέδου) υγείας και της ευεξίας του συνόλου του πληθυσμού
της χώρας, με ένα οικονομικά βιώσιμο και υψηλής απόδοσης σύστημα υγείας και
κοινωνικής αλληλεγγύης».
Η υλοποίηση έργων και δράσεων που άπτονται της Μέριμνας και της Κοινωνικής
Αλληλεγγύης είναι εφικτή στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρωπίνου Δυναμικού» μέσω του τρίτου, του τέταρτου και του πέμπτου Άξονα
Προτεραιότητας του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» οι οποίοι εστιάζουν στην
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού που βιώνουν συγκεκριμένες ευπαθείς
ομάδες του πληθυσμού, στην ενθάρρυνση της εργασίας και στην ενίσχυση των επιπέδων
απασχόλησης, καθώς επίσης και στην εξασφάλιση της (υψηλού επιπέδου) υγείας και της
ευεξίας του συνόλου του πληθυσμού της χώρας μέσα από τις ακόλουθες ενδεικτικές
παρεμβάσεις:

Δικτύωση και διασύνδεση υπηρεσιών Δ.Υ. με υπηρεσίες ΟΤΑ.
Σχέδια Δράσης για την πρόληψη και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού της
χώρας, καθώς και ειδικών κατηγοριών πληθυσμού.
Δράσεις κατάρτισης ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ομάδων που απειλούνται με πάσα
μορφής αποκλεισμούς (κοινωνικούς, ψηφιακούς).
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Αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών και των μηχανισμών εφαρμογής πολιτικών
ψυχικής υγείας.

Πρόγραμμα «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.»
Σύμφωνα με το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, στο «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.» εντάσσονται έργα,
μελέτες και ενέργειες με δικαιούχους Περιφέρειες, Δήμους και ΝΠΔΔ / ΝΠΔΙ /
Επιχειρήσεις / Συνδέσμους Δήμων και Περιφερειών.
Το «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.» διαρθρώνεται σε τέσσερις άξονες, με συνολικό προϋπολογισμό
Προγράμματος 4 δισεκατομμύρια ευρώ:

Οριζόντιες Παρεμβάσεις
Πρόγραμμα των Δήμων
Πρόγραμμα των Περιφερειών
Τεχνική Στήριξη

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Οριζόντια Παρέμβαση 1: Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας (Δικαιούχοι
φορείς είναι κυρίως οι Δήμοι καθώς και οι Περιφέρειες συμπληρωματικά στο Εθνικό
Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας)
Οριζόντια Παρέμβαση 2: Συνεργασία Δήμων και Περιφερειών με τον Ιδιωτικό Τομέα και
ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας (Δικαιούχοι φορείς είναι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες)
Οριζόντια Παρέμβαση 3: Έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Δικαιούχοι φορείς είναι οι
Δήμοι και οι Περιφέρειες)
Οριζόντια Παρέμβαση 4: Δράσεις κατάρτισης – δια βίου μάθησης (Δικαιούχοι φορείς είναι
οι Δήμοι και οι Περιφέρειες)
Οριζόντια Παρέμβαση 5: Ενίσχυση του εθελοντισμού (Δικαιούχοι φορείς είναι οι Δήμοι)
Οριζόντια Παρέμβαση 6: Μείωση της ανεργίας (Δικαιούχοι είναι μόνο Περιφέρειες)
Οριζόντια Παρέμβαση 7: Εικαστικές παρεμβάσεις στο χώρο (Δικαιούχοι φορείς είναι οι
Δήμοι)
Οριζόντια Παρέμβαση 8: Υποστήριξη Ορεινών και Νησιωτικών Δήμων (Δικαιούχοι φορείς
είναι οι Δήμοι)
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ΑΞΟΝΑΣ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΩΝ
Υποπρόγραμμα 1: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
1.1. Μελέτες ωρίμανσης έργων Υποπρογράμματος και έργων Ε.Σ.Π.Α. με αντικείμενο
αναφερόμενο στους στόχους του Υποπρογράμματος.
1.2. Μελέτες αξιοποίησης χώρων που προήλθαν από απαλλοτριώσεις Δήμων
1.3. Έργα Ύδρευσης και Διαχείριση δικτύων ύδρευσης (τηλε-παρακολούθηση)
1.4. Διαχείριση στερεών αποβλήτων – Ανακύκλωση – Ανάκτηση –Επαναχρησιμοποίηση
1.5. Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α.
1.6. Έργα Αποχέτευσης και Διαχείριση Δικτύων Αποχέτευσης (τηλε-παρακολούθηση) –
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων
1.7. Έργα διαχείρισης δικτύων ηλεκτροδότησης
1.8. Εκτέλεση έργων υποδομής για την γεωργία-κτηνοτροφία και αλιεία
1.9. Βελτίωση προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α. σε τουριστικές περιοχές
1.10. Έργα ενίσχυσης εναλλακτικών μορφών μετακίνησης
1.11. Βασικές υποδομές αθλητικών δραστηριοτήτων
1.12. Έργα δημοτικής σήμανσης
1.13. Έργα υπογείωσης δικτύων
1.14. Έργα ανάπτυξης ασύρματων δημόσιων δικτύων wi-fi και internet
Υποπρόγραμμα 2: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ»

2.1. Μελέτες ωρίμανσης έργων του Υποπρογράμματος και έργων του Ε.Σ.Π.Α. με
αντικείμενο αναφερόμενο στους στόχους του Υποπρογράμματος.
2.2. Κατασκευή και αναβάθμιση υποδομών ευαίσθητων πληθυσμιακά ομάδων
(βρεφονηπιακοί σταθμοί, Κ.Α.Π.Η., Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π. –Α.Μ.Ε.Α., γηροκομεία, δωρεάν
γεύματα απόρων κ.ά.)
2.2. Έργα προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α. στα δημοτικά κτίρια
2.4 Δίκτυα και Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2.4 Προγραμματικές Συμβάσεις με ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αρωγής και ΝΠΔΔ της Εκκλησίας
της Ελλάδος φιλανθρωπικού και κοινωνικού χαρακτήρα
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ΑΞΟΝΑΣ 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1. Μελέτες ωρίμανσης έργων και δράσεων των 2, 3 και 4 και έργων Ε.Σ.Π.Α.
2. Συγκοινωνιακά έργα
3. Λιμενικά έργα
4. Έργα και δράσεις πολιτικής προστασίας

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
1. Οριζόντιες Μελέτες Άξονα 1
2. Μελέτες στήριξης και εφαρμογής του προγράμματος
3. Επιβράβευση Καινοτομίας
4. Λειτουργικές δαπάνες διοίκησης προγράμματος – Δαπάνες διενέργειας ελέγχων
5. Δημοσιοποίηση του προγράμματος
Ο Άξονας 4 υποστηρίζει όλους τους άξονες του Προγράμματος

Το περιεχόμενο των Μέτρων των Αξόνων 2, 3 και 4, καθώς και οι επιλέξιμες ενέργειες
και δαπάνες θα εξειδικευτούν με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης,
στην οποία θα προσαρτηθούν, ως Παράρτημα, τα αναλυτικά Τεχνικά Δελτία εξειδίκευσης
των Μέτρων

Πόροι του Προγράμματος αποτελούν:
α) Ποσοστό των Κ.Α.Π. Δήμων & Περιφερειών
β) Ποσοστό Εθνικών Πόρων του ΠΔΕ

Το ποσοστό των πόρων του Προγράμματος που αναλογεί στον άξονα των οριζοντίων
παρεμβάσεων ανέρχεται σε 25% του συνολικού προϋπολογισμού.

Με απόφαση του Υφυπουργού ΕΣΑΗΔ, μετά από εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής
Παρακολούθησης, θα καθοριστεί:
η κατανομή των πόρων του Προγράμματος, ανά έτος και ανά άξονα
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τα κριτήρια κατανομής ανά Περιφέρεια και Δήμο
το ποσοστό των πόρων που θα διατίθενται για δράσεις διαπεριφερειακού, διαδημοτικού
και διαβαθμικού χαρακτήρα

Στο τέλος κάθε έτους, τυχόν αναπορρόφητο ποσό ετήσιων πιστώσεων που αναλογούν
στο Δήμο, μεταφέρεται στις πιστώσεις του Δήμου για το επόμενο έτος
Διαδικασία Ένταξης
Απόφαση Δ.Σ. για κατάρτιση πρότασης (συμπεριλαμβάνονται και προτάσεις των νομικών
τους προσώπων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου και των επιχειρήσεών τους, με σαφή
προσδιορισμό του φορέα υλοποίησης) για ένταξη στο Πρόγραμμα
Καταχώρηση πρότασης μαζί με τα αντίστοιχα Τεχνικά Δελτία στο πληροφοριακό
σύστημα
Υποβολή πρότασης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ομάδα Έργου της Κεντρικής
Επιτροπής Παρακολούθησης

Κριτήρια ένταξης έργων, μελετών ή ενεργειών στο Πρόγραμμα
- συνάφεια και βαθμός συμβολής της πρότασης στην επίτευξη των στόχων του
προγράμματος,
- ωριμότητα του έργου
- σαφήνεια του αντικειμένου του έργου
- ακρίβεια του προσδιορισμού των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων και της μεθόδου
εκτέλεσης
- βιωσιμότητα της παρέμβασης
- επάρκεια του φορέα εκτέλεσης του έργου
μη επιλεξιμότητα της δράσης ή του έργου στο Ε.Σ.Π.Α.
πρόβλεψη υλοποίησης της δράσης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
Οι Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) αποτελούν μια μεγάλη μεταρρύθμιση
στον τομέα της δημιουργίας υποδομών και της παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου. Μια
μεταρρύθμιση, η υλοποίηση της οποίας θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας τα επόμενα χρόνια, προσφέροντας στο Δημόσιο τη
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δυνατότητα να αξιοποιήσει τα πλέον σύγχρονα μέσα για την παροχή δημόσιων αγαθών
προς τους πολίτες. Με τις ΣΔΙΤ θα δοθεί μία νέα ώθηση στην ανάπτυξη και θα
διασφαλισθεί η έγκαιρη και σωστή ολοκλήρωση πολλών αναγκαίων υποδομών, ενώ
παράλληλα θα απελευθερωθούν πόροι για περισσότερες κοινωνικές και αναπτυξιακές
προτεραιότητες.
Στην Ελλάδα το νομικό πλαίσιο των ΣΔΙΤ προσδιορίζεται με το Νόμο 3389/2005.
Συνοπτικά, ο νόμος αυτός κωδικοποιεί τις σχετικές έννοιες με τις ΣΔΙΤ, προσδιορίζει το
πεδίο εφαρμογής τους, προβλέπει τη δημιουργία δύο αρμόδιων διοικητικών οργάνων
(Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ) για τη χάραξη πολιτικής και
την καλύτερη διαχείριση των έργων, προσδιορίζει τις διαδικασίες ανάθεσης, τα
συμβατικά και νομικά θέματα και, τέλος, προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις σχετικές με
αδειοδοτήσεις, φορολογικά θέματα κλπ.

Οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι συμβάσεις – κατά κανόνα
μακροχρόνιες -, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός δημόσιου φορέα και ενός ιδιωτικού,
με σκοπό την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών. Σε μία ΣΔΙΤ ο ιδιωτικός φορέας
αναλαμβάνει το σύνολο ή μέρος του κόστους υλοποίησης του έργου και ένα σημαντικό
μέρος των κινδύνων που σχετίζονται με την κατασκευή και λειτουργία του. Ο δημόσιος
τομέας από την πλευρά του επικεντρώνεται στον καθορισμό των σχεδιαστικών, τεχνικών
και λειτουργικών απαιτήσεων του έργου και αποπληρώνει τους Ιδιώτες είτε με
τμηματικές καταβολές από την πλευρά του Δημοσίου συνδεδεμένες με τη διαθεσιμότητα
του έργου και την τήρηση των προδιαγραφών λειτουργίας του, είτε με απευθείας
καταβολές από τους τελικούς χρήστες.
Η επιλογή των ιδιωτών που αναλαμβάνουν ένα έργο ΣΔΙΤ γίνεται μετά από δημόσιο
διαγωνισμό. Οι ΣΔΙΤ υλοποιούνται με συμβάσεις, στις οποίες περιγράφονται λεπτομερώς
όλες οι παράμετροι του έργου, τόσο κατά την περίοδο κατασκευής όσο και κατά την
περίοδο λειτουργίας, καθώς και οι υποχρεώσεις τόσο του Ιδιωτικού όσο και του
Δημόσιου τομέα. Τα έργα που υλοποιούνται με ΣΔΙΤ επιστρέφονται στο Δημόσιο μετά
από συγκεκριμένη περίοδο λειτουργίας, όπως αυτή ορίζεται στη σύμβαση.

Σε μια ΣΔΙΤ οι ρόλοι του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα είναι σαφώς ορισμένοι.
Ο Δημόσιος Τομέας αναλαμβάνει:
τον καθορισμό του γενικού σχεδίου ΣΔΙΤ
την αξιολόγηση της πρότασης του ιδιωτικού φορέα
την υποστήριξη εκτέλεσης του έργου
την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και της τήρησης των συμβατικών
υποχρεώσεων του Ιδιώτη
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Ο Ιδιωτικός Τομέας αναλαμβάνει:
την εκπόνηση των μελετών σύμφωνα με το γενικό σχέδιο της προκήρυξης
την κατασκευή του έργου
την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης του έργου
τη διαχείριση και λειτουργία του έργου ή τη συντήρησή του
την επιστροφή στο Δημόσιο του έργου μετά τη λήξη
της συμβατικής περιόδου
Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές κατηγορίες έργων που μπορούν να υλοποιηθούν με
ΣΔΙΤ:
Διαχείριση Απορριμμάτων
Έργα ύδρευσης – αποχέτευσης – βιολογικοί σταθμοί
Υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη
Ενέργεια
Ανακύκλωση
Θαλάσσιες υποδομές
Αστικές αναπλάσεις
Πολιτισμός – ανάδειξη ιστορικής κληρονομιάς
Στέγαση δημόσιων υπηρεσιών, αξιοποίηση ακινήτων κ.α.

Πρωτοβουλία JESSICA
JESSICA είναι το Αγγλικό ακρωνύμιο της πρωτοβουλίας “Joint European Support for
Sustainable Investment in City Areas” (Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες
επενδύσεις σε αστικές περιοχές). Η πρωτοβουλία αυτή αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σε συνεργασία με την
Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB).
Μέσω των νέων διαδικασιών, παρέχεται στα κράτη μέλη η ευχέρεια να χρησιμοποιήσουν
μέρος των μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων που λαμβάνουν από την ΕΕ μέσω των
διαρθρωτικών ταμείων, για να επενδύουν, υπό μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων,
σε έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή της
βιώσιμης ανάπτυξης. Οι επενδύσεις αυτές, μπορούν να έχουν τη μορφή ιδίων
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κεφαλαίων, δανείων ή/και εγγυήσεων, πραγματοποιούνται μέσω Ταμείων Αστικής
Ανάπτυξης και, εάν είναι απαραίτητο μέσω Ταμείων Χαρτοφυλακίου.
Η πρωτοβουλία JESSICA δεν αποτελεί νέα πηγή χρηματοδοτήσεων για τα κράτη μέλη.
Αποτελεί ένα νέο μέσο αξιοποίησης των υφιστάμενων επιχορηγήσεων των διαρθρωτικών
ταμείων για τη στήριξη σχεδίων αστικής ανάπτυξης.
Οι κανόνες όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών των έργων στο πλαίσιο του
JESSICA είναι οι ίδιοι με εκείνους που ισχύουν για τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων
στο σύνολό τους, ενώ λαμβάνουν επίσης υπόψη τους τυχόν ειδικούς περιορισμούς που
υφίστανται σε εθνικό επίπεδο από τους σχετικούς άξονες προτεραιότητας των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συνεισφέρουν πόρους στο JESSICA. Ωστόσο, με
εξαίρεση ορισμένες μη επιλέξιμες δαπάνες, που καθορίζονται στους Κανονισμούς – όπως
π.χ. οι σχετικές με τη στέγαση δαπάνες σε ορισμένα κράτη μέλη – το JESSICA μπορεί να
επιτρέψει αυξημένη ευελιξία στη διαχείριση των έργων, με παράλληλη τήρηση των
κανόνων επιλεξιμότητας, υπό τον όρο πάντοτε ότι τα υποστηριζόμενα έργα εντάσσονται
σε «ολοκληρωμένα και βιώσιμα σχέδια αστικής ανάπτυξης». Παραδείγματος χάρη, οι μη
επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα ευρύτερο, πολυτομεακό
πρόγραμμα, εφόσον προσελκυστούν από άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές επαρκείς
πόροι για τη χρηματοδότησή τους.
Για τον προσδιορισμό των σχεδίων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω του
JESSICA, επιβάλλεται να ακολουθείται ολοκληρωμένη προσέγγιση. Οι πόροι του JESSICA
μπορούν ειδικότερα να διοχετεύονται σε σχέδια στους εξής τομείς:
Αστικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων
αποχέτευσης, της ενέργειας κ.λπ.

των

μεταφορών,

της

ύδρευσης

και

Χώροι της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, για τουρισμό ή άλλες αειφόρους
χρήσεις.
Επαναξιοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εκτάσεων, συμπεριλαμβανομένης της
αποξήλωσης εγκαταστάσεων και της εξυγίανσης.
Χώροι γραφείων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τους τομείς της πληροφορικής
και/ή της έρευνας και ανάπτυξης.
Πανεπιστημιακά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών, βιοτεχνολογικών και άλλων
εξειδικευμένων εγκαταστάσεων.
Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης.

Τα οφέλη από τη χρήση του JESSICA είναι τα ακόλουθα:
Ανακυκλωση των πορων – εφοσον οι ποροι του JESSICA εχουν επενδυθεί απο Ταμεία
Αστικης Αναπτυξης (ΤΑΑ) σε επιλεξιμες δαπανες εργων πριν απο την ημερομηνία ληξης
της περιοδου προγραμματισμου των διαρθρωτικων ταμείων (n+2, ητοι μεχρι το τελος
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του 2015), ολες οι επιστροφες και τα εσοδα που γεννα η επενδυση αυτη μπορουν είτε
να παρακρατουνται απο τα ΤΑΑ είτε να επιστρεφονται στις Διαχειριστικες Αρχες για
επανεπενδυση σε νεα σχεδια αναζωογονησης αστικων περιοχων. Το JESSICA παρεχει τη
δυνατοτητα σε οσα απο τα κρατη μελη αντιμετωπίζουν την προοπτικη μείωσης των
κοινοτικων επιχορηγησεων κατα την επομενη περίοδο προγραμματισμου, να
αξιοποιησουν σε μακροπροθεσμη βαση τους πορους που τους διατίθενται.
Μοχλευση – ενα σημαντικο, εμμεσο πλεονεκτημα του JESSICA είναι οτι μπορεί,
δυνητικα, να προσελκυσει τη συμμετοχη του ιδιωτικου τομεα, προσελκυοντας ετσι οχι
μονο επιπροσθετες επενδυσεις αλλα και – γεγονος ίσως ακομη σημαντικοτερο –
επιπροσθετη τεχνογνωσία για την υλοποίηση και τη διαχείριση των εργων. Οι ιδιωτικες
επενδυσεις μπορουν, σε μερικες περιπτωσεις, να πληρουν τις απαιτησεις για
συγχρηματοδοτηση απο το οικείο κρατος μελος (Οι Κανονισμοί απαιτουν απο τα κρατη
μελη να εισφερουν πορους στα Επιχειρησιακα τους Προγραμματα, παραλληλα με τους
πορους που παρεχουν τα διαρθρωτικα ταμεία. Αυτο το ποσοστο «ιδίων πορων» μπορεί
να διαφερει μεταξυ των κρατων μελων). Παρα το γεγονος οτι το JESSICA επιτρεπει την
«μετατροπη» μη επιστρεπτεων επιχορηγησεων σε επιστρεπτεες χρηματοδοτησεις, οι
τελευταίες δεν επιστρεφονται στην Επιτροπη και, ως εκ τουτου, δεν πρεπει να
θεωρουνται ως δημοσιο χρεος.
Ευελιξία – το JESSICA επιτρεπει ευελικτη προσεγγιση, αφενος διοτι διευρυνεται το
φασμα των επιλεξιμων δαπανων και, αφετερου, διοτι οι ποροι του JESSICA μπορουν να
χρησιμοποιουνται για επενδυσεις υπο μορφη ιδίων κεφαλαίων, δανείων η εγγυησεων.
Τεχνογνωσία και δημιουργικοτητα – Τα κρατη μελη, οι διαχειριστικες αρχες και οι πολεις
θα μπορεσουν να αξιοποιησουν την εμπειρία του τραπεζικου και του ιδιωτικου τομεα. Το
JESSICA μπορεί επίσης να δρασει ως καταλυτης σε αστικες περιοχες, ενισχυοντας την
αγορα επενδυσεων και συμπληρωνοντας ετσι αλλες πρωτοβουλίες η πηγες
χρηματοδοτησης που ενδεχομενως υφίστανται ηδη στα κρατη μελη. Ωστοσο, για τη
συμμετοχη του ιδιωτικου τομεα θα εξακολουθουν να εφαρμοζονται οι κανονες οσον
αφορα τις «κρατικες ενισχυσεις».

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2007-2013
Σημαντική χρηματοδοτική βοήθεια, με τη μορφή επιχορηγήσεων, κυρίως για άϋλες
δράσεις, μπορούν να αντλήσουν οι τοπικές αρχές, οι φορείς, οι επιχειρήσεις και τα
ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ορισμένα από αυτά τα προγράμματα είναι:

Πρόγραμμα URBACT II
Στόχος του προγράμματος είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών και γνώσης
ανάμεσα σε τοπικές και περιφερειακές αρχές στον τομέα της βιώσιμης αστικής
ανάπτυξης, η κεφαλαιοποίηση των καλών πρακτικών, των εμπειριών και της
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τεχνογνωσίας που έχουν αποκομίσει οι πόλεις από προηγούμενα ή τρέχοντα
προγράμματα αστικής ανάπτυξης και η συνδρομή προκειμένου να καθορίσουν σχέδια
δράσης για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα
διαρθρωτικά ταμεία.

Πρόγραμμα LIFE+
Το Πρόγραμμα Life+ έχει ως στόχο να συμβάλει στη διατήρηση της φύσης και της
βιοποικιλότητας, στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, στη δραστική μείωση
των αερίων του θερμοκηπίου, στην προστασία των δασών, στην ορθολογική διαχείριση
των φυσικών πόρων και των αποβλήτων, στην πληροφόρηση - ενημέρωση,
ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του κοινού σε θέματα περιβάλλοντος.

Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες»
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η προώθηση της ενεργού συμμετοχής του
ευρωπαίου πολίτη στα κοινά, και γενικότερα στη διαδικασία της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης. Ενδεικτικές δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι συναντήσεις
πολιτών και οι ανταλλαγές επισκέψεων, σεμινάρια σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος,
ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών, ανάπτυξη δημόσιου διαλόγου για ζητήματα
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, δράσεις ευαισθητοποίησης, επικοινωνίας και δημοσιότητας,
συνέδρια ευρωπαϊκής κλίμακας, καλλιτεχνικές και άλλες εκδηλώσεις ευρείας προβολής,
διαλέξεις κ.α. Το πρόγραμμα υποστηρίζει επίσης την αδελφοποίηση πόλεων.

Πρόγραμμα Δράσης στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης
Το πρόγραμμα διά βίου μάθησης περιλαμβάνει τέσσερα επιμέρους τομεακά
προγράμματα, (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci και Grundtvig) και στηρίζει
δράσεις όπως: κινητικότητα των προσώπων, διμερείς και πολυμερείς εταιρικές σχέσεις,
πολυμερή σχέδια ειδικά για την προώθηση της ποιότητας των συστημάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης μέσω της διακρατικής μεταφοράς καινοτομίας, μονομερή και εθνικά
σχέδια, πολυμερή σχέδια και δίκτυα κ.α.

Πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση»
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ηλικίας μεταξύ 13 και 30 ετών, σε ομάδες νέων, σε
μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και ενώσεις νέων και σε άλλους φορείς που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και της άτυπης εκπαίδευσης.

Πρόγραμμα Progress
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Το Progress είναι ένα Κοινοτικό Πρόγραμμα για την απασχόληση και κοινωνική
αλληλεγγύη που σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει οικονομικά την υλοποίηση των στόχων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων.
Καλύπτει δράσεις κατά των διακρίσεων, υπέρ της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών,
και μέτρα για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.
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