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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της 

πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης και με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μόνιμων δομών 

προγραμματισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της δράσης των 

Ο.Τ.Α., θεσπίστηκε για πρώτη φορά, με τα άρθρα 203-207 του κεφαλαίου Ζ’ του νέου 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), η υποχρέωση εκπόνησης Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων. Με το πρόγραμμα 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, επιβεβαιώθηκε η ανάγκη εκπόνησης επιχειρησιακών προγραμμάτων (άρθρο 

266 Ν. 3852/2010) 

Κατευθύνσεις στους ΟΤΑ α’ βαθμού για την κατάρτιση των Ε.Π δόθηκαν από το Υπουργείο 

Εσωτερικών με μια σειρά Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων., όπως με:  

1. την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 στην οποία καθορίστηκε η δομή 

και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α.  

2. την αρ. 45/58939/25-10-2006 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, τη 

διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π.  

3. την αρ. 66/50837/14-9-2007 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις 

διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ α΄βαθμού  

4. το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης 

και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων.  

Το περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α’ βαθμού τα οποία 

εξειδικεύονται σε Ετήσια Προγράμματα Δράσης και εκπονούνται από τις δημοτικές αρχές 

που εκλέχθηκαν για την περίοδο 2014-2019 ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 

41179/23-10-2014 

Με την εκπόνηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων καταβάλλεται συγχρόνως μία 

προσπάθεια αξιοποίησης της εμπειρίας που έχει προκύψει από τα Περιφερειακά και Τομεακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Ο.Τ.Α. δεν αναφέρονται μόνο σε έργα που 

χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από άλλες εθνικές και τοπικές 

πηγές και δεν αναφέρονται μόνο σε έργα που θα υλοποιηθούν από τον ίδιο το Δήμο και τα 

Νομικά του Πρόσωπα, αλλά και σε δράσεις που στόχο έχουν την οργάνωση των υπηρεσιών 

του Δήμου για την καλύτερη λειτουργία του και την εξυπηρέτηση του πολίτη. 
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Ι. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Ι.i Σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος αναπτύσσονται σε τρεις κύριους άξονες: 

Α) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κατά κύριο λόγο προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες  που θα 

πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, με 

απώτερους σκοπούς : 

α] την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της 

περιοχής του και 

β] τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής 

του 

 

Β) Εσωτερική ανάπτυξη του ΟΤΑ ως οργανισμού 

Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα περιλαμβάνει υποπρογράμματα για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του 

ΟΤΑ ως δημόσιου οργανισμού (ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά 

και ως κοινωνικού και πολιτικού θεσμού), με σκοπούς τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας του. 

Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν : 

 στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των 

δραστηριοτήτων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, 

 στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας του ΟΤΑ μέσω του μεσοπρόθεσμου 

προγραμματισμού προσλήψεων, της ανάπτυξης του υφιστάμενου προσωπικού, 

της μηχανοργάνωσης, της προμήθειας εξοπλισμού και της εξασφάλισης γης και 

κτιριακών εγκαταστάσεων  

 στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του ΟΤΑ, μέσω του μεσοπρόθεσμου 

οικονομικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης του κόστους των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και της ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης 

 

Γ) Ανάπτυξη των συνεργασιών του ΟΤΑ 
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Ο ρόλος του Δήμου, πλέον των οριοθετημένων από το θεσμικό πλαίσιο αρμοδιότητές, είναι 

να μεριμνά για τη συνολική ευημερία  της περιοχής του. Η διοίκηση γίνεται αντιληπτή όχι 

μόνο ως  διοίκηση για τη παροχή ορισμένων πάγιων υπηρεσιών του Δήμου, αλλά ως 

μέριμνα για το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. Σ' αυτή την κατεύθυνση το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα του Δήμου θα πρέπει να επισημαίνει τη συμβολή που μπορούν να έχουν στην 

ανάπτυξή του Δήμου: 

 Οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, 

σύλλογοι και μη κυβερνητικές οργανώσεις) 

 Οι γειτονικοί όμοροι Δήμοι 

 Οι λοιποί φορείς του πολιτικο-διοικητικού συστήματος της χώρας (Κεντρικοί 

φορείς και Περιφέρεια 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκτός των άλλων στοχεύει επίσης, στην αναβάθμιση του 

επιπέδου συνεργασίας του Δήμου με φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, 

σε τοπικό, διαπεριφερειακό, εθνικό  και διεθνές επίπεδο, για τη συντονισμένη προώθηση 

της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή υπηρεσιών ή υλοποίηση δράσεων και 

συμφωνιών. 

Ι.ii Κύρια χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού ρόλου 

του Δήμου, με τα εξής χαρακτηριστικά: 

α. Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της 

διοικητικής ικανότητας του Δήμου: Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και 

τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα 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 Δήμου. 

Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των 

τοπικών υποθέσεων. 

β. Αποτελεί το πενταετές (τριετές) 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 

7 
 



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2015-2019                             
_______________________________________________ 
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 με σαφώς καθορισμένο τρόπο: 

 Αιρετά όργανα (Δημ. Συμβούλιο, Επιτροπές, Αντιδήμαρχοι, ΔΣ Νομικών 

Προσώπων, Συμβούλια Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων) 

 Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάμενοι υπηρεσιών, Διευθυντές Νομικών 

Προσώπων, στελέχη της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης) 

 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. 

Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δεν στηρίζεται μόνο στην ανάλυση της 

υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και του 

ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες συμμετοχής. 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και 

συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών και είναι ευρύτερα 

γνωστό στους εργαζόμενους του ΟΤΑ, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του. 

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. 
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ΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

ΙI.i Μεθοδολογία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

βασίστηκε στην ανάγκη επίτευξης του τελικού αποτελέσματος και την αποδοχή του 

προγραμματισμού ανταποκρινόμενου στην υφιστάμενη κατάσταση και που μπορεί να 

λειτουργήσει μέσα στα πλαίσια τόσο της θεσμικής κατοχύρωσης, όσο και των 

χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που παρέχονται. 

Η μεθοδολογία περιελάμβανε: 

1. Συναντήσεις στο Δήμο Ελευσίνας για την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης,  

2. Συμπλήρωση  Αναλυτικού Ερωτηματολογίου για την αποτύπωση των προβλημάτων 

και αναγκών του Δήμου,  

3. Αξιολόγηση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος,  

4. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στο Δήμο Ελευσίνας, 

5. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τον Εθνικό και Περιφερειακό 

Σχεδιασμό ΕΣΠΑ 2014-2020, 

6. Καθορισμό Στρατηγικής και Προγραμματισμού για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού 

Σχεδιασμού που ακολουθεί στην επόμενη φάση,  

7. Αξιοποίηση της Ελληνικής και διεθνούς εμπειρίας, 

8. Αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων για την ανάπτυξη του Δήμου, 

9. Καταγραφή και συλλογή στοιχείων από υφιστάμενες μελέτες για την περιοχή της 

Ελευσίνας. 

 

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας  με την  276/2015 απόφαση του συγκρότησε, κατ’ εφαρμογή του 

άρθρου 1 παρ. 3 του Π.Δ. 186/2007, Διεπιστημονική Ομάδα Έργου (ΔΟΕ) για την σύνταξη 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ελευσίνας για την δημοτική περίοδο 2015-

2019, αποτελούμενη από τους : 
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1. Οικονόμου Δέσποινα , Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών, ως Πρόεδρο 

2. Τερζόπουλο Σταύρο, Γενικό Γραμματέα του Δήμου, ως Συντονιστή 

3. Στάθη Καλλιόπη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΚΕΠ 

4. Μαραγκάκη Αγγελική, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

5. Κουρτικάκη Ανδρέα Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

6. Γεωργουλέα Παναγιώτα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

7. Ζγαντζούρη Κων/ντία,Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας,Παιδείας και 

Πολιτισμού 

8. Κανάκη Σωτήρη,Προϊστάμενο Διεύθυνσης Καθαριότητας,Ανακύκλωσης,Περιβάλλοντος 

και Πρασίνου 

9. Δάλμα Θεοφάνη ,Προϊστάμενο Διεύθυνσης Πολεοδομίας 

10. Μπιστιόλα Ευάγγελο, Προϊστάμενο Αυτοτελούς Τμήματος Διαφάνειας, 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής με αναπληρωτή τον Εσμερλή Νικόλαο 

11Μακρή Ευαγγελία Ειδική Σύμβουλος Δημάρχου 

II.ii Βήματα κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Συνοπτικά τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την κατάρτηση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος είναι τα παρακάτω: 

ΒΗΜΑΤΑ 

ΒΗΜΑ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΒΗΜΑ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΒΗΜΑ 3: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΒΗΜΑ 4: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 

ΒΗΜΑ 5: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΒΗΜΑ 6:  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΒΗΜΑ 7:  ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠ 

ΒΗΜΑ 8: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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ΒΗΜΑ 9:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

 

II.iii Εργαλεία και μέσα κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος βασίζεται στη θεωρία του τοπικού 

αναπτυξιακού προγραμματισμού και στη θεωρία προγραμματισμού της δράσης δημόσιων 

οργανισμών, καθώς και στη διενέργεια πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας, µε τη 

χρήση και εφαρμογή των κατάλληλων μεθοδολογιών και εργαλείων. 

Για την περιγραφή του εξωτερικού περιβάλλοντος της περιοχής του Δήμου 

αξιοποιήθηκαν υφιστάμενες μελέτες του Δήμου, έγινε συλλογή και επεξεργασία στατιστικών 

δεδομένων από την Ελληνική Στατιστική Αρχή  (ΕΛΣΤΑΤ), την Eurostat, από ποικίλες άλλες 

ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, καθώς και από μελέτες και έρευνες που κατά καιρούς 

έχουν εκπονηθεί για λογαριασμό διάφορων φορέων (Δήμος, Περιφέρεια, υπουργεία, κλπ.). 

Επιπλέον, συγκεντρώθηκε βιβλιογραφικό υλικό από ηλεκτρονικά δημοσιεύματα στο 

διαδίκτυο.  

Για την περιγραφή του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου Ελευσίνας 

χρησιμοποιήθηκε ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) και πραγματοποιήθηκαν 

επικοινωνίες και συναντήσεις µε στελέχη του Δήμου για τη συλλογή στοιχείων αναφορικά 

µε την υφιστάμενη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. 

Για την αξιολόγηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος SWOT για την ανάλυση των ισχυρών και αδύνατων σημείων 

του εσωτερικού περιβάλλοντος και την ανάλυση των ευκαιριών και των απειλών του 

εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Στη συνέχεια και για τον καθορισμό της στρατηγικής του Δήμου Ελευσίνας προηγείται η 

διατύπωση της αποστολής και του οράματος του Δήμου. 

Η αποστολή του Δήμου Ελευσίνας είναι κοινή για όλους τους Δήμους και συνίσταται στην  

εξής:  «Η  διακυβέρνηση  των  τοπικών  υποθέσεων και  η  παροχή  δημόσιων αγαθών και 

υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, µε 

απώτερο σκοπό τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του». 

Το όραμα του Δήμου αποτελεί τη συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής επιθυμητής 

κατάστασης της περιοχής και του ίδιου του Δήμου, ως οργανισμού, για την επόμενη μεσο-

μακροπρόθεσμη περίοδο, την οποία θα επιδιώξει µε την εφαρμογή της στρατηγικής που θα 

επιλέξει και µε την ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση. 
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Ο καθορισμός της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος βασίζεται σε µια ιεραρχική 

διαδικασία η οποία συνδέεται και είναι αποτέλεσμα των βημάτων που προηγήθηκαν, δηλαδή 

της αποτύπωσης και της αξιολόγησης του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος και 

των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης. 

Βάσει των κρίσιμων ζητημάτων που εντοπίστηκαν, τίθενται οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι 

στους τομείς της τοπικής ανάπτυξης και της εσωτερικής ανάπτυξης, ομαδοποιημένοι ανά 

θεματική ενότητα. 

Οι στόχοι αυτοί θα οδηγούν στη διαμόρφωση των Αξόνων Προτεραιότητας, οι οποίοι και 

αποτελούν τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου. Κάθε Άξονας Προτεραιότητας 

ικανοποιεί έναν ή περισσότερους γενικούς στρατηγικούς στόχους. 

Οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης εντάσσονται σε ειδικό Άξονα 

Προτεραιότητας, ο οποίος αποσκοπεί στην ανάπτυξη του Δήμου και των Νομικών του 

Προσώπων, ως οργανισμών, και στη βελτίωση των σχέσεών τους µε τους πολίτες, την 

πολιτεία και τους τοπικούς φορείς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται σύντομη περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης 

της περιοχής του Δήμου Ελευσίνας που περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 

 Βασικά χαρακτηριστικά, χωροταξική ένταξη και διοικητική οργάνωση. 

 Περιβάλλον και ποιότητα ζωής. 

 Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός. 

 Τοπική οικονομία και απασχόληση 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου. 

Αποτυπώνονται οι υπηρεσίες του Δήμου, οι ανάγκες και τα προβλήματά τους και οι 

δυνατότητες που μπορεί να υπάρχουν προς αξιοποίηση  

Γίνεται επίσης καταγραφή της στελέχωσης του Δήμου, της υλικοτεχνικής του υποδομής και 

των οικονομικών του δυνατοτήτων. Η παραπάνω καταγραφή αφορά και στα Νομικά 

Πρόσωπα του Δήμου, αφού σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων του Δήμου εκτελείται 

διαμέσου αυτών 

 

1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

Ο Δήμος Ελευσίνας, αποτελεί έναν από τους 5 Δήμους που οριοθετούν με τα διοικητικά 

τους όρια τη χωρική ενότητα της Δυτικής Αττικής στην Περιφέρεια Αττικής. Η ευρύτερη 

περιοχή που φαίνεται να αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια ανήκει στο Θριάσιο Πεδίο. Πιο 

συγκεκριμένα, ο Δήμος Ελευσίνας οριοθετείται από τον Δήμο Ασπροπύργου ανατολικά, τον 

δήμο Μεγαρέων δυτικά και βόρια εφάπτεται με τον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας. Στο βόρειο 

μέρος του Δήμου διέρχεται η Αττική Οδός και βρίσκεται ο σταθμός του προαστιακού 

σιδ/μου, ενώ νότια ο Δήμος οριοθετείται από τη θάλασσα και πιο συγκεκριμένα τον Κόλπο 

Ελευσίνας. Στο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης χωροθετείται και το εμπορικό λιμάνι της, ένα 

από τα μεγαλύτερα του ελληνικού χώρου. Η ακτή που βρίσκεται εντός των ορίων του 

Δήμου δεν είναι προσβάσιμη σε όλα τα σημεία της και έχει μήκος περίπου 6 χιλιομέτρων. 

Η έκταση του Δήμου είναι 36,590 στρέμματα ενώ σε αυτό το χώρο παρατηρούνται κυρίως 

οικιστικές χρήσεις και δραστηριότητες, αλλά και δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα. 

Αποτελείται διοικητικά από τις ΔΕ της Ελευσίνας και τις Μαγούλας και σύμφωνα με την 

απογραφή του 2011 ο πληθυσμός του είναι 29.202 κάτοικοι. Στον παρακάτω Πίνακα 

παρατίθενται στοιχεία για τον πληθυσμό του Δήμου Ελευσίνας σε σχέση με την ΠΕ Δυτικής 

Αττικής και τους άλλους δήμους που ανήκουν σε αυτή. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ     3.828.434 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     4,20 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 160.927 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (Έδρα: Ασπρόπυργος) 30.251 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Έδρα: Ελευσίνα) 29.902 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 24.910 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 4.992 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (Έδρα: Μάνδρα) 17.885 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ 1.753 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ 2.862 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 12.888 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ 382 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (Έδρα: Μέγαρα) 36.924 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 28.591 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 8.333 

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ (Έδρα: Άνω Λιόσια) 45.965 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 33.565 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 9.454 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ 2.946 

Κατανομή πληθυσμού σε ηλικιακές ομάδες απογραφή 2011. Σύγκριση με απογραφή 2001. 

(στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ) 

Έτος 0-9  ετών 
10-19 
ετών 

20-29 
ετών 

30-39 
ετών 

40-49 
ετών 

50-59 
ετών 

60-69 
ετών 

70 ετών 
& άνω Σύνολο 
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2.001 2.974 3.674 4.608 4.310 3.690 2.512 2.376 1.977 26.121 

2.011 3.567 3.202 4.358 5.228 4.576 3.659 2.404 2.908 29.902 
Μετα -
βολή 20% -13% -5% 21% 24% 46% 1% 47% 14% 
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15 
 



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2015-2019                             
_______________________________________________ 
 

 

 

 

  

Διάγραμμα 4. Ηλικιακή ομάδα 0-19 ετών (% στο σύνολο) στην Περιφέρεια Αττικής 
και Δήμους της Δυτικής Αττικής (στοιχεία απογραφής 2011)
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1.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 

1.2.1 Φυσικό περιβάλλον 

  Στην ευρύτερη περιοχή της Ελευσίνας είναι εγκατεστημένες μονάδες βαριάς βιομηχανίας 

ενώ η πόλη της Ελευσίνας συνιστά κόμβο πλήρους δικτύου μεταφορών που αποτελείται από 

οδικούς άξονες, λιμάνι και στρατιωτικό αεροδρόμιο. Η παράκτια Ελευσίνα συγκεντρώνει 

λιμενικές δραστηριότητες, ενεργά και μη βιομηχανικά κτίρια, αλιεία, χώρους πρασίνου, 

οικιστική ανάπτυξη και θαλάσσια βιοπικοιλότητα. 

Η βιομηχανική ανάπτυξη εκτός από την συνεισφορά της σε θέσεις εργασίας, συνείσφερε και 

σε πλείστα περιβαλλοντικά προβλήματα (άναρχη βιομηχανική ανάπτυξη, κατάληψη ζωτικών 

χώρων της πόλης και της παράκτιας ζώνης από βιομηχανικές δραστηριότητες). Κύριο 

πρόβλημα όμως αποτέλεσαν τα βιομηχανικά απόβλητα που αλλοίωσαν και υποβάθμισαν 

σημαντικά το περιβάλλον. 

Στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής και την βελτίωση των περιβαλλοντικών 

συνθηκών, πρωταγωνιστούν: 

o η αντιμετώπιση της ρύπανσης (αέρα, εδάφους και θάλασσας) όπου μεγάλο 

ρόλο έχει διαδραματίσει μεταξύ των άλλων η σταδιακή αποβιομηχάνιση, οι 

εφαρμοζόμενες Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) από τις βιομηχανίες και 

η λειτουργία του ΚΕΛ της Ψυτάλλειας. Εργαλεία για την επίτευξη του 

στόχου αυτού πρέπει να αποτελέσουν ο έλεγχος της βιομηχανικής 

ρύπανσης, η αποτροπή της ανεξέλεγκτης ρίψη απορριμμάτων και η 

διαχείριση και προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος.  

o η ανάπλαση και επαναχρησιμοποίηση χώρων και κτιρίων σημαντικής 

πολιτιστικής αξίας, που εγκαταλείφθηκαν κατά την αποβιομηχάνιση της 

περιοχής τις προηγούμενες δεκαετίες. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η 

πολιτιστική, οικονομική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής και θα 

αντιμετωπιστεί η έλλειψη ελεύθερων χώρων και πράσινου. 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΥΓ2/οικ. 69625/8-8-2014 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας 

«Ακαταλληλότητα για κολύμβηση των ακτών της Περιφέρειας Αττικής» επιτρέπεται η 

κολύμβηση σε όλες τις παραλίες της Ελευσίνας. Να σημειωθεί ότι από το 2003 και μετά όλες 

οι σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας επιτρέπουν την κολύμβηση στις ακτές της 

Ελευσίνας. 

Εξάλλου, σύμφωνα με την ταξινόμηση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, που 

γίνεται με βάση την υπ’ αρ. H.Π. 8600/416/E103/26-2-2009 απόφαση και τις μετρήσεις του 

ΥΠΕΚΑ για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, τα ύδατα κολύμβησης το 2012 , το 2013 
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και το 2014 κρίνονται «εξαιρετικής ποιότητας» και για τις τρεις θέσεις μέτρησης της 

Παραλίας Ελευσίνας (Φονιάς 2 θέσεις και Ίρις 1 θέση) και εμφανίζουν σαφή βελτίωση σε 

σχέση με την τετραετία 2007-2010 («καλή ποιότητα»).  

Στη συνέχεια παρατίθενται οι μετρήσεις των αέριων ρύπων όπως καταγράφηκαν από το 

σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης που λειτουργεί στο Δήμο Ελευσίνας, ενώ 

προγραμματίζεται και η προμήθεια δεύτερου σταθμού για πιο συνολική εκτίμηση της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

Πίνακας: ετήσιο δελτίο ρύπων 2014  

 

Σημαντικό περιβαλλοντικό θέμα αρμοδιότητας του δήμου αποτελεί και η διαχείριση των 

Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.). Ο Δήμος Ελευσίνας  έχει οργανώσει τη διαλογή στην 

πηγή και διαχειρίζεται με πρότυπο και σύννομο τρόπο το σύνολο των αστικών στερεών 

αποβλήτων, τα οποία περιλαμβάνουν τα ακόλουθα ρεύματα: 

1. Σύμμεικτα: απόβλητα -πράσινος κάδος, συλλέγονται στους πράσινους κάδους και 

μέσω του σταθμού μεταφόρτωσης αποβλήτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου, όπου συμπιέζονται σε 

Press Container, οδηγούνται στον Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής. Μικρό μέρος των σύμμεικτων μαζί με 

πράσινα απόβλητα κομποστοποιούνται σε 500 περίπου κάδους σε αντίστοιχα νοικοκυριά 

(οικιακή κομποστοποίηση). 

2. Απόβλητα συσκευασίας-μπλε κάδος, οδηγούνται προς ανακύκλωση στο διαδημοτικό 

Κ.Δ.Α.Υ. Ελευσίνας της Ε.Ε.Α.Α. 

3. Ογκώδη οικιακά: συλλέγονται στα μεταλλικά skippers των 7m3 ή σε φορτηγά και 

οδηγούνται στο δημοτικό ΚΔΑΥ. Εκεί γίνεται διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτόνι, 

πλαστικό, μέταλλα, κλπ), τα οποία παραδίδονται στο διαδημοτικό ΚΔΑΥ/ΕΕΑΑ. Επίσης 

γίνεται διαλογή ξυλείας (π.χ. ξύλινα έπιπλα, ξερά κλαδιά, κλπ), η οποία, αφού τεμαχιστεί, 

SO2 NO2           O3 PM10 C6H6

                                                                                                                                                                                   Μετρήσεις 1h Μετρήσεις 1h NO 2 /NOx Μετρήσεις 1h CH 4 /THC Μετρήσεις 1h Μετρήσεις 1h Μετρήσεις 1h

M.O. 3,6 μg/m3 17,4 μg/m3 0,67 1,58 mg/m3 0,94 51,7 μg/m3 32,1 μg/m3 0,7 μg/m3

S.D. 2,8 μg/m3 14,2 μg/m3 0,32 mg/m3 29,8 μg/m3 22,9 μg/m3 1,0 μg/m3

max 24 h 12,6 μg/m3 45,3 μg/m3 2,22 mg/m3 101,4 μg/m3 95,6 μg/m3 3,7 μg/m3

min 24 h 1,5 μg/m3 0,9 μg/m3 1,33 mg/m3 6,8 μg/m3 11,0 μg/m3 0,0 μg/m3

max 1 h 80,9 μg/m3
104,0 μg/m3

9,96 mg/m3
147,8 μg/m3

359,4 μg/m3
30,0 μg/m3

Πληρότητα μετρήσεων  64,5 94,5 93,4 95,5 88,5 77,5

SO2(μg/m3) NO2(μg/m3) 50% 95% 98%

ΟΡΙΟ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΟ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΟ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΟ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ SO2 (μg/m3) 3,0 8,1 10,7

350 (1h) 0 200 (1h) 0 180 (1h) 0 50 (24h) 25 NO (μg/m3) 3,7 36,4 62,6

125 (24h) 0 40 (ΕΤΟΣ) OXI 240 (1h) 0 40 (ΕΤΟΣ) OXI NO2 (μg/m3) 14,4 46,1 54,2

120(8h) 0 NOx (μg/m3) 18,0 78,3 107,0

CH4 (mg/m3) 2,17 2,74 3,39

(*) Ισχύουν τα όρια της οδηγίας 2008/50/ Ε.Κ. ΟΡΙΟ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ THC (mg/m3) 2,31 3,07 3,70

Για τους υδρογονάνθρακες δεν έχουν θεσπιστεί όρια. 5 (ΕΤΟΣ) OXI NMHC (mg/m3) 0,12 0,38 0,50

O3 (μg/m3) 53,1 97,0 104,8

PM10 (μg/m3) 26,0 73,8 94,0

C6H6 (μg/m3) 0,5 2,3 3,2

C6H6(μg/m3)

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΕΤΟΣ 2014                 ΘΕΣΗ : PARKING Ο.Σ.Ε. (Πλησίον Δημαρχείου)                  ΕΛΕΥΣΙΝΑ    

O3(μg/m3)

THC            

ΕΚΑΤΟΣΤΗΜΟΡΙΑ   (Τιμές 1h)ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ (*)

PM10(μg/m3)
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καταλήγει στην τσιμεντοβιομηχανία ως εναλλακτικό καύσιμο. Ένα μέρος από τα κλαδέματα 

(αφού τεμαχιστούν) διατίθενται για πιλοτική κομποστοποίηση. Τα υλικά που απομένουν και 

δεν μπορούν να ανακυκλωθούν, αφού τεμαχιστούν για να μειωθεί ο όγκος τους, 

οδηγούνται στον ΧΥΤΑ. 

4. Μπάζα (ΑΕΚΚ-απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων): τα μπάζα, τα 

οποία παράτυπα αποτίθενται μέσα ή δίπλα στα Skipper ή σε κοινόχρηστους χώρους, 

συλλέγονται (χωρίς να είναι υποχρέωση του Δήμου) και οδηγούνται στο δημοτικό ΚΔΑΥ και 

στη συνέχεια παραδίδονται σε εγκεκριμένο από το ΥΠΕΚΑ σύστημα εναλλακτικής 

διαχείρισης ΑΕΚΚ. Ένα σημαντικό μέρος των ΑΕΕΚ υφίσταται κατάλληλη επεξεργασία 

(κοσκίνιση), ώστε να προκύπτει κλάσμα, το οποίο διατίθεται στο σύστημα εναλλακτικής 

διαχείρισης με την χαμηλότερη δυνατή χρέωση. 

5. Ειδικά ανακυκλώσιμα απόβλητα (απόβλητα έλαια, ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά, ελαστικά, 

Ο.Τ.Κ.Ζ., κλπ): παραδίδονται στα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης 

(ανακύκλωσης). 

Τα σύμμεικτα απόβλητα (πράσινοι κάδοι) και οι συσκευασίες (μπλε κάδοι) αποτελούν  τα 

ημερήσια ρεύματα των αστικών στερεών αποβλήτων (Ημερήσια Α.Σ.Α.). 

Ο Δήμος Ελευσίνας προωθεί την ανακύκλωση και κομποστοποίηση, έχει συμβληθεί με όλα 

τα συστήματα ανακύκλωσης (ο Δήμος μας ήταν ο πρώτος της Αττικής και ο μόνος μέχρι 

σήμερα, που έχει υπογράψει σύμβαση με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης 

Α.Ε.Κ.Κ.- μπάζων), ενώ, ως γνωστόν, έχει προσφέρει έκταση στην ΕΕΑΑ για τη δημιουργία 

σύγχρονου Κ.Δ.Α.Υ. συσκευασιών που εξυπηρετεί 20 Δήμους της Δυτικής Αττικής και 

Δυτικής Αθήνας. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Κ.Δ.Α.Υ. 

Στο δημοτικό Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) το οποίο λειτουργεί από 

τον Οκτώβριο του 2005 στη περιοχή Βλύχα Ελευσίνας και έχει συνολική έκταση 10 

στρεμμάτων, καταλήγουν τα ογκώδη απορρίμματα, δηλ. κλαδέματα από πλατείες και 

κήπους, παλαιά έπιπλα, στρώματα κλπ, τα οποία οι δημότες αποθέτουν στους 100 περίπου 

ειδικούς μεταλλικούς κάδους (Skipper), οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε κατάλληλα σημεία 

της Ελευσίνας και της Μαγούλας. 

Ο βασικός εξοπλισμός του ΚΔΑΥ αποτελείται από ζυγιστικό σύστημα, τεμαχιστή, 

κλαδοτεμαχιστή, αρπάγη και φορτωτή. Τα εισερχόμενα και εξερχόμενα υλικά ζυγίζονται και 

καταγράφονται. Όλα τα ογκώδη απορρίμματα φτάνουν στο Κ.Δ.Α.Υ  με οχήματα skipper και 

φορτηγά του Δήμου.  

Η διαλογή γίνεται σε ότι μπορεί να δοθεί για ανακύκλωση σε εγκεκριμένο σύστημα 

ανακύκλωσης δηλαδή σε: 

• χαρτόνι 
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• χρησιμοποιημένα λάστιχα αυτοκινήτων 

• ηλεκτρικές  και ηλεκτρονικές συσκευές 

• μπαταρίες (μικρές) 

• ξυλεία (κλαδιά, παλέτες, ξύλινα έπιπλα, κλπ) 

Στον χώρο του ΚΔΑΥ υπάρχει container, στο οποίο αποθηκεύονται  προσωρινά άχρηστες 

ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές, που φέρνουν διάφορες εταιρείες ή δημότες Το 

περιεχόμενο του container οδηγείται προς ανακύκλωση σε εναλλακτικό σύστημα 

διαχείρισης. 

Οι λυχνίες φθορισμού (κυκλικές και ευθύγραμμες) συλλέγονται σε δύο μεταλλικούς κάδους 

και οδηγούνται προς ανακύκλωση επίσης σε εναλλακτικό σύστημα διαχείρισης. 

Οι μπαταρίες συλλέγονται και οδηγούνται προς  ανακύκλωση σε εναλλακτικό σύστημα 

διαχείρισης. 

Τα άχρηστα ελαστικά αυτοκινήτων συλλέγονται και οδηγούνται προς  ανακύκλωση σε 

εναλλακτικό σύστημα διαχείρισης 

Η ξυλεία τεμαχίζεται και διατίθεται ως εναλλακτικό καύσιμο στην τσιμεντοβιομηχανία.  

Στο χώρο επίσης συλλέγονται απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων 

(μπάζα), που φέρνουν δημοτικά αυτοκίνητα (φορτηγά ή Skipper) και μικροποσότητες 

μπάζων που φέρνουν δημότες. 

Τα μπάζα διατίθενται σε εναλλακτικό σύστημα διαχείρισης. Να σημειωθεί ότι αν ο Δήμος δεν 

διαχειριζόταν με αυτό τον τρόπο τα μπάζα, αυτά θα κατέληγαν ή στη χωματερή με ανάλογη 

χρέωση ή σε κάποιο ρέμα, οικόπεδο ή κοινόχρηστο χώρο.  

Όσα υλικά δεν μπορούν να ανακυκλωθούν, τεμαχίζονται και κοσκινίζονται. Με το 

κοσκίνισμα προκύπτουν δύο κλάσματα: ένα λεπτόκοκκο που κυρίως περιέχει μπάζα και 

διατίθεται σε εναλλακτικό σύστημα διαχείρισης και ένα χονδρόκοκκο, που μεταφέρεται στη 

χωματερή, με όχημα hook-lift, όπως τα κοινά απορρίμματα. 

Με τη λειτουργία του ΚΔΑΥ ενισχύεται η ανακύκλωση, διατίθεται σημαντικό μέρος των 

ογκωδών για εναλλακτικό καύσιμο, αξιοποιούνται με μικρό κόστος τα μπάζα, μειώνονται οι 

ποσότητες των ογκωδών απορριμμάτων που οδηγούνται στη χωματερή για ταφή και 

μειώνονται τα έξοδα μεταφοράς προς τη χωματερή, αφού με τον τεμαχισμό μειώνεται 

σημαντικά ο όγκος τους. 

Στο χώρο του δημοτικού ΚΔΑΥ συλλέγονται  ογκώδη κατά μέσο όρο από 4 φορτηγά και 9 

skipper ημερησίως (εκτός Σαββατοκύριακου). Μετά τη διαλογή, τεμαχισμό και κοσκίνισμα 

πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 2 δρομολόγια ημερησίως με όχημα hook-lift προς την 

χωματερή. 
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Τέλος να σημειωθεί ότι το δημοτικό ΚΔΑΥ διαθέτει απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών 

όρων καθώς και άδεια λειτουργίας. 

Οι δράσεις ανακύκλωσης και αξιοποίησης αποβλήτων στον Δήμο Ελευσίνας έχουν ως 

σήμερα αποτέλεσμα  

1. την εξοικονόμηση τουλάχιστον 500.000€ ετησίως 

2. την ανακύκλωση και ανάκτηση περίπου το 66% του συνόλου των ΑΣΑ μέχρι το 2020, 

σύμφωνα με το νέο τοπικό σχέδιο διαχείρισης ΑΣΑ 

3. την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 43.660 τόνους/έτος , και 

4. την παραγωγή πράσινης ενέργειας 36,7 GWh/y, η οποία είναι ισοδύναμη προς το 75% 

της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τον φωτισμό των δημόσιων χώρων. 

Ο Δήμος Ελευσίνας στο πλαίσιο της διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) 

προγραμματίζει να υλοποιήσει τις ακόλουθες δράσεις: 

o Θα συνεχίσει να προωθεί όλες τις δράσεις ανακύκλωσης και διαχείρισης των ΑΣΑ . 

o Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης θα εφαρμόσει 

πρόγραμμα πρότυπης ανακύκλωσης συσκευασιών. 

o Σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ θα εφαρμόσει πρόγραμμα χωριστής συλλογής έντυπου 

χαρτιού για δημοτικές υπηρεσίες, σχολεία, κ.λ.π. 

o Έχει ήδη προμηθευτεί και θα διανείμει δωρεάν στους κατοίκους άλλους 100 κάδους 

οικιακής κομποστοποίησης (πλέον αυτών που έχουν ήδη διανεμηθεί). 

o Θα καταβάλει προσπάθεια να ξεκινήσει πρόγραμμα διαλογής βιοαποβλήτων στην πηγή 

πιλοτικά, τουλάχιστον σε μια περιοχή του Δήμου, με αναζήτηση χρηματοδότησης ή με 

ιδίους πόρους. Τα βιοαπόβλητα θα διατίθενται (χωρίς καταβολή τελών σύμφωνα με τον 

ΕΔΣΝΑ) στο εργοστάσιο κομποστοποίησης του ΕΔΣΝΑ. Σημειώνεται ότι το όφελος του 

Δήμου με την χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων και την εκτροπή τους από τον ΧΥΤΑ 

θα είναι πολύ σημαντικό. 

o Η ξυλεία, που απορρίπτεται στα Skipper και καταλήγει στο δημοτικό ΚΔΑΥ, θα εκποιείται 

και θα διατίθεται ως εναλλακτικό καύσιμο στην τσιμεντοβιομηχανία. 

o Μέρος των Α.ΕΚ.Κ. (χώματα και πέτρες) θα διατίθεται μέσω του συστήματος 

εναλλακτικής διαχείρισης στην τσιμεντοβιομηχανία ως πρώτη ύλη παραγωγής τσιμέντου. 

o Θα εφαρμόσει πρόγραμμα πιλοτικής κομποστοποίησης πράσινων υλικών (κλαδέματα, 

κ.λ.π.) 

o Θα εφαρμόσει στο δημοτικό ΚΔΑΥ εντατική διαλογή υλικών, ώστε να αυξηθεί ακόμα 

περισσότερο το ποσοστό ανακύκλωσης /αξιοποίησης υλικών. 
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Γενικώς θα καταβληθεί προσπάθεια να εφαρμοστεί στο σύνολό του το νέο τοπικό σχέδιο 

διαχείρισης ΑΣΑ, όπως αυτό έχει καθοριστεί με την υπ’ αρ. 3/2015 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

Το νέο τοπικό σχέδιο διαχείρισης ΑΣΑ υιοθετεί για το Δήμο Ελευσίνας την ιεραρχία 

διαχείρισης των αποβλήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Νομοθεσίας, δηλαδή 

την πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και απόρριψη (τελική διάθεση) 

και ανάμεσα στους στόχους του περιλαμβάνεται η μετατροπή του δημοτικού ΚΔΑΥ σε 

ολοκληρωμένο πράσινο σημείο. Επίσης προβλέπονται ενεργές συμβάσεις με όλα τα 

συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. 

Βασική συνιστώσα του νέου τοπικού σχεδίου θα είναι οι διαρκείς και συστηματικές δράσεις 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στις 

διάφορες δράσεις διαχείρισης των ΑΣΑ. Στον προϋπολογισμό του Δήμου θα προβλέπονται 

συγκεκριμένα κονδύλια για τις δράσεις ενημέρωσης των πολιτών.  

Ακολουθεί πίνακας στοχοθεσίας της ανακύκλωσης και αξιοποίησης των ΑΣΑ  του Δήμου 

Ελευσίνας για τα έτη 2017 και 2020. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ /ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ + ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ  

 ΣΤΟΧΟΙ  
 2017 2020 

Βιοαπόβλητα (Χωριστή 
συλλογή) 

20% 40% 

Απόβλητα συσκευασιών 
(ανακύκλωση) 

60% 80% 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΔΑΥ  
 ΣΤΟΧΟΙ  

 2017 2020 
Α.Ε.Κ.Κ. 
(ανακύκλωση/αξιοποίηση) 

95% 95% 

Ξυλεία (αξιοποίηση) 
 

80% 95% 

Κλαδιά(αξιοποίηση) 
 

80% 95% 

Ογκώδη (πλαστικά, χαρτί, 
μέταλλα, κ.λ.π.)ανακύκλωση 

70% 80% 

  
 ΣΤΟΧΟΙ  

 2017 2020 
Συνολική  
Εκτροπή/Ανακύκλωση (%) 

52,3 66,0 

Ταφή (%) 47,7 34,0 
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Στους παρακάτω πίνακες, αποτυπώνεται συνοπτικά η υφιστάμενη κατάσταση στον Δήμο 

Ελευσίνας στον τομέα του Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 

Καθαριότητα 

Βάρος 
Σύμμεικτων 

Απορριμμάτων 
(Τόνοι/ημέρα) 

Μήκος Δικτύου 
(χμ) 

Απορριμματο
φόρα 
(συμβατικά) 

 Οχήματα 
(πλύσιμο κάδων) 

Κάδοι 
(συμβατικοί) 

Οχήματα - 
Σκούπες 

32,7  8 1 930 πράσινοι 

50 υπόγειοι 

5 

Βάρος 
Ογκωδών 
Αντικειμένων & 
Α.Ε.Κ.Κ. 

(Τόνοι/ημέρα) 

Μήκος Δικτύου 
(χμ) 

Οχήματα Συλλογής Ογκωδών Αντικειμένων 

 

13,2   2 Φορτηγά για Skipper 

1 Φορτηγό για μπάζα 

1 Φορτηγό-Αρπάγη 

7 Φορτηγά 

Διαχείριση (Διάθεση) Απορριμμάτων (Τόνοι /έτος) 

ΧΥΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ/ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

 

14.718  

 

3.689 

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας 

Βάρος 
Αποβλήτων 

Συσκευασίας 
(Τόνοι/ημέρα) 

Μήκος Δικτύου 
(χμ) 

Απορριμματοφόρα 
(ανακύκλωσης) 

Κάδοι (ανακύκλωσης) 

2,3  3 475 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

1 Ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας (μπλε κάδος) 

2 Ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)  

3 Ανακύκλωση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 

4 Ανακύκλωση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων  
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5 Ανακύκλωση φορητών ηλεκτρικών στηλών 

6 Ανακύκλωση συσσωρευτών (μόνο των δημοτικών οχημάτων) 

7 Ανακύκλωση λιπαντικών ελαίων (μόνο των δημοτικών οχημάτων) 

8 Ανακύκλωση οχημάτων τέλους κύκλους ζωής  (ΟΤΚΖ) 

9 Ανακύκλωση χρησιμοποιημένων ελαστικών (όσων καταλήγουν στο δημοτικό ΚΔΑΥ) 

 10 Πιλοτική ανακύκλωση τηγανελαίων  

Πολιτική 
Προστασία 

Πλήθος Περιγραφή 

Δράσεις - 
Ενέργειες - 

Προγράμματα 

  Κατάρτιση και επικαιροποίηση (όποτε απαιτείται) μνημονίου (σχεδίου) 
ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές 

  Κατάρτιση και επικαιροποίηση (όποτε απαιτείται) μνημονίου (σχεδίου) 
ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών 
φαινομένων 

  Κατάρτιση και επικαιροποίηση (όποτε απαιτείται) μνημονίου (σχεδίου) 
ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών 
φαινομένων 

  Κατάρτιση και επικαιροποίηση (όποτε απαιτείται) μνημονίου (σχεδίου) 
ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό 

  Σύνταξη ανακοίνωσης για την υποχρέωση των ιδιοκτητών οικοπέδων να τα 
καθαρίζουν από βλάστηση και απορρίμματα για την αποφυγή εκδήλωσης 
πυρκαγιών (αρχές αντιπυρικής περιόδου) 

  Σύνταξη ανακοινώσεων για ενημέρωση άστεγων κατοίκων ότι μπορούν να 
προφυλαχθούν από ισχυρό ψύχος (θερμοκρασία<4ο C)  ή από καύσωνα 
(θερμοκρασία>36ο C) κατά την χειμερινή ή την καλοκαιρινή περίοδο 
αντίστοιχα σε κλιματιζόμενους δημοτικούς χώρους  

  Σύνταξη ανακοίνωσης απαγόρευσης κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες οδούς  
όταν υπάρχει μεγάλος ή πολύ μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς 

 Σύνταξη απόφασης δημάρχου για σύσταση συντονιστικού τοπικού οργάνου 
(ΣΤΟ)  

 Σύγκληση συντονιστικού τοπικού οργάνου με θέμα τη λήψη μέτρων 
πρόληψης και ετοιμότητας για την  αντιπυρική περίοδο (κάθε άνοιξη) και με 
θέμα την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και χιονοπτώσεις (κάθε 
φθινόπωρο) 
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1.2.2  Πολεοδομική πληροφορία 

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι υπό εξέλιξη πολεοδομικές μελέτες του Δήμου 

 

α/α ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  ΣΤΑΔΙΟ 

1 Π.Ε. 6 ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΟΛ/ΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Β ΣΤΑΔΙΟ) 

2 Π.Ε. 7 ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΟΛ/ΚΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ (Β ΣΤΑΔΙΟΥ) 

3 ΣΤΡΙΦΙ (ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ) ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Β ΣΤΑΔΙΟ) 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Ζητήθηκαν συμπλ. Στοιχεία) 

4 ΚΑΛΥΜΠΑΚΙ (ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ & 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ)  

ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΥΠΕΚΑ Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Β 
ΣΤΑΔΙΟ). ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΚΕΣΥΠΟΘΑ, Η 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ & ΕΠΕΣΤΡΑΦΗ ΣΤΟ ΥΠΕΚΑ ΜΕ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. 
ΑΝΑΜΟΝΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ 

5 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΚΡΟΝΟΣ - ΙΡΙΣ (ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ), (ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ) 

ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 

6 ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙ.ΠΕ 

ΤΟ 2010 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Η ΠΟΛ/ΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΥΠΕΚΑ (Β 
ΣΤΑΔΙΟ). ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΟΡΣΑ (ΝΥΝ 
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΕΚΑ 

7 ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
"ΒΟΤΡΥΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ" 

ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ.ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ 
ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

8 ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
"ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ" 

ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕ ΌΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

9 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
Π.Ε.1 (ΜΠΛΟΚΟ) 

ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Η ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 
"ΣΟΥΡΕΣ" & "ΛΟΥΤΣΑ" ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΠΟΛ/ΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΥΠΟΒΟΛΗ Β ΣΤΑΔΙΟΥ 

10 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
"ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
"ΠΑΤΗΜΑ Ι" 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (ΕΧΕΙ 
ΚΙΝΗΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ), ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΟΛ/ΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΥΠΟΒΟΛΗ Β ΣΤΑΔΙΟΥ 

11 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Γ.Π.Σ. 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2011 ΣΤΟΝ ΟΡΣΑ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΧΕ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΣΕ Δ/ΝΣΗ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 

12 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Γ.Π.Σ. 
ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΚΟΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ Γ.Π.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΣΤΟΝ Ο.Ρ.Σ.Α & ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥΣ, 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΚΑΝ. ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Π.Σ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

13 ΤΟΠΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ 
"ΧΑΒΩΣΙ" 

ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 
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1.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ –ΥΓΕΙΑ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

1.3.1 Κοινωνική Πρόνοια – Υγεία 

Στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας παρέχονται στους κατοίκους του Δήμου οι παρακάτω 

υπηρεσίες 

• Κοινωνική Συμβουλευτική,  Κοινωνική Εργασία με άτομα και οικογένειες: 

Πραγματοποιείται από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς του Δήμου. Κατά  μέσο όρο, τα 

τακτικά περιστατικά κοινωνικής εργασίας είναι 10/μήνα και οι συνεδρίες εβδομαδιαίες. Τα 

έκτακτα περιστατικά υπολογίζονται στα 100/μήνα. 

Το έτος 2014 ολοκληρώθηκαν 11 εισαγγελικές παραγγελίες.  

Το 2014 πραγματοποιήθηκαν 2 διαδικασίες για την εισαγωγή ατόμων σε ιδρύματα.  

Κατά μέσο όρο πραγματοποιούνται 5 κοινωνικές έρευνες ανά μήνα (για την ολοκλήρωση 

των εισαγγελικών παραγγελιών, για εξέταση των προϋποθέσεων για ένταξη στις παροχές 

του κοινωνικού παντοπωλείου, και την εισαγωγή ατόμων σε ιδρύματα χρονίων παθήσεων).  

Οι κοινωνικοί λειτουργοί του Τμήματος είναι και εκπαιδευτές σπουδαστών κοινωνικής 

εργασίας (η Υπηρεσία είναι κέντρο πρακτικής άσκησης σπουδαστών). 

• Συμβουλευτική Υποστήριξη και Ψυχολογική Παρέμβαση Ατόμων, Ζευγαριών, 

Οικογενειών 

Πραγματοποιείται από την Ψυχολόγο της Υπηρεσίας στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων 

της. 

Κατά το έτος 2014 πραγματοποιήθηκαν 112 συνεδρίες ψυχολογικής 

υποστήριξης/παρέμβασης σε άτομα/ζευγάρια/οικογένειες. 

• Περίθαλψη – Σίτιση – Οικονομική Ενίσχυση Απόρων/Αστέγων Δημοτών  

Από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς έχουν καταγραφεί 5-6 άποροι/άστεγοι που διαβιούν στο 

Δήμο.  

Η κάλυψη της σίτισή τους ενεργοποιείται, κυρίως, κατά τη θερινή περίοδο του έτους όταν 

τα συσσίτια του Αγίου Γεωργίου για τη σίτιση των Απόρων/Αστέγων δημοτών κλείνουν (για 

την περίοδο περίπου ενός μηνός).  

Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων (παγετός, καύσωνας, κλπ.) ενεργοποιείται η 

διαδικασία προσωρινής στέγασής τους σε χώρο που ορίζεται από το Δήμο. 

Σε περιπτώσεις κάλυψης εκτάκτων αναγκών ενεργοποιούνται δυνατότητες χορήγησης 

έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.  
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Σε περιπτώσεις αναγκαιότητας περίθαλψής τους ενεργοποιείται η διαδικασία παραπομπής 

τους σε Ιδρύματα Φιλοξενίας και Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων με κάλυψη των εξόδων 

περίθαλψης από τον ΕΟΠΥΥ. 

• Εθελοντική Αιμοδοσία – Τράπεζα Αίματος 

Η τράπεζα αίματος του Δήμου Ελευσίνας λειτουργεί από το 1985 και διοργανώνει 

εθελοντική αιμοδοσία δύο φορές/έτος. 

Το 2014 συγκεντρώθηκαν 40 μονάδες αίματος και δόθηκαν δεκαοκτώ 18. 

• Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ελευσίνας – Ιματιοθήκη 

Συστάθηκε και λειτουργεί με την υπ’αριθμ. 312/11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 

διοικείται από Επιτροπή Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Σκοπός της λειτουργίας 

του είναι να στηρίξει τους οικονομικά αδύναμους κατοίκους του Δήμου, διανέμοντας 

τρόφιμα, ένδυση και είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας. 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου της Κοινωνικής Υπηρεσίας 

(Εθν.Αντιστάσεως & Ελ.Βενιζέλου), σε ένα χώρο κουζίνας που χρησιμοποιείται και ως μια 

μικρή αποθήκη υλικού. 

Κατά το έτος 2014, το Κοινωνικό Παντοπωλείο έδωσε τρόφιμα σε συνολικά 473 οικογένειες.  

Σήμερα οι ενταγμένοι στις παροχές του Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι 175 οικογένειες με 

συνολικό αριθμό μελών 411 άτομα. Ο όγκος των τροφίμων που αντιστοιχούν ως παροχές, 

φτάνει περίπου τους 3 τόνους. 

Η Ιματιοθήκη στεγάζεται στο υπόγειο του κτιρίου της Κοινωνικής Υπηρεσίας 

(Εθν.Αντιστάσεως & Ελ.Βενιζέλου) με σκοπό την συλλογή και διάθεση ρούχων σε πολίτες 

που έχουν ανάγκη. Έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των ρούχων προς διάθεση και 

λειτουργεί κανονικά. 

• Γραφείο Εργασιακής Μέριμνας για την Προώθηση στην Απασχόληση 

Από Ιανουάριο έως Μάρτιο 2014 προσήλθαν στο Γραφείο αναζητώντας εργασία 372 

άνεργοι, στάλθηκαν 502 βιογραφικά και έγιναν 7 προσλήψεις. 

Από Ιανουάριο έως Μάρτιο 2015 προσήλθαν στο Γραφείο αναζητώντας εργασία 250 

άνεργοι, στάλθηκαν 226 βιογραφικά και έγιναν 12 προσλήψεις.  

Οι αυξομειώσεις στους παραπάνω αριθμούς ερμηνεύονται από την οικονομική και πολιτική 

συγκυρία, την εποχή, το είδος της επιχείρησης καθώς και την πορεία υλοποίησης των 

προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. 

• Έκδοση/Θεώρηση Βιβλιαρίων/Πιστοποιητικών Οικονομικής Αδυναμίας 

Γίνονται περίπου 20 αιτήσεις/εβδομάδα για έκδοση/θεώρηση βιβλιαρίων οικονομικής 

αδυναμίας ανά μήνα για τις οποίες, αρχικά γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση σχετικών 

27 
 



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2015-2019                             
_______________________________________________ 
δικαιολογητικών και ακολούθως –κατόπιν της προβλεπόμενης διαδικασίας διεκπεραίωσης-, 

εκδίδεται σχετική απόφαση. 

 

 

• Χορήγηση Προνοιακών Επιδομάτων 

Γίνονται 35-40 αιτήσεις/ημέρα για χορήγηση/άρση αναστολής/αναθεώρηση/διακοπή 

προνοιακών επιδομάτων ανά μήνα για τις οποίες –κατόπιν της προβλεπόμενης διαδικασίας 

διεκπεραίωσης- εκδίδεται σχετική απόφαση. 

Πραγματοποιείται μια διαδικασία πληρωμής προνοιακών επιδομάτων ανά δίμηνο και μια 

διαδικασία απόδοσης πληρωμής. 

Επιδοτήθηκαν 2770 δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων για το δίμηνο Ιανουάριος-

Φεβρουάριος 2015 και 2674 δικαιούχοι για το δίμηνο Μάρτιος-Απρίλιος 2015. 

• Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης 

Κατά το σχολικό έτος 2014-2015 λειτουργούν 15 εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου 

Δια Βίου Μάθησης. 

• Γραφείο Ισότητας των Φύλων 

Ενεργοποιήθηκε το  Γραφείο Ισότητας των Φύλων, το οποίο προβλέπεται στον ΟΕΥ του 

Δήμου και ήδη έχει υπογραφεί εκ μέρους του Δήμου Ελευσίνας η Ευρωπαϊκή Χάρτα 

Ισότητας των Φύλων.  

Στο Δήμο δραστηριοποιούνται οι παρακάτω σύλλογοι εθελοντών 

1. Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου Πεδίου  

3. Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας «Φιλική Φωλιά» 

4. Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Αττικής 

Εντός των ορίων του Δήμου, λειτουργούν πέντε (5) Παιδικοί Σταθμοί.  

 Οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Ελευσίνας παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας εντελώς 

δωρεάν προς τους δημότες. Οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου λειτουργούν υπό την εποπτεία 

του Ν.Π.Δ.Δ. του Π.Α.Κ.Π.Π.Α Ελευσίνας από το 2011 ύστερα από τη συνένωση με άλλα 

νομικά πρόσωπα με το σχέδιο “Καλλικράτης”. 

Υπό την εποπτεία του Π.Α.Κ.Π.Π.Α Ελευσίνας λειτουργούν και τα παρακάτω ΚΑΠΗ 

• 1ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Ελευσίνας 

• 2ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Ελευσίνας 

• ΚΑΠΗ Μαγούλας 
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Τα ΚΑΠΗ στελεχώνονται από Ιατρούς Φυσικής Ιατρικής, Κοινωνικούς λειτουργούς, 

Φυσιοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Επισκέπτες/τριες Υγείας ή Νοσηλευτές/τριες καθώς και 

από Οικογενειακούς Βοηθούς. 

Από το 2009 η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας υλοποιεί το πρόγραµµα «Βοήθεια 

στο Σπίτι» που απευθύνεται σε ηλικιωµένους και άτοµα µε αναπηρίες που δεν διαθέτουν 

υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον. Με τη λειτουργία του Προγράµµατος παρέχεται 

κατ΄ οίκον δωρεάν οργανωµένη και συστηµατική πρωτοβάθµια κοινωνική φροντίδα, 

εξατοµικευµένη και προσαρµοσµένη στις ανάγκες του κάθε εξυπηρετούµενου από 

ειδικευµένο και καταρτισµένο προσωπικό. Το πρόγραµµα στελεχώνεται από 6 άτοµα τριών 

ειδικοτήτων (κοιν.λειτουργοί νοσηλεύτριες, οικιακοί βοηθοί). Εξυπηρετούνται περίπου 180 

άτομα. Η βοήθεια που τους προσφέρουν είναι: a. εγγραφή φαρµάκων στο ΙΚΑ, b. µεταφορά 

συσσιτίου σε ανήµπορους, c. µέτρηση πίεσης και σακχάρου, d. καθαριότητα και µαγείρεµα 

σε όσους δεν µπορούν, e. διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεων τους σε διάφορες δηµόσιες 

υπηρεσίες , f. αγορά τροφίµων από σούπερ µάρκετ και λαϊκή αγορά. 

Στον Δήμο Ελευσίνας λειτουργούν συνολικά 4 δομές υγείας: 

ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΔΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΕ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

1. Κέντρο Υγείας Ελευσίνας 
2. ΕΟΠΥΥ – ΙΚΑ Ελευσίνας 

1. Θριάσιο Νοσοκομείο  
2. Δημοτικό Ιατρείο Μαγούλας 

 

Σημαντική έλλειψη στον τομέα της υγείας αποτελεί η μη ύπαρξη  δομής πρωτοβάθμιας 

ψυχικής υγείας όχι μόνο στο Δήμο αλλά και σε όλη τη Δυτική Αττική. 
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1.3.2 Παιδεία 

Στον παρακάτω Πίνακα και Διάγραμμα φαίνεται το επίπεδο εκπαίδευσης των κατοίκων του 

Δήμου Ελευσίνας 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Άτομα 
γεννηθέντα το 2004 και πριν) 

Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια - 
Μεταδευτεροβάθμια 

Τριτοβάθμια Λοιπά 

6.575 13.677 3.933 3.364 

 

 

 

Σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: 

Συνολικά στο Δήμο λειτουργούν 13 νηπιαγωγεία και 14 δημοτικά σχολεία 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
1ο Νηπ. Ελευσίνας ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ & ΤΣΟΚΑΝΗ 
2ο Νηπ. Ελευσίνας ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ 85 
3ο Νηπ. Ελευσίνας ΜΙΑΟΥΛΗ 68 
4ο Νηπ. Ελευσίνας ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑΚΗ 
5ο Νηπ. Ελευσίνας ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 
6ο Νηπ. Ελευσίνας ΣΟΥΛΙΟΥ 29 
7ο Νηπ. Ελευσίνας ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ 85 
8ο Νηπ. Ελευσίνας ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΡΙΚΗ 
9ο Νηπ. Ελευσίνας ΚΥΠΡΑΙΟΥ 45 
10ο Νηπ. Ελευσίνας ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ & ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 
11ο Νηπ. Ελευσίνας ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ & ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 

24%

50%

14%

12%

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πρωτοβάθμια

Δευτεροβάθμια -
Μεταδευτεροβάθμια

Τριτοβάθμια

Λοιπά

30 
 



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2015-2019                             
_______________________________________________ 

1ο Νηπ. Μαγούλας ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 8 
2ο  Νηπ. Μαγούλας Λ. ΣΤΑΜΟΥ & Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 54 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
1ο Ελευσίνας ΙΑΚΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΚΑΛΟΥ 
2ο Ελευσίνας ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 7 
3ο Ελευσίνας ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ 85 
4ο Ελευσίνας ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ & ΑΡΚΑΔΙΟΥ 

5ο Ελευσίνας 
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 6 & 
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ 

7ο Ελευσίνας ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 56 
8ο Ελευσίνας ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ 13 
9ο Ελευσίνας ΑΦΩΝ ΚΥΠΡΑΙΟΥ 45 
10ο Ελευσίνας ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ & ΦΟΥΤΡΗ 
11ο Ελευσίνας ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΦΟΥΤΡΗ 
1ο Μαγούλας ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 8 
2ο Μαγούλας ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΤΑΜΟΥ 54 
3ο Μαγούλας ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 8 

 

Σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: 

Συνολικά λειτουργούν στο Δήμο 5 Γυμνάσια εκ των οποίων το ένα είναι εσπερινό και 5 

Λύκεια εκ των οποίων τα δύο επαγγελματικά. Επίσης λειτουργεί ένα Σχολικό Εργαστηριακό 

Κέντρο. 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
1ο Ελευσίνας ΑΘΗΝΑΣ 21 
2ο Ελευσίνας  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ 
3ο Ελευσίνας ΓΥΦΤΈΑ 27 
4ο Ελευσίνας  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ 
Γυμνάσιο Μαγούλας ΟΜΗΡΟΥ & ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 
Εσπερινό Γυμνάσιο 
Ελευσίνας ΠΙΝΔΟΥ & ΑΘΗΝΑΣ 

 

ΛΥΚΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
1ο Ελευσίνας  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ & ΠΙΝΔΟΥ 
2ο Ελευσίνας ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ & ΠΑΓΚΑΛΟΥ 
Λύκειο Μαγούλας ΟΜΗΡΟΥ & ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 
1ο Επαγγελματικό 
Ελευσίνας ΓΕΛΑΣ 1  
2ο Επαγγελματικό 
Ελευσίνας ΓΕΛΑΣ 1 
1ο ΣΕΚ Ελευσίνς ΓΕΛΑΣ 1 

 

Ειδική Εκπαίδευση 
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Στο Δήμο λειτουργούν ένα Ειδικό Νηπιαγωγεία, ένα Ειδικό Δημοτικό,  ένα Ειδικό Γυμνάσιο 

και ένα Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) 

Στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ελευσίνας φοιτούν 60  έφηβοι, που έχουν τελειώσει ειδικό ή γενικό Δημοτικό 

σχολείο.  Εγγράφονται μαθητές ηλικίας 14-16 ετών. Για την εγγραφή τους χρειάζεται, εκτός 

από το απολυτήριο του Δημοτικού και βεβαίωση αναγνώρισης των Ειδικών Εκπαιδευτικών 

τους Αναγκών από Κέντρο Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.), ή 

Ιατροπαιδαγωγική Έκθεση από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του Υπουργείου Υγείας και 

Πρόνοιας. Η διάρκεια φοίτησης είναι 5-8 χρόνια, ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες. 

 

Το πρόγραμμα του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. εκτός από την επαγγελματική εκπαίδευση στις εξειδικεύσεις 

περιλαμβάνει ακόμη και τα ακόλουθα μαθήματα: 

• Θεωρητικά (Γλώσσα,Μαθηματικά) 

• Φυσική Αγωγή 

• Μουσική 

• Καλλιτεχνικά 

• Πληροφορική  

• Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή 

Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. διαθέτει επίσης 

• Κοινωνική Υπηρεσία 

• Τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης 

• Τμήμα Εργοθεραπείας 
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1.3.3 Αθλητισμός  

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου περιλαμβάνουν: 

− Δημοτικό Στάδιο (2.000 θέσεων) 

− Κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Δασκαλάκης» 

− Γήπεδο «Γιώργος Ρουμελιώτης» 

− Νέο Κλειστό Γυμναστήριο 

Βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για τη δημιουργία διαδημοτικού Αθλητικού Πάρκου εντός 

των ορίων του Δήμου που θα περιλαμβάνει γήπεδα και κολυμβητήριο. 

Στο Δήμο δραστηριοποιούνται και τα αθλητικά σωματεία: 

• ΛΑΜΠΕΡΗ 

• ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

• ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

• Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

• ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο. 

• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ 

• ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ – ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

• ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΛΙΕΩΝ, ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΚΑΙ ΚΩΠΗΛΑΤΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» 

• Α.Γ.Ο. «ΑΙΣΧΥΛΟΣ» ΕΛΑΥΣΙΝΑΣ TAE KWON DO 

• ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

• ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

• Α.Ο. ΚΕΛΕΟΣ 

• ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

• ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

• Α.Γ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ TAE KWON DO 

• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

 

1.3.4 Πολιτισμός  

Η λατρεία δύο μεγάλων θεοτήτων του ελληνικού Πανθέου, της Δήμητρας και της 

Περσεφόνης συνδέθηκε άμεσα, από την προϊστορική εποχή, με την Ελευσίνα, την ιερή πόλη 

της Αττικής, ένα από τα σπουδαιότερα θρησκευτικά κέντρα της Ελλάδας, που διατήρησε την 

ιερότητά του επί δύο χιλιετίες και διέδωσε τη λατρεία των Ελευσίνιων θεών στον αρχαίο 

κόσμο.  

Ο αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνας αποτελεί σημαντική πολιτιστική κληρονομιά για το 

Δήμο και πόλο έλξης επισκεπτών. Στον ίδιο χώρο λειτουργεί και αρχαιολογικό μουσείο με 

ευρήματα από τις ανασκαφές. 
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Στην αρχαία πόλη της Ελευσίνας γεννήθηκε περί το 525 π.Χ ο τραγικός ποιητής Αισχύλος. 

Προς τιμή του διοργανώνονται κάθε χρόνο τα «Αισχύλεια», που αποτελούν κορυφαίο 

πολιτιστικό θεσμό. Στο πλαίσιο των «Αισχυλείων» φιλοξενούνται πλήθος καλλιτεχνικών 

εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν θέατρο, μουσική, χορό και κινηματογραφικές προβολές. 

Διοργανώνονται στο χώρο του Παλαιού Ελαιουργείου. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και εκθέσεις στον ίδιο χώρο 

καθώς και στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ελευσίνας «Λεωνίδας Κανελλόπουλος» και 

στην «Αισχύλεια Δημοτική Βιβλιοθήκη» που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Πολιτιστικού 

Οργανισμού του Δήμου Ελευσίνας (ΠΑΚΠΠΑ).  

Υπό την αιγίδα του ίδιου οργανισμού λειτουργεί και Φιλαρμονική καθώς και καλλιτεχνικά  

εργαστήρια. 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις διοργανώνουν και οι Σύλλογοι της Ελευσίνας (Εθνικοτοπικοί και 

άλλοι): 

• ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ << ΑΔΡΑΧΤΙ >>  

• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  

• ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  

• ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΕΥΣΙΝΑΣ  

• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΙΑΚΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  

• ΧΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ  

• ΕΝΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  

• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  

• ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  

• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ  

• ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΡΩΜΑΝΙΩΤΩΝ ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  

• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  

• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΑΓΟΥΛΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ  

• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  

• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΓΟΥΛΑΣ  

• ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ << ΔΑΕΙΡΑ >>  

• ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  

• ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ  

• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΝΕΩΝ  

• ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ Τ. ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  

• ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΜΑΓΟΥΛΑΣ << ΠΡΟΦΗΤΗΣ 

ΗΛΙΑΣ >> 

• ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ  

• ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ  

• ΝΕΟΣ ΟΡΦΕΑΣ  
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• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ 

ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

 

H Ελευσίνα Υποψήφια ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021 

Παρ’ όλους τους περιορισμούς και τις δυσκολίες η Ελευσίνα διαθέτει σήμερα ένα μεγάλο 

πολιτιστικό απόθεμα που περιλαμβάνει φεστιβάλ, λαογραφικούς συλλόγους από όλα τα 

μέρη της Ελλάδας, πολίτες που δραστηριοποιούνται στον καλλιτεχνικό και δημιουργικό 

χώρο, αλλά και πολλούς φίλους της πόλης που διαμορφώνουν τη νεότερη πολιτιστική 

ιστορία του τόπου. 

Η Ελευσίνα, ως υποψήφια Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021, επιδιώκει να 

ενισχύσει το πολιτιστικό της απόθεμα δημιουργώντας μια παρακαταθήκη για ένα βιώσιμο 

μέλλον, τέτοια που να συνιστά ένα αντίστοιχο ισοδύναμο στα θέματα της υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Ο πολιτισμός, και αυτό είναι βαθιά 

πεποίθηση της πόλης, πρέπει να γίνει ένας ισχυρός άξονας πάνω στον οποίο θα στηριχτεί η 

μετάβασή της στη μεταβιομηχανική εποχή, αφού βοηθά συνεκτικά στην εναρμόνιση των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

Το γεγονός της υποψηφιότητας της πόλης ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 

2021 καθιστά απαραίτητη τη διαμόρφωση ενός στρατηγικού σχεδίου που θα διαμορφώνεται 

σε συνδυασμό με το στρατηγικό σχεδιασμό της υποψηφιότητας της για Πολιτιστική 

Πρωτεύουσα το 2021. Το στρατηγικό σχέδιο 2012-2015 τιτλοφορείται «Ελευσίνα, πόλη 

αλληλεγγύης, πολιτισμού και ανάπτυξης» και τοποθετεί τον πολιτισμό στο επίκεντρο 

του οράματος της πόλης για τη μελλοντική της εξέλιξη. Το γενικό όραμα προβλέπει την 

ανάπτυξη της Ελευσίνας σε δυναμικό πολιτιστικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή της 

Δυτικής Αττικής  

Το στρατηγικό σχέδιο θέτει 4 ειδικούς στόχους: 

1) Την ενίσχυση και επέκταση των πολιτιστικών υποδομών 

2) Την ενδυνάμωση, ενίσχυση και προβολή του καλλιτεχνικού προφίλ της πόλης 

3) Την ανάπτυξη των ικανοτήτων και των ταλέντων των πολιτών και των τοπικών 

καλλιτεχνών 

4) Την ανάδειξη του πολιτισμού ως αποφασιστικού παράγοντα ενίσχυσης, της 

κοινωνικής συνοχής, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της καταπολέμησης των 

ανισοτήτων 

Στην συνέχεια παρατίθενται τα μέτρα που αφορούν κάθε στόχο.  

Στόχος 1: Ενίσχυση και επέκταση των πολιτιστικών υποδομών 
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• Την αξιοποίηση των ανενεργών πρώην βιομηχανικών χώρων και τη μετατροπή τους 

σε κοιτίδες πολιτισμού. 

• Το σχεδιασμό και την ισόρροπη χωρική κατανομή ανά πολεοδομική ενότητα χώρων 

πολιτισμού. 

• Την πολιτιστική χαρτογράφηση και τη δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας 

www.elefsinaculture.gr, στην οποία προβάλλονται οι πολιτιστικοί φορείς, οι τοπικοί 

καλλιτέχνες και όλες οι πολιτιστικές δραστηριότητες. 

• Την παροχή κινήτρων για την εγκατάσταση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών φορέων 

στην Ελευσίνα, με χαρακτηριστικά καινοτομίας και έντασης γνώσης. 

Στόχος 2: Ενδυνάμωση, ενίσχυση και προβολή του καλλιτεχνικού προφίλ της 

πόλης 

• Την ενίσχυση του Φεστιβάλ Αισχυλείων 

• Τη διοργάνωση από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου μιας σειράς φεστιβάλ και 

εκδηλώσεων 

• Το καλλιτεχνικό προφίλ της πόλης ενισχύθηκε περαιτέρω μέσω της στήριξης που 

παρέχει ο Δήμος σε πολιτιστικούς οργανισμούς και σχήματα της πόλης για τη 

λειτουργία και τις εκδηλώσεις τους. 

• Στρατηγική επιλογή για την ενίσχυση του καλλιτεχνικού προφίλ της πόλης είναι η 

δημιουργία residencies με παράλληλη χρηματοδότηση για τη δημιουργία 

πρωτότυπων έργων σε σημαντικούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. 

• Ενίσχυση ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών 

• Δικτύωση 

Στόχος 3: Την ανάπτυξη των ικανοτήτων και των ταλέντων των πολιτών και των 

τοπικών καλλιτεχνών 

• Το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων καλλιτεχνικής εκπαίδευσης για 

παιδιά, νέους και διά βίου μάθησης. 

• Τη σταθερή συνεργασία και στήριξη των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής για την υλοποίηση πολιτιστικών 

προγραμμάτων και εκδηλώσεων στα σχολεία της Ελευσίνας και της ευρύτερης 

περιοχής. 

• Την ανάπτυξη του κοινού της Ελευσίνας και την ουσιαστική επαφή του με τη 

σύγχρονη τέχνη μέσα από ένα οργανωμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει κάθε 

μήνα συμμετοχή σε σημαντικές παραστάσεις, συναυλίες και εκθέσεις που 

πραγματοποιούνται στην Αθήνα. 

• Το 2015 ο Δήμος υλοποίησε το πρόγραμμα «Loft Στέγη Ιδεών», που είχε στόχο να 

δικτυώσει καλλιτέχνες και επαγγελματίες του δημιουργικού κλάδου, να ενισχύσει τις 

γνώσεις και τις ικανότητές τους σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης, ώστε να 

αποτελέσουν τον πυρήνα μιας θερμοκοιτίδας δημιουργικής βιομηχανίας. 
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Στόχος 4: Ανάδειξη του πολιτισμού ως αποφασιστικού παράγοντα ενίσχυσης, της 

κοινωνικής συνοχής, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της καταπολέμησης των 

ανισοτήτων 

• Τη διοργάνωση σε ετήσια βάση του Λαογραφικού Φεστιβάλ ως πλατφόρμας 

δημιουργικής συνεύρεσης των διαφορετικών πληθυσμών που συνθέτουν την πόλη. 

• Τη λειτουργία του Κοινωνικού Ανταλλακτηρίου 

• Τη στήριξη της δραστηριότητας της Φιλικής Φωλιάς 

• Τη λειτουργία θερινών παιδικών κατασκηνώσεων, που επικεντρώνονται στην 

καλλιτεχνική εκπαίδευση και τη δημιουργική έκφραση των παιδιών των οικονομικά 

ασθενέστερων οικογενειών της πόλης. 

Το κεντρικό ερώτημα πάνω στο οποίο οικοδομείται το καλλιτεχνικό όραμα είναι το «πώς θα 

ήταν μια πόλη αν η τέχνη και ο πολιτισμός βρίσκονταν στο επίκεντρο κάθε ανθρώπινης 

δραστηριότητας;». Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα έρχεται από το τρίπτυχο «Ευ-

Μετάβαση-Ελευσίς» 

Αρχικά το «Ευ» που σημαίνει «καλό» αποτελεί το βασικό στοιχείο της τέχνης και του 

πολιτισμού. Σηματοδοτεί τη δυνατότητα αυτού του καλού να γονιμοποιεί το περιβάλλον 

του, να το εξελίσσει και να το μετασχηματίζει, όπως ακριβώς η τέχνη και ο πολιτισμός 

μετασχηματίζουν και διαφοροποιούν ποιοτικά τον κόσμο. 

Παράλληλα με τα παραπάνω σημαντικό χαρακτηριστικό του «Ευ» είναι ότι αντιπροσωπεύει 

την διαλεκτική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον υπόλοιπο κόσμο. 

Συνεχίζοντας, με τον όρο «Μετάβαση» νοείται το κατώφλι ριζικών αλλαγών στο οποίο 

βρίσκονται στην παρούσα φάση τόσο η Ευρώπη όσο και η Ελευσίνα. Στη μετάβαση αυτή ο 

ρόλος της τέχνης είναι καταλυτικός για την αναθεώρηση  του περιεχομένου εννοιών όπως η 

ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή και τελικά η ίδια η ευημερία. 

Τέλος, η τρίτη έννοια «Ελευσίς» σημαίνει «ερχομός», «άφιξη», συμβολίζοντας το τέλος μιας 

μακράς πορείας αναζήτησης και την απαρχή μιας νέας εποχής. Η σύγχρονη βιομηχανική 

πόλη της Ελευσίνα αποτελεί ένα μωσαϊκό πλήθους ανθρώπων που φτάνουν από διάφορα 

σημεία της Ελλάδας και του κόσμου. 

Το όραμα του προγράμματος επικεντρώνεται γύρω από την έννοια της ευφορίας ή αλλιώς 

«EUphoria». Ο όρος αυτός εκφράζει την μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον που θα 

συνυπολογίζει την κοινωνία διαμέσου της σύγχρονης αστικής πραγματικότητας 

(EUrbanization), το περιβάλλον (EUnvironment) αλλά και το κύτταρο όλων των συνθηκών, 

το ίδιο το άτομο (The EU working class).   

Εστιάζοντας τώρα στην δομή του πολιτιστικού προγράμματος διαπιστώνεται ο διαχωρισμός 

του σε δύο άξονες: Ο πρώτος περιλαμβάνει Κεντρικά Γεγονότα κατά τη διάρκεια του 2021. 

Ο δεύτερος περιλαμβάνει 3 κεντρικές θεματικές, με 4 προγράμματα καθεμία, δηλαδή 
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συνολικά 12 προγράμματα, όσοι και οι μήνες του χρόνου. Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει 

μια σειρά από πρότζεκτ και έργα.  

Αναλυτικότερα, τα Κεντρικά Γεγονότα του πρώτου άξονα έχουν ως επίκεντρο την μεταφορά 

του μύθου της Περσεφόνης εστιάζοντας στους μετασχηματισμούς της Ευρώπης και των 

κοινωνιών της.  

Συγκεκριμένα τα Κεντρικά Γεγονότα είναι τα εξής: 

• Τελετή Έναρξης (Ιανουάριος 2021) 

• Τελετή Λήξης-Χειμερινό ηλιοστάσιο (21 Δεκεμβρίου 2021) 

• Μάιος 2021 (Σύνδεση της Ημέρας της Ευρώπης με τον ερχομό της Περσεφόνης και της 

άνοιξης) 

• Ιούνιος 2021 (Σύνδεση των Ευρωπαϊκών Ημερών Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής 

Ημέρας Μουσικής με την Ισημερία, τον ερχομό του καλοκαιριού και της καρποφορίας) 

• Σεπτέμβριος 2021 (Σύνδεση των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με το 

τέλος του καλοκαιριού, την αρχή του φθινοπώρου και την Ισημερία).  

Σχετικά τώρα με τα τις 3 κεντρικές θεματικές υπάρχει αντιστοιχία στις τρεις μεγάλες 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τόσο η Ελευσίνα όσο και η Ευρώπη, όπως τις 

ορίσαμε παραπάνω: την πρόκληση-ανάγκη επαναπροσδιορισμού της σχέσης με το 

περιβάλλον, με άξονα την επιδίωξη του «ευ» (EUnvironment), την πρόκληση-ανάγκη 

επαναπροσδιορισμού της σχέσης με τον Άλλο (EUrbanization), και την πρόκληση-ανάγκη 

επαναπροσδιορισμού της σχέσης με τον Εαυτό μας (Τhe EU working class), που 

αποκρυσταλλώνεται στη σχέση μας με την εργασία, καθώς μέσω της εργασίας ικανοποιούμε 

τις ανάγκες για επιβίωση, δημιουργικότητα και αναγνώριση. 

Καθεμία από τις 3 θεματικές περιλαμβάνει 4 μεγάλα προγράμματα, με αποτέλεσμα 12 

μεγάλα προγράμματα, όσοι και οι μήνες του χρόνου. Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 

την υποδομή «Κέντρο Καινοτομίας και Ανάπτυξης Ικανοτήτων», που διατρέχει και τις 3 

θεματικές και την υποδομή Eleusis: The Living Museum, η οποία καταγράφει όλη τη 

δραστηριότητα της Ελευσίνας21, τη συνδέει με σχετικό υλικό απ’ όλη την Ευρώπη και 

δημιουργεί με αυτό τον τρόπο ένα «ζωντανό μουσείο», που υπάρχει τόσο στον ψηφιακό, 

όσο και στο φυσικό χώρο. Κάθε πρόγραμμα απαρτίζεται από μια σειρά έργων και πρότζεκτ 

που συνδυάζουν διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης. 

Σε όλη αυτή την προσπάθεια αρωγός δύναμη είναι οι τοπικές αρχές αλλά παράλληλα και οι 

περιφερειακές και οι εθνικές αρχές. Πέρα τον τοπικών αρχών διαδημοτικές συνεργασίες 

έχουν αναπτυχθεί με τους όμορους Δήμους.  

Εν κατακλείδι, η πόλη της Ελευσίνας διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που την 

καθιστούν πρωταγωνιστή στην διεκδίκηση της θέσης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της 

Ευρώπης για το 2021. Με πλούσιο και γεμάτο ενθουσιασμό και φαντασία ανθρώπινο 
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δυναμικό η πόλη μπορεί και αξίζει να αποτελέσει το πολιτιστικό επίκεντρο ολόκληρης της 

Ευρώπης μεταλαμπαδεύοντας τις αξίες και τα ιδανικά της μακραίωνης ιστορίας της.    
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1.4 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Ο παρακάτω πίνακας δίνει τα στοιχεία για την κατάσταση ασχολίας των κατοίκων του Δήμου 

(πηγή ΕΛΣΤΑΤ – απογραφή 2011)  

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΧΟΛΙΑΣ 

Απασχολούμενοι Ζητούσαν 
Εργασία 

Μαθητές / 
Σπουδαστές Συνταξιούχοι Οικιακά Λοιπά 

11.064 2.637 4.994 4.608 3.778 2.821 

 

 

 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό των ατόμων που αναζητούν εργασία (άνεργοι) είναι 

σχετικά χαμηλό (9%).  

Η κατανομή των απασχολούμενων στους παραγωγικούς τομείς δίνεται στον παρακάτω 

πίνακα (πηγή ΕΛΣΤΑΤ – απογραφή 2001 και 2011. 

 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ % ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ % ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ % ΣΥΝΟΛΟ 

2001 137 1,36 4.075 40,50 5.850 58,14 10.062 

2011 126 1,14 3.361 30,38 7.577 68,48 11.064 

37%

9%17%

15%

13%
9%

Κατάσταση ασχολίας

Απασχολούμενοι

Ζητούσαν Εργασία

Μαθητές / Σπουδαστές
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Οικιακά
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Από τα παραπάνω στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ παρατηρείται μια σαφή μετατόπιση από τον 

δευτερογενή τομέα προς τον τριτογενή. Το γεγονός αυτό είναι αναμενόμενο καθώς πολλές 

βιομηχανίες και βιοτεχνίες είτε έκλεισαν σε αυτό το χρονικό διάστημα είτε μεταφέρθηκαν. 
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1.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

1.5.1 Διοικητική οργάνωση – Ανθρώπινο Δυναμικό – Υποδομές 

Εσωτερική Οργάνωση  

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελευσίνας καθορίζεται στο ΦΕΚ 

2532/Β΄/07-11-2011 και προσδιορίζει τη νέα Οργανωτική Δομή του Δήμου στο περιβάλλον 

του «Καλλικράτη».  

Οι κεντρικές υπηρεσίες είναι εγκαταστημένες στην έδρα του Δήμου Ελευσίνας και 

περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες σε ενότητες συναφούς σκοπού και 

αντικειμένου ως εξής 

Διάρθρωση Υπηρεσιών Δήμου 

1. Γενικός Γραμματέας 

2. Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Δημάρχου 

3. Νομική Υπηρεσία 

4. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας 

5. Αυτοτελές Τμήμα Διαφάνειας, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 

6. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

• Τμήμα Διοικητικού 

• Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

• Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης 

• Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 

7. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

• Τμήμα Λογιστηρίου 

• Τμήμα Δημοτικών Προσόδων και Περιουσίας 

• Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας 

• Τμήμα Προμηθειών – Αποθηκών 

• Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

8. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 

• Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 

• Τμήμα Εφαρμογών Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας 

• Τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς 

9. Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

• Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας 

• Τμήμα Επέκτασης και Συντήρησης Πρασίνου 

• Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας 

• Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Λοιπών Υποδομών του Δήμου 

• Τμήμα Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

10. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

• Τμήμα Συγκοινωνιών, Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων 
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• Τμήμα Μελετών 

• Τμήμα Έργων Αυτεπιστασίας 

• Τμήμα Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών 

11. Διεύθυνση Πολεοδομίας 

• Τμήμα Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Εφαρμογών 

• Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών 

• Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών 

12. Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π– Ε.Κ.Ε) 

• Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών 

• Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης 

13. Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας 

• Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 

• Τμήμα Αστυνόμευσης 
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Ανθρώπινο Δυναμικό 

Στους παρακάτω πίνακες αποτυπώνεται το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου 

Κατανομή Προσωπικού (8/2015) 

 Αριθμός Διάρκεια Σύμβασης 

(για ΙΔΟΧ) 

Μόνιμοι Υπάλληλοι 187  

Αορίστου Χρόνου  42  

Ορισμένου Χρόνου  -  

Ειδικοί Σύμβουλοι - Συνεργάτες 4 5 έτη 

Άλλες Μορφές Εργασίας    

 

 

Κατανομή Προσωπικού Ανά Διεύθυνση 

Διεύθυνση  8/2015 

Κλάδος ΥΕ ΔΕ ΤΕ ΠΕ 

Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Δημάρχου  3  1 

Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας     

Νομική Υπηρεσία     

Αυτοτελές Τμήμα Διαφάνειας, 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 

Πηροφορικής 

 1 1 2 

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 2 15 4 4 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  13 2 5 

Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 

και Πολιτισμού 

 2 2 5 

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

63 55  4 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών   5 5 

Δ/νση Πολεοδομίας  6 5 7 

Δ/νση ΚΕΠ  5  9 
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Κατανομή Προσωπικού Ανά Διεύθυνση 

Διεύθυνση  8/2015 

Κλάδος ΥΕ ΔΕ ΤΕ ΠΕ 

Δημοτική Αστυνομία  4   

ΣΥΝΟΛΟ 65 104 19 42 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Προσωπικού 01/01/2011- 31/12/2014 

Κλάδος 

ΥΕ 21 

ΔΕ 36 

ΤΕ 4 

ΠΕ 6 

29%

45%

8%

18%

Κατάνομή προσωπικού Δήμου ανά 
βαθμίδα εκπαίδευσης

ΥΕ

ΔΕ

ΤΕ

ΠΕ
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Μόνιμοι υπάλληλοι Ηλικιακή Κατανομή 

  < 20 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - Σύνολο 

ΚΛΑΔΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΠΕ         3 10 12 7 6 2 40 

ΤΕ       1 2 4 4 1 5 0 17 

ΔΕ       2 11 4 21 25 17 8 88 

ΥΕ         2 4 12 12 11 1 42 

ΣΥΝΟΛΟ  0 0 0  3 18 22 49 45 39 11 187 

    

          Υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  Ηλικιακή Κατανομή 

  < 20 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - Σύνολο 

ΚΛΑΔΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΠΕ             1   1   2 

ΤΕ                       

ΔΕ       1 3 3 1 5 1 4 18 

ΥΕ           2 2 6 7 5 22 
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ΣΥΝΟΛΟ       1 3 5 4 11 9 9 42 
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Από τους πίνακες και τα διαγράμματα προκύπτει ότι 28% του προσωπικού (μόνιμο και 

ΙΔΑΧ) ανήκει στην κατηγορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, 46% στην Δευτεροβάθμια, 

12% στην Τεχνική και 14% στην Πανεπιστημιακή. 

Όσο αφορά την ηλικιακή κατανομή όλο το προσωπικό (μόνιμο και ΙΔΑΧ είναι άνω των 30  

χρονών). Τα περισσότερα άτομα έχουν ηλικία από 45 έως 54 χρονών, ενώ 20 άτομα 

βρίσκονται σε ηλικία από 60 χρονών και άνω συνεπώς αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν 

έως το 2020. 
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Δημοτική Περιουσία 

 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

OΔΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

 
Τ.Κ. 

 
ΟΔΟΣ 

 
ΟΔΟΣ 

 
ΟΔΟΣ ΕΠ
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ΟΙ
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ΠΕ
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Υ 

ΕΠ
ΙΦ

ΑΝ
ΕΙ

Α 
ΚΤ

ΙΣ
ΜΑ

ΤΟ
Σ 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 0 19200 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΙΚΟΝΙΟΥ 
288,00 

 
 

ΜΑΓΟΥΛΑΣ 
ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2 19018 ΔΗΜΗΤΡΑΣ 
ΣΤΑΜΚΟΥ 
ΛΕΩΝΙΔΑ  786,40 285,69 

ΜΑΓΟΥΛΑΣ 
ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2 19018 ΔΗΜΗΤΡΑΣ 
ΣΤΑΜΚΟΥ 
ΛΕΩΝΙΔΑ  786,40 285,69 

ΜΑΓΟΥΛΑΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 19018    199,13  

ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΔΑΒΑΚΗ     556,20  

ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 19018 ΚΡΗΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ  215,00  

ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 19018 ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΟΤ109  6.647,00  

ΜΑΓΟΥΛΑΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 19018 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΟΜΗΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 3.652,00  

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ 19200    229,00  

 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΘΕΣΗ ΚΑΛΟΥΠΙΑ Ή 
ΚΑΜΙΝΙΑ (ΤΡΙΚΟΥΠΗ 

ΧΑΡΙΛΑΟΥ) 

 

19200 

 

ΥΔΡΑΣ 

 

ΛΑΣΚΟΥ Β. 
 

 

565,00 
 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 19200 ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ 204,60  

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 19200 ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ 409,20  

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 19200 ΣΥΓΓΡΟΥ   438,60  

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 19200 ΣΠΕΤΣΩΝ ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ ΣΟΥΛΙΟΥ 204,60  

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ 19200 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΕΠ.   178,20  

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΕΠ. 19200 ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΚΟΝΤΟΥΛΗ 104,00  

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΥΛΗ 51 19200 ΙΑΚΧΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΛΑΣΚΟΥ Β. 721,39  

 
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

 
ΓΥΦΤΕΑ ΑΝΑΣΤ. 

 
19200 

 
ΠΙΝΔΟΥ 

 
ΑΘΗΝΑΣ 

ΙΑΤΡΟΥ 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Γ. 

 
1.813,40  

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΓΥΦΤΕΑ ΑΝΑΣΤ. 19200 ΠΙΝΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ  3.284,50  
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
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ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
(ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ) 

 
19200 

ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟ 
ΓΛΟΥ 

 
436,00 

 
899,15 

 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

(ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
Θ  

 

19200 

 
ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 

 
ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 

 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟ 

ΓΛΟΥ 

 

436,00 

 

899,15 

 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

(ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
 

 

19200 

 
ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 

 
ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 

 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟ 

ΓΛΟΥ 

 

436,00 

 

899,15 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 19200 
ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟ 

ΓΛΟΥ 436,00 899,15 

 
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
(ΔΗΜΗΤΡΑΣ) 

 
19200 

 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 

 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ  

 
3.500,00 2.864,06 

 
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
(ΔΗΜΗΤΡΑΣ) 

 
19200 

 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 

 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ  

 
3.500,00 2.864,06 

 
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
(ΔΗΜΗΤΡΑΣ) 

 
19200 

 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 

 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ  

 
3.500,00 2.864,06 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 19200 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ  3.500,00 2.864,06 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΕΠ. 48 19200 ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΚΟΝΤΟΥΛΗ 793,00  

 
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 36 

 
19200 

 
ΔΗΜΗΤΡΑΣ 

 
ΔΗΜΗΤΡΑΣ 

 
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ 

 
1.154,40  

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΙΣΧΥΛΟΥ 19200 ΚΕΛΕΟΥ ΚΕΛΕΟΥ  2.063,00  

ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΤΑΜΚΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ 19018    722,00  

ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΤΑΜΚΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ 19018    722,00  

 
ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
(ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 

) 

 
19018    

 
759,20  
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
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ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 19018    461,15  

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 19200 
ΤΡΙΚΟΥΠΗ 
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 

ΤΡΙΚΟΥΠΗ 
ΧΑΡΙΛΑΟΥ  1.374,00  

 
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ 

(ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ) 

 
19200 

 
ΣΑΜΑΡΤΖΗ Γ. 

 
ΣΑΜΑΡΤΖΗ Γ. 

ΗΡΩΩΝ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Υ 

 
941,00  

 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 
(ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

 

 

19200 

 

ΙΚΑΡΟΥ 
ΒΡΥΟΥΛΩΝ 

 
ΠΛ. 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 
 

 

686,00 
 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. 19200  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 1.338, 00289,00 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ 19200 ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΚΑΡΑΟΛΗ Μ. ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ 569,00 
 

289,00 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 19200  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

1.415,00 
289,00 

 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΜΙΧΑΛΑΚΗ-ΜΗ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΗ 
  

 

19200 

 

ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 

 
ΣΑΡΑΦΗ 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Υ 

 

1.816,00 
 

 
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΤΡΙΚΟΥΠΗ 
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 

 
19200 

ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥ 
ΛΟΥ 

ΔΟΜΗΝΙΚΟΥ 

 
ΥΔΡΑΣ  

 
295,00  

 
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΤΡΙΚΟΥΠΗ 
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 

 
19200 

ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥ 
ΛΟΥ 

ΔΟΜΗΝΙΚΟΥ 

 
ΥΔΡΑΣ  

 
333,00  

 
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΤΡΙΚΟΥΠΗ 
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 

 
19200 

ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥ 
ΛΟΥ 

ΔΟΜΗΝΙΚΟΥ 

 
ΥΔΡΑΣ  

 
294,00  

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΕΠ. 19200 ΚΟΛΛΙΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙ 
ΝΑΣ 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥ 
ΛΟΥ 961,00  

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 19200 ΚΑΝΑΡΗ ΗΛΙΑΔΗ 
ΜΕΛΕΤΙΟΥ  915,00  

 
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΔΡΑΓΟΥΜΗ) 

 
19200 

 
ΚΟΝΤΟΥΛΗ 

 
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΕΠ. 

 
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 

 
974,00  

 
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΔΡΑΓΟΥΜΗ) 

 
19200 

 
ΚΟΝΤΟΥΛΗ 

 
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΕΠ. 

 
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 

 
974,00  

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 19200 ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΕΠ. 974,00  

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 19200 ΜΙΑΟΥΛΗ ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 157,00  

 
ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

ΘΕΣΗ ΤΣΑΚΑΛΙ 
(ΓΕΡΑΝΙΩΝ) 

 
19018 

ΔΙΑΚΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ  

 
455,00  
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ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

ΘΕΣΗ ΤΣΑΚΑΛΙ 
(ΓΕΡΑΝΙΩΝ) 

 
19018 

 
ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ 

ΔΙΑΚΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 
ΕΡΑΤΟΥΣ 

 
1.066,00 

 

ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ 
(ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) 19018 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΜΗΡΟΥ 2.273,00  

 
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΟ 
ΟΤ 213 (ΙΚΟΝΙΟΥ) 

 
19200 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

ΑΔΕΛΦΩΝ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

 
1.447,00  

 
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

(ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ) 

 
19200 

 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

 
ΙΚΟΝΙΟΥ  28.218,0 

0 
 

 
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

(ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ) 

 
19200 

 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

 
ΙΚΟΝΙΟΥ  28.218,0 

0 
 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 19200 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΙΚΟΝΙΟΥ  28.218,0 
0  

 
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

(ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ) 

 
19200 

 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

 
ΙΚΟΝΙΟΥ  28.218,0 

0 
 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 19200 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠ 
ΟΥΛΟΥ Η    285,00  

 
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
(ΑΙΣΧΥΛΟΥ) 

 
19200 

 
ΚΟΝΤΟΥΛΗ 

 
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 

 
ΛΑΣΚΟΥ Β. 

 
315,00  

 
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
(ΑΙΣΧΥΛΟΥ) 

 
19200 

 
ΚΟΝΤΟΥΛΗ 

 
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 

 
ΛΑΣΚΟΥ Β. 

 
315,00  

 
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
(ΑΙΣΧΥΛΟΥ) 

 
19200 

 
ΚΟΝΤΟΥΛΗ 

 
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 

 
ΛΑΣΚΟΥ Β. 

 
315,00  

 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΚΟΙΝΟΧΡ. ΧΩΡΟΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

(ΗΡΩΩΝ 
 

 

19200 

 

ΤΖΑΦΕΡΗ 

 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 
 

 

2.056,00 
 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 

Γ΄ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ Σ 
ΣΤΑΘΜΟΣ (ΓΑΙΑΣ) 

 
19200 

 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

   
3.205,00 

 
397,00 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ 
(ΣΟΥΛΙΟΥ) 19200 ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2.724,00 

 
397,00 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 
Β΄ΚΑΠΗ 

(ΜΙΑΟΥΛΗ) 19200 ΙΑΚΧΟΥ 
ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠ 

ΟΥΛΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 649,00 397,00 

 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΧΩΡΟΣ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΚΤΙΣΜΑΤΑ 
Θ   

 

19200 

 
ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ 

ΑΡΗ 

 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟ 

ΓΛΟΥ 

 

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 

 

1.182,94 
 

397,00 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 
(ΣΟΛΩΜΟΥ) 19200 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΔΙΑΚΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤ 

ΟΣ 1.004,00 23,75 

 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΧΩΡΟΣ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΚΤΙΣΜΑΤΑ 
 

 

19200 

 

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 
  

 

2.754,00 
 

460,57 

 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΚΟΙΝΟΧΡ.ΧΩΡΟΣ- 
ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΑΘΛΗΣΗΣ (ΗΡΩΩΝ 

 

 

19200 

 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 

 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 
 

 

9.807,00 
 

460,57 

 
 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ- 

ΚΟΙΝΟΧΡ.ΧΩΡΟΣ- 
ΧΩΡΟΣ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
 

 
 

19200 

 
 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 
  

 
 

1.392,21 

 
460,57 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

OΔΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

 
Τ.Κ. 

 
ΟΔΟΣ 

 
ΟΔΟΣ 

 
ΟΔΟΣ ΕΠ

ΙΦ
ΑΝ
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Α 
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ΠΕ
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Υ 

ΕΠ
ΙΦ
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Α 
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ΜΑ

ΤΟ
Σ 

 
 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- 
Γ.ΡΙΤΣΟΥ- 

ΟΔ.ΕΛΛΥΤΗ- 
ΑΓΓ.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ- 

ΑΝΩΝΥΜΗ 
 

 
 

19200 
   

 
 

3.901,30 
 

 
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΟΓΔΟΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
(ΑΙΣΧΥΛΟΥ) 

 
19200 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ 

ΜΟΥΡΙΚΗ 
ΑΘΑΝ. & 
ΑΝΑΣΤ  

 
ΛΑΣΚΟΥ Β. 

 
3.003,00 

 
224,50 

 
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΟΓΔΟΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
(ΑΙΣΧΥΛΟΥ) 

 
19200 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ 

ΜΟΥΡΙΚΗ 
ΑΘΑΝ. & 
ΑΝΑΣΤ  

 
ΛΑΣΚΟΥ Β. 

 
3.003,00  

 
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΟΓΔΟΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
(ΑΙΣΧΥΛΟΥ) 

 
19200 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ 

ΜΟΥΡΙΚΗ 
ΑΘΑΝ. & 
ΑΝΑΣΤ  

 
ΛΑΣΚΟΥ Β. 

 
3.003,00 341,88 

 
 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ- 

ΠΕΜΠΤΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

 

 
 

19200 

 
 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 

 
 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 

 
 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

 
 

3.876,00 
 

 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΧΩΡΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΚΤΙΣΜΑΤΑ 
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ) 

 

19200 

 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

 

ΑΡΚΑΔΙΟΥ 

 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 

 

1.992,00 
 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΛΥΚΕΙΟ 
(ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ) 19200 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΠΑΓΚΑΛΟΥ  5.088,00  

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΛΥΚΕΙΟ 
(ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ) 19200 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΠΑΓΚΑΛΟΥ  5.088,00  

 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΔΕΚΑΤΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

(ΙΑΤΡΟΥ 
  

 

19200 

 
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ 

ΦΟΥΤΡΗ 

 
ΦΕΡΡΑΙΟΥ 

ΡΗΓΑ 
 

 

6.680,00 
 

 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΔΕΚΑΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

(ΙΑΤΡΟΥ 
  

 

19200 

 
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ 

ΦΟΥΤΡΗ 

 
ΦΕΡΡΑΙΟΥ 

ΡΗΓΑ 
 

 

6.680,00 
 

 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΔΕΚΑΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

(ΙΑΤΡΟΥ 
  

 

19200 

 
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ 

ΦΟΥΤΡΗ 

 
ΦΕΡΡΑΙΟΥ 

ΡΗΓΑ 
 6.680,00 1.220,58 

 
 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ- 

ΠΕΜΠΤΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

 

 
 

19200 

 
 

ΑΡΚΑΔΙΟΥ 

 
 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 
 3.876,00 1.220,58 

 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟ- 
ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

 

 

19200 

 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ 

 

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 
 5.144,00 1.220,58 

 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟ- 
ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

 

 

19200 

 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ 

 

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 
 

 

5.144,00 

 

2.010,00 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΟΥΒΙΔΗ Γ. 19200 ΑΝΩΝΥΜΟΣ   5.185,00  

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Β΄ΚΑΠΗ (ΙΑΚΧΟΥ) 19200 ΜΙΑΟΥΛΗ 
ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠ 

ΟΥΛΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 649,00 2.209,20 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

OΔΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
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ΟΔΟΣ 
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ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΩΡΟΣ- 

ΜΑΡΙΝ.ΑΝΤΥΠΑ- 
ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ 

 

 
 

19200 
   287,00 2.209,20 

 
 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΤΣΑΤΣΟΥ- 

Ι.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ- 
ΑΝΤ.ΤΡΙΤΣΗ-ΧΩΡΟΣ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
(ΙΑΤΡΟΥ 

  

 
 
 

19200 

   
 

162,00 
 

2.308,00 

 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΚΟΙΝΟΧΡ.ΧΩΡΟΣ- 
ΠΡΑΣΙΝΟ- 

Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ,Ε.Λ 
ΑΜΠΕΤΗ,ΑΝΩΝΥΜ 

  

 
 

19200 
   

 
398,00 

 
2.308,00 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΚΟΙΝΟΧΡ.ΧΩΡΟΣ- 
ΠΡΑΣΙΝΟ 

(ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ) 

 
19200 ΠΕΙΡΟΥΝΑΚΗ Γ.   

 
335,00 

 
2.308,00 

 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΧΩΡΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΚΤΙΣΜΑΤΑ - 
ΗΣΙΟΔΟΥ,ΚΡΗΤΗΣ, 
ΠΥΘΑΓΟΡΑ,ΑΝΩΝ 

 

 
 

19200 
   

 
 

5.523,00 

 

2.010,00 

 
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΚΟΙΝΟΧΡ.ΧΩΡΟΣ- 
ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ 

ΚΗΦΙΣΟΥ 
 

 

19200 
   

 

306,00 
 

2.544,00 

 
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΚΟΙΝΟΧΡ.ΧΩΡΟΣ- 
ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ 

ΚΗΦΙΣΟΥ 
 

 

19200 
   

 

268,00 
 

2.544,00 

 
 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΚΟΙΝΟΧΡ.ΧΩΡΟΣ- 
ΠΛΑΤΕΙΑ- 

ΚΡΗΤΗΣ,Κ.ΠΑΛΑΙΟ 
ΛΟΓΟΥ,Μ.ΧΑΤΖΙΔΑ 
ΚΙ Φ ΕΤ  (ΦΙΛΙΚΗΣ 

 

 
 

19200 
   

 
 

741,00 
352,00 

 
 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΧΩΡΟΣ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΚΤΙΣΜΑΤΑ - 
ΑΡ.ΜΕΘΕΝΙΤΗ,ΑΝΩ 

ΝΥΜΟΙ 
 

 
 

19200 
   

 
 

490,00 
341,88 

 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΧΩΡΟΣ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΚΤΙΣΜΑΤΑ - 
ΔΩΔ/ΣΙΩΝ,ΔΗΜΑΡΧ. 

  

 
 

19200 
   

 
 

135,00 
 

 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΠΑΙΔ.ΧΑΡΑ- 
ΠΡΑΣΙΝΟ- 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣ,ΕΥΒ,Κ 
ΡΗΤΗΣ,Γ.ΧΑΤΖΗΜΕ 

  

 
 

19200 
   

 
 

587,00 
 

 
 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΠΑΙΔ.ΧΑΡΑ- 
ΑΝΤ.ΤΡΙΤΣΗ,Ι.ΠΑΠΑ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ,ΠΑΠΑΦ 
ΛΕΣΑ,ΑΝΩΝΥΜΗ 

(ΑΝΩΝΥΜΟΣ) 

 
 

19200 
   

 
 

668,00 
 

 
 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ-ΚΑΠΗ 

ΧΩΡΙΣ ΚΤΙΣΜΑΤΑ 
(ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 
 

 
 

19200 
   

 
 

1.772,76 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

OΔΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
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ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΩΡΟΣ - 

Μ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ,Κ.ΤΣ 
ΑΤΣΟΥ,ΑΝΤ.ΤΡΙΤΣΗ 

(ΑΝΩΝΥΜΟΣ) 

 
 

19200 
   

 
 

248,00 
 

 
 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΜΝΗΜ.ΠΟΝΤΙΩΝ - 
Μ.ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ,Φ.ΕΤΑ 
ΙΡΕΙΑΣ,ΑΝΩΝΥΜΗ 

(ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ) 

 
 

19200 

 
 

ΦΙΛΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  
 
 

570,06 
 

 
 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΧΩΡΟΣ 
ΚΟΙΝΟΦ.ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 
-ΠΟΛΙΤ.ΚΕΝΤΡΟ- 

ΒΡΕΦΟΝΗΠ. ΧΩΡΙΣ 
ΚΤΙΣΜΑΤΑ 

 

 
 

19200 

 
 

ΦΙΛΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  
 
 

2.710,60 
 

 
 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΧΩΡ.ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΚΤΙΣΜΑΤΑ- 
ΚΡΗΤΗΣ,ΠΥΘΑΓΟΡ 

Α,ΑΝΩΝΥΜΗ 
(ΦΙΛΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) 

 
 
 

19200 

   

 
 
 

669,00 

 

 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΠΛΑΤΕΙΑ- 
Μ.ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ,ΚΡΗΤ 

ΗΣ,ΑΝΩΝΥΜΗ 
(ΦΙΛΙΚΗΣ 

 

 
 

19200 
   

 
 

741,30 
 

 
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ- 
ΓΕΛΑΣ,ΕΛΕΥΣ/ΚΟΥ 

ΚΗΦΙΣΟΥ , 
  

 

19200 
   

 

573,80 
 

 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΠΑΙΔ.ΧΑΡΑ- 
ΠΡΑΣΙΝΟ- 

ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ,Γ.ΧΑΤ 
ΖΗΜΕΛΕΤΗ,ΑΡ.ΜΕ 

  

 
 

19200 
   

 
 

1.161,75 
 

 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ- 
ΕΛΕΥΣ/ΚΟΥ 

ΚΗΦΙΣΟΥ,ΑΝΩΝΥΜ 
ΟΙ (ΑΝΩΝΥΜΟΣ) 

 
 

19200 
   

 
 

476,40 
 

 
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

(ΗΡΩΩΝ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ) 

 

19200 

 
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜ 

ΟΥ 

 

ΑΓΑΘΟΥ ΙΩΑΝ. 
 

 

1.455,67 
 

 
 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ- 

ΗΡ.ΠΟΛΥΤ.,ΓΟΡΓΟ 
ΠΟΤΑΜΟΥ,Ι.ΑΓΑΘΟ Υ 

(ΗΡΩΩΝ 
 

 
 

19200 
   

 
 

1.455,67 
 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΥΚΑΣΟΥ 19200 

ΦΙΛΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   343,31  

 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΜΕΛ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ,Κ. 
ΤΣΑΤΣΟΥ,Λ.ΓΕΛΑΣ,Ι 

ΑΤΡ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟ Υ 
(ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.) 

 
 

19200 
   

 
 

262,88 
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ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ,ΚΡΗ 
ΤΗΣ,Φ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ,Γ. 

ΧΑΤΖΗΜΕΛΕΤΗ 
(ΦΙΛΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) 

 
 

19200 
   

 
 

150,00 
 

 
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΑΝΩΝΥΜΗ,ΚΙΛΕΛΕ 
Ρ,ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ,Λ.Γ 
ΕΛΑΣ (ΑΝΩΝΥΜΟΣ) 

 

19200 
   

 

445,24 
 

 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

Α.ΤΡΙΤΣΗ,ΠΑΠΑΦΛ 
ΕΣΣΑ,ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤ 
ΟΣ,Μ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ 
(ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ) 

 
 

19200 
   

 
 

958,58 
 

 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΚΑΥΚΑΣΟΥ,Μ.ΜΕΡ 
ΚΟΥΡΗ,ΠΡ.ΠΥΡΟΥ 

ΝΑΚΗ,Μ.ΧΑΤΖΗΔΑΚ Η 
(ΚΑΥΚΑΣΟΥ) 

 
 

19200 
   

 
 

208,35 
 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΚΙΛΕΛΕΡ,ΜΑΡ.ΑΝΤ 
ΥΠΑ () 19200    184,39  

 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

Μ.ΑΝΤΥΠΑ,ΤΡΑΠΕΖ 
ΟΥΝΤΟΣ,Ι.ΠΑΠΑΝΙΚ 
ΟΛΑΟΥ,ΚΙΛΕΛΕΡ 

(ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ) 

 
 

19200 
   

 
 

165,11 
 

 
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

Μ.ΑΝΤΥΠΑ,ΤΡΑΠΕΖ 
ΟΥΝΤΟΣ,Ι.ΠΑΠΑΝΙΚ 
ΟΛΑΟΥ,ΚΙΛΕΛΕΡ () 

 

19200 
   

 

165,60 
 

 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

Μ.ΑΝΤΥΠΑ,ΤΡΑΠΕΖ 
ΟΥΝΤΟΣ,Ι.ΠΑΠΑΝΙΚ 
ΟΛΑΟΥ,ΚΙΛΕΛΕΡ 

(ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ) 

 
 

19200 
   

 
 

186,45 
 

 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

Μ.ΑΝΤΥΠΑ,ΤΡΑΠΕΖ 
ΟΥΝΤΟΣ,Ι.ΠΑΠΑΝΙΚ 
ΟΛΑΟΥ,ΚΙΛΕΛΕΡ 

(ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ) 

 
 

19200 
   

 
 

270,28 
 

 
 
 

ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

ΤΣΑΚΑΛΙ 
ΜΑΓΟΥΛΑΣ- 
ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ- 
Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

(ΣΤΑΜΚΟΥ 
ΛΕΩΝΙΔΑ) 

 
 

19018 

 
 
 

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 

 
 
 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

 

 
 
 

2.494,00 

 

 
 
 

ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

ΤΣΑΚΑΛΙ 
ΜΑΓΟΥΛΑΣ- 
ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ- 
Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

(ΣΤΑΜΚΟΥ 
 

 
 
 

19018 

 
 
 

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 

 
 
 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

 

 
 
 

2.494,00 
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ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

ΤΣΑΚΑΛΙ 
ΜΑΓΟΥΛΑΣ- 
ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ- 
Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

(ΣΤΑΜΚΟΥ 
ΛΕΩΝΙΔΑ) 

 
 
 

19018 

 
 
 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

 
 
 

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 

 

 
 
 

2.494,00 

 

 

ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΣ- 
ΚΑΠΗ ΧΩΡΙΣ 
ΚΤΙΣΜΑΤΑ 

(ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ) 

 

19018 

 

ΔΑΒΑΚΗ 
  

 

2.711,00 
 

 
ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

 
ΑΘΗΝΑΣ 

 
19018 

ΡΟΚΚΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Υ 

ΘΡΙΑΣΙΟΥ 
ΠΕΔΙΟΥ 

 
 

428,47  

 
ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
(ΑΘΗΝΑΣ) 

 
19018 

ΡΟΚΚΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Υ 

ΘΡΙΑΣΙΟΥ 
ΠΕΔΙΟΥ 

 
 

1.209,29  

 

ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

Γ.ΡΟΚΚΑ,Π.ΝΤΑΡΔΑ 
,ΑΝΩΝΥΜΗ -ΧΩΡΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

 

19018 
ΡΟΚΚΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Υ 
  

 

848,00 
 

 
 

ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

ΠΛΑΤΕΙΑ - 
ΔΟΜ.ΘΕΟΤΟΚΟΠΟ 

ΥΛΟΥ- 
Π.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ- 

 

 
 

19018 

 
 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
  

 
 

872,00 
 

ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΚΧ  ΠΛΑΤΕΙΑ 
(ΔΑΒΑΚΗ) 19018 ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ   1.040,00  

ΜΑΓΟΥΛΑΣ 
ΚΧ ΠΛΑΤΕΙΑ 

(ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ) 19018 
ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΠΟΛΕΩΣ   994,00 

 

1.259,0 
0 

 

ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

ΚΧ ΧΩΡΟΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
(ΑΝΩΝΥΜΟ 

Ο ( Ω  )) 

 

19018 
   

 

134,00 

 

1.259,00 

 
ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

ΧΩΡΟΣ 
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ 
(ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ) 

 
19018 

 
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 

ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 

 
ΟΜΗΡΟΥ 

 
390,50 

 

1.259,00 

 
ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

ΧΩΡΟΣ 
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ 
(ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ) 

 
19018 

ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 

 
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 

 
ΟΜΗΡΟΥ 

 
2.502,00  

 

ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

ΧΩΡΟΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
(ΣΤΑΜΚΟΥ 

 

 

19018 

 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ 
ΠΕΔΙΟΥ 

 
 

439,17 
 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΓΥΦΤΕΑ 
ΑΝΑΣΤ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΔΟΥ 4.036,00  

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ  ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ 

Σ ΙΚΟΝΙΟΥ 294,16  
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ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΟΜΗΡΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1.762,23  

 
ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

 
ΛΕΣΒΟΥ 

 
19018 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥ Σ ΡΗΓΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
 

 
96,70  

 
ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

ΘΕΣΗ ΧΑΒΩΣΙ - 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟΥ 

 
19018    

65466,05 

65466,05 
 

ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΤΣΑΚΑΛΙ 19018    270,17 

 

 

 

ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

ΘΕΣΗ ΣΤΕΡΝΑ ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 

ΟΔΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - 
 

 

19018 
   

3058,54 

 

 

 

ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

ΒΑΘΥ ΠΗΓΑΔΙ - ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 

ΟΔΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - 
 

 

19018 
   1102,88  

 
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΓΚΙΟΚΑ -ΠΛΗΣΙΟΝ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

 
19200    2065,88  

 
 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ- 
ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ- 
ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝ.ΟΔΟΣ 
ΑΘΗΝΩΝ-ΘΗΒΩΝ 

 

 
 

19200 
   4006,35 24,00 

 
 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΔΗΜΟΤ.ΣΤΑΔΙΟ 
ΜΠΛΟΚΟ-ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ- 
ΠΑΛ.ΕΘΝ.ΟΔΟΣ 

 

 
 

19200 
     

 
 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

ΔΗΜΟΤ.ΣΤΑΔΙΟ 
ΜΠΛΟΚΟ-ΧΩΡΟΣ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ- 
ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝ.ΟΔΟ 

 

 
 

19200 
     

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 19200    146,43  

 

ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΕΠΑΡΧ.ΟΔΟΥ 
ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ 

 

19018 
   

 

3058,54 
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Υποδομές  

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός του Δήμου 
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  

 ΠΑΚΠΠΑ 27  27 14 2   

 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

23(22+1 
LAPTOP)  7 1 1   

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΔΗΜΑΡΧΟΥ/ΑΝΤΙΔΗΜΑΡ
ΧΟΙ  9  8  1 1    

 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  10  4  - 1   

 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  25  10 5 1 

ΔΗΜΟΤΗΣ 2000-DECISION 

STAFF5-ACE-HELLAS 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ-DECISION 

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ-DECISION 
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 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 19   17  3 -  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-
DECISION 

 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  15  8  -  - 

ECM ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ-
ACE-HELLAS 

 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 11  6 2   - 

ENVIEW 2000 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ) &ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 Δ/ΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  24 9 3 2   

 Δ/ΣΗ ΚΕΠ  15 8  3                1   

 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ  9  6 2      
 

Παρέχεται επαρκής πληροφόρηση για τις δραστηριότητες και λειτουργίες του Δήμου, μέσω της 

ιστοσελίδας του 

 Οι δημότες μπορούν να καταχωρούν αιτήματα για επεξεργασία στο PORTAL : 

www.elefsina.gr/CRMS 

 Υπάρχει μερική αμφίδρομη Αλληλεπίδραση με ενημέρωση του αιτούντος σχετικά με την πορεία του 

αιτήματος  

 

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται τα οχήματα του Δήμου που χρησιμοποιούνται 

κυρίως από την υπηρεσία καθαριότητας. 

Α/Α ΟΧΗΜΑΤΑ  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
HMEPOM/NΙA 1ης 

ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

1  ΚΗΗ - 3226 ΤΟΥΟΤΑ HILUX 
15/9/08 

2  KHH - 3227 ΤΟΥΟΤΑ HILUX 
15/9/08 

3  KHH - 3242 VOLVO 
23/3/09 
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4  KHH - 3255 IVECO SPA 
7/4/06 

5  KHH - 3259 FORD WERKE 
8/5/06 

6  KHH - 3263 FORD WERKE 
12/4/6 

7  KHH - 3264 MERCEDES 
28/3/03 

8  KHH - 3265 FIAT IVECO 
5/4/04 

9  KHH - 3271 MERCEDES BENZ 
14/6/10 

10  KHH - 3276 SCANIA 
11/8/10 

11  KHH - 3280 OTOKAR 
18/3/11 

12  KHO - 4794 VOLVO WEGEN 
7/12/1989 

13  KHO - 4812 MERCEDES 
13/10/1994 

14  KHO - 4813 MERCEDES 
13/10/1994 

15  KHO - 4820 MERCEDES 
7/2/1995 

16  KHI -   5269 ΤΟΥΟΤΑ HILUX 25/8/4 

17  KHI - 5270 ΤΟΥΟΤΑ HILUX 25/8/4 

18  KHI - 5273 ΤΟΥΟΤΑ  28/71987 

19  KHI - 5289 RENAULT 2/5/2000 

20  KHI - 5294 DAIMLEER CHRYSL 16/5/5 

21  KHI - 5295 ΤΟΥΟΤΑ  2/6/05 

22  KHO - 5312 MERCEDES 10/10/1995 

23  KHO -5318 ΤΟΥΟΤΑ  22/4/1991 

24  KHO - 5328 VOLVO 5/6/1996 

25  KHO - 5350 VOLVO 13/9/1996 

26  KHO - 5365 FORD WERKE 13/11/1997 

27  KHO - 5370 CITROEN 22/6/1998 

28  KHO - 5409 RENAULT 27/4/2000 

29  KHO - 5410 RENAULT 27/4/2000 

30  KHO - 5412 RENAULT 2/5/2000 

31  KHO - 5426 FIAT AUTO SPA 9/2/2001 

32  KHO - 5427 FIAT AUTO SPA 9/2/2001 

33  KHO - 5435 DAIMLER CHRYSL 30/4/2001 
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34  KHO - 5447 FORD WERKE 27/12/2001 

35  KHO - 5452 SFAKIANAKIS 9/4/2002 

36  KHO - 5458 ΤΟΥΟΤΑ  13/8/1998 

37  KHO - 5484 HYUNDAI MOTOR C 6/2/2004 

38  KHO - 5496 ΤΟΥΟΤΑ  7/7/2004 

39  KHO - 7025 FORD WERKE AG 28/6/05 

40  KHI - 7026 PIAGGIO 28/6/05 

41  KHI - 7027 SFAKIANAKIS 28/6/05 

42  KHI - 7029 MERCEDES 5/10/1983 

43  KHI -  7030 DAIMLER CHRYSL 7/7/05 

44  KHI - 8204 RENAULT 6/10/05 

45  KHI - 8205 FIAT AUTO SPA 24/10/05 

46  KHI - 8206 MAN 1/11/05 

47  KHI - 8212 DAIMLER CHRYSL 21/2/06 

48  KHI - 8237 MERCEDES 19/7/07 

49  KHI - 8239 ΤΟΥΟΤΑ SOYTH AE 29/1/2008 

50  KHI - 8247 IVECO SPA 15/5/08 
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1.5.2 Οικονομικά του Δήμου 
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ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΣ (*) 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2011 2012 2013 2014 2015 

01 

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  38.472,30 55.122,65  61.795,13  47.968,77  35.733,00 

02 

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  79.187,75 74.645,11  58.043,57  42.715,74  29.132,27 

03 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 
ΤΕΛΗ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  9.210.418,44 8.936.496,01  6.819.253,10  7.259.541,16  6.974.740,95 

04 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  330.574,81 291.083,75  336.887,70  329.810,63  349.323,69  

05 
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ  1.131.958,73 976.548,69  1.087.379,36  1.004.485,89  992.234,56  

06 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ  25.009.921,37 23.587.894,51  21.425.197,98  19.160.486,13  17.174.171,88 

07 
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ  54.311,00 65.600,00  78.947,18  25.944,38  77.336,78 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ  35.854.844,40  33.987.390,72  29.867.504,02  27.870.952,70  25.632.712,03 

      

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2011 2012 2013 2014 2015 

11 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΕΚΠΟΙΗΣΗ 
ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  3.176,66 140,87  87,16  0,00   569,87 

12 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 241.776,68  104.669,04  80.463,86  161.669,60  194.381,27 

13 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ  752.622,52 1.180.480,21  867.806,86  567.350,00  598.927,.60  
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14 

ΔΩΡΕΕΣ – 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ 
– ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ  99.500,00 250,00  0,00  0,00  0,00  

15 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 
– ΠΡΟΣΤΙΜΑ – 
ΠΑΡΑΒΟΛΑ  528.519,20 429.562,95  331.072,78  357.146,71  636.211,86  

16 
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΣΟΔΑ  280,00 68.697,89  968,02  637,66  10,00  

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ 1.625.875,06  1.783.800,96  1.280.398,68  1.086.803,97   1.430.100,60 

      

2 

ΕΣΟΔΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) 
ΠΟΥ ΘΑ 
ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ 
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 
ΦΟΡΑ  2011 2012 2013 2014 2015 

21 
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. 
ΤΑΚΤΙΚΑ   2.291.448,54 2.403.773,78  3.157.248,99  2.654.941,09  2.431.702,09 

22 
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. 
ΕΚΤΑΚΤΑ  26.584,17 984.057,17  313.317,83  178.039,79  144.207,98 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΣΟΔΩΝ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) 2.318.032,71  3.387.830,95  3.470.566,82  2.832.980,88  3.875.910,07 

      

3 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ 
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΠΟΕ 2011 2012 2013 2014 2015 

31 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ 
ΔΑΝΕΙΑ  0,00 0,00 0,00  0,00   0,00 

32 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 
ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 
ΕΤΗ  575.668,71 540.722,09  735.618,54  1.483.421,52  1.356.884,15 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 
ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 575.668,71  540.722,09  735.618,54  1.483.421,52  1.356.884,15 
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΠΟΕ 

 

      

4 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 
ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2011 2012 2013 2014 2015 

41 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 
ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ 1.949.187,78  2.047.226,38  1.892.689,95  2.173.762,36   2.003.312,00 

42 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ  711.917,69 43.120,65  60.715,44  77.661,05   130.553,83 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 
ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ 2.661.105,47  2.090.347,03  1.953.405,39  2.251.423,41  2.133.865,83  

      

5 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2011 2012 2013 2014 2015 

51
1 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.072.646,84  2.489.928,16  3.409.250,86  3.012.567,45   6.654.007,79 

51
2 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ   44.679,49 318.932,65  779.074,25  260.128,59   254.648,59 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2.117.326,33  2.808.860,81  4.188.325,11  3.272.696,04  6.908.656,38  

       

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΣΟΔΩΝ 45.152.852,68  44.598.952,56  41.495.818,56  38.798.278,52  41.338.129,06 

      

ΔΑΠΑΝΕΣ 

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 2012 2013 2014 2015 

60 

Αμοιβές και 
έξοδα 
προσωπικού  7.109.264,20 5.898.299,40  5.565.495,82  5.138.743,45  4.918.826,92 

61 Αμοιβές  1.097.902,00 1.014.763,40  834.703,51  444.914,91  597.659,72 
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αιρετών και 
τρίτων 

62 Παροχές τρίτων  2.633.680,60 2.590.987,52  2.400.743,48  1.920.653,01   1.937.519,29 

63 Φόροι και τέλη  38.572,70 36.494,69  38.287,26  28.961,09   51.062.74 

64 
Λοιπά γενικά 
έξοδα  158.865,26 120.503,20  239.123,61  109.455,30   148.144,39 

65 

Πληρωμές για 
την 
εξυπηρέτηση 
δημόσια πίστης  1.065.521,58 995.977,65  478.544,20  406.180,49   248.478,84 

66 

Δαπάνες 
προμήθειας 
αναλωσίμων  908.615,64 1.327.247,82  1.080.281,80  827.604,34   628.571,66 

67 

Πληρωμές για 
μεταβιβάσεις 
εισοδημάτων σε 
τρίτους 
παραχωρήσεις- 
παροχές - 
επιχορηγήσεις - 
επιδοτήσεις - 
δωρεές  23.933.945,26 23.699.271,62  21.937.203,49  18.881.810,56   17.092.762,46 

68 Λοιπά έξοδα 0,00  0,00  1.000,00  6.000,00  1.500 

  

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6  
ΕΞΟΔΩΝ 
ΧΡΗΣΗΣ 36.946.367,24  35.683.545,30  32.575.383,17  27.764.323,15  25.624.526,02 

      

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2011 2012 2013 2014 2015 

71 

Αγορές κτιρίων, 
τεχνικών έργων 
και προμήθειες 
παγίων 280.085,09  683.883,50  452.661,45  429.575,86   701.405,00 

73 Έργα  1.559.775,91 1.086.162,00  2.071.093,76  1.015.639,41   2.410.186,20 

74 

Μελέτες, 
έρευνες, 
πειραματικές 
εργασίες και 
ειδικές δαπάνες  246.517,81 301.450,28  98.085,52  49.514,85   392.600,04 

75 

Τίτλοι πάγιας 
επένδυσης 
(συμμετοχές σε 
επιχειρήσεις)  0,00 0,00 0,00  0,00   0,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7  
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.086.378,81  2.071.495,78  2.621.840,73  1.494.730,12   3.504.191,24 
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8 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΠΟΕ , 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2011 2012 2013 2014 2015 

81 

Πληρωμές 
οφειλών 
παρελθόντων 
οικονομικών 
ετών (ΠΟΕ) 1.358.098,04  966.580,27  1.156.186,14  346.050,26   673.392,13 

82 
Λοιπές 
Αποδόσεις  1.953.147,78 1.689.006,10  1.869.712,48  2.284.518,61   2.052.250,98 

85 

Προβλέψεις μη 
είσπραξης 
εισπρακτέων 
υπολοίπων 
βεβαιωθέντων 
κατά τα 
παρελθόντα 
οικονομικά έτη 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΠΟΕ, 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 3.311.245,82  2.655.586,37  3.025.898,62  2.630.568,87   2.725.643,11 

      

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2011 2012 2013 2014 2015 

91 Αποθεματικό 0,00  0,00  0,00  0,00   0,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9  
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00  0,00  0,00  0,00   0,00 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-
8-9) 42.343.991,87  40.410.627,45  38.223.122,52  31.889.622,14   29.233.428,22 

       

(*) 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011-2014 ΤΑ 
ΠΟΣΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ      

  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΤΑ ΠΟΣΑ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ      
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1.5.3 Νομικά Πρόσωπα του Δήμου 

1. Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής 

Πολιτικής Προσχολικής Αγωγής (ΠΑΚΠΠΑ) 

Από 1/1/2011 δημιουργήθηκε το ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) 

Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής Προσχολικής Αγωγής (ΠΑΚΠΠΑ) και η 

Φιλαρμονική αποτελεί τμήμα του. 

Το δίκτυο των οργανισμών, οι οποίοι λειτουργούν στα πλαίσια του Τμήματος Πολιτισμού  

του Δήμου Ελευσίνας, αντανακλά την ευρύτητα του πεδίου του πολιτισμού και το μέγεθος 

του ρόλου που καλείται να παίξει το τμήμα. Ο πολιτισμός αφορά στο παρελθόν, στο παρόν 

και στο μέλλον. Το τμήμα Πολιτισμού  καλείται να διαφυλάξει την πολιτιστική κληρονομιά 

προστατεύοντας σημαντικές συλλογές και μνήμες, να αναδείξει την καλλιτεχνική δημιουργία 

του παρόντος και να χαράξει στρατηγική πολιτισμού για το μέλλον. 

Επιπλέον, έχει και σημαντική εκπαιδευτική λειτουργία ανοίγοντας συνεχώς κανάλια 

επιμόρφωσης μέσα από σεμινάρια, διαλέξεις, μαθήματα, ξεναγήσεις, τα οποία είναι ανοιχτά 

στους δημότες της Ελευσίνας και της Μαγούλας. Το Τμήμα Πολιτισμού  του Δήμου μας  

είναι ένα ζωντανό κύτταρο της  κοινωνίας της Ελευσίνας και Μαγούλας  που διατηρεί 

αμφίδρομη σχέση με τους δημότες της , τους μόνιμους κατοίκους μετανάστες και τους 

επισκέπτες της πόλης μας. 

 Το Νομικό μας πρόσωπο  βάζει ως πρωταρχικό του στόχο να προσφέρει ποιοτικά 

πολιτιστικά ερεθίσματα στο σύνολο των πολιτών της Ελευσίνας και Μαγούλας  μέσα από ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα πολιτισμού. Για να επιτευχθεί αυτό,  κινούμαστε σε 3 άξονες: 

• Ποιοτική ψυχαγωγία για όλους τους κατοίκους της πόλης με εκδηλώσεις υψηλού 
επιπέδου. 

• Έμφαση στην καλλιέργεια και την εκπαίδευση των παιδιών και των νέων της Ελευσίνας 
και της Μαγούλας  με δράσεις που αφορούν στις τέχνες, στην περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση και στις νέες τεχνολογίες. 

• Εδραίωση του Δήμου Ελευσίνας  στον πολιτιστικό παγκόσμιο χάρτη με αναβάθμιση του 
ρόλου της διεθνώς. 

Τμήματα: 

 ΜΟΥΣΙΚΟ: Διδάσκονται Πιάνο, Αρμόνιο, Κιθάρα, Μπάσο 

 Θεατρικής  σκηνής  ενηλίκων 

 Ζωγραφικής 

 Μπαλέτου 

 Ρυθμικής Αγωνιστικής Γυμναστικής 

 Παραδοσιακών Χορών 

 Φιλαρμονικής: Διδάσκονται Πνευστά και Κρουστά. 
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Τμήματα ΠΑΚΠΠΑ 

ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Αισχύλεια Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελευσίνας ιδρύθηκε το 1975 με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Ελευσίνας ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, στεγάζεται στο κτίριο του 

Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Ελευσίνας (Κίμωνος & Πάγκαλου - ισόγειο). 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Το κτίριο της Βιβλιοθήκης καλύπτει 100 μ2 και περιλαμβάνει , το χώρο Υποδοχής, Ελέγχου, 

Αναμονής (24 μ2 ), Αναγνωστήριο 20 θέσεων, τρεις γραφειακούς χώρους προσωπικού - 

επισκεπτών και 4 Η/Υ για το κοινό με δωρεάν ΙΝΤΕΡΝΕΤ και δυνατότητα εκτύπωσης 10 

σελίδων Α4.  

Διαθέτει κεντρική θέρμανση, σύστημα κλιματισμού στο αναγνωστήριο, σύστημα 

πυρόσβεσης. 

Η περιεκτικότητά της σε βιβλία είναι 11.500 βιβλία και απομένουν 10.000 τόμοι προς 

καταχώριση στο Βιβλιοθηκονομικό Σύστημα. 

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

• Δικαίωμα δανεισμού έχει ο καθένας που θέλει να χρησιμοποιήσει τη βιβλιοθήκη.  

• Βιβλία δανείζονται οι κάτοικοι της πόλης και της ευρύτερης περιοχής του Θριασίου  

ΥΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

Τα βιβλία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης είναι χωρισμένα σε 10 κατηγορίες σύμφωνα με το 

Δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης DEWEY. Στα ράφια τα βιβλία είναι ταξινομημένα κατά 

κατηγορία και διαίρεση του συστήματος. 

Η καταχώρηση του υλικού γίνεται στο βιβλιοθηκονομικό σύστημα αυτοματισμού ΑΒΕΚΤ 5.6  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Η βιβλιοθήκη δε λειτουργεί μόνο σαν χώρος ανάγνωσης ή δανεισμού βιβλίων. Δίνει επίσης 

τη δυνατότητα να εκφράσετε απόψεις για τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, 

συζητήσεων, σεμιναρίων κ. λ. π. σε θέματα που σας ενδιαφέρουν καθώς και προτάσεις για 

την αγορά νέων βιβλίων που εσείς θέλετε να υπάρχουν στην βιβλιοθήκη. 

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ 

Η Φιλαρμονική του Δήμου Ελευσίνας λειτουργούσε μέχρι το 1983 με την επωνυμία 

Σωματείο "ΟΡΦΕΥΣ", με πρωτοβουλία και οικονομική στήριξη των δημοτών της πόλης της 

Ελευσίνας και ενίσχυση του Δήμου. 

Εντός των ορίων του Δήμου, λειτουργούν πέντε (5) Παιδικοί Σταθμοί.  
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 Οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Ελευσίνας παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας εντελώς 

δωρεάν προς τους δημότες. Οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου λειτουργούν υπό την εποπτεία 

του Ν.Π.Δ.Δ. του Π.Α.Κ.Π.Π.Α Ελευσίνας από το 2011 ύστερα από τη συνένωση με άλλα 

νομικά πρόσωπα με το σχέδιο “Καλλικράτης”. 

Υπό την εποπτεία του Π.Α.Κ.Π.Π.Α Ελευσίνας λειτουργούν και τα παρακάτω ΚΑΠΗ 

• 1ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Ελευσίνας 

• 2ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Ελευσίνας 

• ΚΑΠΗ Μαγούλας 

Τα ΚΑΠΗ στελεχώνονται από Ιατρούς Φυσικής Ιατρικής, Κοινωνικούς λειτουργούς, 

Φυσιοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Επισκέπτες/τριες Υγείας ή Νοσηλευτές/τριες καθώς και 

από Οικογενειακούς Βοηθούς. 

Από το 1984 λειτουργεί σαν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την εποπτεία του 

Δήμου Ελευσίνας. 

Λειτουργεί σχολή εκμάθησης θεωρίας, μουσικών οργάνων (πνευστών - κρουστών) και 

μπάντα με συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου και της πόλης (Αισχύλεια, 

θρησκευτικές γιορτές, συναυλίες, Εθνικές εορτές). 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2004 συγχωνεύτηκε με το Πνευματικό Κέντρο και τη Βιβλιοθήκη και 

αποτελεί τμήμα του ενιαίου προσώπου " Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ελευσίνας ". Από 

1/1/2011 αποτελεί τμήμα του ΠΑΚΠΠΑ 

Το ΠΑΚΠΠΑ συστάθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1332/16-6-2011 και το 

Διοικητικό του Συμβούλιο αποτελείται από 15 μέλη εκ των οποίων 7 αιρετοί, 7 λαϊκά μέλη 

και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων 

Διαθέτει Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 

1073 /8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015) και το προσωπικό που απασχολεί καταγράφεται στον παρακάτω 

πίνακα: 

  ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ Σύνολα 

Προσωπικό 

κατά σχέση 

εργασίας 

Μόνιμοι   (Δ.Δ.)             1 6  13  8  28  

Ι.Δ Αορίστου  1 5  6     12 

Ι.Δ Ορισμένου         
(Σε ετήσια βάση, 

αριθ. ατόμων Χ 
μήνες) 

   8  12  8  28 

Σύμβαση Έργου  1  1 1    3  
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Αποσπασμένοι 
από το Δήμο 

     1  1  2 

Διάθεση 

προσωπικού από 
Δήμο 

       1  1 

Διάθεση 
προσωπικού από 
Δημ. Επιχειρ. είτε 

με τη μορφή 
αναθέσεων είτε 

άτυπα 

   1      1 

Άλλο           

Σύνολο  3  21  32  18  75 

 

 

Προσωπικό 

ανά φύλο 

Άνδρες  1  4  8    13 

Γυναίκες  2  16  26 18  62  

Σύνολο   3 20  34  18   75 

  

2. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας (ΚΕΔΕ) 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας –με την σημερινή της μορφή- ιδρύθηκε το 

2011 ύστερα από την συγχώνευση των δυο Κοινωφελών επιχειρήσεων Ελευσίνας και 

Μαγούλας. 

Η Κ.Ε.Δ.Ε. λειτουργεί σύμφωνα με ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραμμα (εγκεκριμένο από το 

Δημοτικό Συμβούλιο). Τα έσοδά της προέρχονται από την ετήσια χρηματοδότηση του 

Δήμου, τις επιχορηγήσεις του ΟΑΕΔ εξαιτίας της συμμετοχής μας σε προγράμματά του και 

από έσοδα τις επιχείρησης από τις διάφορες δράσεις που αναπτύσσει. 

Οι δράσεις τις οποίες αναπτύσσει είναι οι εξής: 

1. Θερινή ολοήμερη κατασκήνωση μέσα στην πόλη για παιδιά ηλικίας 5-12 
χρονών, των οποίων οι γονείς εργάζονται και μετά το κλείσιμο των σχολείων αδυνατούν να 
επιμεληθούν την φύλαξη και την φροντίδα τους κατά τις πρωινές ώρες. Ιδιαίτερη έμφαση 
στο πρόγραμμα αυτό δίνεται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε τρία σχολεία (δυο στην Ελευσίνα και ένα στην Μαγούλα ) και 

συμμετέχουν περίπου 280 μαθητές. Περίοδος υλοποίησης  τέλος Ιουνίου έως τέλος Ιουλίου 

για πέντε εβδομάδες. 
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2. Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. Λειτουργεί εδώ και χρόνια (από το 2005) καθ’ 
όλη την διάρκεια του έτους. Το χειμώνα είναι ανοιχτό τις πρωινές ώρες για τα σχολεία και 
το καλοκαίρι τις απογευματινές ώρες για το κοινό. Η είσοδος στο Πάρκο είναι δωρεάν για 
όλους. Τη σχολική χρονιά 2012-2013 επισκέφθηκαν το Πάρκο περίπου 6.000 μαθητές από 
όλη την Αττική και όχι μόνο. Η εκπαίδευση των παιδιών περιστρέφεται γύρω από την 
κυκλοφοριακή αγωγή σαν πεζοί και αργότερα σαν οδηγοί. 
 
3. Χριστουγεννιάτικο χωριό. Έχει γίνει πια θεσμός στην πόλη μας η λειτουργία του 
Χριστουγεννιάτικου χωριού. Τοποθετούνται σπιτάκια που καλύπτουν διάφορες δράσεις.  
Καρουζέλ και άλλα παιχνίδια διασκεδάζουν τα παιδιά μας. Πλήθος εκδηλώσεων αφιερωμένες 
στα παιδιά πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια λειτουργίας του χωριού με μεγάλη 
συμμετοχή του κόσμου. Η είσοδος  σε όλες τις εκδηλώσεις είναι  δωρεάν. 
 

4. Αποκριάτικες εκδηλώσεις. Το 2012 για πρώτη φορά η ΚΕΔΕ διοργάνωσε τις 
αποκριάτικες εκδηλώσεις σε Ελευσίνα και Μαγούλα με μεγάλη συμμετοχή των δημοτών μας. 
Συγκεκριμένα : 

α. Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού.Συμμετείχαν περίπου  180 μαθητές των Γυμνασίων και 

Λυκείων των πόλεων μας και διήρκησε 2 εβδομάδες με αρκετές δράσεις. Οι δράσεις 

αναπτύχθηκαν σε Ελευσίνα και Μαγούλα. 

β . Αποκριάτικος χορός για τα παιδιά των Δημοτικών σχολείων και όχι μόνο.  Συμμετείχαν 

εκατοντάδες παιδιά. 

γ . Θεατρική παράσταση 

δ.  Καρναβάλι  στην Δημοτική  Ενότητα  Μαγούλας 

ε. Κούλουμα στο λόφο του Προφήτη Ηλία.  

Σε όλες τις εκδηλώσεις η συμμετοχή του κόσμου ήταν δωρεάν. 

5. Αισχύλεια. Η   ΚΕΔΕ   συμμετέχει στον κορυφαίο πολιτιστικό θεσμό της πόλης . 
Έχει την οικονομική διαχείριση  του Θεσμού (δηλ. κάθε είδους  προμήθεια, συμφωνητικά με 
θιάσους και μουσικά σχήματα, εκτύπωση – διάθεση εισιτηρίων και γενικά ένα μέρος της 
ευθύνης για την πραγματοποίηση των Αισχυλείων που της αναλογεί).   Η  ευθύνη και  η 
λειτουργία  του κυλικείου γίνεται αποκλειστικά  με προσωπικό της  ΚΕΔΕ   για να κρατηθούν 
οι τιμές των προσφερόμενων ειδών στο κυλικείο χαμηλές. 
 
6. ΚΔΑΥ:  Διαθέτει προσωπικό για την φύλαξη του ΚΔΑΥ  όπου οι συνδημότες 
εναποθέτουν τα ανακυκλώσιμα υλικά. 

 

7.  Βοήθεια στο σπίτι: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα λειτουργεί στο Δήμο από το 
2004 μέσω της «Εύξεινης Πόλης» (Διαδημοτική Δημοτική Επιχείρηση).  Από το 2009 η 
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου υλοποιεί μόνη της πλέον το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» 
που απευθύνεται σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες που δεν διαθέτουν υποστηρικτικό 
οικογενειακό περιβάλλον. Με τη λειτουργία του Προγράμματος παρέχεται κατ΄ οίκον 
δωρεάν οργανωμένη και συστηματική πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα, εξατομικευμένη 
και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε εξυπηρετούμενου από ειδικευμένο και 
καταρτισμένο προσωπικό. Το πρόγραμμα στελεχώνεται από 6 άτομα τριών ειδικοτήτων 
(κοιν. λειτουργοί νοσηλεύτριες, οικιακοί βοηθοί). Εξυπηρετούνται περίπου  180 συμπολίτες 
μας. Η βοήθεια που τους προσφέρουν  είναι: 
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• εγγραφή φαρμάκων στο ΙΚΑ, 

• μεταφορά συσσιτίου σε ανήμπορους, 

• μέτρηση πίεσης και σακχάρου, 

• καθαριότητα και μαγείρεμα  σε όσους δεν μπορούν, 

• διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεων τους σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες , 

• αγορά τροφίμων από σούπερ μάρκετ  και λαϊκή αγορά. 

9.  Περιβαλλοντική  Ακαδημία. Πρόγραμμα που υλοποιήθηκε  πιλοτικά στην Μαγούλα για 

τους μαθητές Δημοτικών και Γυμνασίου. 

Παρακολούθησαν μαθήματα  ανακυκλωμένης τέχνης, φωτογραφίας, καλλιγραφίας, 

ζωγραφικής κ.α. Στόχος ήταν πως μέσα από τα παραπάνω θα μπορέσουν να αναπτύξουν 

περιβαλλοντική συνείδηση. Λειτούργησε  με επιτυχία. Συμμετείχαν  περίπου 150 μαθητές. Η 

οικονομική  συμμετοχή των μαθητών  στο πρόγραμμα  ήταν μηδενική. 

10. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 

εργαστήρια για 

-Ζωγραφική 

-Γλυπτική 

-Θεατρικό παιχνίδι 

-Μουσικοκινητικά παιχνίδια 

-Παραμύθι 

-Οπτικοακουστικά παιχνίδια (κινηματογράφος-βίντεοκλιπ) 

- Χρήση κομπιούτερ για εικαστική έκφραση 

και απευθύνεται σε παιδιά από 4 μέχρι 14 ετών 

11. Δημοτικό Ιατρείο: Το Δημοτικό Ιατρείο λειτουργεί στη Μαγούλα και στεγάζεται 
στον 1ο όροφο του ΚΑΠΗ. Οι ειδικότητες που διαθέτει είναι παθολόγος, γενικός χειρούργος, 
παιδίατρος ενώ πραγματοποιούνται ενέργειες για την στελέχωσή του και με άλλες 
ειδικότητες. 
 

Η ΚΕΔΕ συστάθηκε με τη σημερινή της μορφή με το ΦΕΚ 1099 Τεύχος Δεύτερο 2/6/2011. 
Το Διοικητικό της Συμβούλιο αποτελείται από 11 μέλη. Το προσωπικό της καταγράφεται 
στον παρακάτω πίνακα 

 

  ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ Σύνολα 

Προσωπικό 

κατά σχέση 

εργασίας 

Μόνιμοι   (Δ.Δ.)                 

Ι.Δ Αορίστου  1 1 5   12  19 

Ι.Δ Ορισμένου         
(Σε ετήσια βάση, 
αριθ. ατόμων Χ 

μήνες) 

 2  2  2  1  7 
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Σύμβαση Έργου      

Αποσπασμένοι 
από το Δήμο 

     

Διάθεση 
προσωπικού από 
Δήμο 

     

Διάθεση 
προσωπικού από 

Δημ. Επιχειρ. είτε 
με τη μορφή 
αναθέσεων είτε 

άτυπα 

     

Άλλο           

Σύνολο  3 3  7  13  26 

 

 

Προσωπικό 

ανά φύλο 

Άνδρες      13 

Γυναίκες     13 

Σύνολο      26 
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1.6 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2019 

Για τη χρηματοδότηση των έργων τους οι ΟΤΑ Α' Βαθμού μπορούν : 

 είτε να διεκδικήσουν επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 ή από το 
Πράσινο Ταμείο  

 είτε να προχωρήσουν μέσω Δανεισμού από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή από την πρωτοβουλία JESSICA 

 είτε να ενεργοποιήσουν ιδιωτικές επενδύσεις 

Οι παραπάνω πηγές χρηματοδότησης αναλύονται στη συνέχεια. 

 

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2014-2020 

 

Την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, η Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 

χρηματοδοτηθεί από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και 

συγκεκριμένα:  

(α) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,  

(β) το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 

(γ) το Ταμείο Συνοχής,  

(δ) το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και  

(ε) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και  Αλιείας. 

 

Οι κύριες αναπτυξιακές ανάγκες καθώς και οι δυνατότητες που καλείται να καλύψει η Ελλάδα 

κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 μέσω του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-

2020 περιγράφονται από 11 θεματικούς στόχους (ΘΣ) που αποτελούν και τις κατευθύνσεις 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Αναλυτικότερα: 

• ΘΣ 1: Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας  

• ΘΣ 2: Βελτίωση της πρόσβασης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), της χρήσης και της ποιότητάς τους 

• ΘΑ 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα 
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)  

• ΘΣ 4: Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα σε όλους τους τομείς  

• ΘΣ 5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των 
κινδύνων  

• ΘΣ 6: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων 
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• ΘΣ 7: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές 
υποδομές δικτύων  

• ΘΣ 8: Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της 
κινητικότητας των Εργαζομένων 

• ΘΣ 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και 
κάθε διάκρισης  

• ΘΣ 10: Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και 
στη δια βίου Μάθηση 

• ΘΣ 11: Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων υπηρεσιών και των 
φορέων, καθώς και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης  

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Στρατηγικής, οι πόροι κατανέμονται σε επιλεγμένους 

θεματικούς στόχους και επενδυτικές προτεραιότητες, σύμφωνα με τις ακόλουθες πέντε 

χρηματοδοτικές προτεραιότητες:  

1) Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα 
των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και 
αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. 

2) Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική 
Ενσωμάτωση. 

3) Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον. 

4) Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη. 

5) Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης 
και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

Το νέο ΕΣΠΑ περιλαμβάνει τα Περιφερειακά  Επιχειρησιακά Προγράμματα καθώς και τα 

ακόλουθα Τομεακά προγράμματα: 

(i) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία»  

(ii) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» 

(iii) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση» 

(iv) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα». 

(v) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια» 

(vi) Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη»  

(vii) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας» 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗ 

1. Ενίσχυση των 
Μηχανισμών και των 
Επενδύσεων των ΜΜΕ 
της Περιφέρειας 
Αττικής στην Έρευνα και 
την Καινοτομία 

1b 

1.b.1 - Αύξηση των δαπανών 
των επιχειρήσεων για έρευνα, 
τεχνολογική ανάπτυξη και 
καινοτομία 

Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό την αναβάθμιση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις ειδικές πληθυσμιακές 
ομάδες, από τους Δήμους και τους Φορείς Κοινωνικής Φροντίδας 
της Περιφέρειας (π.χ. τηλεϊατρική στα νησιά, εξειδικευμένη 
εκπαίδευση ΑΜΕΑ στις Τ.Π.Ε.) 

2. Διάδοση και 
Ανάπτυξη Καινοτόμων 
Προϊόντων και 
Υπηρεσιών των ΜΜΕ με 
τη χρήση ΤΠΕ 

2c 

2.c.1 - Αξιοποίηση των ΤΠΕ 
στους τομείς του πολιτισμού, 
των μεταφορών και της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης 

Ανάπτυξη και χρήσης συστημάτων ΤΠΕ στις αστικές λειτουργίες 
όπως στη διαχείριση δικτύων, του οδοφωτισμού και εν γένει στις 
λειτουργίες 
της Αυτοδιοίκησης. 

3. Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και 
της εξωστρέφειας των 
ΜΜΕ – Βελτίωση της 
ελκυστικότητας της 
Περιφέρειας Αττικής για 
προσέλκυση 
Επενδύσεων και 
προαγωγή της 
Καινοτόμου 

3a 

3.a.1 - Αύξηση του αριθμού των 
επιχειρήσεων σε τομείς υψηλής 
προστιθέμενης αξίας 
(Στρατηγική RIS) 

Στο πλαίσιο της παρούσας Ε.Π. προωθείται η δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων και η προσαρμογή υφιστάμενων σε τομείς υψηλής 
προστιθέμενης αξίας, όπως αυτοί θα προσδιορισθούν από την ΠΣΕΕ, 
με στόχο τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών, 
την επιχειρηματική ανακάλυψη και τη 
δικτύωση των ΜΜΕ. 
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ΑΞΟΝΑΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗ 

Επιχειρηματικότητας 

4. Προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης 
της χρήσης ΑΠΕ και της 
Συμπαραγωγής και 
προώθηση Χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα στις 
Αστικές Περιοχές 

4c 
4.c.1 - Μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας στα 
κτίρια 

Πιλοτικές/εμβληματικές παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής 
αποδοτικότητας σε Δημόσια κτίρια και κτίρια της Αυτοδιοίκησης, 
ιδίως μέσω 
Ο.Χ.Ε. 
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ΑΞΟΝΑΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗ 

  4g 

4.g.1 - Αύξηση της χρήσης 
μεθόδων φιλικών προς το 
περιβάλλον για την παραγωγή 
Ενέργειας 

Πιλοτικές/εμβληματικές παρεμβάσεις παραγωγής ενέργειας από 
μονάδες ΣΗΘΥΑ σε Δημόσιες Υποδομές της Περιφέρειας Αττικής, 
ιδίως μέσωΟ.Χ.Ε.• Επεμβάσεις σε υφιστάμενες διατάξεις εφεδρικής 
ηλεκτροπαραγωγής με σκοπό τη χρήση καθαρότερων καυσίμων, την 
ανάκτηση και αποθήκευσηθερμότητας προς χρήση στο κτίριο και 
την ένταξη του όλου εξοπλισμού σε πρόγραμμα κανονικής 
λειτουργίας 
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ΑΞΟΝΑΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗ 

5. Προώθηση της 
Προσαρμογής στην 
Κλιματική Αλλαγή, 
καθώς και της 
Πρόληψης και 
Διαχείρισης Κινδύνων 

5a 

5.a.1 - Μείωση των επιπτώσεων 
των πλημμυρικών φαινομένων 
από τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής στο 
ανθρωπογενές και φυσικό 
περιβάλλον 

• Δημιουργία υποδομών και υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη 
πλημμυρικών συμβάντων (έργα διευθέτησης ροής υδάτων, έργα 
βιώσιμης 
διαχείρισης επιφανειακών υδάτων, έργα αντιπλημμυρικής 
προστασίας σε περιοχές υψηλών οικιστικών αναγκών και 
απαιτήσεων) με στόχο πέραν της αντιπλημμυρικής προστασίας και 
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του μικροκλίματος 
της περιοχής. 
• Παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας που αφορούν στην 
ολοκλήρωση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της 
προηγούμενης περιόδου, εφόσον καλύπτουν τις απαιτήσεις του 
σχεδίου αξιολόγησης κινδύνων πλημμύρας κατ' εφαρμογή της 
Οδηγίας 2007/60/ΕΚ 
• Ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου λειτουργικών υποδομών φιλικών 
στους ποδηλάτες, στους ανθρώπους με αναπηρία και σε 
ηλικιωμένους, για ίσες δυνατότητες και ευκαιρίες μετακίνησης και 
ήπιας άθλησης. 
• Ανάπτυξη δικτύου μονοπατιών σε δασικές περιοχές, για αναψυχή 
και ήπιας μορφής αθλητική δραστηριότητα. 
• Έργα αποτροπής από τη διάβρωση παραθαλάσσιων περιοχών, 
εκτός τουριστικής εκμετάλλευσης και προστασία θαλάσσιας ζωής 
της Αττικής 
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ΑΞΟΝΑΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗ 

6. Βελτίωση της 
Ποιότητας Ζωής στο 
Αστικό Περιβάλλον 

6a 

6.a.1 - Εναρμόνιση της 
Περιφέρειας με τις απαιτήσεις 
της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας για τα υγρά 
απόβλητα 

Ανάπτυξη δικτύου «Πράσινων Σημείων» (ενδεικτική αναφορά στο 
πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης του Δ. Αθηναίων) 
Προώθηση μονάδων διαχείρισης βιοαποβλήτων (ενδεικτική 
αναφορά στο πιλοτικό πρόγραμμα κομποστοποίησης του Δ. 
Αθηναίων) 
Αποκατάσταση – απόδοση ρυπασμένων χώρων σε νέες χρήσεις που 
συμβάλλουν στην αστική αναζωογόνηση 

  6b 

6.b.1 - Επέκταση δικτύων 
ύδρευσης σε οικισμούς που δεν 
έχουν πρόσβαση σε υψηλής 
ποιότητας πόσιμο νερό 

• Εγκαταστάσεις- Υποδομές για την ύδρευση νησιών και μικρών 
οικισμών με στόχο την κάλυψη των απαιτήσεων της Οδηγίας 
98/83/ΕΚ• Εκσυγχρονισμός - αναβάθμιση υφιστάμενων 
συστημάτων ύδρευσης (τηλεχειρισμός κλπ)• Ανάπτυξη συστημάτων 
ελέγχου διαρροών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και συστήματα 
υδροληψίας, καθώς και σε δίκτυα μεταφοράς καιδιανομής 
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ΑΞΟΝΑΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗ 

  6c 
6.c.1 - Ανάδειξη υποδομών 
πολιτισμού – τουρισμού 
μητροπολιτικής εμβέλειας 

• Ανάδειξη – αξιοποίηση αστικών «τοπόσημων» που συμβάλλουν 
στην αστική αναζωογόνηση και στην ελκυστικότητα των αστικών 
κέντρων 
• Υποδομές μνημείων – μουσείων που έχουν ξεκινήσει την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο και οι οποίες εντάσσονται 
στο πλαίσιο της ris3 
• Ανάδειξη μεμονωμένων τοπόσημων της Περιφέρειας Αττικής, 
εκτός αστικού ιστού, που έχουν ιστορική σχέση με αντίστοιχα των 
υπό παρέμβαση 
περιοχών 
• Προστασία, ανάδειξη, βελτίωση επισκεψιμότητας δασικών & 
φυσικών περιοχών της Περιφέρειας, που σχετίζονται πολιτισμικά ή 
ιστορικά με τις 
περιοχές παρέμβασης, προστατευόμενων ή όχι, στα πλαίσια 
κοινωνικών πρωτοβουλιών αειφόρου επιχειρηματικής δράσης 
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ΑΞΟΝΑΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗ 

  6.e 
6.e.1 - Βελτίωση της ποιότητας 
ζωής στο Αστικό Περιβάλλον 

• Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής αναβάθμισης και 
αναζωογόνησης με επίκεντρο «υποβαθμισμένες» ή «ειδικές 
δυναμικού χαρακτήρα» 
περιοχές ή συνδυασμού αυτών. 
• Πιλοτικές ή επιδεικτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις μείωσης της 
χρήσης του Ι.Χ.Ε. με κατάλληλες χωρικές παρεμβάσεις και 
ανασχεδιασμό – 
συμπλήρωση υφιστάμενων δικτύων ΜΜΜ για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών των μετακινήσεων, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα άτομα με 
ειδικές 
ανάγκες (ΑμΕΑ) και σε πράσινες μετακινήσεις, σε συνδυασμό με την 
ΠΣΕΕ 
• Βιώσιμη αστική κινητικότητα και ενιαίος πολεοδομικός και 
κυκλοφοριακός σχεδιασμός με έμφαση σε «πράσινες» διαδρομές, 
ιδίως σε 
υποβαθμισμένες περιοχές 
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9. Προώθηση της 
Κοινωνικής Ένταξης και 
Καταπολέμηση της 
Φτώχειας και 
Διακρίσεων – 
Διασφάλιση της 
Κοινωνικής Συνοχής 

9i 

9.i.1 Ενίσχυση της πρόσβασης 
στην απασχόληση για 
μειονεκτούντα άτομα που 
βρίσκονται εκτός αγοράς 
εργασίας, με έμφαση σε άτομα 
που έχουν την ευθύνη της 
φροντίδαςπαιδιών σε 
νοικοκυριά που απειλούνται 
από φτώχεια και κοινωνικό 
αποκλεισμό 

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / 
βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, κ.λπ.) για άτομα που έχουν την 
ευθύνηφροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από 
φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό 
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  9ii 

9ii1 Βελτίωση 
απασχολησιμότητας και 
ποιότητας ζωής των ατόμων 
περιθωριοποιημένων ομάδων 
μέσω της ενίσχυσης των 
βασικών, κοινωνικών τους 
δεξιοτήτων 

• Δράσεις ενεργοποίησης μελών που ανήκουν σε 
περιθωριοποιημένες κοινότητες του πληθυσμού (π.χ. Ρομά) καθώς 
και ατόμων που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικής και πολιτισμικής 
ενσωμάτωσης (που ανήκουν σε ειδικές ομάδες, όπως μετανάστες, 
πρόσφυγες κ.λπ.). 
• Λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων με πρόβλεψη κινητών 
μονάδων, όπου απαιτείται 
• Λειτουργία one stop shops / Κέντρων Κοινότητας ευπαθών 
ομάδων με διευρυμένες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες 
[συμπεριλαμβανομένων μεταξύ 
των άλλων παρεχόμενων υπηρεσιών και όπου απαιτείται χώρων 
υγιεινής (δημόσια λουτρά, κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίων), 
ξενώνες ύπνου (για 
παροχή προσωρινής φιλοξενίας και ανακούφιση των «αστέγων στο 
δρόμο» που αφορούν αποκλειστικά σε υπηρεσίες διανυκτέρευσης, 
υγιεινής 
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  9iii 

9iii1 Βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των Ευάλωτων (μεταξύ 
των οποίων ΑΜΕΑ) και των 
Λοιπών Ομάδων του 
Πληθυσμού της Περιφέρειας 

• Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με 
νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες 
• Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας 
• Κέντρα Διημέρευσης ατόμων με αναπηρία, ΣΥΔ ΑΜΕΑ, 
Θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων 
• Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων 
γυναικών 
• Ενέργειες ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας και φορέων 
• Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με 
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και υποστήριξη της 
μεταφοράς 
τους προς τα ειδικά σχολεία. 

  9iv 

9iv Προαγωγή της πρόσβασης 
μειονεκτούντων ατόμων σε 
υπηρεσίες πρόνοιας / 
κοινωνικής φροντίδας και 
υγείας 

• Ανάπτυξη Περιφερειακού Δικτύου Κοινωνικών Δομών Άμεσης 
Αντιμετώπισης της Φτώχειας (κέντρα διαμεσολάβησης, κοινωνικά 
παντοπωλεία,υπνωτήρια, κοινωνικά φαρμακεία και ιατρεία, 
τράπεζες χρόνου, κλπ) και παροχής συνοδευτικών υπηρεσιών 
ενδυνάμωσης (για το σύνολο τωνευπαθών, ομάδων του Πληθυσμού 
της Περιφέρειας). ’Έμφαση θα δοθεί στην εκπόνηση κώδικα αρχών 
και λειτουργίας του εν λόγω δικτύου.• Κέντρα Ημερήσιας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων• Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 
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  9v 
9.v.1 Ενίσχυση ίδρυσης και 
λειτουργίας κοινωνικών 
επιχειρήσεων 

Δικτύωση Κοινωνικών Φορέων, Κοινωνικών Επιχειρήσεων και της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την προαγωγή, προώθηση και 
δρομολόγηση 
πρωτοβουλιών ανάπτυξης «αναγνωρίσιμων πόλων» Κοινωνικής 
Οικονομίας στην Περιφέρεια Αττικής και τη δημιουργία πιλοτικών 
ομάδων για τη 
ζύμωση, την ωρίμανση και την προετοιμασία μιας κοινωνικής 
επιχείρησης. 

10 Ανάπτυξη – 
Αναβάθμιση 
Στοχευμένων 
Κοινωνικών Υποδομών 
και Υποδομών Υγείας 

9α 

9.α.1  Βελτίωση των όρων 
ισότιμης προώθησης της 
κοινωνικής ένταξης και της 
πρόσβασης των ευπαθών & 
ευάλωτων ομάδων σε ποιοτικές 
υπηρεσίες, μέσω βελτίωσης των 
αντίστοιχων υποδομών σε 
υποβαθμισμένες περιοχές 

προβλέπονται δράσεις συμπλήρωσης και βελτίωσης των κοινωνικών 
υποδομών της Περιφέρειας στους τομείς της υγείας, της 
πρόνοιας και της κοινωνικής φροντίδας (υποδομές α’βαθμιας 
υγείας, της ψυχικής υγείας και της πρόνοιας, παιδικοί και 
βρεφονηπιακοί σταθμοί, κ.λπ.) 
καθώς και σε υποδομές που αποσκοπούν στην κάλυψη αναγκών για 
ανοιχτές δομές για αιτούντες άσυλο και διεθνούς προστασίας. 
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  10a 

10.1 - Βελτίωση και 
εκσυγχρονισμός υποδομών και 
εξοπλισμού της Εκπαίδευσης 
και της Δια βίου μάθησης στην 
Αττική 

Οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
της δια βίου μάθησης θα στοχοθετούνται με τη λογική 
διαμόρφωσης ενός συνεκτικού 
περιφερειακού δικτύου Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης , το 
οποίο θα αντιμετωπίζει ιεραρχημένα ελλείψεις στο σύστημα 
εκπαίδευσης, 
προβλήματα σχολικής διαρροής κ.λπ., με βάση τα αποτελέσματα 
αφενός των σχεδίων δράσης αντιμετώπισης του φαινομένου 
«Πρόωρης Εγκατάλειψης 
του Σχολείου» και, αφετέρου, των «χαρτών φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού», ώστε να αντιμετωπίζεται 
αποτελεσματικά και στοχευμένα η 
αυξημένη ζήτηση παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών και αναγκών σε 
περιοχές με αυξημένα προβλήματα. 
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Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2014-2020  

 

Άξονας προτεραιότητας 10: Εφαρµογή στρατηγικών επίτευξης χαµηλών εκποµπών 

διοξειδίου του άνθρακα µε έµφαση στις αστικές περιοχές ( ΕΤΠΑ )  

2. Α.10.3.1. Επενδυτική προτεραιότητα 1  

Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης , της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στις δηµόσιες υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένων των 

δηµόσιων κτηρίων, και στον τοµέα της στέγασης. 

Ειδικός στόχος που αντιστοιχεί στην επενδυτική προτεραιότητα και αναµενόµενα 

αποτελέσµατα: 

Εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ηµόσιο και ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα  

∆ράσεις που πρόκειται να υποστηριχθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας:  

• ∆ράση 1 Ενεργειακές αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Κτιρίων  

• ∆ράση 2  Παραγωγή ενέργειας από µονάδες ΣΗΘΥΑ σε ∆ηµόσιες Υποδοµές  

Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων:  

Κατά προτεραιότητα θα επιλεγούν Πράξεις που αφορούν ∆ηµόσια Κτίρια της κεντρικής 

δηµόσιας διοίκησης άνω των 500m2, ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση των υποχρεώσεων της 

χώρας, σύµφωνα µε την οδηγία 2012/27/ΕΕ. Κριτήριο θα αποτελεί επίσης η επίτευξη του 

µεγαλύτερου δυνατού δυναµικού εξοικονόµησης Ενέργειας σε ∆ηµόσια Κτίρια, σε συνδυασµό 

µε τον επιδεικτικό χαρακτήρα των ίδιων των Κτιρίων και των συστηµάτων που θα 

εφαρµοσθούν, ώστε να συµβάλουν τόσο στην ευαισθητοποίηση του Πληθυσµού, όσο και 

στην κινητοποίηση του ιδιωτικού τοµέα. Θα επιλεγούν, εφόσον θεωρείται δεδοµένη η τήρηση 

των υποχρεώσεων της χώρας, και Πράξεις που αφορούν ιδιόκτητα κτίρια σε επίπεδο 

κατώτερο από την κεντρική δηµόσια διοίκηση, και σε κτίρια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά. Θα επιλεγούν επίσης εµβληµατικά ∆ηµόσια Κτίρια που 

χωροθετούνται σε άξονες παρεµβάσεων αστικής αναζωογόνησης, συµβάλλοντας στην 

εφαρµογή «ολοκληρωµένων παρεµβάσεων» (λ.χ. µέσω υιοθέτησης Ι.Τ.Ι.s), σε συνεργασία 

µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε επιλεγµένες Περιφέρειες.  

2. Α.10.3.2.1. Επενδυτική προτεραιότητα 2  

Προαγωγή στρατηγικών χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα για όλους τους τύπους 

περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συµπεριλαµβανοµένης της προώθησης της 

αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των µέτρων προσαρµογής σχετικά µε τον 

περιορισµό των επιπτώσεων .  
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Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναµενόµενα 

αποτελέσµατα:  

• Προώθηση της Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης και Αναζωογόνησης (εµβληµατικού / 
επιδεικτικού χαρακτήρα)   

• ∆ιεύρυνση της εφαρµογής επενδύσεων επεξεργασίας  (κοµποστοποίησης ) 
Βιοαποβλήτων    

2. Α.10.3.3. Επενδυτική προτεραιότητα 3   

Προώθηση της χρήσης συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού µε υψηλή απόδοση βάσει 

της ζήτησης για χρήσιµη θερµότητα.  

Ειδικός στόχος που αντιστοιχεί στην επενδυτική προτεραιότητα και αναµενόµενα 

αποτελέσµατα:   

∆ιεύρυνση της χρήσης της τηλεθέρµανσης   

Κατευθυντήριες αρχές: 

Θα επιλεγούν Πράξεις µε έµφαση στην εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας µέσω 

εφαρµογής ολοκληρωµένων παρεµβάσεων συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού σε 

υποδοµές και εγκαταστάσεις, µε γνώµονα τον συνδυασµό  του επιδεικτικού / εµβληµατικού 

χαρακτήρα των εγκαταστάσεων και της επίτευξης ΣΗΘΥΑ υψηλής απόδοσης, ώστε να 

συµβάλλουν τόσο στην ευαισθητοποίηση του Πληθυσµού, όσο και στην κινητοποίηση του 

ιδιωτικού τοµέα.  

 

Άξονας προτεραιότητας 11: Εφαρµογή στρατηγικών προσαρµογής στην κλιµατική 

αλλαγή, της  πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων  

2.A.11.3.1. Επενδυτική προτεραιότητα 1   

Στήριξη επενδύσεων για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, συµπεριλαµβανοµένων 

των βασιζόµενων στο οικοσύστηµα προσεγγίσεων  

Ειδικός στόχος που αντιστοιχεί στην επενδυτική προτεραιότητα και αναµενόµενα 

αποτελέσµατα:  

Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας στις κλιµατικές αλλαγές ως προς τους κινδύνους 

πληµµυρικών φαινοµένων.  

Η επενδυτική προτεραιότητα υποστηρίζεται από διαφορετικές κατηγορίες δράσεων: 

• ∆ράση 1:  Μελέτες για τις επιπτώσεις και την προσαρµογή στις κλιµατικές αλλαγές  

• ∆ράση 2: Εθνικό σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των φθοριούχων αερίων που 
βλάπτουν τη στοιβάδα του όζοντος  

• ∆ράση 3: Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των οικοσυστηµάτων, της 
βιοποικιλότητας και των δασών  
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2.A.11.3.2. Επενδυτική προτεραιότητα 2  

Προαγωγή επενδύσεων για την αντιµετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την 

ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήµατα διαχείρισης καταστροφών  

Ειδικός στόχος που αντιστοιχεί στην επενδυτική προτεραιότητα και αναµενόµενα 

αποτελέσµατα:   

Πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση καταστροφών από φυσικές ή απρόβλεπτες 

αιτίες (π.χ. δασικές πυρκαγιές, πληµµύρες, διάβρωση εδάφους /ακτών, σεισµών 

κλπ).  

Η επενδυτική προτεραιότητα υποστηρίζεται από διαφορετικές κατηγορίες δράσεων: 

• ∆ράση 1:  Ανάπτυξη και εφαρµογή µέτρων διαχείρισης των κινδύνων πληµµυρών  

- Επικαιροποίηση / Αναθεώρηση των Σχεδίων ∆ιαχείρισης των κινδύνων πληµµύρας 

και του δικτύου καταγραφής των πληµµυρικών συµβάντων  

- Έργα διευθέτησης χειµάρρων /ρεµάτων για την πρόληψη και αντιµετώπιση 

πληµµυρών και φυσικών καταστροφών  

- Ανάπτυξη δικτύου καταγραφής των υδρολογικών πληροφοριών και κατάρτιση 

/εκσυγχρονισµός Εθνικού Μητρώου υδρολογικής πληροφορίας (Περιλαµβάνει 

προµήθεια εξοπλισµού, αναβάθµιση λογισµικού, προµήθεια και εγκατάσταση  

αυτόµατων τηλεµετρικών µετεωρολογικών και υδροµετρικών σταθµών , και τεχνική 

υποστήριξη των αρµόδιων υπηρεσιών)  

- Ενηµέρωση ευαισθητοποίηση του κοινού για θέµατα διαχείρισης κινδύνων 

πληµµύρας  

- Υποστήριξη της Ειδικής γραµµατείας στην υλοποίηση των δράσεων που σχετίζονται 

µε την εφαρµογής της οδηγίας 

 

Άξονας προτεραιότητας 12: Στρατηγικές και ∆ράσεις προώθησης της ενσωµάτωσης 

του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτηµένου ( ΕΤΠΑ )  

2.A.12.3.1. Επενδυτική προτεραιότητα 1   

Επενδύσεις στον τοµέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτηµένου 

της Ένωσης στον τοµέα του περιβάλλοντος και για την αντιµετώπιση των αναγκών που 

έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη µέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω 

απαιτήσεις - Υποδοµές και ∆ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων και Υδάτινων Πόρων  

Ειδικός στόχος που αντιστοιχεί στην επενδυτική προτεραιότητα και αναµενόµενα 

αποτελέσµατα:   
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∆ιασφάλιση της συνολικής, ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών 

πόρων της Χώρας µέσω οριζόντιων δράσεων εφαρµογής της Οδηγίας 2000/60/ ΕΚ.   

Η επενδυτική προτεραιότητα υποστηρίζεται από διαφορετικές κατηγορίες δράσεων: 

• ∆ράση 1: Οργανωτική, λειτουργική, και διοικητική εφαρµογή της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ και των λοιπών θυγατρικών οδηγιών   

• ∆ράση 2: Υλοποίηση οριζόντιων  δράσεων  που απαιτούνται από την εφαρµογή των 
Σχεδίων ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταµών και γενικότερα την εθνική και 
κοινοτική νοµοθεσία για την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων   

  2.A.12.3.2. Επενδυτική προτεραιότητα 2   

Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγής των 

υπηρεσιών των οικοσυστηµάτων µέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων » 

υποδοµών  

Ειδικός στόχος που αντιστοιχεί στην επενδυτική προτεραιότητα και αναµενόµενα 

αποτελέσµατα:  

Βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης των 

οικοσυστηµάτων της βιοποικιλότητας   

Η επενδυτική προτεραιότητα υποστηρίζεται από διαφορετικές κατηγορίες δράσεων: 

• ∆ράση 1: Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών και 
διαχειριστικών δοµών περιοχών Natura 2000  

•  ∆ράση 2: Εποπτεία, παρακολούθηση και σχεδιασµός της διαχείρισης των περιοχών 
Natura 2000  

• ∆ράση 3: Οργάνωση και λειτουργία συστήµατος ερµηνείας περιβάλλοντος - ∆ράσεις 
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για την βιοποικιλότητα και τις περιοχές Natura 
2000  

• ∆ράση 4: Σχέδια διαχείρισης οικοτόπων / ειδών και εφαρµογή της διαχείρισης για 
την µετρήσιµη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης  

• ∆ράση 5: ∆ράσεις αναβάθµισης της λειτουργίας και οργάνωσης της διαχείρισης των 
Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)  

• ∆ράση 6: ∆ιαχειριστικά µέτρα για µείωση των επιπτώσεων από τα εισβάλλοντα είδη  

• ∆ράση 7: 

− ∆ράσεις προστασίας δασικών εκτάσεων/ φυσικού περιβάλλοντος, και 
ευαισθητοποίησης του κοινού.  

− Εφαρµογή των Κανονισµών 995/2010 και 2173/2005 (FLEGT).  

− Εθνικά και Περιφερειακά Συστήµατα και Μητρώα, ιδίως στο πλαίσιο του Κανονισµού 
(ΕΕ ) 995/2010.  

− ∆ράσεις δικτύωσης, φορέων και ευαισθητοποίησης του γενικού και ειδικού 
πληθυσµού σε ζητήµατα πυροπροστασίας και ασφάλειας (σε συνδυασµό µε δράσεις 
ΕΓΤΑΑ σε θέµατα αγροτικής ασφάλειας και παραβάσεων , φυτοϋγείας , 
λαθροϋλοτόµησης κ.λπ). 

2.A.12.3.1. Επενδυτική προτεραιότητα 3   
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Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος , για την ανάπλαση των 

πόλεων, αναζωογόνησης και απολύµανσης των υποβαθµισµένων περιβαλλοντικά εκτάσεων 

(συµπεριλαµβανοµένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη µείωση της ατµοσφαιρικής 

ρύπανσης και την προώθηση µέτρων για τον περιορισµό του θορύβου  

Ειδικός στόχος που αντιστοιχεί στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα 

αποτελέσματα:  

Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος µέσω αστικού / πολεοδοµικού και χωροταξικού 

σχεδιασµού, προστασίας της ποιότητας της ατµόσφαιρας και αντιµετώπισης του 

θορύβου.   

Η επενδυτική προτεραιότητα υποστηρίζεται από διαφορετικές κατηγορίες δράσεων: 

• ∆ράση 1: ∆ράσεις Χωροταξικού Σχεδιασµού , για την προώθηση ενιαίας και βιώσιµης 
εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης   

• ∆ράση 2: ∆ράσεις Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για την Ανάπτυξη βιώσιµων και 
έξυπνων Πόλεων  

• ∆ράση 3: ∆ράσεις για τη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης του αέρα  

• ∆ράση 4: ∆ράσεις για προώθηση µέτρων περιορισµού του θορύβου  

 

Άξονας προτεραιότητας 13: Αναβάθµιση Ποιότητας Ζωής µε ∆ιατήρηση και 

Προστασία του Περιβάλλοντος και Προώθηση της Αποδοτικότητας των Πόρων 

(Ταµείο Συνοχής)  

2.A.13.3.1. Επενδυτική προτεραιότητα 1  

Προαγωγή επενδύσεων στον τοµέα των αποβλήτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του 

κεκτηµένου της Ένωσης στον τοµέα του περιβάλλοντος και για την αντιµετώπιση των 

αναγκών , που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη µέλη , για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις 

εν λόγω απαιτήσεις  

Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα 

αποτελέσματα:   

 Μείωση, επαναχρησιµοποίηση, κοµποστοποίηση, χωριστή συλλογή και 
ανακύκλωση αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης ιλύος από Εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας Λυµάτων   

 Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της ολοκληρωµένης διαχείρισης αποβλήτων, 
µε βάση τους επικαιροποιηµένους ΠΕΣ∆Α .   

 Βελτίωση της διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων και Περιβαλλοντικές 
Αποκαταστάσεις Ρυπασµένων Χώρων  

Η επενδυτική προτεραιότητα υποστηρίζεται από διαφορετικές κατηγορίες δράσεων: 

• ∆ράση  1: Προώθηση οικιακής κοµποστοποίησης  

• ∆ράση 2: Ανάπτυξη Συστηµάτων συλλογής βιοαποβλήτων  

• ∆ράση 3: ∆ηµιουργία " Πράσινων Σηµείων " και ∆ικτύωσή τους  
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• ∆ράση 4: ∆ηµιουργία µονάδων επεξεργασίας ιλύων από εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυµάτων  

• ∆ράση 5: ∆ράσεις ολοκληρωµένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε νησιά 
και µικρούς αποµακρυσµένους οικισµούς  

− ΧΥΤΥ και ΜΕΑ νήσων  

− Μικρές µονάδες επεξεργασίας νήσων  

− ΣΜΑ  

− ΜΕΑ  

• ∆ράση 6 (13.2.2) Ολοκλήρωση και συµπλήρωση υποδοµών ολοκληρωµένης 
διαχείρισης αποβλήτων , µε βάση τους ΠΕΣ∆Α  

• ΜΕΑ – ΧΥΤΥ – ΣΜΑ – ΟΕ∆Α  

• Αναβαθµίσεις υφιστάµενων Μονάδων  

• ∆ράση 7: Ανάπτυξη µονάδων διάθεσης αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων σε 
νησιά   

• Μονάδες ∆ιαχείρισης Αδρανών Νήσων   

• ∆ράση 8: ∆ράσεις υποστήριξης Φο∆ΣΑ και ευαισθητοποίησης κοινού  

• ∆ράση 9: ∆ηµιουργία Μονάδων ∆ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (βιοµηχανικών, 
νοσοκοµειακών κ.λπ)  

• ∆ράση 10: Πρότυπες περιβαλλοντικές αποκαταστάσεις ρυπασµένων χώρων , στο 
πλαίσιο ολοκληρωµένων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων ή/και αποκατάσταση 
εγκαταλελειµµένων ρυπασµένων χώρων και περιοχών . 

2.A.13.3.2. Επενδυτική προτεραιότητα 2  

Επενδύσεις στον τοµέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτηµένου 

της Ένωσης στον τοµέα του περιβάλλοντος και για την αντιµετώπιση των αναγκών που 

έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη µέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω 

απαιτήσεις - Υποδοµές και ∆ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων και Υδάτινων Πόρων  

Ειδικός στόχος που αντιστοιχεί στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα 

αποτελέσματα:   

Συµπλήρωση και σταδιακή Ολοκλήρωση Υποδοµών συλλογής και επεξεργασίας 

αστικών λυµάτων κατά κατηγορία Οικισµών µε βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας 

για την επεξεργασία αστικών λυµάτων (91/271/ ΕΟΚ ).   

∆ράσεις που πρόκειται να υποστηριχθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 

• ∆ράση 1:  Επέκταση  και εκσυγχρονισµός συστηµάτων συλλογής και επεξεργασίας 
αστικών λυµάτων  

• ∆ράση 2: Ολοκλήρωση υποδοµών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυµάτων 
(ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόµενων οικισµών Β' προτεραιότητας (πληθυσµός 
> 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και Γ' προτεραιότητας ( πληθυσµός 
2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ ΕΟΚ  

• ∆ράση 3: Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων 
για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου  
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• ∆ράση 4: Παρακολούθηση της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας 
Λυµάτων ( ΕΕΛ ) και της πορείας εφαρµογής της Οδηγίας 91/271/ ΕΟΚ  

• ∆ράση 5: ∆ράσεις για την εφαρµογή της Οδηγίας για τα ύδατα κολύµβησης  την 
περίοδο 2014- 2020  

• ∆ράση 6: Οδηγία σχετικά µε την Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης 
(Integrated Pollution Preventionand Control),  (96/61/ ΕΚ)  

• ∆ράση 7: Οδηγία για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής 
προέλευσης (91/676/ ΕΟΚ)  

• ∆ράση 8: Προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη 
χρησιµοποίηση της ιλύος καθαρισµού λυµάτων στη γεωργία (Οδηγία 86/278/ ΕΟΚ)  

• ∆ράση 9: Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων 
υποπεριοχών / Αναβάθµιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου 
παρακολούθησης  

• ∆ράση 10: ∆ράσεις για την εφαρµογή της αρχής ανάκτησης κόστους, κατάλληλα για 
τους σκοπούς του Άρθρου 9 της Οδηγίας 2000/60/ ΕΚ  

• ∆ράση 11:  

− Έργα ενίσχυσης ύδρευσης και έργα αποκατάστασης υφιστάµενων υποδοµών 
− Ανάπτυξη και ενίσχυση υποδοµών για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού 

για όλες τις χρήσεις . (Υποδοµές συλλογής, µεταφοράς, αποθήκευσης, 
επεξεργασίας και διανοµής νερού, µε ειδική µέριµνα για προβληµατικές περιοχές, 
π.χ. νησιά όπου υπάρχει έλλειψη νερού και αύξηση ζήτησης κατά την τουριστική 
περίοδο) και λοιπές δράσεις και έργα διασφάλισης της ποιότητας του νερού που 
προορίζεται για πόσιµο  

− Εφαρµογή συστηµάτων αφαλάτωσης για την ικανοποίηση αναγκών σε νησιωτικές 
ή παράκτιες περιοχές µε ειδικές τοπικές και κλιµατικές συνθήκες    

• ∆ράση 12: ∆ράσεις προσδιορισµού, καταγραφής ελέγχου και παρακολούθησης των 
απολήψεων  επιφανειακού και υπόγειου νερού και αποθήκευσης επιφανειακού νερού  

• ∆ράση 13: ∆ράσεις για τις  σηµειακές πηγές απορρίψεων που ενδέχεται να 
προκαλέσουν ρύπανση  

• ∆ράση 14: Αντιµετώπιση αρνητικών επιπτώσεων στην κατάσταση ύδατος  

• Ορθολογική διαχείριση λυµάτων από οικισµούς µε πληθυσµό αιχµής  <2000 ΜΙΠ , 
που προβλέπονται στα Σ∆  

• ∆ράση 15 Ενίσχυση εκπαιδευτικών δράσεων για τη βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας της εφαρµογής των Σχεδίων ∆ιαχείρισης καθώς επίσης και της 
ευαισθητοποίησης ειδικών στοχευµένων οµάδων καταναλωτών νερού  

• ∆ράση 17: Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, 
πιέσεις, χρήση) των υδάτων της χώρας  

• ∆ράση 18: ∆ράσεις για την προώθηση αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού  

2.A.13.3.3. Επενδυτική προτεραιότητα 3  

Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος , για την ανάπλαση των 

πόλεων , αναζωογόνησης και απολύµανσης των υποβαθµισµένων περιβαλλοντικά εκτάσεων 

(συµπεριλαµβανοµένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών ), τη µείωση της ατµοσφαιρικής 

ρύπανσης και την προώθηση µέτρων για τον περιορισµό του θορύβου  
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Ειδικός στόχος που αντιστοιχεί στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα 

αποτελέσματα: 

Ολοκληρωµένες πολεοδοµικές/αστικές παρεµβάσεις εµβληµατικού χαρακτήρα για τη 

Βιώσιµη Αστική Ανάπτυξη και την προώθηση της ευρύτερης αστικής αναζωογόνησης   

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα  

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα έχει δύο διακριτούς 

στρατηγικούς στόχους: 

A. Ενίσχυση της οργανωτικής, θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητάς της κεντρικής 
κυβέρνησης και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, 
μέσω του εκσυγχρονισμού τους, σύμφωνα με τις αρχές της αποτελεσματικότητας, 
αποδοτικότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας και της βελτίωσης του συντονισμού του 
δημόσιου τομέα, με στόχο την καλλίτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των 
επιχειρήσεων.  
 

B. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα, μέσω της βελτίωσης της 
διαχείρισης του προσωπικού, της ορθολογικής κατανομής των ανθρώπινων πόρων, 
της ενίσχυσης του ρόλου, της σημασίας και της διαχείρισης των υψηλόβαθμων 
στελεχών καθώς και της παροχής αναβαθμισμένων υπηρεσιών 
κατάρτισης/εκπαίδευσης, με στόχο την ατομική ανάπτυξη των υπαλλήλων και την 
ανταπόκρισή τους στις ανάγκες των διαρθρωτικών και θεσμικών αλλαγών των 
μεταρρυθμίσεων. 

Οι παραπάνω στρατηγικοί στόχοι εξειδικεύονται σε επιμέρους ειδικούς στόχους, 

προαναγγέλλουν, εκτός των οριζόντιων, τομεακές πολιτικές και δράσεις, και προϋποθέτουν 

την χρήση εξειδικευμένων εργαλείων με αιχμή τις ΤΠΕ καταρτίζοντας έτσι μια συνεκτική 

στρατηγική για την Μεταρρύθμιση του Δημοσίου Τομέα. 

Οι μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στους 2 στρατηγικούς στόχους παρέμβασης 

εξειδικεύονται σε 5 ειδικούς στόχους οι οποίοι αποτελούν τον οδηγό για τη δημόσια 

διοίκηση του μέλλοντος. Περιγράφουν λεπτομερώς αλλαγές στις δομές, στις διαδικασίες και 

στη διαχείριση ανθρώπινων πόρων που οδηγούν σε μια εξορθολογισμένη διοικητική δομή, η 

οποία θα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τους πολίτες. 

Ο πρώτος στρατηγικός στόχος διαρθρώνεται στους κάτωθι ειδικούς στόχους: 

 

1. Βελτίωση του επιτελικού χαρακτήρα της διοίκησης και οικοδόμηση ενός καλά 
συντονισμένου δημοσίου τομέα: ο στόχος αφορά στη διάδραση μεταξύ των 
φορέων του δημοσίου τομέα και στον σχεδιασμό και λειτουργία μιας διοικητικής 
δομής που θα μπορεί να παρέχει ενοποιημένη και ολοκληρωμένη διαχείριση των 
συναλλαγών του πολίτη με τις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα.[ΑΠ5]  Επίσης 
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στόχο αποτελεί η αύξηση των επιτελικών αρμοδιοτήτων των φορέων που 
ασκούν διοίκηση ώστε να βελτιωθεί η οργάνωση των εποπτευόμενων μονάδων 
τους[ΑΠ6] 

2. Βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων του Δημόσιου Τομέα: 
Αφορά στον εκσυγχρονισμό των δομών, στην απλοποίηση και προτυποποίηση 
τόσο των εσωτερικών διαδικασιών και κανόνων λειτουργίας των φορέων του 
δημόσιου τομέα όσο και των υπηρεσιών που παρέχονται σε πολίτες και 
επιχειρήσεις. Επίσης θα προωθηθεί η λειτουργία μιας διοίκησης που θα είναι 
προσανατολισμένη στις ανάγκες των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό θα 
απλοποιηθούν υφιστάμενες εξωστρεφείς διαδικασίες που συνδέονται με την 
ικανοποίηση των πολιτών, θα τροποποιηθεί κατάλληλα το θεσμικό πλαίσιο και 
θα σχεδιαστούν νέες διαδικασίες, υπηρεσίες και εργαλεία για την ταχύτερη και 
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.  

3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης:  Αφορά στη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας μέσω της αξιολόγησης της εφαρμογής 
δημόσιων πολιτικών και της εφαρμογής συστημάτων διοίκησης μέσω στόχων. 
Παράλληλα η ενδυνάμωση των διαδικασιών και μηχανισμών εσωτερικού 
ελέγχου της διοίκησης, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της συμμετοχής των 
πολιτών θα οδηγήσει  στην ενίσχυση της διαφάνειας, της διαβούλευσης και 
λογοδοσίας και στην καταπολέμηση της διαφθοράς  στο δημόσιο τομέα. 

Ο δεύτερος στρατηγικός στόχος διαρθρώνεται στους κάτωθι ειδικούς στόχους: 

1. Βελτίωση της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων του δημοσίου τομέα: Αφορά στην 
εξασφάλιση της ορθής κατανομής, της βέλτιστης διαχείρισης των ανθρωπίνων 
πόρων του δημοσίου τομέα καθώς και της εφαρμογής πολιτικών αξιολόγησης 
αυτών. Θα σχεδιαστεί ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα πολιτικών διαχείρισης 
ανθρώπινων πόρων στο οποίο θα εμπλέκονται όλοι οι κύριοι δρώντες. Ιδιαίτερη 
έμφαση θα δοθεί στη διαχείριση των υψηλόβαθμων στελεχών της δημόσιας 
διοίκησης.  

2. Αναβάθμιση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του 
δημοσίου τομέα: Αφορά στην ανάπτυξη δράσεων, προγραμμάτων και εργαλείων 
στοχευόμενης κατάρτισης ώστε να στηριχθεί η ατομική ανάπτυξη των υπαλλήλων 
του δημοσίου τομέα και να μπορεί το προσωπικό να ανταποκριθεί στις ανάγκες της 
διοίκησης, των πολιτών και του συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος. Οι 
προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου 
τομέα είναι μεγάλες. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την διαρκή συρρίκνωσή του 
οδηγεί στην αύξηση των ευθυνών του. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις 
σύγχρονες προκλήσεις κρίνεται απαραίτητη η συστηματική του κατάρτιση, μέσω 
εντοπισμού των αναγκών, σε θέματα δημόσιας διοίκησης αλλά και η εκπαίδευσή του 
σε νέες τεχνολογίες που αποτελούν βασικό μέσο αποδοτικότητας. 

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 

 

Οι βασικές στρατηγικές επιλογές της χώρας για την ενίσχυση του τοµέα της αλιείας 

στοχεύουν σους ακόλουθους Θεµατικούς Στόχους της Ε2020:  

101 
 



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2015-2019                             
_______________________________________________ 

- στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του τοµέα της Αλιείας και την 

Υδατοκαλλιέργειας (ΘΣ3), και   

- στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 

(ΘΣ6) . 

Στον κλάδο της συλλεκτικής αλιείας, θα στηριχθούν επενδύσεις που α) βελτιώνουν την 

ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας και β) προσθέτουν αξία στα αλιευτικά προϊόντα και 

συγκεκριµένα επιτρέποντας στους αλιείς να πραγµατοποιούν την επεξεργασία, την εµπορία 

και την άµεση πώληση των δικών τους αλιευµάτων καθώς και καινοτόµες επενδύσεις επί του 

σκάφους για τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων.  

Στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας θα επιχειρηθεί να 

τονωθεί µε την προώθηση νέων µορφών υδατοκαλλιέργειας µε υψηλό δυναµικό ανάπτυξης 

καθώς και µε την ίδρυση νέων επιχειρήσεων. Η στρατηγική ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας περιλαµβάνει επίσης τη διευκόλυνση της διαφοροποίησης µε τη στήριξη 

της πολυλειτουργικής υδατοκαλλιέργειας, που επιτρέπει τη διαφοροποίηση του εισοδήµατος 

των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας.   

Στην ίδια κατεύθυνση, θα στηριχθεί η χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών τόσο από 

επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας όσο και από αλιείς ή οργανωµένους φορείς τους για την 

εκπόνηση µελετών βιωσιµότητας, επιχειρησιακής στρατηγικής και στρατηγικής εµπορίας.   

Για τους σκοπούς βελτίωσης των προϊόντων που εκφορτώνονται, της ασφάλειας και των 

συνθηκών εργασίας, θα στηριχθούν επενδύσεις στις υποδοµές και συγκεκριµένα σε 

αλιευτικούς λιµένες, τόπους εκφόρτωσης και αλιευτικά καταφύγια.   

Στην επίτευξη του στόχου της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, θα συµβάλλει τα µέγιστα 

και η προσπάθεια στήριξης επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών, µέσα από την υλοποίηση 

ολοκληρωµένων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης οι οποίες µπορεί να κυµαίνονται µεταξύ 

αυτών που επικεντρώνονται στην αλιεία έως ευρύτερες στρατηγικές που απευθύνονται στη 

διαφοροποίηση των αλιευτικών περιοχών. 

Αναφορικά µε την προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 

πόρων (ΘΣ6), η στρατηγική επιλογή της χώρας εστιάζει στην µείωση των επιπτώσεων της 

αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, στην προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας 

βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµάτων, και στην προώθηση της υδατοκαλλιέργειας, µε 

υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας και της καλής διαβίωσης των 

ζώων, καθώς και της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας.  

Στην ίδια κατεύθυνση θα συµπεριληφθούν µέτρα στήριξης επενδύσεων σε αλιευτικά σκάφη 

µε εξοπλισµούς που βελτιώνουν την επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων, περιορίζουν 

τις φυσικές & βιολογικές επιπτώσεις της αλιείας, µειώνουν τα ανεπιθύµητα αλιεύµατα. 

Επίσης, θα ενισχυθούν παρεµβάσεις για την κατασκευή ή την τοποθέτηση στατικών ή 

κινητών εγκαταστάσεων για την προστασία και τη βελτίωση της υδρόβιας πανίδας και 
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χλωρίδας, , τη διαχείριση - αποκατάσταση - παρακολούθηση των θαλάσσιων 

προστατευόµενων περιοχών και των περιοχών NATURA 2000.  

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

ΠΕ1: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, 

καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση αλιείας  

Ειδικός Στόχος ΕΣ1. Μείωση του αντίκτυπου της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, 

περιλαµβανοµένης της κατά το δυνατόν αποφυγής και µείωσης των ανεπιθύµητων 

αλιευµάτων   

Η στήριξη δράσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ή στην εισαγωγή νέων τεχνικών ή 

οργανωτικών γνώσεων που µειώνουν τις επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο 

περιβάλλον. Συµµόρφωση µε την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευµάτων, 

επενδύσεις σε εγκαταστάσεις για τα απόβλητα και τη συλλογή θαλάσσιων απορριµµάτων. 

Επενδύσεις σε εξοπλισµό που µειώνει τα ανεπιθύµητα αλιεύµατα εµπορικών αποθεµάτων ή 

άλλα παρεµπίπτοντα αλιεύµατα   

Ειδικός Στόχος ΕΣ2. Προστασία και αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και 

των οικοσυστηµάτων  

∆ιαχείριση, αποκατάσταση και επιτήρηση περιοχών Natura 2000 και άλλων θαλάσσιων 

προστατευόµενων περιοχών οι οποίες επηρεάζονται από αλιευτικές δραστηριότητες και 

αποκατάσταση εσωτερικών υδάτων. Κατασκευή, τοποθέτηση και επιστηµονική 

αρακολούθηση στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων για την προστασία της πανίδας και 

χλωρίδας   

Ειδικός Στόχος ΕΣ3. ∆ιασφάλιση ισορροπίας µεταξύ αλιευτικής ικανότητας και 

διαθέσιµων αλιευτικών δυνατοτήτων  

∆ιασφάλιση ισορροπίας µεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιµων αλιευτικών πόρων 

Ειδικός Στόχος ΕΣ4. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας των 

αλιευτικών επιχειρήσεων, περιλαµβανοµένων των παράκτιων στόλων µικρής 

κλίµακας και βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας  

Εκσυγχρονισµός αλιευτικού στόλου ώστε να ανταποκρίνεται στους κανόνες ασφαλείας και να 

εξασφαλίζει ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας και υγιεινής. Στήριξη του εισοδήµατος των 

αλιέων µέσα από δράσεις διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων τους και στήριξης 

επενδύσεων που τους επιτρέπουν να πραγµατοποιούν την επεξεργασία, εµπορία και άµεση 

πώληση των αλιευµάτων τους. Στήριξη επενδύσεων για την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισµό 

αλιευτικών καταφυγίων προκειµένου να βελτιωθεί  η ασφάλεια των αλιέων 
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Ειδικός Στόχος ΕΣ5. Στήριξη στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της 

καινοτοµίας, περιλαµβανοµένης της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, και της 

µεταφοράς γνώσης  

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων µε την 

εφαρµογή καινοτόµων µεθόδων και τεχνικών. ∆ραστηριότητες συλλογής δεδοµένων, 

µελέτες, πιλοτικά σχέδια, διάδοσης γνώσεων και αποτελεσµάτων ερευνών και βέλτιστων 

πρακτικών. Επενδύσεις σε εξοπλισµό επί  του σκάφους µε στόχους την άµβλυνση της 

κλιµατικής αλλαγής και την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.  

Ειδικός Στόχος ΕΣ6. Ανάπτυξη επαγγελµατικής κατάρτισης, νέων επαγγελµατικών 

δεξιοτήτων και της δια βίου µάθησης 

Επιµόρφωση αλιέων, απόκτηση νέων επαγγελµατικών δεξιοτήτων, προαγωγή του ρόλου των 

γυναικών στις αλιευτικές κοινότητες και δικτύωση των αλιέων της µικρής κλίµακας παράκτιας 

αλιείας.  

ΠΕ2: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, 

καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας  

Ειδικός Στόχος ΕΣ1. Στήριξη στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της 

καινοτοµίας και της µεταφοράς γνώσης  

Η ανάπτυξη συνεργασιών επιχειρήσεων και πανεπιστηµίων προκειµένου να διερευνηθούν και 

εξευρεθούν νέες τεχνικές και µέθοδοι βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας. Η στήριξη της 

αγοράς συµβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικού, οικονοµικού, επιστηµονικού, νοµικού ή 

περιβαλλοντικού χαρακτήρα σε εκµεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας 

Ειδικός Στόχος ΕΣ2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας των 

επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, περιλαµβανοµένης της βελτίωσης της ασφάλειας 

και των συνθηκών εργασίας, ιδίως των ΜΜΕ 

 Η βελτίωση της παραγωγικότητας των υφιστάµενων επιχειρήσεων και η ίδρυση νέων 

µονάδων. Η αύξηση της απασχόλησης και του ΑΕΠ 

Ειδικός Στόχος ΕΣ3. Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και ενίσχυση 

των οικοσυστηµάτων που αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και προώθηση της 

αποδοτικής ως προς τους πόρους υδατοκαλλιέργειας 

 Ο εκσυγχρονισµός των υποδοµών και των συστηµάτων παραγωγής, που αποσκοπούν στη 

μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος. Η προώθηση της βιολογικής ή ενεργειακά 

αποδοτικής υδατοκαλλιέργειας. 

Ειδικός Στόχος ΕΣ4. Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας, µε υψηλό επίπεδο 

προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων 

καθώς και της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας 
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∆ράσεις που αφορούν υδατοκαλλιεργητικές µεθόδους συµβατές µε τις ειδικές 

περιβαλλοντικές ανάγκες διαχείρισης (όπως αυτές προκύπτουν από το σχεδιασµό του δικτύου 

Natura 2000 ή άλλων καθεστώτων προστασίας). Μέτρα για τη δηµόσια υγεία µέσω 

χορήγησης αντιστάθµισης σε οστρακοκαλλιεργητές, µέτρα για την υγεία και καλή διαβίωση 

των ζώων όπως δράσεις ελέγχου και εξάλειψης των νόσων.  

 Ειδικός Στόχος ΕΣ5.  Ανάπτυξη  επαγγελµατικής κατάρτισης, νέων επαγγελµατικών 

δεξιοτήτων και της διά βίου µάθησης  

Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού µε ενέργειες όπως η δια βίου µάθηση, η διάχυση της 

τεχνογνωσίας, των καινοτόµων και βέλτιστων πρακτικών, και η βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας και ασφάλειας των εργαζοµένων 

ΠΕ3: Ενίσχυση της εφαρµογής της ΚΑλΠ  

Ειδικός Στόχος ΕΣ1.  Βελτίωση και παροχή επιστηµονικής γνώσης καθώς και 

βελτίωση της συλλογής και διαχείρισης δεδοµένων  

Η συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδοµένων µε στόχο την επιστηµονική ανάλυση και την 

υλοποίηση της ΚΑλΠ.  

Ειδικός Στόχος ΕΣ2.  Στήριξη στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιβολή, 

ενισχύοντας µε τον τρόπο αυτό τις θεσµικές ικανότητες και την αποτελεσµατικότητα 

της δηµόσιας διοίκησης, χωρίς αύξηση του διοικητικού φόρτου  

∆ράσεις για την υλοποίηση ενωσιακού συστήµατος ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής κατά 

τα προβλεπόµενα  στους Καν. 1380/2013 και 1224/2009  

ΠΕ4: Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής  

Ειδικός Στόχος ΕΣ1 Προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, 

της δηµιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξης της απασχολησιµότητας και 

της κινητικότητας του εργατικού δυναµικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές 

κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, 

συµπεριλαµβανοµένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της 

αλιείας και σε άλλους τοµείς της θαλάσσιας οικονοµίας  

Ενέργειες για την οργάνωση και αποτελεσµατική λειτουργία των Τοπικών Οµάδων ∆ράσης 

Αλιείας. Η προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της δηµιουργίας 

θέσεων εργασίας και της στήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναµικού στις παράκτιες 

και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια. Η 

διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τοµείς της 

θαλάσσιας οικονοµίας 

ΠΕ5: Προώθηση της εµπορίας και µεταποίησης  
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Ειδικός Στόχος ΕΣ1.Βελτίωση της οργάνωσης αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας  

Ανάγκη βελτίωσης του συστήµατος εµπορίας µε τη δηµιουργία οργανώσεων παραγωγών, τη 

βελτίωση και προώθηση των αλιευτικών προϊόντων και την ενίσχυση της αλυσίδας 

παραγωγής και εµπορία 

ΕΣ2. Ενθάρρυνση των επενδύσεων στους τοµείς της µεταποίησης και της εµπορίας 

Χρηµατοδότηση επενδύσεων για τη µεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας µε 

στόχους την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου και τη στήριξη της απασχόλησης σε αυτόν 

ΠΕ6: Ενίσχυση της εφαρµογής της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής  

Ειδικός Στόχος ΕΣ1.Ανάπτυξη και υλοποίηση της  Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας 

Πολιτικής  

Η βελτίωση της επίγνωσης της κατάστασης στη θάλασσα, µέσω βελτιωµένης και ασφαλούς 

ανταλλαγής πληροφοριών σε όλους τους κλάδους. 

 

Β. Το Πράσινο Ταμείο 

Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του 

περιβάλλοντος με την διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη 

προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και 

αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και 

η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος μέσω της διοίκησης, διαχείρισης 

και αξιοποίησης των πράσινων πόρων. 

Στην ισχύουσα νομοθεσία προβλέπονται διάφορες κατηγορίες εσόδων και πόρων που 

διατίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος και ενδεικτικά: 

1. οι Πράσινοι Πόροι (πόροι πρώην ΕΤΕΡΠΣ, Ειδικού Φορέα Δασών, πόροι Ταμείου 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου, εισφορές διανομέων ενέργειας, των διαχειριστών 
δικτύων διανομής και των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας, άλλα τέλη και 
ειδικά πρόστιμα), 

2. χρηματοδοτήσεις από προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
διεθνείς οργανισμούς, 

3. χορηγίες και δωρεές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 
4. επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και χρηματοδοτήσεις από το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και κάθε άλλο έσοδο από νόμιμη αιτία. 
5. κέρδη, τόκοι ή άλλα έσοδα που παράγονται από τη δραστηριότητα και την περιουσία 

του Πράσινου Ταμείου. 

Οι παραπάνω πόροι, σύμφωνα με το Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ Α/182/2010), αποτελούν πηγή 

χρηματοδότησης των παρεμβάσεων αναβάθμισης και αποκατάστασης του φυσικού και 

αστικού περιβάλλοντος και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. 
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Η αξιοποίηση των πόρων γίνεται μέσω Προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση δράσεων 

προστασίας, αναβάθμισης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος που υλοποιούν τρίτοι 

(φορείς υλοποίησης) και μπορεί να έχει τη μορφή επιχορηγήσεων, δανείων, κεφαλαιακής 

συμμετοχής ή άλλης ισοδύναμης μορφής κεφαλαιακής ενίσχυσης. Οι δράσεις αυτές 

επιτρέπεται ταυτόχρονα να συγχρηματοδοτούνται ή να ενισχύονται και από άλλες δημόσιες 

ή ευρωπαϊκές πηγές ή και ιδιωτικούς πόρους που δανειοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων ή άλλους φορείς. 

 Στη συνέχεια αναλύονται τα χρηματοδοτικά προγράμματα του Πράσινου Ταμείου. 

 Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση» 
έχει ως σκοπό τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων εντός του αστικού χώρου τα 
οποία διέπονται από τις βασικές αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού και αειφόρου 
ανάπτυξης και θα προάγουν τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των πόλεων, 
την περιβαλλοντική βελτίωση και το βιοκλιματικό σχεδιασμό. 

Οι χρηματοδοτήσεις δύνανται να αφορούν, σε έργα μητροπολιτικού χαρακτήρα 

μεγάλης κλίμακας, σε παρεμβάσεις για την αναδιοργάνωση πόλεων, μικρής ή 

μεσαίας κλίμακας, σε παρεμβάσεις για την αισθητική αναβάθμιση του αστικού 

τοπίου, τη βελτίωση της κινητικότητας των κατοίκων, τη διαμόρφωση 

κοινόχρηστων χώρων, την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου 

περιβάλλοντος των πόλεων, την αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών, καθώς 

επίσης και σε λοιπές δράσεις που αποσκοπούν στην προστασία, αναβάθμιση και 

περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη των 

πόλεων. 

 Πάγιο πρόβλημα των ελληνικών πόλεων αποτελεί η έλλειψη ελεύθερων - 

Κοινόχρηστων Χώρων και χώρων πρασίνου καθώς και η διαφύλαξη της πολιτιστικής 

κληρονομιάς μέσα από τη διατήρηση κτιρίων που έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική και 

ιστορική σημασία. Μέσω του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Απόκτηση και 

διαμόρφωση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων 

στις πόλεις» το Πράσινο Ταμείο στοχεύει στην κατά το δυνατόν αντιμετώπιση του 

παραπάνω προβλήματος. Δηλαδή αφενός μεν στη διασφάλιση όσο το δυνατόν 

περισσότερων ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στον αστικό ιστό που θα 

συμβάλουν αποφασιστικά στην αποκατάσταση του «Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 

μέσω της βελτίωσης της αναλογίας του δομημένου προς τον αδόμητο χώρο και 

αφετέρου δε στην απόκτηση και απόδοση σε κοινή χρήση διατηρητέων κτιρίων που 

έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική και ιστορική σημασία και τα οποία αποτελούν 

σημαντικά τοπόσημα στον ιστό των πόλεων. 

Αντικείμενο του χρηματοδοτικού προγράμματος όσον αφορά τους Άξονες 

Προτεραιότητας 1, 2 και 3, είναι η συμβολή στη χρηματοδότηση για την απόκτηση 

ελεύθερων χώρων, που προβλέπονται από τα ισχύοντα Ρυμοτομικά Σχέδια των 

πόλεων ως «Κοινόχρηστοι Χώροι» και χώρων των οποίων η απαλλοτρίωση δεν έχει 

107 
 



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2015-2019                             
_______________________________________________ 

ακόμη συντελεστεί. Για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 αντικείμενο του 

χρηματοδοτικού προγράμματος αποτελεί η συμβολή στη χρηματοδότηση για την 

απόκτηση κτιρίων μέσα στις πόλεις που έχουν χαρακτηριστεί ως «Διατηρητέα» και 

έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική και ιστορική σημασία. 

Δικαιούχοι του χρηματοδοτικού προγράμματος είναι οι ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, στη 

διοικητική περιφέρεια των οποίων βρίσκονται οι χώροι που έχουν δηλωθεί σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ν. 3843/2010 και ΝΠΔΔ. 

 Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Ολοκλήρωση 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού» έχει ως κύριο σκοπό τη χρηματοδότηση της 

ολοκλήρωσης εκκρεμών μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου και δεύτερου 

επιπέδου, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πολεοδομικής οργάνωσης 

στους Καλλικρατικούς Δήμους, καθώς επίσης και η συμπλήρωση του πολεοδομικού 

σχεδιασμού με αναγκαίες μελέτες του δεύτερου επιπέδου, προκειμένου να 

επιτευχθεί η εφαρμογή των σχεδίων για την βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και την 

περιβαλλοντική αναβάθμισή τους. 

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση μελέτες στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος 

αποτελούν ιδίως: 

• Ρυθμιστικά Σχέδια 

• Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια 

• Σχέδια Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης 

• Πολεοδομικές Μελέτες 

• Πράξεις Εφαρμογής 

• καθώς επίσης και υποστηρικτικές μελέτες των παραπάνω, στο βαθμό που αυτές 
απαιτούνται για την προώθηση και ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού, 
όπως μεταξύ άλλων: γεωλογικές μελέτες, Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, μελέτες οριοθέτησης ρεμάτων, κλπ. 

 

Δανεισμός ΟΤΑ 

 

• Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων 

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. & Δ.) αναγνωρίζοντας τη διαπιστωμένη 

ανάγκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για υποστήριξη των επενδυτικών σχεδίων της, που 

στοχεύουν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, στοχεύουν στην εξασφάλιση της 

απαραίτητης χρηματοδότησης των έργων με δανειακά και επενδυτικά κεφάλαια, με σκοπό 

την προώθηση και υποστήριξη Αναπτυξιακών Επενδυτικών Σχεδίων των Ο.Τ.Α. 
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Βασική προϋπόθεση για την χρηματοδότηση των Αναπτυξιακών Επενδυτικών Σχεδίων των 

Ο.Τ.Α. είναι να εξασφαλίζεται η αποπληρωμή των δανειακών ή επενδυτικών κεφαλαίων από 

τα έσοδα του Επενδυτικού Σχεδίου ή /και από τον ΟΤΑ. 

Ενδεικτικά κατηγορίες Έργων – Επενδυτικών Σχεδίων των ΟΤΑ που είναι «επιλέξιμα» για να 

εξετασθούν και να χρηματοδοτηθούν είναι τα ακόλουθα:  

1. Έργα των ΟΤΑ, που έχουν εξασφαλίσει μέρος των απαιτούμενων κεφαλαίων από 
Εθνικές ή Ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης και αναζητούνται πρόσθετοι πόροι για 
την έναρξη υλοποίησής τους (έργα του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», έργα 
ύδρευσης – αποχέτευσης κλπ) 

2.  Έργα εξοικονόμησης ενέργειας (εξοικονόμηση στον Οδοφωτισμό, σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις των ΟΤΑ) 

3. Έργα παραγωγής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Φωτοβολταϊκά, 
Γεωθερμία κλπ) 

4. Έργα ύδρευσης - αποχέτευσης (μονάδες αφαλάτωσης, βιολογικοί σταθμοί) 

5. Έργα προστασίας περιβάλλοντος (διαχείριση στερεών αποβλήτων)  

6. Έργα αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας για τουριστικούς, πολιτιστικούς, εμπορικούς 
κλπ σκοπούς.    

 

Τα βήματα που είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν για την χρηματοδότηση Επενδυτικού 

Σχεδίου είναι τα ακόλουθα:  

i. Υποβολή αιτήματος εκ μέρους του ΟΤΑ  

ii. Αξιολόγηση του Επενδυτικού Σχεδίου του Ο.Τ.Α. (ωριμότητα, δυνατότητα 
εξασφάλισης χρηματοδότησης κα) 

iii. Ωρίμανση του Επενδυτικού Σχεδίου, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 

iv.    Εξασφάλιση της χρηματοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου είτε μέσω δανειοδότησης 
απ’ ευθείας των Ο.Τ.Α. από το Τ.Π.& Δ, είτε μέσω της εξεύρεσης ιδιωτικών 
κεφαλαίων που θα επενδυθούν στο έργο. 

Η οικονομοτεχνική μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ενός επενδυτικού σχεδίου, 

τεκμηριώνει την απόδοση της επένδυσης. Μέσω της εκπόνησης των οικονομοτεχνικών 

μελετών που περιλαμβάνουν την επισήμανση του νομικού και του φορολογικού πλαισίου, 

την αξιολόγηση μακροοικονομικών μεγεθών του κλάδου, την αξιοποίηση επιδοτήσεων μέσω 

προγραμμάτων και κοινοτικών αναπτυξιακών νόμων, την ανάλυση δυνατών - αδύνατων 

σημείων, ευκαιριών - απειλών (S.W.O.T.) και την οικονομική μελέτη εφικτότητας του 

επενδυτικού σχεδίου.  

 

• Τα  Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης – JESSICA 

Για τη χρηματοδότηση τους τα προτεινόμενα έργα των ΟΤΑ εντάσσονται απαραίτητα σε 

Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.  Τα κριτήρια επιλογής των 

109 
 



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2015-2019                             
_______________________________________________ 
προτεινόμενων σχεδίων αστικής ανάπτυξης για χρηματοδότηση μέσω της πρωτοβουλίας 

JESSICA έχουν ως ακολούθως: 

 
• Σαφήνεια και Πληρότητα  δηλ. πλήρη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου (π.χ 

μεθοδολογία υλοποίησης, τεχνικά, λειτουργικά ή άλλα χαρακτηριστικά)  
• Σκοπιμότητα, δηλ. προσδιορισμό ευρύτερων κοινωνικών και οικονομικών ωφελειών 

και επιπτώσεων του έργου, επαρκής ανάλυση της κρισιμότητας του προβλήματος 
που αντιμετωπίζεται με την υλοποίηση του, καθώς και βαθμός κάλυψης των 
αναγκών. 

• Συνέπεια με τις εκάστοτε εθνικές και κοινοτικές πολιτικές δηλ. συνέπεια του έργου 
με τις Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές (το έργο πληροί τα κριτήρια ΟΣΑΑΑ). 

• Ωριμότητα, δηλ. βαθμός ωριμότητας από την άποψη του σταδίου εξέλιξης των 
απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών, μελετών κλπ. για την έναρξη 
υλοποίησής και ο βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών. 

 
Σύμφωνα με τα παραπάνω οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ένταξη ενός επενδυτικού 

σχεδίου στην πρωτοβουλία JESSICA είναι:  

 
1. η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης που θα δημιουργήσει κεφάλαιο 

είτε προς διανομή και εκμετάλλευση, είτε προς επιστροφή ενισχύσεων 
2. η ωριμότητα υλοποίησης του έργου με δέσμευση την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης 

αμέσως μετά την υπογραφή της ένταξης του έργου από το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης  
3. η αποδεδειγμένη δυνατότητα του έργου να δημιουργήσει επιστρεπτέες ενισχύσεις, 

δηλαδή να αποσβέσει το κόστος κατασκευής του στο μικρότερο χρονικό διάστημα και 
σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο της 5ετίας, δημιουργώντας άμεσα έσοδα. 

 

Για τη τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και ωριμότητας του προς υλοποίηση και 

χρηματοδότηση έργου απαιτείται η σύνταξη  πρότασης που θα περιλαμβάνει καθορισμό του 

αντικείμενου της υλοποίησης του έργου, καταγραφή και αποτύπωση της υφιστάμενης 

κατάστασης και την απαιτούμενη χρηματοδότηση του έργου. Απαραίτητη ακόμη είναι και η 

χρηματοοικονομική ανάλυση του επενδυτικού σχεδίου.  

 

Ιδιωτικές επενδύσεις 

Σημαντικό μοχλό και χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση του αναπτυξιακού 

προσανατολισμού της χώρας (συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ), συνιστά η προσέλκυση και 

ενεργοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων.  

Το σημαντικό έλλειμμα σε υποδομές που παρατηρείται στην ελληνική επικράτεια δύναται εν 

μέρει να αντιμετωπιστεί από το ΕΣΠΑ και δη από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

Προγράμματα, ωστόσο, δεν μπορεί να επωμιστεί εξ’ ολοκλήρου  την κάλυψη του 

ελλείμματος και να εξυπηρετήσει το σύνολο των τοπικών αναγκών. 

Στο πλαίσιο αυτό, η προσέλκυση υγιών ιδιωτικών κεφαλαίων (κύρια από την τοπική και 

υπερτοπική αγορά και οικονομία και δευτερευόντως από την ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά) 

και η αξιοποίησή τους σε στοχευμένες επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας 
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ανταποδοτικού χαρακτήρα, αποτελεί μία εξαιρετική προοπτική για τους πρωτοβάθμιους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία αναμένεται να ενταθεί ακόμα περισσότερα 

στα επόμενα χρόνια.  

Η Ενεργοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων δύναται να πραγματοποιηθεί είτε με συμβάσεις 

παραχώρησης, είτε με την μέθοδο των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Οι 

Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)  νομοθετήθηκαν το 2005 ως ένας νέος 

τρόπος παραγωγής των δημοσίων έργων και των έργων της Αυτοδιοίκησης, τόσο για την 

δημιουργία υποδομών, όσο για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών προς τους πολίτες.  

Η οδηγία 93/37/ΕΟΚ εξειδικεύει το περιεχόμενο των συμβάσεων παραχώρησης, τις οποίες 

και διακρίνει από μια δημόσια σύμβαση με βάση την παραχώρηση στον ανάδοχο του 

δικαιώματος εκμετάλλευσης ενός έργου ως αντάλλαγμα για την κατασκευή του. 
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1.7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

 

  

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

• Οικονομική συνέπεια και επάρκεια 
του Δήμου  

• Σημαντικό έργο παροχής Κοινωνικών 
Υπηρεσιών 

• Πλούσια πολιτιστική και ιστορική 
κληρονομιά 

• Έντονη  πολιτιστική δραστηριότητα 
• Ύπαρξη διαχειριστικής επάρκειας για 

την υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων 

 

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

• Μείωση των ετήσιων πόρων του 
Δήμου από τις κρατικές 
επιχορηγήσεις (ΚΑΠ, ΣΑΤΑ) 

• Ελλείψεις σε ορισμένες ειδικότητες 
προσωπικού 

• Αδυναμία υφιστάμενου ΟΕΥ να 
ανταποκριθεί στη σημερινή δυσμενή 
περίοδο (οικονομική κρίση, έλλειψη 
πόρων και ανθρώπινου δυναμικού) 

• Περιοχή με έντονη περιβαλλοντική 
επιβάρυνση 
 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

• Ολοκλήρωση σημαντικών έργων 
υποδομής (Δίκτυο αποχέτευσης 
ακαθάρτων και ομβρίων) 

• Ένταξη σε ΟΧΕ Δυτικής Αττικής 
• Δημιουργία Τοπικού σχεδίου 

διαχείρισης αστικών στερεών 
αποβλήτων για την αποτελεσματική 
διαχείρισης τους 

• Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας 
του Δήμου  

• Αξιοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου 
για τον Τουρισμό 

• Διεκδίκηση για την Ελευσίνα του 
τίτλου της «Πολιτιστικής 
πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021» 

• Εκμετάλλευση νέων / 
συμπληρωματικών χρηματοδοτικών 
εργαλείων (ΕΣΠΑ 2014-2020, 
Jessica κα) 
 

 

 

ΑΠΕΙΛΕΣ 

• Αύξηση ανεργίας και μείωση των 
τοπικών εισοδημάτων λόγω 
δημοσιονομικής κρίσης 

• Συρρίκνωση  του δευτερογενούς 
τομέα 

• Αυξημένες οργανωτικές και 
λειτουργικές απαιτήσεις για 
ανταπόκριση στις αυξημένες 
αρμοδιότητες που προέκυψαν από 
τον Ν. 3852/2010 

• Περιοχή υψηλής επικινδυνότητας σε 
βιομηχανικά ατυχήματα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

2.1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι αν και το θεσμικό πλαίσιο για την Τοπική αυτοδιοίκηση έχει 

παραχωρήσει μικρότερο αριθμό αρμοδιοτήτων στους Δήμους, σε σχέση με την υπόλοιπη 

Ευρώπη, το τελευταίο διάστημα οι αρμοδιότητες έχουν αυξηθεί και αργά αλλά σταθερά 

συγκλίνουμε με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα. Άρα η χάραξη της στρατηγικής μιας πόλης ή μιας 

ολόκληρης περιοχής είναι καθοριστικός παράγοντας, πέρα από υποχρέωση των τοπικών 

αρχών και της Τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Η μείωση των διαθέσιμων πόρων και οι αυξημένες αρμοδιότητες μας επιβάλλουν: α) την 

ορθολογική διαχείριση αρμοδιοτήτων και πόρων δίνοντας βαρύτητα στην ποιοτική και 

αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών, και β) την εκμετάλλευση των διαθέσιμων 

χρηματοδοτικών εργαλείων που θα επιτρέψουν την χρηματοδότηση δράσεων και πολιτικών.   

Το όραμα της δημοτικής αρχής, λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των 

Δήμων, το γενικότερο θεσμικό πλαίσιο, τον υφιστάμενο χωροταξικό και πολεοδομικό 

σχεδιασμό, καθώς επίσης και τα οικονομικά δεδομένα που αποτελούν μια βασική παράμετρο 

αλλά και σημαντικό περιορισμό, αναγνωρίζει τόσο τις αντικειμενικές συνθήκες (εξωγενείς 

παράγοντες), όσο και τις υποκειμενικές συνθήκες (ενδογενείς παράγοντες) που θέτουν όρια 

και περιορισμούς. 

Η Δημοτική Αρχή οραματίζεται: 

ένα Δήμο που θα παρέχει, άμεσα, ποιοτικές υπηρεσίες προς τους δημότες, ένα 
Δήμο αποτελεσματικό και δραστήριο στο πλευρό των ανθρώπων του. 

Σκοπός είναι η ανάπτυξη και αναβάθμισης της γειτονιάς μας και, σε εξαιρετικά 
αντίξοες συνθήκες, η διατήρηση του Δήμου μας οικονομικά υγιή αλλά και 

χρήσιμου για τους πολίτες που δοκιμάζονται από την κρίση. 

Βάση γι’ αυτό αποτελεί η ομαδική δουλειά και το συλλογικό μοντέλο Διοίκησης με 
αποκλειστικό μέλημα τον τόπο και τις ανάγκες του και κοινό στόχο 

 

ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝ 
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Στο Στρατηγικό Σχεδιασμό που βασίζεται σε αυτό το όραμα περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι 

στόχοι/κατευθυντήριες πολιτικές επιλογές της Δημοτικής Αρχής για την περίοδο 2015-2019 

με τα ανάλογα σχέδια δράσης: 

 

 

Στόχος 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 

- Παραλιακό μέτωπο (απόκτηση και αξιοποίηση του) - Λιμάνι 

- Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δήμου (ελαιουργείο, κοινόχρηστοι χώροι κλπ) 

- Σταδιακή ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, σημειακές παρεμβάσεις σε γειτονιές του 

Δήμου 

- Αποκαταστάσεις δρόμων μετά το έργο της αποχέτευσης. 

- Κατασκευή αγωγών όμβριων σε δρόμους που παρουσιάζουν έντονα προβλήματα. 

- Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις. 

- Αποχέτευσης – Επέκταση της αποχέτευσης σε περιοχές εκτός του αρχικού σχεδιασμού. 

- Υπερτοπικές συνεργασίες για έργα μεγάλης κλίμακας (π.χ. αξιοποίηση αντλιοστασίων, 

αξιοποίηση σιδηροδρομικής γραμμής, δημιουργία κυνοκομείου) 

- Ανάπλαση και ανάδειξη του παραδοσιακού οικισμού της Μαγούλας 

- Ανάπλαση παιδικών χαρών 

- Βελτίωση της Καθαριότητας της πόλης 

- «Έξυπνη Πόλη» 

- Παρεμβάσεις στις κτιριακές υποδομές των σχολείων 

- Απόκτηση χαρακτηρισμένων χώρων και αξιοποίηση τους 

- Στόχευση για χαρακτηρισμό της περιοχής ως κορεσμένη βιομηχανικά περιοχή. 

- Εφαρμογή πολιτικών για την ενίσχυση του ποδηλάτου στην πόλη. 

- Αύξηση του πρασίνου της πόλης (πλατείες, οδούς και κοινοχρήστους χώρους, ιδιωτικούς 

χώρους) – Ειδικές δράσεις - Συντήρηση πρασίνου. 

- Βελτιστοποίηση λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Υ. – Προώθηση της Ανακύκλωσης 
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Στόχος 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία , παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός 

- Κοινωνική πολιτική  

- Προάσπιση Δημόσιας υγείας  

- Ενίσχυση εθελοντισμού 

- Δημιουργία πολιτιστικών υποδομών  

- Αθλητισμός: προγράμματα μαζικού αθλητισμού, σχολικού αθλητισμού, τρίτης ηλικίας.  

- Ανάπτυξη του θεσμού των Αισχύλειων. 

-    Διεκδίκηση της υποψηφιότητας της Ελευσίνας ως «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021» 

 

Στόχος 3: Τοπική οικονομία και απασχόληση 

- Τοπική Οικονομία (ανάπτυξη της τοπικής αγοράς, προσέλκυση νέων επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων με έμφαση στις καινοτόμες επιχειρήσεις, ανάδειξη της τοπικής αγοράς σε 

υπερτοπική κ.α.) 

- Δημιουργία υποδομών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

- Ελκυστικότερη πόλη 

 

Στόχος 4: Βελτίωση διοικητικής ικανότητας του δήμου 

- Βελτίωση της Καθημερινότητας του πολίτη ( βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πολιτών, ανάπτυξη νέων δομών – υπηρεσιών) 

- Αποτελεσματικότερη δημοτική διοίκηση  

- Η εξασφάλιση έλεγχου της τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών και της λειτουργίας των 

υπηρεσιών του δήμου κ.α. 

 

Η στρατηγική του Δήμου 
Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός αποτυπώνει στο μέγιστο βαθμό τις προτεραιότητες για την 

τοπική ανάπτυξη, αποτελώντας την απάντηση στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών και 

αποπνέοντας ταυτόχρονα τον κοινό στόχο όλων για μια πόλη με μέλλον. 
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Η δημοτική αρχή, αντιμετωπίζοντας τις δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συγκυρίες, 

στοχεύει στην ομαλή λειτουργία του δήμου προς όφελος των πολιτών του αξιοποιώντας 

κάθε δυνατότητα ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια που θέτουν η αύξηση των αρμοδιοτήτων 

των δήμων, η μείωση του προσωπικού, οι τρόποι πρόσληψης προσωπικού αλλά και η 

διάρκεια της απασχόλησης.  

Στο πνεύμα αυτό τα σχέδια δράσης ανά στόχο του Στρατηγικού Σχεδιασμού 
περιλαμβάνουν: 

Στόχος 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 

- Σχέδιο Δράσης: Παραλιακό μέτωπο (απόκτηση και αξιοποίηση του) – Λιμάνι 

Ζητούμενο: Η απόδοση του παραλιακού μετώπου στον Δήμο και η αξιοποίηση του. 

Μακροπρόθεσμος στόχος (μετά το 2019), είναι η μεταφορά του Λιμανιού δυτικά του 

οικιστικού ιστού. Η μεταφορά του Λιμανιού, αφενός, θα απελευθερώσει πλήρως το 

παραλιακό μέτωπο που βρίσκεται στον οικιστικό ιστό από οχλούσες δραστηριότητες, 

αφετέρου, θα δημιουργήσει αναπτυξιακές ευκαιρίες για την περιοχή ως αποτέλεσμα ενός 

νέου, μεγαλύτερου και εκσυγχρονισμένου Λιμανιού.    

Επιμέρους Δράσεις: Διαβούλευση, κατάθεση εναλλακτικών προτάσεων, εκπόνηση μελέτης, 

συνεργασία με Αντιπεριφέρεια, σωματείο εργαζομένων στο Λιμάνι, φορείς και υπηρεσίες 

που έχουν την ευθύνη άσκησης της Λιμενικής πολιτικής της χώρας. Προώθηση – διεκδίκηση 

του αιτήματος. 

-  Σχέδιο Δράσης: Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δήμου 

(ελαιουργείο, κοινόχρηστοι χώροι κλπ) 

Ζητούμενο: Η αποδοτικότερη χρήση των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, η καλύτερη 

χρήση των δημοτικών υποδομών από τους Δημότες. 

Επιμέρους Δράσεις: Διαβούλευση, Εκπόνηση τεχνικοοικονομικής μελέτης για την αξιοποίηση 

της ακίνητης περιουσίας του Δήμου,  

- Σχέδιο Δράσης: Σταδιακή ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, 

σημειακές παρεμβάσεις σε γειτονιές του Δήμου. 

Ζητούμενο: Η βελτίωση του αστικού χώρου. 

Επιμέρους Δράσεις: Εκπόνηση μελετών για αναπλάσεις πλατειών και κοινοχρήστων χώρων, 

π.χ. πλατεία Δημοκρατίας, πλατεία Νεολαίας, πλατεία Μικρασιατών, πλατεία δίπλα στο 
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νεκροταφείο, γήπεδα δίπλα στο νεκροταφείο, πλατεία Ειρήνης κ.α. Ανάπλαση βασικών 

οδών της πόλης π.χ., οδός Κοντούλη, οδός Θειρών.  

- Σχέδιο Δράσης: Αποκαταστάσεις δρόμων μετά το έργο της αποχέτευσης. 

Ζητούμενο: Η βελτίωση του αστικού χώρου. 

Επιμέρους Δράσεις: Αποκατάσταση οδοστρωμάτων. 

- Σχέδιο Δράσης: Κατασκευή αγωγών όμβριων σε δρόμους που 

παρουσιάζουν έντονα προβλήματα. 

Ζητούμενο: Η αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από τις 

έντονες βροχοπτώσεις. 

Επιμέρους Δράσεις: Εκπόνηση μελετών, ένταξη σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα. 

- Σχέδιο Δράσης: Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις. 

Ζητούμενο: Αντιμετώπιση κυκλοφοριακών προβλημάτων. 

Επιμέρους Δράσεις: Ολοκλήρωση των κυκλοφοριακών μελετών - σταδιακή εφαρμογή τους, 

κατασκευή των απαιτούμενων έργων. Συνεργασία με την Τροχαία για παρεμβάσεις στις 

κεντρικές αρτηρίες του Δήμου που παρουσιάζουν έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα.  

- Σχέδιο Δράσης: Αποχέτευση – Επέκταση της αποχέτευσης σε περιοχές εκτός 

του αρχικού σχεδιασμού. 

Ζητούμενο: Ολοκλήρωση του έργου της αποχέτευσης. 

Επιμέρους Δράσεις: Συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων 

στο υπάρχον δίκτυο. Ενέργειες για την χρηματοδότηση του έργου της επέκτασης της 

αποχέτευσης σε περιοχές εκτός του αρχικού σχεδιασμού. Εκπόνηση μελετών για τις 

συνδέσεις και προκήρυξη των σχετικών διαγωνισμών.  

- Σχέδιο Δράσης: Υπερτοπικές συνεργασίες για έργα μεγάλης κλίμακας (π.χ. 

αξιοποίηση αντλιοστασίων, αξιοποίηση σιδηροδρομικής γραμμής, δημιουργία κυνοκομείου) 

Ζητούμενο: Η κατασκευή μεγάλων έργων που απαιτούν την σύμπραξη περισσότερων 

Δήμων ή την κατασκευή έργων που έχουν υπερτοπικό ενδιαφέρον. 
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Επιμέρους Δράσεις: Διαβούλευση με Περιφέρεια, όμορους Δήμους για την διαδημοτική 

αξιοποίηση των αντλιοστασίων (π.χ. κατασκευή κολυμβητηρίου, γηπέδων, αθλητικού 

πάρκου). Συγχρηματοδότηση μελετών, αναζήτηση χρηματοδότησης, ένταξη της κατασκευής 

του έργου μέσω ΣΔΙΤ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ασπροπύργου, αξιοποίηση της 

σιδηροδρομικής γραμμής (π.χ. κατασκευή δρόμου περιπάτου - ποδηλάτου). Με τους 

όμορους Δήμους αναζήτηση χώρου για την δημιουργία κυνοκομείου, συγχρηματοδότηση 

έργου, διαδημοτική λειτουργία. 

- Σχέδιο Δράσης: Ανάπλαση και ανάδειξη του παραδοσιακού οικισμού της 

Μαγούλας 

Ζητούμενο: Η βελτίωση του αστικού χώρου. 

Επιμέρους Δράσεις: Εκπόνηση μελέτης, αναζήτηση χρηματοδότησης 

- Σχέδιο Δράσης: Ανάπλαση παιδικών χαρών 

Ζητούμενο: Η βελτίωση των παιδικών χαρών - εξασφάλιση ασφάλειας.  

Επιμέρους Δράσεις: Καταγραφή των παιδικών χαρών. Δημιουργία λίγων παιδικών χαρών 

που πληρούν τις προϋποθέσεις. Χρηματοδότηση κατασκευή τους – χορηγίες. 

- Σχέδιο Δράσης: Βελτίωση της Καθαριότητας της πόλης 

Ζητούμενο: η Βελτίωση της Καθαριότητας της πόλης. 

Επιμέρους Δράσεις: Εκσυγχρονισμός του κανονισμού καθαριότητας, επανασχεδιασμός του 

συστήματος, εκπόνηση μελέτης για την βελτιστοποίηση της αποκομιδής και την 

ελαχιστοποίηση του κόστους (π.χ. επαναπροσδιορισμός των δρομολογίων, υπόγειοι κάδοι 

κλπ), σταδιακό εκσυγχρονισμό των μηχανικών μέσων που χρησιμοποιούνται στην 

καθαριότητα, προμήθεια νέων μέσων καθαριότητας, κ.α.   

- Σχέδιο Δράσης: «Έξυπνη Πόλη» 

Ζητούμενο: Η παροχή νέων υπηρεσιών προς τους Δημότες – Οικονομία για τον Δήμο. 

Επιμέρους Δράσεις: Εφαρμογή προγραμμάτων, δράσεων και πολιτικών που σταδιακά θα 

δημιουργήσουν μια «έξυπνη πόλη», μερικά παραδείγματα : 

 «Έξυπνος» Φωτισμός: μείωση του φωτισμού στους δρόμους όταν δεν υπάρχει 

κίνηση, αποτέλεσμα μείωση της κατανάλωσης ρεύματος για τον Δήμο. 
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 «Έξυπνο» πότισμα: στα πάρκα υπάρχουν συσκευές που ελέγχουν την θερμοκρασία, 

την υγρασία και άλλους παράγοντες και αυτόματα ρυθμίζεται το πότισμα, 

 Τοποθέτηση αισθητήρων στις κολόνες φωτισμού που μετρούν το διοξείδιο του 

άνθρακα, τη θερμοκρασία, το θόρυβο, την κίνηση και σε πραγματικό χρόνο 

ενημερώνουν τους δημότες, 

 «Έξυπνοι» κάδοι απορριμμάτων: τοποθέτηση αισθητήρων στους κάδους 

απορριμμάτων που δείχνουν ποιοι κάδοι πρέπει να αδειάσουν, περιορίζοντας τις 

διαδρομές των απορριμματοφόρων. 

 Έλεγχος χώρων στάθμευσης: συσκευές που βρίσκονται κάτω από την άσφαλτο 

δίνουν πληροφορίες σε φωτεινές επιγραφές που κατευθύνουν τους οδηγούς προς 

ελεύθερες (δωρεάν) θέσεις στάθμευσης, 

 Παρακολούθηση της κυκλοφορίας: αισθητήρες στις εισόδους της πόλης μετρούν 

την ένταση της κυκλοφορίας στις βασικές αρτηρίες, την ταχύτητα των οχημάτων 

κλπ και ενημερώνουν τους οδηγούς, 

Πολλές από τις παραπάνω εφαρμογές θα μπορούσαν να εφαρμοστούν πιλοτικά στην 

Μαγούλα, που λόγω μεγέθους τα αποτελέσματα θα ήταν άμεσα ορατά.  

- Σχέδιο Δράσης: Παρεμβάσεις στις κτιριακές υποδομές των σχολείων. 

Ζητούμενο: Η βελτίωση των Σχολικών υποδομών. 

Επιμέρους Δράσεις: Καταγραφή των προβλημάτων στις υποδομές των Σχολείων του Δήμου 

- Ιεράρχηση τους με βάση την σπουδαιότητα τους. Σύνταξη σχετικών μελετών, σταδιακή 

παρέμβαση μετά από διαγωνιστική διαδικασία.  

- Σχέδιο Δράσης: Απόκτηση χαρακτηρισμένων χώρων και αξιοποίηση τους 

Ζητούμενο: Η αύξηση του κεφαλαιακού αποθέματος του Δήμου – η βελτίωση του αστικού 

χώρου – η βελτίωση της ποιότητας ζωής των Δημοτών. 

Επιμέρους Δράσεις: Καταγραφή των χαρακτηρισμένων χώρων. Αξιολόγηση της δυσκολίας 

απόκτησης τους. Προτεραιότητα στην απόκτησή τους - διαβούλευση. Έναρξη διαδικασιών 

σταδιακής αξιοποίησης τους.  

- Σχέδιο Δράσης: Εφαρμογή πολιτικών για την ενίσχυση του ποδηλάτου στην 

πόλη. 

Ζητούμενο: Η αντιμετώπιση κυκλοφοριακών προβλημάτων – βιώσιμη κινητικότητα μέσα 

στην πόλη. 
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Επιμέρους Δράσεις: Σχεδιασμός και κατασκευή ποδηλατοδρόμων (δεν χρειάζονται έργα 

υψηλού κόστους όπως μέχρι σήμερα). Συνεργασία με ποδηλατικούς ομίλους για την 

διοργάνωση εκδηλώσεων που θα προβάλλουν το ποδήλατο. Ενεργοποίηση της ποδηλατικής 

βόλτας. Βράβευση των τριών καλύτερων μαθητών της πόλης (ετήσια βάση) με ένα 

ποδήλατο. 

-  Σχέδιο Δράσης: Αύξηση του πρασίνου της πόλης (πλατείες, οδούς και 

κοινοχρήστους χώρους, ιδιωτικούς χώρους) – Ειδικές δράσεις - Συντήρηση πρασίνου. 

Ζητούμενο: Η βελτίωση του αστικού χώρου – αστικού πρασίνου. 

Επιμέρους Δράσεις: Καταγραφή του πρασίνου της πόλης (αξιοποίηση νέων τεχνολογιών 

π.χ. GIS), εκπόνηση μελέτης για στοχευμένες φυτεύσεις. Προώθηση της ιδέας υιοθεσίας 

πάρκων από συλλόγους της πόλης και Σχολεία. Πρόγραμμα μετατροπής εγκαταλειμμένων 

οικοπέδων σε χώρους πρασίνου. Αξιοποίηση αύλειων χώρων Σχολείων για αύξηση του 

αστικού πρασίνου. Προσφορά φυτών και δενδρυλλίων σε κατοίκους του Δήμου για την 

φύτευση τους σε αυλές και κήπους. Κανονισμός Πρασίνου. Φυτεύσεις εποχιακών 

λουλουδιών. Ειδικές δράσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων πρασίνου φοίνικες κλπ). 

Πρόγραμμα συντήρησης χώρων πρασίνου.    

- Σχέδιο Δράσης: Βελτιστοποίηση λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Υ. – Προώθηση της 

Ανακύκλωσης  

Ζητούμενο: Θετικό Περιβαλλοντικό αποτέλεσμα, Μείωση των ποσοτήτων που καταλήγουν 

στον ΧΥΤΑ - Οικονομία για τον Δήμο. 

Επιμέρους Δράσεις: Προβολή του Κ.Δ.Α.Υ. και επικοινωνία στους πολίτες για το πώς 

μπορούν να το αξιοποιήσουν. Ενημέρωση των Σχολείων. Αγορά νέου εξοπλισμού. 

Συνεργασία με το ΤΙΤΑΝ για μεγαλύτερης διάρκειας παραχώρηση του χώρου – έργα 

υποδομής. Εφαρμογή δράσεων και πολιτικών για την προώθηση της ανακύκλωσης 

(Σχολεία, ΚΑΠΗ, Σύλλογοι κλπ). 

Στόχος 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία , παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός 

- Σχέδιο Δράσης: Κοινωνική πολιτική 

Ζητούμενο: Με δεδομένη την ένταση της οικονομικής κρίσης, καθώς και τις συνέπειες τις, 

που τα προσεχή χρόνια θα αγγίξει ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού, η κοινωνική 

πολιτική θα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα της Δημοτικής μας Αρχής. Ζητούμενο 

θα πρέπει να είναι η μεγιστοποίηση της συμβολής του Δήμου στην αντιμετώπιση των 

κοινωνικών προβλημάτων ως απόρροια της οικονομικής κρίσης. 
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Επιμέρους Δράσεις: Ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να δοθεί στην 

εφαρμογή στοχευόμενων κοινωνικών προγραμμάτων. Απαραίτητη η κοινωνική έρευνα, που 

να έχει δυναμικό χαρακτήρα, για την καταγραφή και αξιολόγηση των περιστατικών που 

παρουσιάζονται στον Δήμο μας. Ενίσχυση των υπαρχόντων δομών (κοινωνικό παντοπωλείο, 

κοινωνικό φροντιστήριο, κοινωνικό ιατρείο, γραφείο εργασιακής μέριμνας) και ανάπτυξη 

νέων δομών σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας (συμβουλευτική, υποστήριξη, 

δημιουργική απασχόληση κλπ).   

- Σχέδιο Δράσης: Προάσπιση Δημόσιας υγείας  

Ζητούμενο: Παροχή βασικών υπηρεσιών υγείας σε κατηγορίες πληθυσμού που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες.   

Επιμέρους Δράσεις: Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής. 

Διαβούλευση με τους γιατρούς της πόλης, συμμετοχή τους στο πρόγραμμα  

- Σχέδιο Δράσης: Ενίσχυση εθελοντισμού 

Ζητούμενο: Αύξηση του εθελοντισμού , Συντονισμός των δράσεων, μεγιστοποίηση 

αποτελεσμάτων.  

Επιμέρους Δράσεις: Δημιουργία δικτύου εθελοντικών ομάδων, προγραμματισμός 

συγκεκριμένων δράσεων μέσα στο χρόνο (καθαριότητα αρχαιολογικού χώρου, καθαριότητα 

πάρκων, συλλογή τροφίμων κ.α.)  

- Σχέδιο Δράσης: Δημιουργία πολιτιστικών υποδομών   

Ζητούμενο: Αύξηση του κεφαλαιακού αποθέματος του Δήμου – Βελτίωση των δυνατοτήτων 

παραγωγής και παροχής πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών. 

Επιμέρους Δράσεις: κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου – μελέτης για την αξιοποίηση του 

ελαιουργείου και της ελαιουργικής. Αναζήτηση χρηματοδότησης 

- Σχέδιο Δράσης: Αθλητισμός: προγράμματα μαζικού αθλητισμού, σχολικού 

αθλητισμού, τρίτης ηλικίας. 

Ζητούμενο: Ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού 

Δράσεις: Συνεργασία του Δήμου με τους αθλητικούς συλλόγους της πόλης που μπορούν να 

συμβάλλουν στον σχεδιασμό και υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων. Αξιοποίηση των 
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προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Αξιοποίηση υπαλλήλων του δήμου 

που μπορούν να υποστηρίξουν τα προγράμματα μαζικού Αθλητισμού.   

- Σχέδιο Δράσης: Αναβάθμιση του θεσμού των Αισχύλειων.  

Ζητούμενο: Η περεταίρω αναβάθμιση του θεσμού των Αισχυλείων, μεγιστοποίηση του 

οφέλους για τον Δήμο και τους Δημότες. 

Επιμέρους Δράσεις: Πρόκειται για Πολιτιστικό θεσμό αυξημένης προστιθέμενης αξίας που θα 

πρέπει να επανασχεδιαστεί με βάση τις νέες απαιτήσεις και το επίπεδο ανάπτυξης του. 

Παραγωγές από το φεστιβάλ Αισχυλείων. Μετεξέλιξη του φεστιβάλ σε διεθνές φεστιβάλ 

Αρχαίου Δράματος. Να διερευνηθεί η αναγκαιότητα συνεργασιών με ανθρώπους που έχουν 

εξειδίκευση στην δημιουργία και την ανάπτυξη πολιτιστικών θεσμών. Παράλληλες 

εκδηλώσεις στα πλαίσια των Αισχυλείων στις γειτονιές της πόλης    

Στόχος 3: Τοπική οικονομία και απασχόληση 

- Σχέδιο Δράσης: Τοπική Οικονομία (ανάπτυξη της τοπικής αγοράς, προσέλκυση 

νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με έμφαση στις καινοτόμες επιχειρήσεις, ανάδειξη 

της τοπικής αγοράς σε υπερτοπική κ.α.) 

Ζητούμενο: Τοπική Οικονομική ανάπτυξη. 

Επιμέρους Δράσεις: Διαβούλευση με τους εμπορικούς - βιοτεχνικούς συλλόγους και τους 

εμπόρους της περιοχής. Διαφήμιση και προβολή της τοπικής αγοράς στους όμορους 

Δήμους. Προώθηση της δημιουργίας start – ups επιχειρήσεων (ενημερωτικές εκδηλώσεις, 

υλικοτεχνική βοήθεια σε νέους που θέλουν να δημιουργήσουν τέτοιες επιχειρήσεις). 

Εμπλοκή των καταστημάτων της πόλης σε εκδηλώσεις του Δήμου (π.χ. χριστουγεννιάτικο 

χωριό, Αισχύλεια με εκπτωτικά προγράμματα, προσφορές κλπ) 

- Σχέδιο Δράσης: Δημιουργία υποδομών για την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας 

Ζητούμενο: Η τοπική οικονομική ανάπτυξη, ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, 

προσέλκυση καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

Επιμέρους Δράσεις: (ο.π. για τις sturt ups επιχειρήσεις), στελέχωση του τμήματος Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης για την βοήθεια και υποστήριξη νέων επαγγελματιών.    

- Σχέδιο Δράσης: Ελκυστικότερη πόλη 
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Ζητούμενο: Προσέλκυση επισκεπτών στην πόλη, αύξηση της επισκεψιμότητας, τόνωση της 

τοπικής αγοράς, οικονομική ελκυστικότητα. 

Επιμέρους Δράσεις: σχεδιασμός και εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων και πολιτικών που 

θα προσελκύουν επισκέπτες στην πόλη μας (π.χ. διαφημιστικό spot, χρηματοδότηση ταινίας 

μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ). Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων όπως ο 

αρχαιολογικός χώρος, η ιστορία της πόλης, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις (Αισχύλεια). Σε αυτά 

τα πλαίσια: έκδοση φωτογραφικού άλμπουμ, επανέκδοση της ιστορίας της Ελευσίνας, 

διασύνδεση με άλλες ιστορικές πόλεις της Ελλάδας (π.χ. Αθήνα, Δελφοί, Ολυμπία κ.α. ή με 

τις πόλεις που διασχίζει η Ιερά Οδός, Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Ασπρόπυργος και από κοινού 

εκδηλώσεις).  

Στόχος 4: Βελτίωση διοικητικής ικανότητας του δήμου. 

- Σχέδιο Δράσης: Βελτίωση της Καθημερινότητα του πολίτη ( βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ανάπτυξη νέων δομών – 

υπηρεσιών) 

Ζητούμενο: Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Δημότες.  

Επιμέρους Δράσεις: Καταγραφή από τις υπηρεσίες των προβλημάτων που έχουν 

διαπιστώσει. Διαβούλευση με την κοινωνία για την καταγραφή των δικών τους 

παρατηρήσεων. Αξιοποίηση των υπάρχοντα δομών και δυνατοτήτων που ο Δήμος διαθέτει 

(ενημέρωση των πολιτών για αυτές τις δομές και δυνατότητες). Ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού του δήμου μέσω της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης του τόσο σε θέματα 

εξυπηρέτησης κοινού, όσο και σε θέματα των αρμοδιοτήτων τους. Μελέτη των δυνατοτήτων 

που παρέχει η τεχνολογία σε θέματα εξυπηρέτησης του κοινού – σταδιακή εφαρμογή τους.  

- Σχέδιο Δράσης: Αποτελεσματικότερη δημοτική διοίκηση  

Ζητούμενο: Η μεγιστοποίηση της απόδοσης, της λειτουργίας και του έργου της Δημοτικής 

Αρχής. 

Επιμέρους Δράσεις: Ενημέρωση - εκπαίδευση των αιρετών σε θέματα λειτουργίας και 

διαδικασιών της Τοπικής αυτοδιοίκησης. Αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στην λήψη 

των αποφάσεων (π.χ. πιλοτική εφαρμογή του θεσμού του συμμετοχικού προϋπολογισμού 

στο 20%) 

- Σχέδιο Δράσης: Η εξασφάλιση έλεγχου της τήρησης των προβλεπόμενων 

διαδικασιών και της λειτουργίας των υπηρεσιών του δήμου.  
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Ζητούμενο: Ο εσωτερικός έλεγχος των τηρουμένων διαδικασιών και της λειτουργίας των 

υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και η διόρθωση των αστοχιών που παρουσιάζονται. 

Επιμέρους Δράσεις: Δημιουργία τμήματος εσωτερικού έλεγχου στον Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του Δήμου 

 

2.2 ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 

Σε συνέχεια του εντοπισμού των κρίσιμων ζητημάτων ανάπτυξης και εσωτερικού 

περιβάλλοντος του Δήμου στις προηγούμενες θεματικές ενότητες, στο παρόν στάδιο οι 

αναπτυξιακές προτεραιότητες/στόχοι ομαδοποιούνται σε Μέτρα και τα Μέτρα 

ομαδοποιούνται σε ευρύτερες προτεραιότητες – Άξονες.  

Στη συνέχεια αναφέρονται και οι ενδεικτικές δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν στο 

πλαίσιο της συγκεκριμένης στρατηγικής από τον Δήμο. 

 
ΣΧΗΜΑ: ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

Οι Άξονες και τα Μέτρα του Προγράμματος είναι τα ακόλουθα: 

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής 

Μέτρο 1.1: Πολεοδομικός σχεδιασμός, οργάνωση και αναβάθμιση του χώρου 

Μέτρο 1.2: Εναλλακτικές μορφές μετακίνησης, δημοτική συγκοινωνία, ρυθμίσεις 
κυκλοφορίας και στάθμευσης 

Όραμα 

Άξονες 

Μέτρα 

Δράσεις 
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Μέτρο 1.3: Δημιουργία - βελτίωση βασικών Υποδομών 

Μέτρο 1.4: Συλλογή και ανακύκλωση των απορριμμάτων 

Μέτρο 1.5: Διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, Ενεργειακός 
προγραμματισμός 

ΑΞΟΝΑΣ 2: Κοινωνική αλληλεγγύη, πολιτισμός, παιδεία και αθλητισμός  

Μέτρο 2.1: Ενίσχυση και δημιουργία νέων δομών κοινωνικής στήριξης και υγείας 

Μέτρο 2.2: Ενίσχυση της ισότητας και δράσεις εθελοντισμού 

Μέτρο 2.3: Υποστήριξη δράσεων ανάδειξης του ιστορικού -πολιτιστικού αποθέματος 

Μέτρο 2.4: Ενίσχυση εκπαιδευτικών υποδομών  

Μέτρο 2.5: Αθλητικές υποδομές και διεύρυνση της συμμετοχής των πολιτών  

ΑΞΟΝΑΣ 3: Ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και της απασχόλησης 

Μέτρο 3.1: Ενίσχυση Απασχόλησης και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 

Μέτρο 3.2: Τοπική επιχειρηματικότητα και ενίσχυση του επενδυτικού περιβάλλοντος  

Μέτρο 3.3:  Προώθησης της τοπικής αγοράς  

Μέτρο 3.4: Προώθηση του τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών του 

Μέτρο 3.5: Αξιοποίησης της κοινωνικής οικονομίας με έμφαση στην απασχόληση 

ΑΞΟΝΑΣ 4: Εκσυγχρονισμός του δήμου και βελτίωση υπηρεσιών για τον δημότη 

Μέτρο 4.1: Οργάνωση Προσωπικού - Υλικοτεχνική Υποδομή 

Μέτρο 4.2: Βελτίωση παροχής υπηρεσιών προς τους δημότες  

Μέτρο 4.3: Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων  

Μέτρο 4.4: Οικονομική Αναδιοργάνωση – Δημοτική Περιουσία   

Μέτρο 4.5: Δράσεις πολιτικής προστασίας  

 

 

Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικές δράσεις κατανεμημένες στους Άξονες και τα Μέτρα 

του Στρατηγικού Σχεδίου: 

 

ΑΞΟΝΑΣ 1 Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της 

ποιότητας ζωής 

ΜΕΤΡΟ 1.1: Πολεοδομικός σχεδιασμός, οργάνωση και αναβάθμιση του 

χώρου 

• ενοποίηση και ανάδειξη της αρχαίας διαδρομής Ιεράς Οδού και σύνδεση με τον 

αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας 

• αγορά οικοπέδων για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων 

• σταδιακή ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, σημειακές παρεμβάσεις σε 

γειτονιές του Δήμου 

• βελτίωση των παιδικών χαρών για την ασφάλεια των παιδιών 

• προέκταση της οδού Κανελλοπούλου δια μέσου της βιοτεχνικής περιοχής στο 
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Καλυμπάκι, ώστε τα φορτηγά του λιμανιού να μη διέρχονται από την Ωκεανίδων  

• διαμόρφωση στη Μαγούλα των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου, Θριασίου, Λεωνίδα 

Στάμου και 25ης Μαρτίου (είσοδοι πόλης) 

• ανάπλαση και ανάδειξη του παραδοσιακού οικισμού της Μαγούλας 

• προώθηση ενεργειών ως προς τα δεσμευμένα οικόπεδα 

• καταγραφή του πρασίνου της πόλης (αξιοποίηση νέων τεχνολογιών π.χ. GIS 

• εκπόνηση μελέτης για στοχευμένες φυτεύσεις 

• προώθηση της ιδέας υιοθεσίας πάρκων από συλλόγους της πόλης και Σχολεία 

• πρόγραμμα μετατροπής εγκαταλειμμένων οικοπέδων σε χώρους πρασίνου 

• άξιοποίηση των αύλειων χώρων Σχολείων για αύξηση του αστικού πρασίνου 

• προσφορά φυτών και δενδρυλλίων σε κατοίκους του Δήμου για την φύτευση τους 

σε αυλές και κήπους. 

• σύνταξη κανονισμού πρασίνου 

• πρόγραμμα συντήρησης χώρων πρασίνου και δράσεις αντιμετώπισης 

προβλημάτων πρασίνου π.χ. φοίνικες  

ΜΕΤΡΟ 1.2: Εναλλακτικές μορφές μετακίνησης, δημοτική συγκοινωνία, 

ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης 

• ολοκλήρωση των κυκλοφοριακών μελετών 

• δημιουργία νέων οργανωμένων χώρων στάθμευσης έξω από το ιστορικό κέντρο 

της πόλης 

• σταδιακή ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων και διάθεση δωρεάν ποδηλάτων 

στους μαθητές 

• δημιουργία ειδικών εσοχών για τη τροφοδοσία και τη στάθμευση ταξί και 

οχημάτων ΑΜΕΑ 

• κατασκευή ανισόπεδων κόμβων και διαβάσεων πεζών που θα διευκολύνουν την 

κυκλοφορία και θα εγγυώνται την ασφάλεια των δημοτών 

• διεκδίκηση του παραλιακού μετώπου και αξιοποίησή του 

• τοποθέτηση συσκευών που βρίσκονται κάτω από την άσφαλτο δίνουν 

πληροφορίες σε φωτεινές επιγραφές που κατευθύνουν τους οδηγούς προς 

ελεύθερες (δωρεάν) θέσεις στάθμευσης – Σχέδιο δράσης «Έξυπνη πόλη» 

• παρακολούθηση της κυκλοφορίας με αισθητήρες στις εισόδους της πόλης που 

μετρούν την ένταση της κυκλοφορίας στις βασικές αρτηρίες, την ταχύτητα των 

οχημάτων κλπ και ενημερώνουν τους οδηγούς - Σχέδιο δράσης «Έξυπνη πόλη» 

ΜΕΤΡΟ 1.3: Δημιουργία - βελτίωση βασικών Υποδομών 
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• βελτίωση και επέκταση δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Ελευσίνας 

• βελτίωση και επέκταση δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Μαγούλας 

• βελτίωση και επέκταση του δικτύου ύδρευσης 

• βελτιώσεις και συμπληρώσεις του οδικού δικτύου 

• επέκταση του ευρυζωνικού δικτύου με δωρεάν πρόσβαση στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ σε όλη 

την Ελευσίνα και την Μαγούλα, ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι χρήστες 

ΜΕΤΡΟ 1.4: Συλλογή και ανακύκλωση των απορριμμάτων 

• αναβάθμιση της λειτουργίας του Κέντρου Διαλογής Ανακύκλωσης Υλικών και  

μετατροπή του σε Πράσινο Σημείο 

• προβολή του Κ.Δ.Α.Υ. και επικοινωνία στους πολίτες για το πώς μπορούν να το 

αξιοποιήσουν 

• συνεργασία με το ΤΙΤΑΝ για μεγαλύτερης διάρκειας παραχώρηση του χώρου 

• διάδοση της οικιακής κομποστοποίησης, που θα οδηγήσει στη μείωση των 

αποβλήτων των νοικοκυριών 

• εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων, η οποία θα συμβάλει στην αισθητική 

και αρχιτεκτονική αναβάθμιση κεντρικών και επίκαιρων σημείων της Ελευσίνας και 

της Μαγούλας. 

• λιπασματοποίηση των αστικών αποβλήτων (εξοικονόμηση 500 χιλιάδων ευρώ το 

χρόνο) 

• εκσυγχρονισμός του κανονισμού καθαριότητας 

• σταδιακός εκσυγχρονισμός των μηχανικών μέσων που χρησιμοποιούνται στην 

καθαριότητα 

ΜΕΤΡΟ 1.5: Διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 

Ενεργειακός προγραμματισμός 

• εντατικοποίηση των δενδροφυτεύσεων και δημιουργία χώρων πρασίνου, σε 

συνεργασία με αρμόδιους φορείς (Δασαρχείο, Υπουργείο Περιβάλλοντος κλπ) 

• εφαρμογή στη Μαγούλα της μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου για το αστικό 

και το περιαστικό πράσινο, αλλά και τις επιχειρήσεις 

• απόκτηση δεύτερου σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, για τον 

πληρέστερο έλεγχο των ρύπων 

• μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια 

• κατασκευή Πράσινων Δωμάτων που θα οδηγήσουν στη μείωση της ενεργειακής 

κατανάλωσης 
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• εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, προκειμένου να υπάρξει όχι μόνο 

οικονομικό αλλά και περιβαλλοντικό όφελος, με δεδομένο ότι η συμβατική 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι ρυπογόνα 

• εγκατάσταση φωτιστικών και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και 

βελτιωμένης φωτεινότητας για τον δημοτικό οδοφωτισμό –Σχέδιο δράσης 

«Έξυπνη Πόλη" 

• εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης ρύθμισης ποτίσματος για εξοικονόμηση 

νερού – Σχέδιο δράσης «Έξυπνη πόλη» 

• τοποθέτηση αισθητήρων στις κολόνες φωτισμού που μετρούν το διοξείδιο του 

άνθρακα, τη θερμοκρασία, το θόρυβο, την κίνηση και σε πραγματικό χρόνο 

ενημερώνουν τους δημότες - Σχέδιο δράσης «Έξυπνη πόλη» 

• τοποθέτηση αισθητήρων στους κάδους απορριμμάτων που δείχνουν ποιοι κάδοι 

πρέπει να αδειάσουν, περιορίζοντας τις διαδρομές των απορριμματοφόρων - 

Σχέδιο δράσης «Έξυπνη πόλη» 

• δημιουργία δικτύου τηλεθέρμανσης σε συνεργασία με βιομηχανίες της περιοχής 

ΑΞΟΝΑΣ 2 Κοινωνική αλληλεγγύη, πολιτισμός, παιδεία και 

αθλητισμός 

ΜΕΤΡΟ 2.1: Ενίσχυση και δημιουργία νέων δομών κοινωνικής στήριξης 

και υγείας 

• κοινωνική έρευνα με δυναμικό χαρακτήρα για την καταγραφή και αξιολόγηση των 

αναγκών δημοτών 

• νέος βιοκλιματικός βρεφονηπιακός σταθμός στο Αεροδρόμιο 

• επέκταση της χορήγησης δωρεάν γάλακτος σε μαθητές Δημοτικών 

• παροχή δημοτικών συσσιτίων 

• υποστήριξη και η διαρκής βελτίωση δομών όπως η Ιματιοθήκη, ο Δημοτικός 

Λαχανόκηπος, το Υπνωτήριο Αστέγων  

• υλοποίηση δράσεων αντιμετώπισης του ρατσισμού 

• σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής 

ΜΕΤΡΟ 2.2: Ενίσχυση της ισότητας και δράσεις εθελοντισμού 

• δημιουργία δικτύου εθελοντικών ομάδων και συντονισμός της δράσης τους 

• αναβάθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

(διεύρυνση των κριτηρίων ώστε περισσότερες οικογένειες και συμπολίτες μας να 

δέχονται τρόφιμα)  
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• επέκταση της δράσης του δημοτικού φροντιστηρίου ώστε να καλύπτει όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης 

• λειτουργία δημοτικής τράπεζας αίματος 

• ενίσχυση του Γραφείου Ισότητας του Δήμου 

• ίδρυση Κέντρου για κακοποιημένες γυναίκες 

ΜΕΤΡΟ 2.3: Υποστήριξη δράσεων ανάδειξης του ιστορικού -πολιτιστικού 

αποθέματος 

• διεκδίκηση της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης» 

• σύνταξη ολοκληρωμένου σχεδίου – μελέτης για την αξιοποίηση του ελαιουργείου 

και της ελαιουργικής- αναζήτηση χρηματοδότησης 

• περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμού των Αισχυλείων  

• λειτουργία της Παιδικής Βιβλιοθήκης στο παλιό κτίριο του ΟΣΕ, ένα έργο που θα 

συνδέσει το παρελθόν της πόλης με το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας 

• δημιουργία πολιτιστικού πολυχώρου στις αποθήκες της Ελαιουργικής, σαν 

αποτέλεσμα της διαρκούς συνεργασίας με τους πολιτιστικούς και αθλητικούς 

συλλόγους  

• οργάνωση του 2ου Παγκόσμιου συνεδρίου προβολής του Αρχαιολογικού χώρου, 

με σκοπό τη προστασία και την ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου 

• ψηφιοποίηση του ΠΑΚΠΠΑ (πρώην Πολιτιστικού Οργανισμού) που θα κάνει 

δυνατή τη πρόσβαση μέσω διαδικτύου των δημοτών στο ιστορικό και 

φωτογραφικό αρχείο του νομικού προσώπου, στη συλλογή πινάκων ζωγραφικής 

που διαθέτει, στο ηχητικό υλικό που φυλάσσεται στο Αρχείο του, στο Αρχείο του 

Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και σε ιδιωτικές συλλογές δωρητών (π.χ. 

φωτογραφικό αρχείο Βαγγέλη Τσάκου) 

• μελέτη και ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης της 

Μαγούλας, μέσα από τη συγκέντρωση και καταγραφή του μουσειακού και 

αρχειακού υλικού που βρίσκεται διάσπαρτο 

• δημιουργία Μουσείου Σύγχρονης Ιστορίας της πόλης με την επωνυμία «Γιώργος 

Αμπατζόγλου» 

ΜΕΤΡΟ 2.4:  Ενίσχυση εκπαιδευτικών υποδομών 

• βελτίωση των αθλητικών υποδομών των σχολείων 

• ενίσχυση των εργαστηριακών υποδομών των σχολικών μονάδων  

• ίδρυση βιβλιοθήκης στη Μαγούλα 

• ίδρυση μουσικού σχολείου 
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• κατασκευή νέου δημοτικού σχολείου στη Μαγούλα 

• κατασκευή νέου νηπιαγωγείου στην Άνω Ελευσίνα 

ΜΕΤΡΟ 2.5: Αθλητικές υποδομές και διεύρυνση της συμμετοχής των 

πολιτών 

• βελτίωση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων 

• κατασκευή διαδημοτικού αθλητικού κέντρου στη Μαγούλα  

• σχεδιασμός και υλοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων και προγραμμάτων μαζικού 

αθλητισμού σε συνεργασία με τους αθλητικούς συλλόγους της πόλης 

• αξιοποίηση προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 

ΑΞΟΝΑΣ 3 Ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και της απασχόλησης 

ΜΕΤΡΟ 3.1: Ενίσχυση Απασχόλησης και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 

• Ενίσχυση του Γραφείο Εργασιακής Μέριμνας για την Προώθηση στην Απασχόληση 

 

ΜΕΤΡΟ 3.2: Τοπική επιχειρηματικότητα και ενίσχυση του επενδυτικού 

περιβάλλοντος 

• διαβούλευση με τους εμπορικούς - βιοτεχνικούς συλλόγους και τους εμπόρους της 

περιοχής για την υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης του επενδυτικού περιβάλλοντος 

• προώθηση της δημιουργίας start – ups επιχειρήσεων (ενημερωτικές εκδηλώσεις, 

υλικοτεχνική βοήθεια σε νέους που θέλουν να δημιουργήσουν τέτοιες 

επιχειρήσεις) 

• εμπλοκή των καταστημάτων της πόλης σε εκδηλώσεις του Δήμου (π.χ. 

χριστουγεννιάτικο χωριό, Αισχύλεια με εκπτωτικά προγράμματα, προσφορές κλπ) 

• στελέχωση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για την βοήθεια και 

υποστήριξη νέων επαγγελματιών 

• αξιοποίηση των δράσεων προσέλκυσης επισκεπτών για τόνωση της τοπικής 

αγοράς 
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ΜΕΤΡΟ 3.3: Προώθησης της τοπικής αγοράς 

• διαφήμιση και προβολή της τοπικής αγοράς στους δημότες και στους όμορους 

Δήμους 

• αξιοποίηση των δράσεων προσέλκυσης επισκεπτών για τόνωση της τοπικής 

αγοράς 

ΜΕΤΡΟ 3.4: Προώθηση του τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών του 

• σχεδιασμός και εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων και πολιτικών που θα 

προσελκύουν επισκέπτες στην πόλη μας (π.χ. διαφημιστικό spot, χρηματοδότηση 

ταινίας μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ) 

• αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων όπως ο αρχαιολογικός χώρος, η ιστορία 

της πόλης, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις (Αισχύλεια). 

• έκδοση φωτογραφικού άλμπουμ 

• επανέκδοση της ιστορίας της Ελευσίνας 

• διασύνδεση με άλλες ιστορικές πόλεις της Ελλάδας (π.χ. Αθήνα, Δελφοί, Ολυμπία 

κ.α. ή με τις πόλεις που διασχίζει η Ιερά Οδός, Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Ασπρόπυργος και 

από κοινού εκδηλώσεις). 

ΜΕΤΡΟ 3.5: Αξιοποίησης της κοινωνικής οικονομίας με έμφαση στην 

απασχόληση 

• προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας με υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης 

• στήριξη των Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 

ΑΞΟΝΑΣ 4  Εκσυγχρονισμός του δήμου και βελτίωση 

υπηρεσιών για τον δημότη 

ΜΕΤΡΟ 4.1: Οργάνωση Προσωπικού - Υλικοτεχνική Υποδομή 

• αλλαγή του ΟΕΥ για καλλίτερη οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου 

• βελτίωση εργασιακού περιβάλλοντος στις υπηρεσίες του Δήμου 

• αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται για την στελέχωση του Δήμου με 
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μόνιμο προσωπικό 

• αναβάθμιση υλικοτεχνικής υποδομής 

• εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου τόσο σε 

θέματα εξυπηρέτησης κοινού, όσο και σε θέματα των αρμοδιοτήτων τους 

• εσωτερικός έλεγχος των τηρουμένων διαδικασιών και της λειτουργίας των 

υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και η διόρθωση των αστοχιών που παρουσιάζονται 

ΜΕΤΡΟ 4.2: Βελτίωση παροχής υπηρεσιών προς τους δημότες 

• καταγραφή από τις υπηρεσίες των προβλημάτων που έχουν διαπιστώσει στην 

εξυπηρέτηση των πολιτών 

• διαβούλευση με την κοινωνία για την καταγραφή των δικών τους παρατηρήσεων 

• χρήση νέων μέσων επικοινωνίας με το δημότη 

• ενημέρωση των δημοτών για τις διαθέσιμες δομές και υπηρεσίες του Δήμου 

• δημιουργία ΚΕΠ-Υγείας 

ΜΕΤΡΟ 4.3: Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων 

• αξιοποίηση όλων των εφαρμογών και δυνατοτήτων που παρέχει το εγκατεστημένο 

σύστημα GIS 

• ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλα τα δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους 

χώρους 

• πλήρη αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων του ΣΥΖΕΥΞΗΣ 

ΜΕΤΡΟ 4.4:  

Οικονομική Αναδιοργάνωση – Δημοτική Περιουσία   

• εκπόνηση τεχνικοοικονομικής μελέτης για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας 

του Δήμου 

• σχέδιο απόκτησης χαρακτηρισμένων χώρων και αξιοποίησή τους 

ΜΕΤΡΟ 4.5: Δράσεις πολιτικής προστασίας 
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• αντιπλημμυρική προστασία της Ελευσίνας 

• αντιπλημμυρική προστασία της Μαγούλας 
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