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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
•
•

Π ληθυσμιακά, οικονομικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά του Δήμου Π αγγαίου.
Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης.

Α-1. Μεθοδολογία Εργασίας για τη σύνταξη του παρόντος Επιχειρησιακού Σχεδίου και Νομοθεσία επι της οποίας
στηρίζεται η δομή και η διάρθρωσή του.
Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υποχρεωμένοι με το ξεκίνημα κάθε νέας
Δημαρχιακής θητείας να συντάσσουν τα επιχειρησιακά τους σχέδια. Με τα σχέδια αυτά στην ουσία
προσδιορίζεται εκ των προτέρων τόσο η Στρατηγική Ανάπτυξης του συνολικού Δημοτικού έργου κατά
την επόμενη τετραετία (ο χρονικός αυτός ορίζοντας προσδιορίζεται πλέον σε πέντε χρόνια μετά την
εφαρμογή του Ν.3852/2010), όσο και οι επί μέρους σχεδιασμοί με βάση τους οποίους οι παράμετροι
αυτής της Στρατηγικής Ανάπτυξης θα επιμεριστούν σε συγκεκριμένες ενέργειες και πράξεις και τελικά θα
υλοποιηθούν.
Για τη Δημοτική περίοδο που διανύουμε ο χρονικός ορίζοντας εργασίας μας είναι στην ουσία
τριετής (2011 – 2014), όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 9 της 5694/11-3-2011 Υπουργικής Απόφασης
(ΦΕΚ 382/11-3-2011). Κι αυτό γιατί οι επόμενες δημοτικές εκλογές θα λάβουν χώρα το καλοκαίρι του
2014 μαζί με τις Ευρωεκλογές. Η υφιστάμενη νομοθεσία η οποία προσδιορίζει το περιεχόμενο, καθώς και
τη μέθοδο σύνταξης ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου ΟΤΑ αποτελείται από την υπ’αρίθμ. 18183/13-4-2007
(ΦΕΚ 534/13-4-2007) Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την 5694/11-3-2011 όμοιά
της (ΦΕΚ 382/11-3-2011).
Ταυτόχρονα, με το υπ’αρίθμ. 185/12-9-2007 Π.Δ καθορίζονται επακριβώς τα όργανα με τα
οποία το Επιχειρησιακό Σχέδιο θα εκπονηθεί καθώς και η μεθοδολογία και οι ενέργειες που πρέπει
ν’ακολουθηθούν μέχρι την τελική ολοκλήρωσή του.
Έτσι σύμφωνα με την παρ.1 και 2 του άρθρου 1 του ως άνω Π.Δ/ τος, πρέπει με Απόφαση
Δημάρχου να συγκροτηθεί διεπιστημονική ομάδα έργου στην οποία πρέπει να περιλαμβάνεται
«…τουλάχιστον ένας Αντιδήμαρχος και υπάλληλοι των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών
Προσώπων του, προερχόμενοι κατά προτίμηση από την Οικονομική Διεύθυνση, την Τεχνική Υπηρεσία
καθώς και την Υπηρεσία Προγραμματισμού, όπου αυτές υφίστανται. Ο αριθμός των μελών δεν θα πρέπει
να υπερβαίνει τα έξι (6)».
Με την υπ’αρίθμ. Πρωτ. 31405/19-07-2011 Απόφαση 537 του Δημάρχου Παγγαίου
καθορίζεται η ως άνω διεπιστημονική ομάδα έργου η οποία αποτελείται από τους:
i.
ii.

iii.
iv.

Ματσάγκο Σταμάτιο του Στυλιανού,Αντιδήμαρχο, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Κετικίδη
Χαράλαμπο του Σάββα, Αντιδήμαρχο.
Ζαχοπούλου Βσιλική του Κωνσταντίνου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικών (Οικονομολόγων), με
αναπληρωτή τον Στυλιανού Νικόλαο του Δημητρίου, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικών (Οικονομολόγος).
Μαρμίδη Στέργιο του Κωνσταντίνου , Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου
Παγγαίου με αναπληρωτή την Τουνουσίδου Ιωάννα του Κυριάκου .
Τσιρικτσή Κωνσταντίνο του Γεωργίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικών (Οικονομολόγων ), με
αναπληρωτή τον Ανδρέογλου Μιχάλη, υπάλληλο.
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Βαρύτη Κωνσταντίνο του Χριστοδούλου , ειδικό συνεργάτη Δημάρχου, με αναπληρωτή τον Βρύζα Ιωάνη
του Γεωργίου.
Κεχαγιά Στέργιο του Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλο της μεοψηφίας , με αναπληρωτή την
Καραγιαννίδου Ελευθερία του Νικολάου, Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας.
Έργο της Δ.Ο.Ε. είναι η σύνταξη σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Παγγαίου,
σε δύο (2) επιμέρους διακριτές φάσεις, ως εξής:

A΄ Φάση: Σύνταξη σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού Δήμου Π αγγαίου
Αρχικά η Δ.Ο.Ε. καθορίζει τη δομή και το αναγκαίο περιεχόμενο για τον προσδιορισμό και τη
διατύπωση του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου, που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον περιγραφικά και
αξιολογικά στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου Παγγαίου καθώς και των
δημοτικών δομών, υποδομών και υπηρεσιών του.
Η περιγραφή, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα αφορά στα βασικά γεωγραφικά, πληθυσμιακά,
κοινωνικά, οικονομικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του Δήμου
Παγγαίου και τις σχετικές αλληλεξαρτήσεις αυτού με τους γειτονικούς ΟΤΑ και την ευρύτερη περιοχή σε
επίπεδο Νομού και Περιφέρειας, καθώς και τα βασικά οργανωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του
Δήμου Παγγαίου.
Για την αποτύπωση και περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης η Δ.Ο.Ε. χρησιμοποιεί
διαθέσιμα στοιχεία και υπάρχουσες μελέτες των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και κάθε άλλη αξιόπιστη
πηγή άλλων φορέων και υπηρεσιών, δυνάμενη να συμβάλλει στη πληρέστερη και ακριβέστερη αποτύπωση
της υφιστάμενης κατάστασης, όπως στατιστικά δεδομένα, πρωτογενή στοιχεία και πληροφορίες, κλπ.
Εάν κρίνει σκόπιμο, η Δ.Ο.Ε. μπορεί, επιπροσθέτως, να χρησιμοποιήσει ειδικά ερωτηματολόγια
και να ζητήσει προφορικά τις απόψεις και γραπτά τις εισηγήσεις και προτάσεις εκπροσώπων των δημοτικών
οργάνων της διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου, καθώς και των τοπικών
φορέων,
των
πολιτών
των
ειδικών
επιστημόνων
κλπ.
Ακολούθως, η Δ.Ο.Ε. αφού συλλέξει, καταγράψει και συνεκτιμήσει όλες τις συνιστώσες της υφιστάμενης
κατάστασης, προβαίνει στη διατύπωση:


των κρίσιμων ζητημάτων ανάπτυξης τα οποία είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν από το Δήμο
Παγγαίου κατά την επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο (2011 - 2014), ιεραρχημένα,



των μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων του Δήμου Παγγαίου ως προς τα παραπάνω κρίσιμα
ζητήματα, τις ανάγκες των πολιτών και την εκτιμώμενη ζήτηση για την παροχή δημοτικών
υπηρεσιών,




των δυνατοτήτων και των υφιστάμενων αδυναμιών του Δήμου,
των ευκαιριών και των περιορισμών που παρουσιάζονται ή/ και επενεργούν στο Δήμο από
εξωγενείς παράγοντες (όπως θεσμικό πλαίσιο, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, χρηματοδοτήσεις).

Στη συνέχεια, η Δ.Ο.Ε. συγκεκριμενοποιεί τη στρατηγική του Δήμου και τις αναπτυξιακές του
προτεραιότητες, μέσω:
•

της διατύπωσης του αναπτυξιακού οράματος για τη περιοχή του Δήμου
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του προσδιορισμού των αναπτυξιακών του προτεραιοτήτων, σύμφωνα με τις οποίες θα διαρθρωθεί
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές
προτεραιότητες.

Συντασσομένου του συνόλου των παραπάνω περιγραφικών και αξιολογικών στοιχείων προκύπτει το
σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Παγγαίου, το οποίο η Δ.Ο.Ε. υποβάλλει στο Δήμαρχο.
Β΄ Φάση: Σύνταξη σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου
Η Δ.Ο.Ε., λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο κείμενο
στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Παγγαίου, μετά και την περαίωση των (περιγραφομένων στις παρ. 3,4
και 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 186/2007) σταδίων και διαδικασιών διαβούλευσης που έχουν στο μεταξύ
ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό της διοίκησης του Δήμου, προβαίνει στην επεξεργασία και
σύνθεση των προτάσεων των δημοτικών υπηρεσιών, των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων των
νομικών προσώπων του Δήμου, περιλαμβανομένων και των προτάσεων που προέκυψαν από τις διαδικασίες
δημόσιας διαβούλευσης με τους πολίτες, τους τοπικούς φορείς και τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης,
και συντάσσει, σε τελική διατύπωση, το σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Παγγαίου το
οποίο και υποβάλλει και στον Δήμαρχο.
.
Το περιεχόμενο και η δομή του σχεδίου πρέπει να είναι σύμφωνο και να περιλαμβάνει κατ’
ελάχιστον τις ενότητες και κεφάλαια που αναφέρονται στα άρθρα 1-8 της αριθ. 18183/02-04-2007
Υπουργικής Απόφασης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού» (ΦΕΚ Β΄ 534).
Αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση, την υλοποίηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος του Δήμου , ορίζεται το Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης. Η
Δ.Ο.Ε. θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση.
Η πρώτη συνεδρίαση της διεπιστημονικής ομάδας έργου έλαβε χώρα την Τρίτη 19 Ιουλίου 2011 και τα
θέματα που συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν ήταν:
i.

Διασαφήνιση των ενεργειών, χρονικός προγραμματισμός και οριστικοποίηση του προγράμματος
υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου (με άλλα λόγια τι πρέπει να γίνει, πότε, από ποιόν και με
ποια τελικά παραδοτέα), έως την 30η Σεπτεμβρίου 2011 ημερομηνία που καθορίζεται στο άρθρο 9
της ΥΑ 5694/11-32011 ως η τελική προθεσμία ολοκλήρωσης των Επιχειρησιακών Σχεδίων των
ΟΤΑ για την περίοδο 2011-2014.

ii.

Συζήτηση επί του σχεδίου ερωτηματολογίου που θα διανεμηθεί προς όλες ανεξαιρέτως τις υπηρεσίες
και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου και το οποίο ως ενέργεια προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου
2 του Π.Δ 185/12-9-2007 και σηματοδοτεί στην ουσία την έναρξη της συνολικής διαδικασίας.
Στόχος από την ενέργεια αυτή είναι η λεπτομερής καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης
κατάστασης, η οποία θα ληφθεί σοβαρά υπ’όψιν στη σύνταξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου στο
σύνολό του.
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ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠ ΟΙΗ ΣΗ Σ ΕΠ ΙΧΕΙΡΗ ΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
Ορισμός Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου από το Δήμο
Παγγαίου
1η Συνεδρίαση Διεπιστημονικής Ομάδας του Έργου
Έγκριση Ερωτηματολογίου προς τις υπηρεσίες και τα Νομικά
Πρόσωπα
Αποστολή Ερωτηματολογίου προς Υπηρεσίες, Διευθύνσεις,
Τμήματα κ.λπ.
Ανάρτηση Ερωτηματολογίου στο Internet για δημόσια
διαβούλευση τριών εβδομάδων
Εβδομάδα διαβούλευσης των υπηρεσιών και αναμονής των
απαντήσεων τους
Παραλαβή των απαντήσεων από όλες τις Υπηρεσίες,
Διευθύνσεις, Τμήματα κ.λπ.
Επεξεργασία ερωτηματολογίων προς σύνταξη κειμένου
στρατηγικού σχεδιασμού
Διαβούλευση με την Διαπαραταξιακή επιτροπή επί της Αρχής
Ολοκλήρωση κειμένου και παράδοση του στο Δήμαρχο
Παγγαίου
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση του Στρατηγικού
Σχεδιασμού
Ανάρτηση του Σχεδίου στο Internet για δημόσια διαβούλευση
Κοινοποίηση κειμένου προς Υπηρεσίες και Νομικά για
προσαρμογή τους
Αναμονή διαδικασίας εισηγήσεων των υπηρεσιών και δημόσιας
διαβούλευσης
Παραλαβή εισηγήσεων, διαρκείς συνεδριάσεις, διεπιστημονικής,
σύνθεση Επ. Σχεδίου
Συγγραφή του Επιχειρησιακού Σχεδίου σε ενιαίο κείμενο
Υποβολή του Επιχειρησιακού σχεδίου στο Δήμαρχο Παγγαίου,
τελικές διαβουλεύσεις
Έγκριση Επιχειρησιακού σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο
Υποβολή Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου στην Αυτοτελή
Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ προς έγκριση

ΙΟΥΛΙΟΣ


ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
1.1

Τοποθεσία - Χάρτες περιοχής

Ο Δήμος Παγγαίου είναι δήμος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που
συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων
Παγγαίου, Ελευθερών, Ορφανού, Πιερέων και Ελευθερούπολης.
Η έκταση του Δήμου είναι 698,01 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 33.683 κάτοικοι σύμφωνα με την
απογραφή του 2001και 31.920 σύμφωνα μα τα προσωρινά αποτελέσματα της απογραφής του 2011. Έδρα
του δήμου είναι η Ελευθερούπολη. Κατέχει το κεντρικότερο και το πλέον δασωμένο τμήμα του γνωστού
χρυσοφόρου κατά την αρχαιότητα Παγγαίου όρους, από όπου πήρε και το όνομά του.

Εικόνα 1: Χάρτης Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και Δ. Παγγαίου.

1.2

ΤΟ ΟΡΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ).

Η περιοχή είναι χτισμένη στους πρόποδες του όρους Παγγαίου και επίσης Βόρεια και
Βορειοδυτικά της απλώνονται τα περίφημα τενάγη των Φιλίππων, που προήλθαν από την αποξήρανση των
παλαιών ελών. Το Πολύδωρον Όρος Παγγαίο αποτελεί από τα βάθη των αιώνων το σημείο αναφοράς μιας
πλουτοφόρας και μεσοποτάμιας χώρας μεταξύ των ποταμών Στρυμόνα και Νέστου. Ένα βουνό κατά τη
μυθολογία και αρχαιότητα γεμάτο χρυσάφι.
Το Παγγαίο υπήρξε καθοριστικός παράγοντας της ανάπτυξης της περιοχής ανά τους αιώνες και
ιστορικά συνδέεται με τους θρύλους και τις λατρείες του Ορφέα και του Διονύσου, αλλά και τα "Χρυσά και
αργυρά μεταλλεία" της περιοχής του. Έτσι φυσικό ήταν να γοητεύσει τους ντόπιους και να προσελκύσει
τους υπόλοιπους Έλληνες από την αρχαιότητα.
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Η αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή εντόπισε ζωή στους πρόποδες του Παγγαίου από την
περίοδο των νεολιθικών χρόνων, όπου η βασικότερη ασχολία τους ήταν η γεωργία και η κτηνοτροφία.
Τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας στις υψηλότερες ζώνες του ορεινού όγκου του Παγγαίου,
εμφανίζεται από τις πρώιμες φάσεις της εποχής του χαλκού (4.000 - 1.800 π.χ.), όχι μόνο σε σπήλαια αλλά
και σε ανοικτούς οικισμούς.

Εικόνα 2: Ενδεικτικές βραχογραφίες της περιοχής.

Ειδικότερα σ' αυτήν την περιοχή και ιδιαίτερα στο νοτιοδυτικό τμήμα όπου εντάσσεται
χωροταξικά η Φωλιά τα παραγόμενα προϊόντα που επικρατούν είναι τα προϊόντα αμπέλου δηλαδή
σταφύλια και κρασί. Οι ιστορικές αναφορές για αυτά τα προϊόντα αναφέρονται στην θεογονία του Ησιόδου
καθώς και στις παραδόσεις του Ηροδότου ο οποίος μνημονεύει ότι ο Κάδμος - κατά την μυθολογία
Εθνάρχης των Θηβαίων οι οποίοι την εποχή του Ομήρου λεγόταν Καδμείοι - στηρίχθηκε στον πλούτο
του Παγγαίου για να ιδρύσει την Αρχαία Θήβα: «... Αλλά ο Κάδμος και οι Βύβλιοι συνοδοί του, έφεραν
ακόμη στην περιοχή του Παγγαίου και την καλλιέργεια της αμπέλου, μια εξαιρετική ποικιλία από την
Βύβλο, την ονομασθείσα Βυβλίνη, ο δε οίνος αυτής λεγόταν Βύβλινος οίνος, πολύ ονομαστός
αναφερόμενος και από τον Αθήναιον. Παράγονταν επίσης εδώ και επιτραπέζια σταφύλια, εκλεκτά σε
μέγεθος και ποιότητα...».
Ο Κάδμος κατά την μυθολογική παράδοση παντρεύτηκε και επανέφερε στην Θήβα την κόρη του
Άρη κα της Αφροδίτης Αρμονία με την οποία και απέκτησε πέντε παιδιά, Τον Πολύδωρο (εκ του οποίου
ονομάστηκε το Παγγαίο και Πολύδωρο) την Ινώ , την Σεμέλη, την Αγαύη και την Αντινόη. (Ο δε του
Κάδμου Πλούτος εγένετο εκ του Χρυσού του Παγγαίου).
Αντίστοιχα, οι βραχογραφίες στη Φωλέα (Δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Ελευθερών)
παρουσιάζουν τομείς της ζωής της εποχής εκείνης. Ωστόσο η κύρια ζώνη κατοίκησης παρέμεινε στους
πρόποδες του Παγγαίου, από την πρώιμη εποχή του χαλκού, μέχρι την πρώιμη εποχή του σιδήρου.
Ωστόσο η κύρια ζώνη κατοίκησης παρέμεινε στους πρόποδες του Παγγαίου, από την πρώιμη εποχή του
χαλκού, μέχρι την πρώιμη εποχή του σιδήρου. Οι πρώτες επαφές των κατοίκων του Παγγαίου με τον
νοτιοελλαδικό χώρο χρονολογούνται κατά τα τέλη της Ύστερης εποχής του χαλκού (1.600 - 1.050 π.χ.).
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Τα μυκηναϊκά αγγεία του 13ου και 12ου π.χ. αιώνα που ανακαλύφθηκαν στην ευρύτερη περιοχή
του Παγγαίου υποδηλώνουν τις συναλλαγές που είχαν τα μυκηναϊκά καράβια με τους κατοίκους του
Παγγαίου Όρους και πιθανολογούνται συναλλαγές των πραματειών τους με το χρυσάφι του Παγγαίου.
Κατά τον 7° αιώνα π.χ., πιθανολογείται η συμμετοχή των Πάριων σε μάχες για την «Ερατή Ηιόνα».
Η εξαγωγική μεταλλουργία στα τέλη του 6ου π.χ. αιώνα καθιστά το Παγγαίο τόπο εύκολου πλουτισμού.
Εκεί ο Πεισίστρατος συγκεντρώνει πλούτο που θα του επιτρέψει την θριαμβευτική επιστροφή του στη
Αθήνα το 546 π.χ.
Με το τέλος των Μηδικών πολέμων η περιοχή του Παγγαίου αποτελεί ζωτικό χώρο επέκτασης
της Αθηναϊκής ηγεμονίας. Η πρώτη παρουσία που αναφέρεται στην Μυθολογία είναι του Κάδμου, ο
οποίος υπήρξε εθνάρχης των Θηβαίων οι οποίοι την εποχή του Ομήρου λεγόταν Καδμείοι. Ο Κάδμος
κατά την μυθολογική παράδοση παντρεύτηκε και επανέφερε στην Θήβα την κόρη του Άρη και της
Αφροδίτης, την Αρμονία, με την οποία απέκτησε πέντε παιδιά: τον Πολύδωρο (εκ του οποίου ονομάστηκε
το Παγγαίο και Πολύδωρο) την Ινώ, την Σεμέλη, την Αγαύη και την Αντινόη. (Ο δε του Κάδμου Πλούτος
εγένετο εκ του Χρυσού του Παγγαίου).
Τα μεταλλεία κατά το Στράβωνα τα ανακάλυψε πρώτος ο Κάδμος. Η εκμετάλλευσή τους άρχισε
τον 6° π.χ. αιώνα, από τους Θάσιους, ενώ γρήγορα κατέφθασαν οι Αθηναίοι. Το 359 π.Χ. περιήλθαν στο
Φίλιππο των Β' βασιλιά της Μακεδονίας που έκοψε με το χρυσό τους το περίφημο Φιλίππειον. Στη
συνέχεια και με την επέκταση των Μακεδόνων και την ίδρυση το 356 π.Χ. της πόλης των Φιλίππων, από το
Μακεδόνα βασιλιά Φίλιππο Β' οι νοτιοανατολικές υπώρειες του Παγγαίου εντάχθηκαν στη χώρα των
Φιλίππων. Η ύπαρξη οροθετικής επιγραφής κατά τον 2ο π.χ. αιώνα βεβαιώνει την ύπαρξη οργανωμένου
οδικού δικτύου μεταξύ των Φιλίππων και της Αμφίπολης στις Βόρειες πλευρές του Παγγαίου το οποίο
ακολούθησε και η μεγάλη Ρωμαϊκή οδός, η Εγνατία οδός.
Το Παγγαίον Όρος κατά την αρχαιότητα αναφέρεται στην Ιστορία από τα χρυσωρυχεία του
Φιλίππου του Β'. Εκείνα τα χρόνια ονομάζεται επίσης και «Χρυσοφόρον Παγγαίο» αφού το χρυσάφι του
Βουνού και η πλούσια ξυλεία του συντελούν να κατασκευαστούν χίλιες τριήρεις που στηρίζουν την
εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Μέγας Αλέξανδρος εκτός από το Χρυσό, χρησιμοποίησε και τις
βέργες κρανιάς του Παγγαίου για την κατασκευή των βελών που χρειαζόταν στις εκστρατείες του.
Η περιοχή του Παγγαίου συνδέθηκε πολύ νωρίς με τη λατρεία του Διονύσου, από τους Θάσιους.
Πάνω σε αυτό σκότωσαν τον βασιλιά Λυκούργο που καταδίωκε τον θεό. Εκεί επίσης υπήρχε και το
μαντείο του θεού εγκατεστημένο μέσα σε μια σπηλιά. Η περιοχή του Παγγαίου με την κατάκτηση της
Μακεδονίας από τους Ρωμαίους το 168 π.χ., παραμένει μοιρασμένη ανάμεσα στην Αμφίπολη και τους
Φιλίππους. Οι Φίλιπποι που αποτελούσαν Ρωμαϊκή αποικία επεκτείνονται και περιλαμβάνουν στη χώρα
τους εκτός από τους νοτιοανατολικούς και τους νοτιοδυτικούς πρόποδες του Παγγαίου.
Η αρχαία πόλη των Φιλίππων συναντά τη μεγαλύτερη ακμή της κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους
όπου αυτή μετά την εγγύς μάχη του Αντωνίου εναντίον του Βρούτου και του Κάσιου αναπτύσσεται σε ένα
από τα μεγαλύτερα κέντρα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στηριζόμενη στα χρυσωρυχεία και ασημορυχεία
του Παγγαίου.
Το 50 μ.χ. έρχεται από την Τρωάδα στους Φιλίππους ο Απόστολος Παύλος που ιδρύει την
πρώτη Χριστιανική Εκκλησία της Ευρώπης βαπτίζοντας στον Ποταμό Ζυγάκτη τη Λυδία, εύπορη γυναίκα
της περιοχή ως πρώτη Ευρωπαία Χριστιανή. Η Αρχαία πόλη των Φιλίππων, το αρχαίο Θέατρο ο
προϊστορικός οικισμός Ντίκιλι Τας, η περιοχή Τούμπες όπου έγινε η γνωστή μάχη των Φιλίππων, το
βαπτηστήρι της Αγίας Λυδίας καθώς και η φυλακή του Αποστόλου Παύλου ολοκληρώνουν την
αρχαιολογική περιήγηση στην περιοχή.
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Στους ύστερους Ρωμαϊκούς χρόνους η απώλεια του Διονυσιακού και Ορφικού χαρακτήρα
εξαιτίας της επικράτησης του Χριστιανισμού και η πιθανή εξάντληση των μεταλλευτικών αποθεμάτων σε
χρυσό και ασήμι, περιόρισαν την ακτινοβολία του παρελθόντος που είχε το Παγγαίο. Η αρχική άλλωστε
ονομασία του καταργήθηκε και το Παγγαίο μετονομάστηκε σε «Μακέτιον», κατά τον 5° μ.Χ. αιώνα. Από
την εποχή εκείνη και μετά το Παγγαίο πήρε διάφορες ονομασίες όπως «Ματικία», «Σελμάτιον» και
«Πρινάρι», ενώ κατά τους Βυζαντινούς χρόνους το Παγγαίο μνημονεύεται ως «Κεστενέ νταγ» και
«Μπουνάρ Νταγ».
Η ζωή στη περιοχή κατά την Παλαιοχριστιανική περίοδο, θεωρείται σκοτεινή, αφού εκτός από δυο
παλαιοχριστινιακές Βασιλικές (5° - 6° μ.Χ.) καθώς και μερικά ευρήματα σε τάφους που χρονολογούνται
στον 4° - 10° μ.χ. αιώνα, δεν υπάρχουν σημαντικά ευρήματα που να μας δίνουν ιδιαίτερα στοιχεία της
εποχής. Στη νεότερη Ελληνική ιστορία το Παγγαίο κατακτήθηκε από τους Τούρκους και από τους
Βούλγαρους. Μετά την μάχη όμως στις Νιγρίτες οι Βούλγαροι αναγκάστηκαν να εκκενώσουν το Παγγαίο.
Σήμερα όλο το βουνό χαρακτηρίζεται ως πολιτιστικός και αρχαιολογικός χώρος ιδιαίτερης
σημασίας και ως μόνιμο καταφύγιο θηραμάτων. Επίσης σι βασικότεροι παράγοντες που αποδεικνύουν και
κατατάσσουν το Παγγαίο όρος από τα σπουδαιότερα της Βόρειας Ελλάδας είναι:

Η πλούσια και σπάνια χλωρίδα και πανίδα.

Τα ποικίλα και εναλλασσόμενα τοπία υψηλής αισθητικής.

Οι απαράμιλλες θέσεις θέας που συγκινούν τον επισκέπτη.

Οι γραφικές και απόκρημνες βραχώδες και δασωμένες πλαγιές.

Η κοιλάδα του Ορφέα με το μοναδικό Χιονοδρομικό Κέντρο (σε υψόμετρο 1750 μέτρα, πίστα
400 μέτρων, lift 300 μέτρων και σαλέ που προσφέρει φαγητό και ύπνο).



















Η ύπαρξη δύο Ορειβατικών καταφυγίων.
Η πλούσια Ιστορία και πολλοί αρχαιολογικοί τόποι που βρίσκονται στο Παγγαίο όρος. Σήμερα
ολόκληρο το Παγγαίο όρος είναι κηρυγμένο ως Αρχαιολογικός χώρος και ιστορικός τόπος και
περιλαμβάνει
διάσπαρτους αρχαιολογικούς τόπους από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι την εποχή του Βυζαντίου.
Τα πολλά καινούργια και παλαιά μοναστήρια που υπάρχουν στο Παγγαίο όρος.
Η ύπαρξη δασικού χωριού.
Η μικρή απόσταση από τα αστικά κέντρα Καβάλας - Δράμας - Σερρών.
Η ύπαρξη σε κοντινή απόσταση δύο σημαντικών αρχαιολογικών χώρων (Αμφίπολης και
Φιλίππων).
Οι πανέμορφες παραλίες (μήκος ακτογραμμής στο Δήμο πάνω από 65 χλμ.)
Ο μοναδικός συνδυασμός ορεινών / ημιορεινών περιοχών και παράλιων περιοχών
Οι σημαντικές αμπελοκαλλιέργειες και η παραγωγή τσίπουρου και οίνου.
Η ύπαρξη δύο σημαντικών φυσικών οικοσυστημάτων σε σχετικά μικρή
Η μικρή απόσταση του Δέλτα του Νέστου και των Στενών του Νέστου.
Οι πολλοί παραδοσιακοί οικισμοί που περιβάλλουν τον ορεινό όγκο του Παγγαίου και οι οποίοι
μπορούν να αναπτύξουν αγροτουρισμό υψηλής ποιότητας.
Οι πολλές και ποικίλες πολιτιστικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια
του χρόνου σε όλη την περιοχή του Παγγαίου όρους που έχει τόσο πλούσια πολιτιστική
παράδοση.
Η ύπαρξη σε μικρή απόσταση του διεθνούς αεροδρομίου Καβάλας.
Η διέλευση της Εγνατίας οδού.

Το Παγγαίο όρος αποτελεί τοπικό δείγμα ορεινού όγκου που μπορεί να συγκρατήσει
παραδασόβιο πληθυσμό με τις δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν. Η μέχρι σήμερα διαχείριση
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του ορεινού όγκου απέβλεπε στο να διασφαλίσει τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής σε βοσκότοπους
και καυσόξυλα χωρίς να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες των δασικών οικοσυστημάτων της περιοχής,
όπως ανάπτυξης χρήσεων αναψυχής, περιήγησης, σκι, ορειβασίας κ.λ.π.
Στους στόχους της γενικότερης ανάπτυξης της περιοχής του Παγγαίου περιλαμβάνεται η
ανάπτυξη και διάδοση του οικοτουρισμού, Αγροτουρισμού ως εναλλακτική μορφή οικονομικής
δραστηριότητας.
Σήμερα ο επισκέπτης μπορεί να ασχοληθεί με πλήθος δραστηριοτήτων στην περιοχή. Εκτός
από την περιήγηση στο σπάνιο φυσικό περιβάλλον, στα εξαιρετικά μοναστήρια, τους οικισμούς όπου
μπορεί να συναντήσει εξαιρετικούς και φιλόξενους ανθρώπους και να γευθεί την παραδοσιακή τοπική
γαστρονομία και να έρθει σε επαφή με σπάνιες λαογραφικές παραδόσεις και γιορτές καθ' όλη τη διάρκεια
του έτους.
Τέλος υπάρχουν πλείστες άλλες ιστορικές, αρχαιολογικές θρησκευτικές αξίες καθώς και
ανταγωνιστικά δεδομένα ορεινού τουρισμού (Χιονοδρομία, ορειβασία, ανεμοπτερισμός, σπήλαια trekking
κ.λ.π.)
Η ανάπτυξη τέτοιων δραστηριοτήτων προϋποθέτει οικολογική προσέγγιση στη διαχείριση των
δασικών βιοτόπων έτσι ώστε η ανάπτυξη αυτή να μην έρχεται σε σύγκρουση με το φυσικό περιβάλλον και
το οικοσυστημάτων.
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Αριθμός και ονομασία Τοπικών Διαμερισμάτων
Ο Δήμος Παγγαίου διαιρείται σε 5 «δημοτικές ενότητες», οι οποίες αντιστοιχούν στους 5
καταργηθέντες δήμους. Κάθε δημοτική ενότητα διαιρείται σε «κοινότητες», οι οποίες αντιστοιχούν στα
διαμερίσματα των καταργηθέντων ΟΤΑ. Οι σημερινές κοινότητες του Δήμου, ήταν αυτόνομες κοινότητες
και δήμοι πριν την εφαρμογή του προγράμματος Καποδίστρια.

1
2
3

ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΕΛΕΥΙΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

4
5

ΟΡΦΑΝΟΥ
ΠΙΕΡΕΩΝ

Εικόνα 3: Χάρτης των Δημοτικών ενοτήτων Δήμου Παγγαίου.

Δημοτική ενότητα Παγγαίου
Έδρα της ενότητας είναι η Νικήσιανη.
 Κοινότητα Νικήσιανης [ 2.451 ]
 Κοινότητα Γεωργιανής [ 706 ]
 Κοινότητα Νέας Περάμου [ 2.489 ]
 η Νέα Πέραμος [ 2.468 ]
 η Αγία Μαρίνα [ 3 ]
 ο Άγιος Αθανάσιος [ 18 ]
 Κοινότητα Αγίου Ανδρέου [ 314 ]
 Κοινότητα Ελαιοχωρίου [ 1.152 ]
 Κοινότητα Μυρτοφύτου [ 496 ]



το Μυρτόφυτο [ 484 ]
η Παραλία Μυρτοφύτου [ 12 ]

 Κοινότητα Νέας Ηρακλείτσας [ 1.003 ]



η Νέα Ηρακλείτσα [ 959 ]
η Αποβάθρα [ 44 ]

 Κοινότητα Φωλεάς [ 597 ]

 Κοινότητα Παλαιοχωρίου [ 1.607 ]
Δημοτική ενότητα Ελευθερών
Καταλαμβάνει έκταση 150,5 Km2 και έχει
συνολικό πληθυσμό 7.376 κατοίκους.
Έδρα της είναι η Νέα Πέραμος.
 το Ελαιοχώρι [ 1.126 ]
 η Παραλία Ελαιοχωρίου [ 26 ]
 Κοινότητα Ελευθερών [1.325]



η Φωλιά [ 575 ]
ο Πύργος [ 22 ]

Δημοτική ενότητα Ορφανού
Καταλαμβάνει έκταση 131 Km2 και έχει
συνολικό πληθυσμό 5140 κατοίκους. Έδρα
της είναι η Γαληψός.
 Κοινότητα Γαληψού [ 433 ]
 Κοινότητα Ακροποτάμου [ 697 ]
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ο Ακροπόταμος [ 693 ]
τα Λουτρά Ελευθερών [ 4 ]

 Κοινότητα Καριανής [ 985 ]



η Κάριανη ή Κάρυανη [ 696 ]
η Βρύση [ 289 ]

 Κοινότητα Ορφανίου [ 774 ]



το Ορφάνι [ 708 ]
ο Μέγας Αλέξανδρος [ 66 ]

 Κοινότητα Μεσιάς [ 412 ]

 Κοινότητα Μεσορόπης [ 610 ]
 Κοινότητα Πλατανοτόπου [ 631 ]
 Κοινότητα Σιδηροχωρίου [ 616 ]




το Ποδοχώρι [ 665 ]
το Κοκκινοχώρι [ 284 ]
Δημοτική ενότητα Πιερέων
Έχει σύνολο 5.002 κατοίκους σύμφωνα με την
απογραφή πληθυσμού του 2001. Έδρα της
ενότητας είναι η Μουσθένη.








Κοινότητα Μουσθένης [ 1.075 ]
Κοινότητα Αυλής [ 556 ]
Κοινότητα Δωματίων [ 590 ]
Κοινότητα Μελισσοκομείου[ 512 ]
το Μελισσοκομείο [ 365 ]
το Πυργοχώρι [ 147 ]

ο Καραβαγγέλης [ 395 ]
το Σιδηροχώρι [ 221 ]




Δημοτική ενότητα Ελευθερούπολης
Καταλαμβάνει έκταση 125,6 Km2 και έχει
συνολικό πληθυσμό 11.401 κατοίκους. Έδρα της
είναι η Ελευθερούπολη.

το Οφρύνιο [ 831 ]
η Παραλία Οφρυνίου [ 471 ]

 Κοινότητα Ποδοχωρίου [ 949 ]

η Μεσιά [ 191 ]
η Μέλισσα [ 221 ]




 Κοινότητα Οφρυνίου [ 1.302 ]



2011-2014

 Κοινότητα Ελευθερούπολης [ 6.116 ]





η Ελευθερούπολη [ 4.898 ]
η Εξοχή [ 173 ]
η Παναγιά [ 661 ]
το Χορτοκόπι [ 384 ]

 Κοινότητα Αμισιανών [ 1.122 ]
 Κοινότητα Αντιφιλίππων [ 1.073 ]
 Κοινότητα Κηπίων [ 657 ]



τα Κηπιά [ 611 ]
το Άνω Χορτοκόπι [ 46 ]

 Κοινότητα Κοκκινοχώματος [ 1.746 ]
 Κοινότητα Χρυσοκάστρου [ 687 ]
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το Χρυσόκαστρο [ 645 ]
η Μονή Αγίου Παντελεήμονος [ 42 ]
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Έκταση
Η έκταση του Δήμου Παγγαίου είναι 698,01 τ.χλμ , κατέχει το κεντρικότερο και το πλέον δασωμένο
τμήμα του γνωστού χρυσοφόρου κατά την αρχαιότητα Παγγαίου όρους, από όπου πήρε και το
όνομά του.

Σε χιλιάδες στρέμματα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Περιφέρεια ΑΜΘ
Νομός Καβάλας
Δήμος Παγγαίου
1.5

Σύνολο εκτάσεων
131.981,8
14.179,6
2.116,6
698,01

Πληθυσμός
Η διαχρονική μεταβολή του πληθυσμού μιας γεωγραφικής περιοχής αποτελεί
σημαντικό δείκτη της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής κατάστασης ανθρώπων και
χώρου.
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία των απογραφών, στα οποία στηρίχθηκε η
ανάλυση, δεν περιγράφουν την πραγματική εικόνα του πληθυσμού της περιοχής, δεδομένου ότι
οι απογραφές της ΕΣΥΕ καταγράφουν τον πληθυσμό που ήταν παρών την ημέρα της απογραφής
και όχι το μόνιμο πληθυσμό της περιοχής.
Επιπρόσθετα, υπεισέρχονται λάθη κατά τη διάρκεια της απογραφής, διπλοεγγραφές,
παραλήψεις και σκοπιμότητες, γεγονός που δυσχεραίνει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για
τον πληθυσμό της περιοχής. Ωστόσο είναι τα μόνα επίσημα στοιχεία που υπάρχουν και τα οποία
δίνουν μια εικόνα για την περιοχή και βάση αυτών γίνονται και όλες οι αναλύσεις που ακολουθούν.
Ο Δήμος Παγγαίου είναι δήμος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των
προϋπαρχόντων δήμων Παγγαίου, Ελευθερών, Ορφανού, Πιερέων και Ελευθερούπολης. Η
έκταση του Δήμου είναι 698,01 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 33.683 κάτοικοι σύμφωνα με την
απογραφή του 2001 και 31.920 σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της απογραφής του
2011.
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Εικόνα 4:Προσωρινά αποτελέσματα του Μόνιμου Πληθυσμού της Ελλάδας. [Απογραφή 20011].
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Πληθυσμός Αιχμής
O πληθυσμός αιχμής αυξάνεται κατά 2% τα Σαββατοκύριακα λόγω εκδρομέων και
ιδιοκτητών εξοχικών κατοικιών με βάση αναλύσεων οικονομοτεχνικών μελετών.

1.7

Πληθυσμιακές μεταβολές
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καταλαμβάνει το βορειοανατολικό
ακραίο τμήμα της χώρας, συνορεύει ανατολικά με την Τουρκία και βόρεια με τη Βουλγαρία. Δυτικά
'συνορεύει' με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα με το Νομό Σερρών. Επίσης
νοτιοδυτικά βρέχεται από το Αιγαίο Πέλαγος και νοτιοανατολικά από το Θρακικό Πέλαγος. Η
Περιφέρεια αποτελείται από τους εξής πέντε νομούς: Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και
Έβρου.
Μεγαλύτερος πληθυσμιακά είναι ο νομός Έβρου και ακολουθούν οι νομοί Καβάλας,
Ροδόπης, Δράμας και Ξάνθης. Έχει ως έδρα την Κομοτηνή και αποτελεί γεωγραφικά την πύλη της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια. Η έκταση της είναι 14.157 χιλιάδες στρέμματα
και καλύπτει το 10,7% της συνολικής έκτασης της χώρας. Ο πληθυσμός της 611.067 κάτοικοι
σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2001.
Ο Νομός Καβάλας αποτελεί διοικητική διαίρεση της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης με πρωτεύουσα την Καβάλα. Συνορεύει με τους Νομούς Σερρών δυτικά,
Δράμας βόρεια / βορειοδυτικά, Ξάνθης ανατολικά και βρέχεται στα νότια από το Αιγαίο Πέλαγος.
Ο πληθυσμός του Νομού Καβάλας (2001) ήταν 145.054 κάτοικοι, ήτοι το 22,1% του συνολικού
πληθυσμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι πληθυσμιακές μεταβολές την περίοδο 1991-2001.
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Δήμος

Πραγματικός
Πληθυσμός 1991

Πραγματικός
Πληθυσμός 2001

Μεταβολή

Ελευθερούπολης

9.899

11.401

15,17%

Ελευθερών

6.431

7.376

14,69%

Θάσου

13.527

13.765

1,76%

Καβάλας

60.187

63.293

5,16%

Κεραμωτής

5.329

6.039

13,32%

Ορεινού

1.854

1.769

-4,58%

Ορψανού

4.592

5.140

11,93%

Παγγαίου

5.024

4.764

-5,18%
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Πιερέων

4.702

5.002

6,38%

Φιλίππων

9.647

10.827

12,23%

Χρυσούπολης

14.741

15.678

6,36%

ΣΥΝΟΛΟ

135.933

145.054

6,71%

Στο ακόλουθο γράφημα δίνονται παραστατικά οι παραπάνω ποσοστιαίες μεταβολές , ανά πρώην
Δήμο και σε επίπεδο Νομού Καβάλας

1.8

Φυσική κίνηση πληθυσμού (Φυσική αύξηση, Γάμοι, Διαζύγια)
Όπως φαίνεται παρακάτω στον πίνακα φυσικής αυξομείωσης του πληθυσμού, υπάρχει
φυσική μείωση του πληθυσμού (περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις) σε επίπεδο Νομού (στοιχεία
ΕΣΥΕ).
Γεννήσεις
Θάνατοι
Φυσική αύξηση του
πληθυσμού ανά 1000
κατοίκους

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

1.274
1.539

1.319
1.621

1.333
1.57

1.334
1.506

1.352
1.419

1.269
1.552

1.296
1.588

1.264
1.484

-0.21

-0.23

-0.18

-0.13

-0.05

-0.22

-0.23

-0.17

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ οι γεννήσεις για το 2004 ήταν 1.248, για το έτος 2005
ήταν 1.314 και για το έτος 2006 ήταν 1.298, που επιβεβαιώνει μία γενική σταθερότητα του ρυθμού
φυσικής αύξησης του πληθυσμού. Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται οι γεννήσεις σε επίπεδο χώρας, σε
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επίπεδο Περιφέρειας ΑΜΘ και σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ανά έτος, για τα έτη
2000 έως 2006 (Στοιχεία ΕΣΥΕ).
Γεννήσεις ζώντων

2000

Σύνολο Χώρας
Περιφέρεια Α.Μ.Θ.
Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

2001

2002

2003

2004

2005

2006

103.267 102.282 103.569 104.42 105.655 107.545 112.042
5.848
5.797
5.796
5.725
5.774
6.038
6.208
1.352
1.269
1.296
1.264
1.248
1.314
1.298

Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται ποσοστιαία ως προς τον αντίστοιχο πληθυσμό, οι γεννήσεις
σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο Περιφέρεις ΑΜΘ και σε επίπεδο Νομού Καβάλας ανα έτος , για τα
έτη 2000 έως 2006.
% Πληθυσμού

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Σύνολο Χώρας
Περιφέρεια Α.Μ.Θ.
Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

0.94
0.96
0.93

0.93
0.95
0.87

0.94
0.95
0.89

0.95
0.94
0.87

0.96
0.94
0.86

0.98
0.99
0.91

1.02
1.02
0.89

Τα παραπάνω δεδομένα αποτυπώνονται χαρακτηριστικά στο ακόλουθο διάγραμμα :

•

Τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο χώρας παρουσιάζεται μία αύξηση των γεννήσεων, αποτέλεσμα
ενδεχομένως της βελτιωμένης πολιτικής για το τρίτο παιδί, αλλά και των περισσότερων τέκνων που
γεννούν αλλοδαποί.

•

Στο Νομό Καβάλας παρουσιάζεται σημαντική υστέρηση συγκριτικά με τη χώρα αλλά και την
Περιφέρεια, γεγονός που αποτυπώνει την αναπτυξιακή υστέρηση.
Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται συγκριτικά οι γάμοι που τελέστηκαν σε επίπεδο χώρας, σε
επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και σε επίπεδο Νομού Καβάλας ανά
έτος, για τα έτη 2000 ως 2006 με βάση τον τόπο μόνιμης κατοικίας του συζύγου (Στοιχεία ΕΣΥΕ).
Γάμοι

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Σύνολο Χώρας

48.880

58.491

57.872

61.081

51.377

61.043

57.802
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Περιφέρεια
ΑΜΘ

3.187

3.565

3.442

3.532

3.213

3.252

3.129

Π.Ε. Καβάλας

744

846

828

853

764

810

754

Γενικώς σε Επίπεδο Νομού τελούνταν περισσότεροι γάμοι από ότι σε επίπεδο χώρας, και
παραπλήσια με το δείκτη της Περιφέρειας ως το 2004 ενώ στο 2005 υπήρξε σύγκλιση σε επίπεδο
Νομού και Χώρας και τέλος για το 2006 η διαφοροποίηση αναστράφηκε
Η τάση μεταβολής των τελεσθέντων γάμων παρουσιάζει την ίδια διακύμανση σε επίπεδο Νομού,
Περιφέρειας καi Χώρας.
Σε επίπεδο Χώρας, η φυσική κίνηση του πληθυσμού αναφορικά με τα διαζύγια δίνεται στον
ακόλουθο πίνακα:
% Πληθυσμού

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Σύνολο Χώρας
Περιφέρεια Α.Μ.Θ.
Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

0.45
0.52
0.51

0.53
0.58
0.58

0.53
0.56
0.57

0.56
0.58
0.59

0.47
0.53
0.53

0.56
0.53
0.56

0.53
0.51
0.52

Τα παραπάνω παρουσιάζονται στο ακόλουθο διάγραμμα :

Σε επίπεδο Χώρας, η φυσική κίνηση του πληθυσμού αναφορικά με τα διαζύγια δίνεται στον
ακόλουθο πίνακα:
Έτος

1991

2001

2002

2003

2004

2005

Διαζύγια
Ποσοστά επί γάμων

6.351
9.69

11.184
19.12

11.08
19.15

12.033
19.7

12.307
23.95

13.494
22.11
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Σύνθεση πληθυσμού (φύλο, ηλικία, εκπαίδευση)
Σε επίπεδο χώρας (Στοιχεία ΕΣΥΕ) υπάρχουν 3.992.964 νοικοκυριά με μέσο αριθμό
μελών ανά νοικοκυριό 2,73 (1,32 άρρενες και 1,41 θήλεις. Σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης υπάρχουν 214.408 νοικοκυριά με μέσο αριθμό μελών ανά νοικοκυριό 2,66
(1,28 άρρενες και 1,38 θήλεις).
ΑΝΔΡΕΣ >80
Σύνολο
Ελλάδος
Βορείου
Ελλάδος
Περιφέρεια
ΑΜΘ
Νομός
Καβάλας

ΓΥΝΑΙΚΕΣ >80

ΑΝΔΡΕΣ >65

ΓΥΝΑΙΚΕΣ >65

40,60%

59,40%

44,76%

55,24%

39,08%

60,92%

45,09%

54,91%

36,43%

63,57%

44,78%

55,22%

38,14%

61,86%

44,86%

55,14%

Κατανομή πληθυσμού, βάσει επιπέδου εκπαίδευσης στην Καβάλα (2001)
Επίπεδο Εκπαίδευσης

%

Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου
Κάτοχοι Master
Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών
Πτυχιούχου ΤΕΙ
Πτυχιούχου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης
Πτυχιούχοι ΤΕΛ
Πτυχιούχου ΤΕΣ
Απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου
Απόφοιτοι Δημοτικού
Φοιτούν στο Δημοτικό
Εγκατέλειψαν το Δημοτικό, αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση
Δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση

0,1
0,2
6,0
2,8
2,9
17,3
2,6
2,3
10,8
36,7
6,4
8,7
3,2

Σύνολο

100

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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Έδρα του Ο.Τ.Α.
Η έδρα του Δήμου είναι η Ελευθερούπολη, που είναι και το πιο μεγάλο Διαμέρισμα του
Δήμου. Απέχει μόλις 16 km από την πρωτεύουσα του Νομού Καβάλας,
Ιστορικό συνένωσης
Ο Δήμος Παγγαίου είναι δήμος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που
συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων
δήμων Παγγαίου, Ελευθερών, Ορφανού, Πιερέων και Ελευθερούπολης.

1.11

Η θέση και ο ρόλος του Δήμου Παγγαίου στο Νομό και την Περιφέρεια
Η Ελευθερούπολη βρίσκεται σε κομβικό σημείο στην περιοχή αφού μπορεί να αποτελεί
την περιοχή πρόσβασης στο όρος Παγγαίο και να συνδέει τον μοναδικό φυσικό πλούτο της περιοχής
με άλλους αναπτυξιακούς πόρους της ευρύτερης περιοχής, όπως αναφέρεται σε άλλα σημεία του
παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος. Ειδικότερα, η θέση της περιοχής προσδιορίζεται στο
Γενικό Χωροταξικό Σχεδιασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ όπως προσδιορίζεται και από τους σχετικούς
χάρτες του κεφαλαίου 1.4.10. Επιπλέον είναι το σημείο – κόμβος διασύνδεσης με τις Σέρρες , αλλά
και με την Δράμα, καθώς γεωγραφικά βρίσκεται στο μέσο των πόλεων (Καβάλας, Δράμας και
Σερρών).
Ο Δήμος Παγγαίου στοχεύει στην ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
και τη βελτίωση των βασικών υποδομών όλων των Τοπικών Διαμερισμάτων και των οικισμών του
Δήμου ώστε να διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της
περιοχής και να μπορέσει να αναπτύξει προσθετικές ωφέλειες για τους κατοίκους της περιοχής (στο
επίπεδο ενίσχυσης του οικογενειακού εισοδήματος, της μείωσης της ανεργίας, κλπ).

1.11.1 Συνοπτική παρουσίαση των τοπικών διαμερισμάτων
1.11.1.1 Νέα Πέραμος
Η Νέα Πέραμος απέχει 14 χλμ. Νότια της πόλης της Καβάλας και αποτελεί την έδρα της
Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών, το διοικητικό και οικονομικό κέντρο της περιοχής με συνεχής
τουριστική ανάπτυξη, που προσελκύει πλήθος επισκεπτών.
Κάθε καλοκαίρι γίνεται το επίκεντρο πολλών καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων,
που διοργανώνει ο Δήμος σε συνεργασία με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους, μέσα στο πλαίσιο του
φεστιβάλ, "Στου φεγγαριού τις διαδρομές".
Τα ερείπια της αρχαίας Ανακτορούπολης γεμίζουν με ήχους και χρώματα χαρίζοντας
στους επισκέπτες όμορφες στιγμές, κάτω από τον έναστρο καλοκαιρινό ουρανό. Το
Δεκαπενταύγουστο δίπλα στο ιστορικό εκκλησάκι που έχτισαν οι πρόσφυγες, στήνεται ένα
πραγματικό πανηγύρι, ενώ αν βρεθείτε στην πόλη στις αρχές φθινοπώρου, θα έχετε την ευκαιρία να
συμμετέχετε στην Γιορτή Τσίπουρου, ένα πραγματικό λαϊκό γλέντι με σπιτικούς μεζέδες και άφθονο
τσίπουρο.
Στη Νέα Πέραμο προσφέρεται για βόλτα μεγάλος κατά μήκος παραλιακός πεζόδρομος.
Προσφέρονται γραφικές ταβέρνες και οργανωμένα εστιατόρια με ολόφρεσκους ψαρομεζέδες ή
εκλεκτά κρέατα, συνοδευόμενα από ντόπιο κρασί και τσίπουρο.
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Πλήθος καφε-καταστημάτων προσφέρονται για θέα, αγναντεύοντας το ηλιοβασίλεμα και το
απέραντο γαλάζιο με θέα στην παραλία. Για τη διαμονή υπάρχουν άνετα και φιλόξενα παραθαλάσσια
ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα δωμάτια.
Η Νέα Πέραμος αποτελεί την έδρα του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) ενός
από τα πιο σύγχρονα ερευνητικά κέντρα της χώρας μας, στον τομέα της αλιείας. Η παρουσία του
στην περιοχή δεν είναι τυχαία, καθώς ο Νομός Καβάλας είναι ένα από τα μεγαλύτερα αλιευτικά
κέντρα της Ελλάδας. Βρίσκεται στο δρόμο προς τη Νέα Ηρακλείτσα και διαθέτει άρτια εξοπλισμένα
επιστημονικά εργαστήρια, αίθουσα συνεδριάσεων, μουσείο θαλάσσιων οργανισμών και βιβλιοθήκη.

1.11.1.2 Νέα Ηρακλέιτσα
Ανατολικά της Νέας Περάμου, στα όρια με το Δήμο Καβάλας, βρίσκεται το
κοσμοπολίτικο θέρετρο της Νέας Ηρακλείτσας, που συνδυάζει τη νυχτερινή διασκέδαση με τη
φυσική ζωή. Όπως και η Νέα Πέραμος κατοικήθηκε από πρόσφυγες που έφεραν μαζί τους πλήθος
παραδόσεων και εθίμων.
Στην Ν.Ηρακλείτσα βρίσκεται η εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης οπου σύμφωνα
με μαρτυρίες των κατοίκων βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα, που η παράδοση θέλει να έχει
αγιογραφήσει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ανήμερα της εορτής του ιερού Ναού, στα Εννιάμερα της
Θεοτόκου, η περιοχή φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα και εμπορικά πανηγύρια σε
ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα.
Για τους κατόχους μικρών και μεγάλων σκαφών αναψυχής, η σύγχρονη μαρίνα προσφέρει
άνετη παραμονή, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας και παροχής υπηρεσιών. Στη
Νέα Ηρακλείτσα, λειτουργεί Ιστιοπλοϊκός Όμιλος, υπάρχουν γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5,
οργανωμένοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, και πολλά μαγαζιά δίπλα στη θάλασσα. Εξοπλισμένα
ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα φιλοξενούν τους τουρίστες τους καλοκαιρινούς
μήνες. Ένας μεγάλος αριθμός από ψαροταβέρνες, εστιατόρια, καφετέριες και μπαρ βρίσκεται κατά
μήκος του πεζόδρομου.
Στον κόλπο της Νέας Ηρακλείτσας μπορούμε να θαυμάσουμε το Φιδονήσι και την
Αρεθούσα (μικρά νησάκια που ήταν ενωμένα πριν από χιλιάδες χρόνια), τα μεγαλοπρεπή και
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απόκρημνα Κόκκινα Βράχια, τη Φωκιότρυπα (σπηλιά που φιλοξενεί φώκιες, υπάρχουν σταλακτίτες
και σταλαγμίτες, ενώ η ιστορία της συνδέεται με το Άντρο των Νυμφών) και την εικόνα της Παναγίας
σχηματισμένη από τη φύση πάνω στους βράχους.
1.11.1.3 Άγιος Ανδρέας
Μικρός οικισμός, σε πολύ κοντινή απόσταση από τη Νέα Ηρακλείτσα και τη Νέα Πέραμο,
που δημιουργήθηκε το 1919 από Ρώσους καλόγερους. Οι ίδιοι το 1870 έχτισαν και το μοναστήρι
του Αγίου Ανδρέα, απ' όπου πήρε το όνομά του το χωριό, ενώ εγκαταλείποντάς το μερικά χρόνια
αργότερα, έχτισαν όμοιό του στο Άγιο Όρος.
Στους μοναχούς οφείλεται και η πρώτη καλλιέργεια αμπελιού στην περιοχή που
συνοδεύονταν από την παραγωγή κρασιού. Μια παράδοση που συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας με
την καλλιέργεια αμπελιών και την παραγωγή κρασιού από οινοποιούς του οικισμού.
Σήμερα, στον Άγιο Ανδρέα σώζονται τα ερείπια του ιστορικού μοναστηριού το οποίο ο
πρώην Δήμος Ελευθερών έχει ανακατασκευάσει. Οι κάτοικοι ασχολούνται παραδοσιακά με τη
γεωργία και κυρίως την καλλιέργεια αμπελιών. Οι λάτρεις της μοτοσικλέτας μπορούν να απολαύσουν
αγώνες ταχύτητας και επιδείξεις δεξιοτεχνίας στην φυσική πίστα moto-cross.

1.11.1.4 Ελαιοχώρι
Χτισμένο στους πρόποδες του Όρους Σύμβολο, από πρόσφυγες του Πόντου, βρίσκεται το
γραφικό Ελαιοχώρι. Περιστοιχισμένο από απέραντους ελαιώνες, στους οποίους οφείλει την ονομασία
του, και καταπράσινους αμπελώνες, αγγίζει τη θάλασσα προσφέροντας ειδυλλιακές παραλίες, όπως η
Σαρακίνα και η Αλμύρα.
Η πλούσια παραγωγή σταφυλιού και κρασιού γιορτάζεται το πρώτο δεκαήμερο του
Αυγούστου, ενώ σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού στο ανοιχτό Διογένειο Θέατρο, ο Δήμος
Ελευθερών και ο Πολιτιστικός Σύλλογος της περιοχής φιλοξενούν και διοργανώνουν ποικίλες
πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
Λίγο παρακάτω από το Διογένειο Θέατρο, στο γραφικό εκκλησάκι, η θέα του κόλπου των
Ελευθερών είναι πραγματικά εντυπωσιακή, όπως και το ηλιοβασίλεμα. Κατά μήκος του κεντρικού
δρόμου του Δημ. Διαμερίσματος υπάρχουν ταβερνάκια οπου προσφέρονται Ποντιακές
παραδοσιακές συνταγές, συνοδεία ποντιακής μουσικής.
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1.11.1.5 Ελευθερές
Με τη συνένωση των επτά χωριών και τη σύσταση σε Δήμο, οι Ελευθερές έδωσαν το όνομά
τους στο Δήμο, καθώς αποτελεί το ιστορικότερο και παλαιότερο χωριό της περιοχής με ιστορία που
ξεκινάει πριν τα Βυζαντινά χρόνια.
Ήταν το χωριό των δεκατεσσάρων (14) εκκλησιών, από τις οποίες σώζεται μόνο αυτή των
Παμμεγίστων Ταξιαρχών - χτισμένη για δεύτερη φορά στα 1891 - στον παλιό παραδοσιακό οικισμό
με τα πέτρινα σπίτια. Η περιφορά των εικόνων από την εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, την
τρίτη μέρα του Πάσχα, για την καλύτερη παραγωγή των καλλιεργειών και το παραδοσιακό γλέντι
είναι σημαντικά δρώμενα. Σημαντικό πόλο αποτελούν το γραφικό ξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής
και πιο κάτω το μνημείο της Μάχης της Βαζόπετρας.

1.11.1.6 Μυρτόφυτο
Με πλούσια μακραίωνη ιστορία, που οι ρίζες της φθάνουν μέχρι τα χρόνια του Βυζαντίου,
μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, βρίσκεται το Μυρτόφυτο. Οι κάτοικοι του, οι περισσότεροι
καλλιεργητές αμπελιών, έχουν στραφεί με επιτυχία στην παραγωγή και εμφιάλωση του γνωστού
παραδοσιακού τσίπουρου. Στο χωριό λειτουργεί παραγωγική μονάδα και εμφιαλωτήριο τσίπουρου,
από τις πιο σύγχρονες στην Ελλάδα.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα συσκευαστήρια σταφυλιών που τροφοδοτούν
τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, καθώς το Μυρτόφυτο αποτελεί σημαντικό εξαγωγικό κέντρο.
Σημαντικός πόλος είναι η βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, με το θαυμάσιο και ιστορικής
αξίας τέμπλο και τις αξιόλογες αγιογραφίες. Στην περιοχή βρίσκεται και σπήλαιο με σταλακτίτες και
σταλαγμίτες.

1.11.1.7 Φωλεά
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Η Φωλιά είναι το μέρος όπου μπορεί να συνδυαστεί το κυνήγι και το ψάρεμα, το βουνό και
η θάλασσα. Τα ντόπια τυριά και το παραδοσιακό τσίπουρο είναι χαρακτηριστικά. Στην περιοχή
υπάρχει ένα σημαντικό και ενδιαφέρον φράγμα άρδευση όπως και σημαντική θήρα (με ιδιαίτερα
σημαντική την παρουσία λαγών).
Οι ακρογιαλιές της Φωλιάς προσφέρονται για ψάρεμα και μπάνιο, ενώ πάνω από αυτές
δεσπόζουν ο βυζαντινός πύργος, που χτίστηκε γύρω στον 13ο - 14ο μ. Χ. αιώνα και οι εντυπωσιακοί
σχηματισμοί των βράχων. Στη Φωλιά βρίσκεται το Λαογραφικό Μουσείο της περιοχής, που
στεγάζεται σ' ένα παραδοσιακό πέτρινο σπίτι. Προσφέρονται γεύσεις στα γραφικά ταβερνάκια. Κατά
μήκος της διαδρομής για την Φωλιά η περιοχή είναι διάσπαρτη από αμπελοκαλλιέργειες.

1.11.1.8 Έλευθερούπολη
Η Δημοτική Ενότητα Ελευθερούπολης αποτελεί έδρα του Δήμου Παγγαίου και είναι
χτισμένη στο βόρειο σημείο της κοιλάδας του Μαρμαρά όπου αυτή συναντά την πεδιάδα των
Φιλίππων. Έδρα της Δημοτικής Ενότητας είναι η Δημοτική Κοινότητα Ελευθερούπολης, η οποία
αποτελείται από τους οικισμούς:

i.

Ακροβούνι Σχετικά νέο χωριό μετεγκαταστάθηκε στην σημερινή τοποθεσία στις αρχές της

δεκαετίας του 1950."Κοτσάνη" ονομαζόταν το παλιό χωριό, κατοικούμενο ως το 1922
αποκλειστικά από Τούρκους όπως πολλά χωριά της γύρω περιοχής.Το 1922 κατά την
Μικρασιατική καταστροφή πρόσφυγες από τη Ανατολική Θράκη και συγκεκριμένα απο τα
Δημοκράνια, το Πασάκιοι, τα Σόκια, τον Πόντο και πολλοί λίγοι Καραμανλήδες
εγκαταστάθηκαν στην Κοτσάνη. Ήταν ένας τόπος με άριστες κλιματολογικές συνθήκες καθώς
και το πλουσιότερο χωριό της περιοχής.
Εξοχή Είναι ένα μικρό χωριό που βρίσκεται λίγο πιο έξω από την Ελευθερούπολη.Οι πρώτοι
κάτοικοι της περιοχής προέρχονταν από τη Μικρά Ασία.Ιδρύθηκε γύρω στα 1880.Ο πληθυσμός
ασχολείται κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία.Αποτελείται από 140 κατοίκους που
καλλιεργούν καπνό, καλαμπόκι, σιτάρι, σταφύλια και ελιές.

ii.

iii.

Χορτοκόπι Για περίπου 30 χρόνια το παλιό Χορτοκόπι το Ακροβούνι (παλιό χωριό) και τα

Κηπιά αποτελούσαν μια κοινότητα με έδρα τα Κηπιά. Οι περισσότερες οικογένειες ως βασική
εργασία τους είχαν την καλλιέργεια του καπνού και λιγότερες την κτηνοτροφία.

Επιπλέον, στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερούπολης ανήκουν οι εξής Τοπικές Κοινότητες:






Τοπική Κοινότητα Αμισιανών
Τοπική Κοινότητα Αντιφιλίππων
Τοπική Κοινότητα Κηπίων
Τοπική Κοινότητα Κοκκινοχώματος
Τοπική Κοινότητα Χρυσοκάστρου

1.11.1.9 Παγγαίο
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Η Δημοτική Ενότητα Παγγαίου έχει ως έδρα την Δημοτική Κοινότητα Νικήσιανης και
αποτελείται τις παρακάτω τοπικές κοινότητες:



Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου
Τοπική Κοινότητα Γεωργιανής

Η Νικήσιανη είναι η έδρα της Δημοτικής Ενότητας Παγγαίου. Διαθέτει υπηρεσίες
ταχυδρομείου, αυτόματο μηχάνημα τραπεζικών συναλλαγών κ.λ.π.
Με αφετηρία τη Νικήσιανη μπορείτε να ανηφορήσετε στο Παγγαίο μέσα από θαυμάσια
μονοπάτια, να επισκεφθείτε τα ονομαστά μοναστήρια και να απολαύσετε τον καφέ σας ή την ντόπια
κουζίνα στα καφέ και τις γραφικές ταβέρνες. Οι παραδοσιακά αναπλασμένες πλατείες και τα στενά
δρομάκια με την ντόπια μακεδονική αρχιτεκτονική, είναι ευκαιρία για ένα ταξίδι στο χθες. Στην
Κοιλάδα του Ορφέα στο Παγγαίο, λειτουργεί το χιονοδρομικό κέντρο του Παγγαίου και ορειβατικά
καταφύγια.
Ο Άγιος Χριστόφορος είναι οικισμός ο οποίος ανήκει στην Τοπική Κοινότητα της
Νικήσιανης.Η Τοπική Κοινότητα του Παλαιοχωρίου είναι το πιο κοντινό σημείο του δήμου στο
δάσος.Μπορείτε να απολαύσετε την θαυμάσια θέα από το Κάστρο και να κάνετε πεζοπορία τα
μονοπάτια του βουνού.
Η Γεωργιανή είναι ένα θαυμάσιο και γραφικό χωριό, το οποίο συνορεύει με τη Νικήσιανη
και τον άγιος Χριστόφορο.
1.11.1.10

Δημοτική κοινότητα Πιερέων

Η Δημοτική Ενότητα Πιερέων έχει ως έδρα τη Δημοτική Κοινότητα Μουσθένης και
αποτελείται από τις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες:








Τοπική Κοινότητα Αυλής
Τοπική Κοινότητα Δωματίων
Τοπική Κοινότητα Μελισσοκομείου
Τοπική Κοινότητα Μεσιάς
Τοπική Κοινότητα Μουσθένης
Τοπική ΚοινότηταΠλατανοτόπου
Τοπική Κοινότητα Σιδηροχωρίου

Αυλής: Το χωριό πήρε το όνομα του από το ιερό του Θράκα ήρωα «Ιππέα Αυλωνείτη»,
ενός τοπικού ήρωα που φύλαγε τα στενά ανάμεσα στα δύο βουνά Παγγαίο και Σύμβολο. Πάνω στον
κεντρικό δρόμο η Αυλή δίνει την εντύπωση ενός αστικοποιημένου χωριού προχωρώντας όμως στο
εσωτερικό του διαπιστώνουμε ότι έχει διατηρήσει μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Το χωριό βρισκόταν
ψηλότερα λόγω όμως των κατολισθήσεων εγκαταλείφθηκε μετά τη δεκαετία του 50 και αφού δόθηκαν
δάνεια στους κατοίκους μετέφεραν το χωριό νοτιότερα στη σημερινή του θέση.
Παλιά Αυλή: Σήμερα το παλιό χωριό ξαναζωντανεύει σιγά σιγά καθώς τα ερειπωμένα
πέτρινα σπίτια αναστηλώνονται και η εκκλησία του Προφήτη Ηλία έχει αποκτήσει το πρότερο
κάλλος της. Χτισμένη στα 1872, τρίκλιτη βασιλική, έχει ορθογώνιο σχήμα με νάρθηκα στη Δυτική
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και Νότια πλευρά του. Οι κολώνες του ναού και η σκεπή του είναι κατασκευασμένες από κορμούς
δέντρων του Παγγαίου και το τέμπλο του είναι ένα ωραιότατο τέμπλο, δείγμα λαϊκής γλυπτικής και
ζωγραφιάς. Στο προαύλιο του ναού και πίσω από το ιερό, βρίσκεται ο τάφος του παπα - Γιαννάκη
Παπαϊωάννου, εφημέριου στην ενορία και μακεδονομάχου.
Τα τελευταία χρόνια καθώς έχει κτισθεί και αρχονταρίκι στη γιορτή του Προφήτη Ηλία
στις 20 Ιουλίου συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου στη Θεία Λειτουργία και προσφέρεται και το
κουρμπάνι. Φαίνεται πάντως πως η περιοχή ήταν κατά τα βυζαντινά χρόνια μοναστική, όπως
μαρτυρούν τα τοπωνύμια: «Ο παππούλης», «τα κελιά», «η Αγία Μαρίνα», αλλά και τα ερείπια της
μονής της Αγίας Βαρβάρας Βορειοδυτικά της Αυλής. Ο επισκέπτης μπορεί αν επιθυμεί να
προχωρήσει λίγο πιο πάνω, μέσα σ' ένα καταπράσινο τοπίο, μέχρι να φτάσει σ' ένα μικρό ρέμα με
αντίθετη θερμοκρασία νερού, κρύο το καλοκαίρι και ζεστό το χειμώνα.
Μελισσοκομείο: Η κεντρική πλατεία και ο Ναός της Μεταμορφώσεως που βλέπουμε
μπροστά μας, αποτελούν σημείο αναφοράς για το χωριό. Το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου δείχνει
την πίστη των προγόνων μας. Στο Μελισσοκομείο σημειωτέον λειτουργεί και πολυθέσιο Δημοτικό
σχολείο καθώς και το αθλητικό κέντρο που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά και τους νέους της
περιοχής να αθλούνται.
Πυργοχώρι: Κουλαλί το παλιό τουρκικό όνομα, αφού ο κουλές είναι ο πύργος και
απαντάται ως τοπωνύμιο κι αλλού στο δήμο μας. Φαίνεται πως στο χωριό υπήρχε κάποιος παλιός
πύργος ή μιναρές και ονομάστηκε έτσι.. Μπροστά μας βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Αντωνίου και
στον ίδιο χώρο το παρεκκλήσι του Αγίου Γερασίμου του Νέου. Καθώς περιδιαβαίνουμε τους
δρόμους του χωριού σταματάμε για να θαυμάσουμε κάποια οικήματα απομεινάρια μιας άλλης
εποχής. Προς το τέλος του χωριού μας περιμένει μια ευχάριστη έκπληξη. Ένα ωραιότατο πέτρινο
γεφύρι.
Μεσιά: Τα σπίτια εδώ είναι καινούργια, οι δρόμοι φαρδείς, οι πλατείες κομψές κι όλα αυτά
με φόντο το πράσινο συνθέτουν ένα μοναδικό πίνακα ζωγραφικής. Εδώ μας περιμένει μια έκπληξη:
ένα μικρό μονότοξο γεφύρι από πέτρα της περιοχής που διευκολύνει τη διάβαση των νερών από το
νότιο Παγγαίο στο Μαρμαρά. Φαίνεται πως παλιότερα ανάμεσα στους δύο βραχίονες του Μαρμαρά
που πηγάζει από την Εξοχή και καταλήγει στα Λουτρά Ελευθερών, υπήρχαν μικρά χωριά, τα
λεγόμενα Μεσονήσια κι έτσι προέκυψε και η ονομασία Μεσιά. Έτσι δικαιολογείται και η παρουσία
των επτά μονότοξων γεφυριών στην Πιερία Κοιλάδα που βέβαια δε σώζονται όλα σε ακέραιη μορφή.
Μέλισσα: Ένας μικρός οικισμός πνιγμένος στο πράσινο με την όμορφη πλατεία της
μπροστά στον Άγιο Δημήτριο, πολιούχο του χωριού, που το όνομα του μας παραπέμπει πάλι στο
έξοχο μέλι της περιοχής. Φαίνεται πως ο οικισμός αυτός κερδίζει έδαφος καθώς χτίζονται διαρκώς
καινούργια σπίτια.
Μεσορόπη: Κυριολεκτικά χωμένη στην αγκαλιά του Παγγαίου, το Πήλιο της Καβάλας,
όπως εύστοχα έχει ονομασθεί. Από δω πέρασε τα μαύρα χρόνια της δουλείας, ο Διδάχος του Γένους,
ο Πατρο-Κοσμάς ο Αιτωλός κι εδώ σ' αυτά τα βουνά είχε το αρχηγείο του ο καπετάν Τσιάρας κατά
το Μακεδονικό αγώνα. Διπλή η ερμηνεία της ονομασίας της: ανά μέσω των ορέων οπή και πιο
σίγουρα, μέσα στα ρώπια δηλαδή μέσα στους ευλύγιστους κλάδους στο δάσος.
Όπως και να ‘χει, το χωριό μας μαγεύει εξαρχής: πλακόστρωτα σοκάκια, το πηγάδι στο
μεσοχώρι, παραδοσιακά σπίτια, παλαιά καπνομάγαζα τα οποία συνέβαλαν στην ανάδειξη της
Καβάλας ως κέντρο καπνεμπορίου, παλιά καταστήματα επαγγελματιών που έχουν λείψει μαρτυρούν
την αλλοτινή ακμή του τόπου μα και το παντοτινό του κάλλος.
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Επίσης εδώ υπάρχει ένα λαογραφικό μουσείο που στήθηκε με μεράκι από τους κατοίκους του
χωριού και κατόπιν την εξαιρετικής ομορφιάς εκκλησία του Αγίου Γεωργίου με ημερομηνία
εγκαινίων το 1836.
Ο επισκέπτης μπορεί επίσης να επισκεφθεί το εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής που στέκεται όρθιο
εδώ και τέσσερις αιώνες και τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια του Κλωθώρη και Μαχμούτ Αγά και να
παρακολουθήσει από κοντά την παρασκευή μελιού, ταχινιού και χαλβά αλέθοντας το σουσάμι με
παραδοσιακό τρόπο στον παλιό μύλο.
Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι υπάρχει ένα εξαιρετικού κάλλους περιπατικό μονοπάτι, το οποίο
ξεκινά απ' το χωριό και είναι μια αληθινή αποκάλυψη: Βάθρες, πλατάνια, κελαηδισμοί πουλιών θα
μαγέψουν τον επισκέπτη φτάνοντας ως τη Βοσκόβρυση, σ' ένα σπήλαιο που μας προσκαλεί να
μπούμε μέσα για να μας μυήσει στα μυστικά του.
Μουσθένη: Χτισμένη στους πρόποδες του Παγγαίου υπήρξε για χρόνια το κεφαλοχώρι της
περιοχής. Εκπληκτικά δείγματα αρχιτεκτονικής, έργα ηπειρωτών μαστόρων που μετανάστευσαν στα
χρόνια του Αλή πασά, καθηλώνουν το βλέμμα μας. Τέσσερα τοξωτά γεφύρια που ενώνουν γειτονιές,
έργα πιθανόν της ίδιας συντεχνίας, παραδοσιακά σπίτια στο χρώμα της ώχρας του μπλε, με χαγιάτια
και τσατμάδες, το παλιό τουρκικό σχολείο με την επιγραφή στα αραβικά, βρύσες διάσπαρτες που
ξεδιψούν τον οδοιπόρο, σοφούδια έξω απ' τις βαριές ξύλινες πόρτες που μαζεύουν τα απογεύματα τις
γειτόνισσες για το καθημερινό κουβεντολόι. Κόσμημα στο χωριό αποτελεί το κτίριο του
Λαογραφικού Μουσείου.
Σημαντική για την ανάδειξη του χωριού είναι και η παρουσία του Πολιτιστικού Συλλόγου
«Το Παγγαίο», που διοργανώνει κάθε καλοκαίρι το Φεστιβάλ Πιερίας Κοιλάδας με ποικίλες
ποιοτικές εκδηλώσεις. Στο κέντρο του χωριού βρίσκεται το παλιό Δημαρχείο, ένα καλαίσθητο
πέτρινο κτίριο και μπροστά η πλατεία του χωριού, γνωστή με το όνομα «τζαμί», αφού εδώ υπήρχε
τζαμί ως την ανταλλαγή των πληθυσμών.
Στα νοτιοανατολικά του χωριού συναντάμε της Παναγιάς τις τρύπες ένα σπήλαιο που η
παράδοση λέει πως οδηγεί στην ιστορική Μονή της Παναγίας της Εικοσιφοίνισσας αφού κατά τις
διηγήσεις των ντόπιων μια γάτα βγήκε στο μοναστήρι. Λίγο πιο κάτω υπάρχουν τα ερείπια των
τειχών της Περγάμου.
Πλατανότοπος: Πήρε το όνομα του από τα πολλά πλατάνια που υπάρχουν στην περιοχή.
Ισιρλί ήταν η ονομασία του χωριού ως το 1926 οπότε και μετονομάσθηκε Πλατανότοπος. Η γεωργία
και η κτηνοτροφία αποτελούν τις κύριες ασχολίες τους και στο χωριό λειτουργεί ελαιοτριβείο,
οινοποιείο, τσιπουράδικο αλλά και εργοστάσιο εξόρυξης μαρμάρων.
Ακολουθώντας ένα μονοπάτι δίπλα στο ρέμα φτάνουμε σε μια πέτρινη τοξωτή γέφυρα και συναντάμε
σπηλιές που αφθονούν στο Παγγαίο. Το χωριό βέβαια αναπτύσσεται κυρίως κάτω από τον κεντρικό
δρόμο κι εκεί στην κοιλάδα του Μαρμαρά και στη δεξιά του όχθη, υπάρχει ένας πανέμορφος χώρος
αναψυχής και εστίασης, που έχει αξιοποιήσει η δημοτική αρχή, τα Καϊνάκια. Στην περιοχή βρέθηκαν
«κιούγκια» - πήλινοι υδατοσωλήνες - μέσω των οποίων υδρεύονταν η γειτονική Αμφίπολη. Κατά
καιρούς κάτοικοι της περιοχής βρίσκουν θραύσματα από κεραμίδια, νομίσματα και μάρμαρα και
σύμφωνα με την τοπική παράδοση εδώ ήταν η Απολλωνία. Οι αρχαιολόγοι όμως μιλούν για μικρή
εγκατάσταση των ρωμαϊκών και πρωτοβυζαντινών χρόνων.
Σιδηροχώρι: Δεμιρλί το παλιό τούρκικο του όνομα, Village du Fer, χωριό του σιδήρου
κατά τους Γάλλους γιατί υπήρχε στην περιοχή εκμεταλλεύσιμο σιδηρομετάλλευμα. Η κοινότητα
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αυτή είναι ξεχωριστή κατά τούτο: αποτελείται από τέσσερις μικρούς και περιποιημένους οικισμούς:
το Μεσότοπο, τον Καραβαγγέλη, το Δημαρά και το Σιδηροχώρι.
Απλωμένοι όλοι στα πόδια του Συμβόλου που δεν έχει βέβαια την ιστορία του Παγγαίου
διαθέτει όμως και αυτό μια σπάνια ομορφιά καθώς είναι κατάφυτο και καλεί τους περιπατητές να το
ανακαλύψουν. Θαυμάζουμε τα παλαιά τούρκικα σπίτια με τη σωστή ρυμοτομία, τις καθαρές και
όμορφες πλατείες, τους μικρούς αλλά περιποιημένους ενοριακούς ναούς και τις λουλουδιασμένες
αυλές που απλώνονται μπροστά από τα σπίτια.
Δύο οικισμοί αυτού του χωριού φέρουν τιμητικά τα ονόματα των οπλαρχηγών Παναγιώτη
Δημαρά, από τα Βρέσταινα της Λακωνίας και Ευστάθιου Καραβαγγέλη από το Τρίκερι του Βόλου,
οι οποίοι έπεσαν πολεμώντας ηρωικά στον τόπο αυτό κατά τη διάρκεια μιας φονικής μάχης που
διεξήχθη στα 1897.
Βρισκόμαστε λίγο πριν την έναρξη του ατυχούς ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897 που
μετά την πτώχευση που προηγήθηκε ταπείνωσε διεθνώς την Ελλάδα και ένα σώμα εθελοντών που
αποτελούνταν από Ποντιοκαυκάσιους ομογενείς υπό την αρχηγία των Δημαρά, Βελέντζα,
Καραβαγγέλη ανέλαβε ένα σαμποτάζ κατά των τουρκικών σιδηροδρόμων στη γέφυρα της Αγγίστας.
Προηγήθηκε όμως η μάχη στους πρόποδες του Συμβόλου που οδήγησε στην καταστροφή του
σώματος. Τιμητικά και το φεστιβάλ που κάθε καλοκαίρι διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Σιδηροχωρίου με πλούσιες εκδηλώσεις φέρει το όνομα «Παναγιώτης Δημαράς»
1.11.1.11

Δημοτική Ενότητα Ορφανού

Η Δημοτική Ενότητα Ορφανού έχει αποτελείται από τις Τοπικές Κοινότητες:






Οφρυνίου
Ορφανίου: Το Ορφάνι σήμερα είναι ένα κέντρο αγροτικής οικονομίας, στο οποίο κατοικούν
περί της 700 ψυχές, περήφανοι για την ιστορία του τόπου τους. Στον νέο ναό του Ορφανίου
(ανεγ. 1962) φυλάσσεται ικανός αριθμός εικόνων του τέλους του 19ου αιώνα, που έφεραν στο
Ορφάνι οι Γαρασαριώτες Πόντιοι.
Γαληψού
Κάρυανης: Ο οικισμός της Κάρυανης κτίσθηκε το 1916 και γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη την
περίοδο 1922 - 1923, κυρίως λόγω των προσφύγων από τη Θράκη και τον Πόντο που
εγκαταστάθηκαν σ' αυτόν. Σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από το χωριό υπάρχουν τα
αξιοσημείωτα ερείπια του ναού του Αγίου Αθανασίου.



Ακροποτάμου: Ο Ακροπόταμος είναι μια περιοχή με μεγάλη και διαχρονική ιστορική
σημασία. Σε αυτόν ανακαλύφθηκε ο περίφημος νεολιθικός οικισμός από τον Γ.Μακαλάκη και
τον Μυλωνά. Επιπλέον ο Ακροπόταμος είναι επίσης γνωστός για τις τρεις πανήγυρεις που
διοργανώνονται σ' αυτόν κάθε χρόνο.



Ποδοχωρίου:Στο Ποδοχώρι (όπως και στη Μεσορόπη) υπάρχουν ασφαλείς ενδείξεις για
κοιτάσματα χρυσού, αφού υπάρχουν σκουριές, πληθώρα στοών και φρεάτων, αλλά και ζωηρή η
προφορική παράδοση για τα κοιτάσματα αυτά. Πάντως, η περιοχή και ιδίως στα ορεινά της
έχει ελάτους, άγρια πεύκη, χαμηλά πλατάνια, λεύκες, κυπαρίσσια, καστανιές, καρυδιές, κ.α.
Στην τοπική Κοινότητα Ποδοχωρίου ανήκει και ο οικισμός Κοκκινοχωρίου.

Επίσης στη Δημοτική Ενότητα ανήκουν και οι εκπληκτικής ομορφιάς παραλίες Οφρυνίου,
Ορφανίου, Κάρυανης και Ακροποτάμου
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Το Οφρύνιο βρίσκεται στη δυτική άκρη του Νομού Καβάλας και συνορεύει δυτικά και βόρεια με το
Νομό Σερρών με όριο τον ποταμό Στρυμώνα και το όρος Παγγαίου, ανατολικά με τα χωριά
Γαλυψώ και Ορφάνι και νότια έχει την καλύτερη παραλία του κόλπου Ορφανού-Στρυμωνικός κόλπος
– Παραλία Οφρυνίου (Τούζλα).
Πληθυσμός: 1.107 κάτοικοι στο Οφρύνιο [412 κάτοικοι στην παραλία σύμφωνα με την απογραφή
του 2001]
Υψόμετρο Οφρυνίου: 65-85 μέτρα
Οι κάτοικοι του ασχολούνται με τον τουρισμό στην παραλία Οφρυνίου, με την αλιεία και
τη γεωργία με κυριότερα προϊόντα αμύγδαλα, ελιές, σταφύλια και τσίπουρο. Το Οφρύνιο
κατοικήθηκε το 1923 από πρόσφυγες της Μ.Ασίας με την πλειοψηφία να προέρχεται από το Οφρύνιο
(ερενκιου) 16χλμ. από το Τσανάκαλε και 8χλμ. από την Τροία. Πόλη που αναφέρεται από τον
Στράβων και τον Ξενοφώντα και κατοικείται μέχρι σήμερα νέα τουρκική ονομασία του – Ίντεπε
Οι πρόσφυγες του Οφρυνίου διάλεξαν την όμοια σχεδόν περιοχή για να κατοικήσουν. Θάλασσα και
στα 3χλμ. Στο ύψωμα στους πρόποδες του Παγγαίου έκτισαν το χωριό
Αποστάσεις από:
•
•
•
•

Θεσσαλονίκη 100 χλμ.
Καβάλα
60 χλμ.
Σέρρες
71 χλμ.
Δράμα
58 χλμ.

Οφρύνιο:
Στη δυτική άκρη της παραλίας βρίσκουμε βυζαντινά τείχη της Χριστόπολις, η οποία χτίστηκε πάνω
στα ερείπια της Αρχαίας πόλης (Ηιών), πόλις των εννέα οδών, επίνειο αργότερα της Αμφίπολης. Από
την Ηιών γράφει ο Αριανός ξεκίνησε ο στόλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου για την εκστρατεία. Εδώ
ονομάζουμε την περιοχή Σάρσα-Σάρια-Σάρισα, που οι ντόπιοι γηγενείς της περιοχής λένε πως
εκπαίδευσε ο Μέγας Αλέξανδρος το στρατό του στη Σάρισα.
Εκδηλώσεις:
Καρναβάλι την Κυριακή των Αποκρεών
Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου Πολιούχου Οφρυνίου
Πανηγύρι του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδώρου εξ Οφρυνίου Δαρδανελείων του δικού μας Αγίου που
την μνήμη του εορτάζουμε στις 2 Αυγούστου. Η κάρα του φυλάσσεται στο ναό Οσίας Ξένης του
Πειραιά.
Στην παραλία Οφρυνίου τους καλοκαιρινούς μήνες γίνονται πολλές εκδηλώσεις θεατρικές – μουσικής
– χορωδίες, με αποκορύφωμα το πανηγύρι του Σωτήρος, 6 Αυγούστου, με λαϊκή αγορά.
Στο Οφρύνιο δραστηριοποιούνται πολλοί σύλλογοι:
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i.
ii.
iii.
iv.
v.

2011-2014

Αθλητικός Σύλλογος
Σύλλογος Επαγγελματιών
Πολιτιστικός Σύλλογος
Σύλλογος Γυναικών
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Επίσης υπάρχει χορωδία και χορευτικό. Το καλοκαίρι στο Οφρύνιο λειτουργεί Μουσείο Λαϊκής
Τέχνης.
Ακτές – Τουρισμός
Ο Δήμος Παγγαίου έχει μια εντυπωσιακή ακτογραμμή μήκους πάνω από (65) χιλιομέτρα,
προσφέροντας το μοναδικό προνόμιο επιλογής παραλίας, οργανωμένης ή απόμερης, ειδυλλιακής,
ήσυχης. Όλες οι παραλίες είναι με καθαρά νερά και ψιλή αμμουδιά.
Από το ανατολικό άκρο του Δήμου, λίγο έξω από το Τοπικό Διαμέρισμα της Νέας
Ηρακλείτσας βρίσκεται η οργανωμένη ακτή ESTELLA που συνεχίζει στην ακτή της Αλάνας με
πολλά beach bar και χώρους για παιχνίδια δίπλα στη θάλασσα. Η ακτή συνεχίζεται μέχρι τον παλαιό
οικισμό της Νέας Ηρακλείτσας, όπου επίσης υπάρχουν beach bar που λειτουργούν όλη την ημέρα.
Το 2007 η παραλία της Νέας Ηρακλείτσας βραβεύτηκε για πρώτη φορά με τη γαλάζια σημαία,
παγκόσμιο σύμβολο αναγνώρισης για καθαρές, οργανωμένες παραλίες.
Σε πολύ μικρή απόσταση από την πόλη της Νέας Περάμου, απλώνονται οι Αμμόλοφοι.
Πρόκειται για μια πανέμορφη αλυσίδα καθαρών ακρογιαλιών με διαυγή, κρυστάλλινα και ρηχά νερά,
που αποτελούν το στολίδι της περιοχής και προσφέρουν στιγμές διασκέδασης μέσα από πληθώρα
θαλάσσιων σπορ.
Η παραλία των Αμμολόφων, μετά από μακροχρόνιες και επίπονες ενέργειες του Δήμου
Ελευθερών, βραβεύτηκε το 2006 με τη γαλάζια σημαία, βράβευση που επαναλήφθηκε και το 2007. Η
πρόσβαση γίνεται με αυτοκίνητο ή με καραβάκι από το λιμενίσκο της Νέας Ηρακλείτσας και έχει
πλήθος εγκαταστάσεων κάμπινγκ και beach bars / αναψυκτήρια, στους τρεις πανέμορφους
κολπίσκους.
Μπορούν σχετικά να διακριθούν ως προς το είδος των 'υπηρεσιών' με τον πρώτο να
ενδείκνυται για ηρεμία, τον δεύτερο για ένταση και χορό δίπλα στο κύμα και τον τρίτο για
συνδυασμό μπάνιου και γεύματος.
Οι ακτές στη Χερσόνησο Βρασίδα, κάτω από τη σκιά του βυζαντινού κάστρου είναι
ιδανικές για κολύμπι μακριά από τον κόσμο, με τα δέντρα και τα αμπέλια να αγγίζουν τη θάλασσα,
δημιουργώντας πανέμορφες εικόνες.
Η Αλμύρα, κάτω από την Εγνατία, πήρε το όνομά της από το ομώνυμο beach bar που
υπάρχει στην περιοχή. Έντονες μουσικές στιγμές, πανέμορφο περιβάλλον, υπέροχη θάλασσα και η
αδρεναλίνη στα ύψη, είναι όλα όσα θα βρείτε στην Αλμύρα. Η Σαρακίνα, επίσης κάτω από τον
αυτοκινητόδρομο, ενδείκνυται για οικογενειακές στιγμές, για όσους λατρεύουν το camping και τη
διαμονή κάτω από τον έναστρο καλοκαιρινό ουρανό. Η βράβευση της παραλίας της Σαρακίνας με
γαλάζια σημαία είναι ο στόχος που έχει θέσει ο Δήμος για το 2008.
Η παραλία στον πύργο της Απολλωνίας γοητεύει με την άγρια ομορφιά της και τους εντυπωσιακούς
σχηματισμούς των βράχων μέσα στη θάλασσα.
Περιβάλλον και ποιότητα Ζωής

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

[31 - 185]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

2011-2014

Η περιοχή του Δήμου Παγγαίου διακρίνεται τις καθαρές και πανέμορφες ακρογιαλιές και το πλούσιο
φυσικό περιβάλλον.
Υψόμετρο και κλίσεις εδάφους
Η περιοχή έχει κλίσεις κυρίως κατά τη μετάβαση στα Τοπικά Διαμερίσματα που είναι πιο μακριά
από τη θάλασσα.
Η μεταβολή του υψόμετρου είναι ιδιαίτερη και ξεκινάει από τα 0 μέτρα και φτάνει μέχρι περίπου τα
1956 μέτρα περίπου στην ψηλότερη κορυφή Όρους Παγγαίου.
Κλίμα
Η περιοχή του Δήμου Παγγαίου που μπορεί να χαρακτηριστεί ως παραμεσογειακό με
ζεστό Καλοκαίρι και μέσους Χειμώνες.
Το μέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης, είναι τα 482,88 mm, παγετοί εμφανίζονται κύρια κατά τους
μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, ενώ οι χιονοπτώσεις στα μεγάλα υψόμετρα διαρκούν αρκετούς
μήνες.
Σεισμικότητα
Η περιοχή του Δήμου Παγγαίου δεν αποτέλεσε ποτέ στο παρελθόν εστία σεισμού
μεγαλύτερου των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Από άποψη σεισμικής επικινδυνότητας, η περιοχή
καθώς και η ευρύτερη περιοχή του ηπειρωτικού μέρους του Νομού Καβάλας, ανήκουν στη ζώνη
επικινδυνότητας I, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα, παρουσιάζοντας μέτρια σεισμική
επικινδυνότητα (Ενεργός εδαφική επιτάχυνση 0,12g = 1,18 m/sec2).
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Χρήσεις γης
Εκμεταλλεύσεις
Σύνολο

Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Εκτάσεις

Με καλ/μη έκταση

676
12.749

669
12.569

32.733
430.894

Εκτάσεις κατά είδος καλλιέργειας
Λοιπές εκτάσεις
(λιβάδια, βοσκότοποι,
οικογ/κοί λαχανόκηποι
αγραναπαύσεις)
Εκμ/σεις
Εκτάσεις

Ετήσιες
Καλλιέργειες

Δενδρώδεις
Καλλιέργειες

Άμπελοι
Σταφιδάμπελοι

Εκμ/σεις

Εκτάσεις

Εκμ/σεις

Εκτάσεις

Εκμ/σεις

Εκτάσεις

Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ

651

31.969

105

315

54

85

377

364

Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

7.579

307.990

5.622

78.289

2.682

38.811

3.541

5.803

Εκτάσεις (στρ.)

Εκμεταλλεύσεις
Σύνολο

Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Από αυτές με
καλλιεργήσιμη έκταση

422
13.143

413
12.928

31.013
449.282

Εκτάσεις κατά είδος καλλιέργειας
Ετήσιες
Καλλιέργειες
Εκμ/σεις

Εκτάσεις

Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ

399

30.268

Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

6.395

Δενδρώδεις
Καλλιέργειες

Άμπελοι
Σταφιδάμπελοι

Λοιπές εκτάσεις (λιβάδια,
βοσκότοποι ,οικογ/κοί
λαχανόκηποι
αγραναπαύσεις)

Εκμ/σ
εις

Εκτάσει
ς

Εκμ/σεις

Εκτάσεις

Εκμ/σεις

Εκτάσεις

276

31

69

133

400

304.63 8.262
2

104.8
99

2.199

28.677

2.967

11.075

132
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ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
(ΕΤΗ: 1991 -2001)

Εκμεταλλεύσεις

ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Σύνολο

Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ

-37,6%

Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

3,1%

ΝΟΜΟΣ
ΔΗΜΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Από αυτές με
καλλιεργήσιμη
έκταση

Εκτάσεις (στρ.)

-38,3%

-5,3%

2,9%

4,3%

Εκτάσεις κατά είδος καλλιέργειας
Ετήσιες
Καλλιέργειες
Εκμ/σεις

Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ

-38,7%

Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

-15,6%

Δενδρώδεις
Καλλιέργειες

Εκτάσ
εις

5,3%
1,1%

Άμπελοι
Σταφιδάμπελοι

Λοιπές εκτάσεις (λιβάδια,
βοσκότοποι,οικογ/κοί
λαχανόκηποι
αγραναπαύσεις)

Εκμ/σεις

Εκτάσεις

Εκμ/σεις

Εκτάσεις

Εκμ/σεις

Εκτάσεις

25,7%

12,3%
34,0%

-42,6%

-18,5%

-64,7%

9,9%

-18,0%

-26,1%

-16,2%

90,8%

47,0%

Από τα παραπάνω μπορούμε να παρατηρήσουμε τις έντονες μεταβολές που συνέβησαν στην
περιοχή και στον πρωτογενή τομέα. Τα παραπάνω καταδεικνύουν την αναγκαιότητα για τη χάραξη
νέα στρατηγικής και την επίμονη προσήλωση σε αυτήν, προκειμένου για την ανάπτυξη με ήπιες
μορφές της περιοχής, με αξιοποίηση των μοναδικά πλούσιων πόρων της περιοχής, οι οποίοι κατ'
ουσίαν παραμένουν αναξιοποίητοι. Μία τέτοια ανάπτυξη πρέπει να είναι αειφορική, ώστε να μην
υπονομεύονται οι επόμενες γενεές.

Τεμαχισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2001

Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ A.M.Θ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ
ΕΚΤΑΣΗ (ΣΤΡ)

413
12.928
63.373
811.318

31012,5
449.282,4
3.548.881,9
35.831.852,7

ΜΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ
ΑΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
(ΣΤΡ)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
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ΜΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ
ΑΝΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ (ΣΤΡ)
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Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ A.M.Θ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

2011-2014

75,09
34,75
56,00
44,16

6.260
82.240
551.500
5.130.527

4,95
5,46
6,43
6,98

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2001

7

17

20

24

Θεριζοαλωνιστικές
μηχανές

2

7

15

12

Απλές θεριστικές
μηχανές

4

12

3

2

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Μονοαξονικοί
ελκυστήρες

% ΣΤΟ ΝΟΜΟ

967

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1.251

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ

289

ΔΗΜΟΣ ΧΡΥΣ/ΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

77

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘ/ΛΗΣ

Διαξονικοί ελκυστήρες

ΓΕΩΡΓΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΕΤΟΣ 2001

ΔΗΜΟΣ ΠΙΕΡΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΙ / ΝΟΜΟΣ

444

470

1.060

897

5.455

86,3%

6.322

13

17

46

144

76,2%

189

9

43

97

85,8%

113

11

3

35

62,5%

56

12

12

80,0%

15

8

22

72

66,1%

109

2

6

10

52,6%

19

2

2

33

68,8%

48

120

75

703

42,2%

1.664

9

Αλωνιστικές μηχανές
κάθε τύπου
Απλές
χορτοσυλλεκτικές
μηχανές

2

15

24

1

2

Βαμβακοσυλλεκτικές
Τευτλοεξαγωγείς
Κλαδευτικά
μηχανήματα
(βενζινοπρίονα)

15

12

15

70

233

Εκκοκιστές
αραβοσίτου

18

Αρμεχτικές μηχανές
κάθε τύπου

9

8

Κορυφολόγοι
γάλακτος

3

2

2
142

48

18

69,2%

26

53

58,2%

91

5

83,3%

6

232

1.028

76,7%

1.341

36

Αντλίες αρδεύσεων
Πετρελαιοκίνητες

4

95

78

25

Αντλίες αρδεύσεων
Βενζινοκίνητες

1

57

3

75

6

37

277

456

77,2%

591

Αντλίες αρδεύσεων
Ηλεκτροκίνητες

257

82

108

36

5

15

198

701

66,3%

1.058

102 492
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Συγκροτήματα
τεχνητής βροχής

178

Αυτοκινούμενοι
μεγάλοι εκτοξευτήρες
Συγκροτήματα
άρδευσης με σταγόνες

66

196

1.286

20

83

8

47

Εκκολαπτικές
μηχανές
Σπαρτικές μηχανές
σιτηρών
Σπαρτικές μηχανές
βαμβακιού,
αραβοσίτου, φασολιών
κλπ.
Σιτοδιαλογείς
(τριάρια)
Μηχανοκίνητοι
ψεκαστήρες υψηλής
πίεσης

2011-2014

91 210

30

2.001

89,0%

2.248

108

90,0%

120

1.603

82,0%

1.955

2

100,0%

2

113 65

279

92,4%

302

80

40

235

82,5%

285

2

7

100,0%

7

7
689

682

1

8

51

57

58

34

5
32

5
104

1
8

10

70

475

101 99

470

1.247

91,4%

1.364

Μηχανοκίνητοι
ψεκαστήρες επινώτιοι
Μηχανοκίνητοι
ψεκαστήρες
γραμμικών
καλλιεργειών
Μηχανοκίνητοι
θειωτήρες

45

48

65

28

35
105
150

345

671

94,6%

709

2

118

188

105

174

95

832

87,8%

948

3

21

447

22

204

697

99,4%

701

Μηχανές
αρμαθιάσματος

3

17

60

6

376

96,2%

391

203 87

Ο Καπνός
Ο Καπνός ήταν μία έντονη ασχολία στην περιοχή και παρουσιάζεται η μεταβολή της εδώ ιδιαίτερα
με την εφαρμογή τα τελευταία χρόνια της ΚΑΓΠ.
ΕΤΟΣ 2000
ΔΗΜΟΙ – Π.Ε. -ΤΔ
Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΡΙΘ.
ΠΑΡΑΓ/
ΩΝ
1

ΕΚΤΑΣΗ
(ΣΤΡ)

ΕΤΟΣ 2001
ΑΡΙΘ.
ΠΑΡΑΓ/ΩΝ

ΕΚΤΑΣΗ
(ΣΤΡ)

ΕΤΟΣ 2002
ΑΡΙΘ.
ΠΑΡΑΓ/ΩΝ

ΕΚΤΑΣΗ
(ΣΤΡ)

ΕΤΟΣ 2003
ΑΡΙΘ.
ΠΑΡΑΓ/ΩΝ

ΕΚΤΑΣΗ
(ΣΤΡ)

6

1

5

1

5

0

ο,ο

191

1.281,10

191

1.285,80

179

1.185,40

158

1.042,10

Δ. ΦΙΛΙΠΠΩΝ

43

241,3

43

267,7

31

180,8

28

152,2

Δ. ΕΛΕΥΘΕΡ/ΛΗΣ

53

489,7

50

490,6

47

451

45

391,6

Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ

204

1.872,50

200

1.918,80

189

1.862,90

182

1.914,80

ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΝΗ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ

61
43
100

535,4
378,5
958,7

59
41
100

518,6
408,6
991,6

51
39
99

468,2
403,1
991,6

51
41
90

455,2
496,3
963,3

Δ. ΠΙΕΡΕΩΝ
Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

49
4

433,3
36

48
3

413,5
30,9

41
3

337,5
30

39
1

284,5
8,7

Δ. ΟΡΦΑΝΟΥ

53

372,8

49

341,5

44

307,2

35

262,7

Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

737

5.826,40

715

5.769,30

641

5.176,60

570

4.737,00

Δ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
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ΔΗΜΟΙ – Π.Ε. - ΤΔ

ΕΤΟΣ 2004

2011-2014

ΕΤΟΣ 2005

ΕΤΟΣ 2006

ΕΤΟΣ 2007

Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ
Δ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΡΙΘ.
ΠΑΡΑΓ/ΩΝ
0
159

ΕΚΤΑΣΗ
(ΣΤΡ)
ο,ο
1.024,10

ΑΡΙΘ.
ΠΑΡΑΓ/ΩΝ
0
147

ΕΚΤΑΣΗ
(ΣΤΡ)
ο,ο
908,9

ΑΡΙΘ.
ΠΑΡΑΓ/ΩΝ
0
37

ΕΚΤΑΣΗ
(ΣΤΡ)
ο,ο
267,7

ΑΡΙΘ.
ΠΑΡΑΓ/ΩΝ
0
15

Δ. ΦΙΛΙΠΠΩΝ
Δ. ΕΛΕΥΘΕΡ/ΛΗΣ

28
45

149,2
376,1

26
44

143,1
358,5

7
13

54,3
121,4

7
8

35,4
79,1

Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΝΗ

176
46
40

2.241,10
453,8
600,6

173
44
40

2.424,80
448,4
588,6

93
29
26

1.665,70
322,7
528,4

41
4
12

787,2
195,4
205,1

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
Δ. ΠΙΕΡΕΩΝ
Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

90
40
1

1.186,70
303,6
9

89
39
1

1.387,80
315
9,5

38
11
1

814,6
105,8
9,9

25
7
0

386,7
64
ο,ο

Δ. ΟΡΦΑΝΟΥ

36

242

37

241,3

9

79,9

6

45,5

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

565

5.025,90

540

5.009,80

192

2.497,50

96

1.185

ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 2000 - 2001
ΠΑΡΑ ΓΩΓΗ (Στρ)

ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑ
ΓΩΓΩΝ

ΠΑΡΑ ΓΩΓΗ (Στρ)

-2,0%
-3,0%

2,5%
-1,0%

-5,5%
-10,3%

-2,9%
-10,3%

ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 2002 - 2003
ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑ
ΠΑΡΑ ΓΩΓΗ (Στρ)
ΓΩΓΩΝ
-3,7%
-11,1%

2,8%
-8,5%

ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 2004 - 2005
ΠΑΡΑ ΓΩΓΗ (Στρ)

Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

-4,4%

Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 2001 - 2002

ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑ
ΓΩΓΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑ
ΓΩΓΩΝ
-1,7%

ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΕΚΤΑ
ΣΗ (ΣΤΡ)
ο,ο
110,4

-3,3%
-0,9%

17,0%
6,1%

ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 2005 - 2006
ΠΑΡΑ ΓΩΓΗ (Στρ)

8,2%

ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑ
ΓΩΓΩΝ
-46,2%

-0,3%

-64,4%

-50,1%

ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 2006 - 2007
ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑ
ΓΩΓΩΝ
-55,9%

ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 2003 - 2004
ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑ
ΠΑΡΑ ΓΩΓΗ (Στρ)
ΓΩΓΩΝ

ΠΑΡΑ ΓΩΓΗ
(Στρ)
-52,7%

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

-31,3%

ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 2000 – 2007
ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑ
ΓΩΓΩΝ
-79,9%

ΠΑΡΑ ΓΩΓΗ (Στρ)
-58,0%
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Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΙ – Π.Ε. - ΤΔ
Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ
Δ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
Δ. ΦΙΛΙΠΠΩΝ
Δ. ΕΛΕΥΘΕΡ/ΛΗΣ
Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΝΗ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
Δ. ΠΙΕΡΕΩΝ
Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
Δ. ΟΡΦΑΝΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΙ – Π.Ε. - ΤΔ
Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ
Δ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
Δ. ΦΙΛΙΠΠΩΝ
Δ. ΕΛΕΥΘΕΡ/ΛΗΣ
Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΝΗ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
Δ. ΠΙΕΡΕΩΝ
Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
Δ. ΟΡΦΑΝΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

-50,0%

2011-2014

-52,6%

ΕΤΟΣ 2002
ΕΚΤΑΣΗ
ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΓ/ΩΝ
( Σ Τ Ρ)
1
5,0
179
1.185,4
31
180,8
47
451,0
189
1.862,9
51
468,2
39
403,1
99
991,6
41
337,5
3
30,0
44
307,2
641
5.176,6

-87,0%

ΕΤΟΣ 2003
ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΓ/ΩΝ ΕΚΤΑΣΗ
( Σ Τ Ρ)
0
ο,ο
158
1.042,1
28
152,2
45
391,6
182
1.914,8
51
455,2
41
496,3
90
963,3
39
284,5
1
8,7
35
262,7
570
4.737,0

ΕΤΟΣ 2000
ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΓ/ΩΝ
1
191
43
53
204
61
43
100
49
4
53
737

-79,7%

ΕΤΟΣ 2001
ΕΚΤΑΣΗ
(ΣΤΡ)

ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΓ/ΩΝ

ΕΚΤΑΣΗ

6,0
1.281,1
241,3
489,7
1.872,5
535,4
378,5
958,7
433,3
36,0
372,8
5.826,4

1
191
43
50
200
59
41
100
48
3
49
715

5,0
1.285,8
267,7
490,6
1.918,8
518,6
408,6
991,6
413,5
30,9
341,5
5.769,3

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
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(ΣΤΡ)
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ΕΤΟΣ 2004

ΔΗΜΟΙ – Π.Ε. - ΤΔ

ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΓ/ΩΝ
Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ
Δ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
Δ. ΦΙΛΙΠΠΩΝ
Δ. ΕΛΕΥΘΕΡ/ΛΗΣ
Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΝΗ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
Δ. ΠΙΕΡΕΩΝ
Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
Δ. ΟΡΦΑΝΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

0
159
28
45
176
46
40
90
40
1
36
565

ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΓ/ΩΝ

0
37
7
13
93
29
26
38
11
1
9
192

ΕΤΟΣ 2005
ΕΚΤΑΣΗ
(ΣΤΡ)

ο,ο
1.024,1
149,2
376,1
2.241,1
453,8
600,6
1.186,7
303,6
9,0
242,0
5.025,9

ΕΤΟΣ 2006

ΔΗΜΟΙ – Π.Ε. - ΤΔ
Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ
Δ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
Δ. ΦΙΛΙΠΠΩΝ
Δ. ΕΛΕΥΘΕΡ/ΛΗΣ
Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΝΗ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
Δ. ΠΙΕΡΕΩΝ
Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
Δ. ΟΡΦΑΝΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

2011-2014

ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΓ/ΩΝ
0
147
26
44
173
44
40
89
39
1
37
540

ΕΚΤΑΣΗ
(ΣΤΡ)

ο,ο
908,9
143,1
358,5
2.424,8
448,4
588,6
1.387,8
315,0
9,5
241,3
5.009,8

ΕΤΟΣ 2007

ΕΚΤΑΣΗ

ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΓ/ΩΝ

ΕΚΤΑΣΗ

ο,ο
267,7
54,3
121,4
1.665,7
322,7
528,4
814,6
105,8
9,9
79,9
2.497,5

0
15
7
8
41
4
12
25
7
0
6
96

ο,ο
110,4
35,4
79,1
787,2
195,4
205,1
386,7
64,0
ο,ο
45,5
1.185,0

(ΣΤΡ)

(ΣΤΡ)

Από τα παραπάνω γίνεται έντονα φανερή η οικονομική επίδραση στην καπνοπαραγωγή
καθώς οι καπνοπαραγωγοί από το 2000 μέχρι το 2007 μειώθηκαν στο 1/5, ενώ μόνο στο τελευταίο
έτος περισσότερο από 50%.
Τα στοιχεία αυτά συνεπικουρούν τα υπόλοιπα για τη χάραξη νέας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με
εμφανή στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής. Μίας στρατηγικής που δε
θα είναι μόνο Δημοτική και Δημόσια αλλά συνολική, αγκαλιάζοντας τον ιδιωτικό τομέα και τους
άξιους ανθρώπους της περιοχής, προσελκύοντας παράλληλα και επενδυτές από άλλες περιοχές, στο
πλαίσιο της ενιαίας Στρατηγικής που σχεδιάζεται για την περιοχή.
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2011-2014

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΥΡΙΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
1991
ΒΟΟΕΙΔΗ
ΣΥΝΟΛΟ
Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Π.Ε.ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ
ΘΗΛΥΚΑ

Εκμ/σεις

Αριθμός Ζώων

Εκμ/σεις

Αριθμός Ζώων

Εκμ/σεις

Αριθμός Ζώων

60
993

304
11532

60
984

286
8523

35
990

3.362
110331

ΑΙΓΟΕΙΔΗ
Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Π.Ε.ΚΑΒΑΛΑΣ

ΧΟΙΡΟΕΙΔΗ

Εκμ/σεις

Αριθμός Ζώων

Εκμ/σεις

Αριθμός Ζώων

94
1490

3.653
107058

8
119

17
6858

ΚΥΡΙΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
2001
ΒΟΟΕΙΔΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ

ΘΗΛΥΚΑ

Εκμ/σεις

Αριθμός Ζώων

Εκμ/σεις

Αριθμός Ζώων

Εκμ/σεις

Αριθμός Ζώων

Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ

17

247

16

177

20

3.048

Π.Ε.ΚΑΒΑΛΑΣ

469

15.668

459

9.897

993

115.551

ΑΙΓΟΕΙΔΗ

ΧΟΙΡΟΕΙΔΗ

Εκμ/σεις

Αριθμός Ζώων

Εκμ/σεις

Αριθμός Ζώων

Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ

30

3.326

12

68

Π.Ε.ΚΑΒΑΛΑΣ

1.066

189.933

197

9.425

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2001
ΝΟΜΟΣ /ΔΗΜΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΟΟΕΙΔΗ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΒΑΤΑ
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

2011-2014

ΚΡΕΑΣ (Kg )

ΓΑΛΑ (Kg )

ΓΑΛΑ (Kg)

KPEAΣ(Kg)

Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ

711200

67437

46160

12300

Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

4213295

456855

3852115

589585

ΑΙΓΕΣ

ΧΟΙΡΟΙ

ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΓΑΛΑ (Kgr)

ΚΡΕΑΣ (Kgr)

ΚΡΕΑΣ (Kgr)

Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ

410240

37800

1120

Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

6125650

585087

169180

ΠΗΓΗ : ΕΣΗΥΕ - Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 1971 – 2001
1971

1981

1991

2001

Μέλισσες
(κυψέλες)

Μέλισσες
(κυψέλες)

Μέλισσες
(κυψέλες)

Μέλισσες
(κυψέλες)

Εγχώριες

Ευρωττ/κές

Εγχώριες

Ευρωπ/κές

Εγχώριες

Ευρωπ/κές

Εγχώριες

Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ

0

930

50

1.025

0

550

0

356

Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

7.167

39.441

2.316

96.431

348

51.744

168

55.309

Πηγή : Δ/νση Γεωργίας Καβάλας
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Απασχόληση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις
ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Ειδικευμένοι Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι Δασοκόμοι & Αλιείς Ν. Καβάλας κατά φύλο και ηλικία
10.-14

Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

43-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

74

ΣΎΝΟΛΟ

ΆΡΡΕΝΕΣ

4

14

27

44

49

36

45

63

63

71

24

8

0

0

ΘΗΛΕΙΣ

4

13

25

32

30

18

25

41

33

43

6

4

0

0

ΣΥΝΟΛΟ

0

1

2

12

19

18

20

22

30

28

18

4

0

0

ΆΡΡΕΝΕΣ

0

82

399

725

851

908

980

1.083

1.272

986

1.093

242

72

11

8.704

ΘΗΛΕΙΣ

0

72

282

445

497

491

AS

556

653

536

728

186

57

11

5 .0 23

ΣΥΝΟΛΟ

0

10

117

280

354

417

471

527

619

450

365

96

15

0

3.681

(Στοιχεία ΕΣΥΕ 2001)
Τα αγροτικά νοικοκυριά του Δήμου Παγγαίου είναι (ΕΣΥΕ 2001) 281 σε σύνολο 8762 σε
επίπεδο Νομού. Η γεωργία, κτηνοτροφία και δασοκομία είναι σημαντικός κλάδος για το νομό με μεγάλο

μερίδιο στην απασχόληση. Ο κλάδος είναι εξαγωγικός για το Νομό, η παραγωγικότητά του υψηλότερη από
τον ίδιο κλάδο στο εξωτερικό και η τοπικοί ανταγωνιστικότητά του βελτιώνεται. Ωστόσο παρουσιάζει έντονα
αρνητική δυναμική σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Κατά συνέπεια είναι ένας κλάδος στον οποίο ο νομός
Καβάλας είναι σε καλύτερη θέση από τη Χώρα και άλλες ανταγωνιστικές αγορές, αλλά παρουσιάζει έντονα
αρνητικές προοπτικές. Ο αγροτικός τομέας είναι ένας κλάδος που αναπόφευκτα φθίνει καθώς μία οικονομία
αναπτύσσεται και εξελίσσεται τεχνολογικά. Η βελτίωση στην τοπική ανταγωνιστικότητα δείχνει απλά μία
περισσότερο αργή πορεία συρρίκνωσης.

Η φθίνουσα πορεία του θα έχει αρνητικό αποτέλεσμα για το Νομό, τόσο λόγω του αριθμού
απασχολούμενων σε αυτόν όσο και λόγω των αγορών που πραγματοποιεί από άλλους κλάδους κυρίως
της μεταποίησης.
Ο καλύτερος τρόπος ενίσχυσης του κλάδου είναι:
•
Η προώθηση των εξαγωγών με προϊόντα υψηλής ποιότητας και προστατευμένης ονομασίας. Η
συνεργασία των παραγωγών για την οργανωμένη προσέγγιση στο μάρκετινγκ, τη συσκευασία
και τη διανομή είναι απαραίτητος παράγοντας για την επιτυχία και την αύξηση της
προστιθέμενης αξίας των πωλήσεων.
•
Η συνεργασία με τοπικούς μεταποιητικούς κλάδους (κυρίως τρόφιμα και ποτά, προϊόντα
ξυλείας) που χρησιμοποιούν τα προϊόντα τους ως α’ ύλη.
Η αλιεία (περιλαμβάνοντας και τις ιχθυοκαλλιέργειες) είναι εξαγωγικός κλάδος για το νομό με
βελτίωση της τοπικής ανταγωνιστικότητας. Σε εθνικό και διεθνές επίπεδο είναι κλάδος με φθίνουσες
τάσεις.
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Πρωτογενής-Δευτερογενής τομέας – Τριτογενής τομέας

Κατανομή της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά κλάδο στο Νομό Καβάλας (2007)
ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΒΑΛΑ

Γεωργία, κτηνοτροφία, δάση

6,8%

Αλιεία

1,0%

Μεταλλεία, ορυχεία

2,0%

Μεταποίηση

10,3%

Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο και ύδρευση

2,5%

Κατασκευές

5,8%

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευές αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδών

15,9%

οικιακής χρήσης
Ξενοδοχεία και εστιατόρια

6,8%

Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες

4,9%

Χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση

3,7%

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμίσθωση και επιχ/τικές δραστηριότητες

13,8%

Δημόσια διοίκηση, άμυνα και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

9,4%

Εκπαίδευση

9,2%

Υγεία και κοινωνική μέριμνα

6,1%

Άλλες κοινωνικές και προσωπικές δραστηριότητες

1,0%

Ιδιωτικά νοικοκυριά με απασχολούμενο προσωπικό

0,8%

Συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία

100%
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β) Ανάλυση Απασχόλησης
Στον πίνακα που ακολουθεί δίδεται η ανάλυση της απασχόλησης σε επίπεδο τομέων. Στην παρακάτω
ανάλυση στον πρωτογενή τομέα περιλαμβάνονται οι κλάδοι γεωργία, κτηνοτροφία, δάση και αλιεία,
στο δευτερογενή οι κλάδοι μεταποίηση, ορυχεία, ενέργεια, ύδρευση και κατασκευές και στον
τριτογενή το εμπόριο, ο τουρισμός, οι επικοινωνίες, οι μεταφορές, ο χρηματοπιστωτικός τομέας και
οι λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες, η δημόσια διοίκηση, οι κοινωνικές υπηρεσίες και η
ψυχαγωγία.
Πίνακας 5
Απασχόληση ανά Τομέα στο Νομό Καβάλας
(σε χιλ. εργαζομένους)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Πρωτογενής
Δευτερογενής
Τριτογενής

8,6
11,4
34,0

6,8
11,2
30,1

7,2
11,2
31,9

7,2
10,6
31,7

8,6
11,4
31,4

8,4
12,8
32,2

8,9
9,8
32,1

8,2
8,8
34,1

Σύνολο
Πηγή: Eurostat

53,8

48,1

50,3

49,5

51,4

53,4

50,8

51,0

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι ο τριτογενής τομέας είναι αυτός που
συνεισφέρει σε μεγαλύτερο ποσοστό (67% το 2007) στην απασχόληση του Νομού με το
δευτερογενή να ακολουθεί με 17% (για το 2007) και τελευταίο τον πρωτογενή με 16% (για το 2007).
Διαχρονικά παρατηρείται αύξηση του ποσοστού που συνεισφέρει η απασχόληση στον τριτογενή
τομέα στην εξεταζόμενη περίοδο (66,9% το 2007 έναντι 63,2% το 2000), με το ποσοστό αυτό να
μετατοπίζεται από το δευτερογενή τομέα (17,3% το 2007 έναντι 21,2% το 2000). Η συνεισφορά του
πρωτογενή τομέα στην απασχόληση του Νομού παραμένει σταθερή κατά την εξεταζόμενη περίοδο
(περίπου 16%).
Στον πίνακα που ακολουθεί, δίδονται τα στοιχεία απασχόλησης ανά κύριο κλάδο για τον
Νομό Καβάλας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωζώνη, την Ελλάδα και τις Περιφέρειες Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2000 – 2007.
Με βάση τον παρακάτω πίνακα, προκύπτει ότι ο τομέας «Χονδρικό και λιανικό εμπόριο,
επισκευές οχημάτων και ειδών οικιακής χρήσης, ξενοδοχεία και εστιατόρια, μεταφορές και
επικοινωνίες» είναι οι κλάδοι που απασχολούν τους περισσότερους εργαζόμενους στο νομό Καβάλας
με ποσοστό συνεισφοράς στην απασχόληση για το 2007 περίπου 37% και 18.800 εργαζόμενους και
ακολουθούν οι κλάδοι «Δημόσια διοίκηση, κοινωνικές υπηρεσίες και ψυχαγωγία» με ποσοστό
συνεισφοράς 25% και περίπου 12.600 απασχολούμενους. Για τους μεν κλάδους «Χονδρικό και
λιανικό εμπόριο, επισκευές οχημάτων και ειδών οικιακής χρήσης, ξενοδοχεία και εστιατόρια,
μεταφορές και επικοινωνίες» η συνεισφορά τους είναι σχετικά πάνω από το αντίστοιχο ποσοστό της
χώρας κατά το 2007 (37% έναντι 33%), για τους δε κλάδους «Δημόσια διοίκηση, κοινωνικές
υπηρεσίες και ψυχαγωγία» η συνεισφορά τους στην απασχόληση του Νομού αυξάνεται σταδιακά από
21% το 2000 σε 25% το 2007 και είναι ελαφρά χαμηλότερη από την Χώρα (25% έναντι 27%).
Ο κλάδος «γεωργία, κτηνοτροφία, δάση, αλιεία» για το 2007 βρίσκεται σε συνεισφορά
κοντά σε σχέση με το σύνολο της Χώρας (16% για το Νομό έναντι 17% της Χώρας), ενώ είναι πολύ
χαμηλότερα σε σχέση με την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης (26% για το ίδιο έτος).
Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης στο σύνολό της έχει σημαντικά
υψηλότερο ποσοστό συνεισφοράς του πρωτογενούς τομέα στην απασχόληση από τη Χώρα.
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Η βιομηχανία (μεταποίηση, ορυχεία, ενέργεια, ύδρευση) για το 2007 απασχολεί ελαφρά
χαμηλότερο ποσοστό σε σχέση με το σύνολο της Χώρας (10% έναντι 12%). Σημειώνεται ότι από το
2001 μέχρι και το 2007, η συνεισφορά της βιομηχανίας στην απασχόληση μειώνεται σταδιακά (από
17% το 2000 σε 10% το 2007).
Το ποσοστό απασχόλησης στις κατασκευές βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με αυτά της Χώρας
για το 2007 (8%), ενώ εκτιμάται ότι το ποσοστό αυτό για τα επόμενα δύο έτη λόγω της κρίσης είναι
μειωμένο.
Πίνακας 6 : Απασχόληση Ανά Κλάδο Δραστηριότητας (2000-2007)
(απασχολούμενοι σε χιλ. άτομα)
2005

2006

2007

211.860

2002
2003
2004
Σύνολο Κλάδων
212.635 213.379 214.812

216.843

220.390

224.357

135.759
4.255
244
718

137.816
4.261
238
723

138.797
4.357
240
722

141.871
4.546
235
753

144.166
4.638
238
781

146.754
4.702
241
786

15.260

Γεωργία, κτηνοτροφία, δάση και αλιεία
15.097
14.825
14.608
13.916
13.731

13.198

12.961

6.484
722
82

6.422
671
77

6.277
660
80

6.109
643
75

5.998
570
64

5.957
567
63

5.851
558
64

5.755
545
62

129

119

111

118

100

93

90

90

Καβάλα

8,6

6,8

7,2

7,2

8,6

8,4

Ευρωπαϊκή
Ένωση 27
Ευρωζώνη 16
Ελλάδα
Ανατολική
Μακεδονία –
Θράκη
Κεντρική
Μακεδονία

Ευρωπαϊκή
Ένωση 27
Ευρωζώνη 16
Ελλάδα
Α.Μ.Θ.
Κ.Μακεδονία

Καβάλα

Ευρωπαϊκή
Ένωση 27
Ευρωζώνη 16
Ελλάδα
Ανατολική
Μακεδονία –
Θράκη
Κεντρική
Μακεδονία

2000

2001

209.874

53,8

48,1

50,3

139.405
4.408
236
748

49,5

140.524
4.504
232
753

51,4

53,4

50,8

51,0

8,9

8,2

41.788

Μεταποίηση, ορυχεία, ενέργεια, ύδρευση
41.670
40.828
40.040
39.591
39.110

39.207

39.390

26.491
540
30

26.568
562
33

26.254
560
29

25.884
548
31

25.525
543
30

25.246
543
30

25.160
549
28

25.240
551
25

120

123

121

127

112

113

111

114

Καβάλα

8,1

8,3

7,8

7,9

8,2

8,8

6,2

4,9

Ευρωπαϊκή
Ένωση 27
Ευρωζώνη 16
Ελλάδα
Ανατολική
Μακεδονία –

14.551

14.775

14.699

15.562

16.142

16.980

10.106
300
18

10.224
307
16

10.216
319
14

10.663
362
13

10.955
362
15

11.351
385
16

Κατασκευές
14.784
75.075
10.247
346
12
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Θράκη
Κεντρική
Μακεδονία

2011-2014

40

41

39

41

48

52

56

62

Καβάλα

3,3

2,9

3,4

2,7

3,2

4,0

3,6

3,9

Ευρωπαϊκή
Ένωση 27
Ευρωζώνη 16
Ελλάδα
Ανατολική
Μακεδονία –
Θράκη
Κεντρική
Μακεδονία

52.054

55.441

56.650

Καβάλα

Ευρωπαϊκή
Ένωση 27
Ευρωζώνη 16
Ελλάδα
Ανατολική
Μακεδονία –
Θράκη
Κεντρική
Μακεδονία

Καβάλα

Εμπόριο, τουρισμός, επικοινωνίες και μεταφορές
52.815
53.107
53.406
54.10
54.539

34.121
1.360
57

34.782
1.373
58

35.040
1.401
56

35.344
1.425
56

35.766
1.459
57

36.017
1.482
61

36.595
1.513
59

37.294
1.539
60

221

226

225

234

240

246

260

253

19,6

17,6

18,4

17,2

15,2

16,7

17,2

18,8

Χρηματοπιστωτικός τομέας και λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες
27.801
28.534
29.119
29.463
30.311
31.166
32.394

33.797

19.062
309
10

19.784
324
8

20.224
343
9

20.410
353
10

20.918
385
11

21.441
398
11

22.299
402
12

23.247
410
12

47

48

54

56

57

61

63

63

3,1

2,8

3,1

2,8

2,8

2,9

2,3

2,7

Δημόσια διοίκηση, κοινωνικές υπηρεσίες και ψυχαγωγία
58.421
58.970
60.058
61.078
61.819
62.735
64.009

Ευρωπαϊκή
Ένωση 27
Ευρωζώνη 16 39.496
Ελλάδα
1.023
Ανατολική
48
Μακεδονία –
Θράκη
Κεντρική
161
Μακεδονία
Καβάλα
11,3
Πηγή: Eurostat

64.580

40.038
1.024
47

40.786
1.075
50

41.411
1.094
53

41.929
1.196
57

42.548
1.195
58

43.306
1.254
61

43.867
1.272
66

166

172

173

196

188

202

204

9,7

10,4

11,7

13,4

12,6

12,6

12,6

Πόλοι έλξης της ευρύτερης περιοχής
Ειδικές τουριστικές υποδομές
Οι ειδικές τουριστικές υποδομές που διαθέτει η περιοχή γύρω από το Δήμο Παγγαίου δεν
είναι πολλές, αλλά είναι πολύ αξιόλογες και ποιοτικές. Οι κυριότερες από αυτές περιλαμβάνουν:
Το χιονοδρομικό του Παγγαίου, τοποθετημένο στην κοιλάδα του Ορφέα, βρίσκεται σε απόσταση 42
χιλιομέτρων από την Καβάλα κι έχει υψόμετρο 1750 μέτρα
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Τα Λασπόλουτρα των Κρηνίδων, σε απόσταση 7 χιλιομέτρων από το Δήμο, ένα σπάνιο
πηλοθεραπευτήριο που συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερο κόσμο ο οποίος που επιθυμεί να
δοκιμάσει τις μοναδικές θεραπευτικές ιδιότητες του πηλού και των ιαματικών νερών της περιοχής.
Το Δασικό χωριό του Παγγαίου, ένα συγκρότημα στο βουνό που περιλαμβάνει κατάλυμα, ταβέρνα
και καφετέρια, στα 650 μέτρα υψόμετρο, με πανοραμική θέα στο Παγγαίο, το Θρακικό πέλαγος
και την περιοχή των Φιλίππων, αποτελεί έναν διαφορετικό από τα καθιερωμένα προορισμό για
τον τοπικό, τον εγχώριο αλλά και τον υπόλοιπο τουρισμό.
Τα Λουτρά Ελευθερών - Ιαματικά Λουτρά, στη Νέα Εθνική οδό Καβάλας - Θεσσαλονίκης στο
45ο χλμ.
 Υδροθεραπευτήριο με ατομικούς και ομαδικούς λουτήρες
 Στα λουτρά υπάρχει φυσιοθεραπευτήριο το οποίο λειτουργεί κατόπιν ραντεβού 8-14 το
μεσημέρι και υπάρχει ιατρική κάλυψη (από γιατρό και νοσηλεύτρια) 24 ώρες. Μπορεί να
φιλοξενήσει στους ξενώνες του 228 άτομα περίπου και το εστιατόριο λειτουργεί από το πρωί
μέχρι το βράδυ.
 ΑΝΑΒΛΥΖΟΥΣΑ: πισίνα με 42ο C.
Πόλοι έλξης της ευρύτερης περιοχής
Πόλοι προσέλκυσης επισκεπτών
Η περιοχή του Δήμου και η ευρύτερη περιοχή, διαθέτουν μια σειρά από πόλους
προσέλκυσης επισκεπτών, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και μεγάλο ιστορικό,
αρχαιολογικό, θρησκευτικό, φυσιολατρικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Οι βασικοί πόλοι
προσέλκυσης τουρισμού της περιοχής περιλαμβάνουν:
•

Το Δέλτα του Νέστου, το οποίο με συνολική έκταση 500.000 στρεμμάτων περίπου, θεωρείται
από τους πιο σημαντικούς υγροτόπους της χώρας αλλά και της Ευρώπης. Τμήμα από το
Δέλτα του Νέστου προστατεύεται από την συνθήκη Ramsar ως Περιοχή Ειδικής
Προστασίας και Ειδικά Προστατευόμενη Μεσογειακή Περιοχή, ενώ ανήκει επίσης και στο
Δίκτυο Φύση (Natura) 2000, και αποτελεί τμήμα του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης.

•

Τον Αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, 15 χιλιόμετρα από την πόλη της Καβάλας και 21
χιλιόμετρα από την πόλη της Δράμας, όπου ο επισκέπτης μπορεί να παρατηρήσει τα
αρχαιολογικά ευρήματα από διάφορες εποχές (κλασσική, ελληνιστική, ρωμαϊκή,
παλαιοχριστιανική), όπως την φυλακή του Αποστόλου Παύλου, το Ρωμαϊκό Forum, το
αρχαίο θέατρο και άλλα πολλά. Μάλιστα, στον χώρο του αρχαίου θεάτρου πραγματοποιείται
κάθε καλοκαίρι, εδώ και πενήντα συναπτά έτη, το Φεστιβάλ Φιλίππων, με πλήθος μουσικών
και θεατρικών εκδηλώσεων, το οποίο συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό επισκεπτών από όλη την
ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

•

Το Παγγαίο Όρος, σε μια έκταση 324.000 στρεμμάτων, με μια μεγάλη βιοποικιλότητα
χλωρίδας και πανίδας και παρουσία πολλών ενδημικών και σπάνιων φυτών, χαρακτηρισμένο
ως μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής το οποίο περιλαμβάνεται στο Δίκτυο Φύση (Natura)
2000. Το Παγγαίο όρος, τοπίο σπάνιας ομορφιάς και ιστορικής αξίας, με έντονες
Διονυσιακές και Βακχικές καταβολές, προσφέρεται για πεζοπορία καθώς υπάρχουν πολλά
αξιόλογα μονοπάτια, διαθέτει κορυφές κατάλληλες για αναρρίχηση, ενώ συναντάει και το
διεθνές μονοπάτι Ε4.
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Το Βαφτιστήρι της Λυδίας, σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από τον αρχαιολογικό
χώρο των Φιλίππων, στις όχθες του Ζυγάκτη ποταμού, όπου ο Απόστολος Παύλος βάφτισε
την πρώτη Ευρωπαία χριστιανή.
Το Χιονοδρομικό κέντρο του Παγγαίου, τα Λασπόλουτρα Κρηνίδων και τα Λουτρά των
Ελευθερών, τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω.

•

Μονοπάτια, περιπατητικές και περιηγητικές διαδρομές, σε πολλά δημοτικά διαμερίσματα της
περιοχής παρέμβασης. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε δύο από αυτά τα οποία υλοποιήθηκαν
στα πλαίσια του Προγράμματος Leader+, ένα στην Π. Καβάλα του Δήμου Φιλίππων και
ένα στην Ζαρκαδιά του Δήμου Χρυσούπολης, και τα οποία πολύ γρήγορα συγκέντρωσαν
πλήθος επισκεπτών τόσο από τον τοπικό πληθυσμό όσο και από ξένους τουρίστες.

•

Το νησί της Θάσου

•

Τα σπήλαια του Μαρά (το μεγαλύτερο υπόγειο ποτάμι της Ευρώπης) και το αντίστοιχο της
Αλιστράτης.
•

Το Παρθένο Δάσος στη Δράμα.

Π αραδοσιακοί οικισμοί
Το Τοπικό Διαμέρισμα Παλαιοχωρίου είναι χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό (ΠΔ
1910/13.11.78 - ΦΕΚ 594 Δ/78). Για το διαμέρισμα αυτό οι όποιες οικιστικές παρεμβάσεις
απαιτούν επιπρόσθετη έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, το οποίο είναι αρμόδιοι για
τους παραδοσιακούς οικισμούς της περιοχής ευθύνης του.
Το Τοπικό Διαμέρισμα Χρυσόκαστρο είναι χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό (ΠΔ
1910/13.11.78 - ΦΕΚ 594 Δ/78). Για το διαμέρισμα αυτό οι όποιες οικιστικές παρεμβάσεις
απαιτούν επιπρόσθετη έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, το οποίο είναι αρμόδιοι
για τους παραδοσιακούς οικισμούς της περιοχής ευθύνης του.
Το Τοπικό Διαμέρισμα Δωματίων είναι χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό (ΠΔ
1910/13.11.78 - ΦΕΚ 594 Δ/78). Για το διαμέρισμα αυτό οι όποιες οικιστικές παρεμβάσεις
απαιτούν επιπρόσθετη έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, το οποίο είναι αρμόδιοι για
τους παραδοσιακούς οικισμούς της περιοχής ευθύνης του.
Το Τοπικό Διαμέρισμα Κηπιών είναι χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό (ΠΔ
1910/13.11.78 - ΦΕΚ 594 Δ/78). Για το διαμέρισμα αυτό οι όποιες οικιστικές παρεμβάσεις
απαιτούν επιπρόσθετη έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, το οποίο είναι αρμόδιοι για
τους παραδοσιακούς οικισμούς της περιοχής ευθύνης του.
Το Τοπικό Διαμέρισμα Μελισσοκομείου, είναι χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό (ΠΔ
1910/13.11.78 - ΦΕΚ 594 Δ/78). Για το διαμέρισμα αυτό οι όποιες οικιστικές παρεμβάσεις
απαιτούν επιπρόσθετη έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, το οποίο είναι αρμόδιοι για
τους παραδοσιακούς οικισμούς της περιοχής ευθύνης του.
Το Τοπικό Διαμέρισμα Μεσορόπης,είναι χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό (ΠΔ
1910/13.11.78 - ΦΕΚ 594 Δ/78). Για το διαμέρισμα αυτό οι όποιες οικιστικές παρεμβάσεις
απαιτούν επιπρόσθετη έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, το οποίο είναι αρμόδιοι για
τους παραδοσιακούς οικισμούς της περιοχής ευθύνης του.
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Το Τοπικό Διαμέρισμα Μουσθένης είναι χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό (ΠΔ
1910/13.11.78 - ΦΕΚ 594 Δ/78). Για το διαμέρισμα αυτό οι όποιες οικιστικές παρεμβάσεις
απαιτούν επιπρόσθετη έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, το οποίο είναι αρμόδιοι για
τους παραδοσιακούς οικισμούς της περιοχής ευθύνης του.
Το Τοπικό Διαμέρισμα Ποδοχωρίου, είναι χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό (ΠΔ
1910/13.11.78 - ΦΕΚ 594 Δ/78). Για το διαμέρισμα αυτό οι όποιες οικιστικές παρεμβάσεις
απαιτούν επιπρόσθετη έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, το οποίο είναι αρμόδιοι για
τους παραδοσιακούς οικισμούς της περιοχής ευθύνης του.
Το Τοπικό Διαμέρισμα Πυργοχωρίον, είναι χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό (ΠΔ
1910/13.11.78 - ΦΕΚ 594 Δ/78). Για το διαμέρισμα αυτό οι όποιες οικιστικές παρεμβάσεις
απαιτούν επιπρόσθετη έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, το οποίο είναι αρμόδιοι για
τους παραδοσιακούς οικισμούς της περιοχής ευθύνης του.
Το Τοπικό Διαμέρισμα Χρυσόκαστρου είναι χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό (ΠΔ
1910/13.11.78 - ΦΕΚ 594 Δ/78). Για το διαμέρισμα αυτό οι όποιες οικιστικές παρεμβάσεις
απαιτούν επιπρόσθετη έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, το οποίο είναι αρμόδιοι για
τους παραδοσιακούς οικισμούς της περιοχής ευθύνης του.

Οικοδομές – κτήρια
Η αύξηση του αριθμού των νέων κατοικιών ανά 1000 κατοίκους έως το 2005 ακολουθείται
από σημαντική μείωση τους κατά την τετραετία 2006 - 2009. Επιπλέον ο μέσος όρος του αριθμού
των δωματίων ανά νέα κατοικία παρουσιάζει σημαντική μείωση κατά το 2009 σε σχέση με τα
προηγούμενα έτη, ενώ ο μέσος όγκος των νέων κατοικιών κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα κατά
τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.
Βασικά στοιχεία Κατοικιών στο Νομό Καβάλας (2002-2009)
Κατηγορία / Έτος

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Αριθμός νέων κατοικιών
Αριθμός δωματίων νέων
κατοικιών

1.456
4.345

1.695
4.788

2.011
6.089

2.388
7.451

2.258
7.391

1.640
4.894

1.407
3.995

1.226
3.088

Αριθμός νέων κατοικιών ανά
100 κατοίκους

1,03

1,20

1,43

1,70

1,61

1,17

1,01

0,88

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Παρακάτω παρουσιάζεται το σύνολο των κτηρίων σε επίπεδο Χώρας, Βορείου Ελλάδος, Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και Νομού Καβάλας με διαχωρισμό σε αστικές και
αγροτικές περιοχές αλλά και σε επίπεδο Δήμου Παγγαίου καθώς και ανά Τοπικό Διαμέρισμα
(απογραφή 1 Δεκεμβρίου 2000) δίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
Σύνολο Κτηρίων
Σύνολο Χώρας

3.990.970
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Αστικές Περιοχές

1.950.060

Αγροτικές Περιοχές

2.040.910

Βόρεια Ελλάδα

1.339.784

Αστικές Περιοχές

588.040

Αγροτικές Περιοχές

751.744

ΑΜΘ

264.472

Αστικές Περιοχές

105.764

Αγροτικές Περιοχές

158.708

Νομός Καβάλας

62.167

Αστικές Περιοχές

25.759

Αγροτικές Περιοχές

36.408

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι στη Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται το 33,57% του
συνόλου των κτηρίων της χώρας. Ειδικότερα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
βρίσκεται το 6,63% του συνόλου των κτηρίων της χώρας και το 19,74% του συνόλου των κτηρίων
της Βόρειας Ελλάδας. Στο Νομό Καβάλας βρίσκεται το 1,56% του συνόλου των κτηρίων της χώρας
και το 4,64% του συνόλου των κτηρίων της Βόρειας Ελλάδας και το 23,51% του συνόλου των
κτηρίων της Περιφέρειας ΑΜΘ. Στο Δήμο Παγγαίου βρίσκεται το 0,07% του συνόλου των κτηρίων
της χώρας και το 0,22% του συνόλου των κτηρίων της Βόρειας Ελλάδας και το 1,11% του συνόλου
των κτηρίων της Περιφέρειας ΑΜΘ, αλλά και το 4,72% του συνόλου των κτηρίων του Νομού
Καβάλας.
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι ποσοστιαίες των κτηρίων σε Αστικές και Αγροτικές
Περιοχές, σε Επίπεδο Χώρας, Βόρειας Ελλάδας, Περιφέρειας ΑΜΘ, Νομού Καβάλας.
Σύνολο Χώρας
Αστικές Περιοχές
Αγροτικές Περιοχές
Βόρεια Ελλάδα
Αστικές Περιοχές
Αγροτικές Περιοχές
ΑΜΘ
Αστικές Περιοχές
Αγροτικές Περιοχές
Νομός Καβάλας
Αστικές Περιοχές
Αγροτικές Περιοχές
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43,89%
56,11%
39,99%
60,01%
41,44%
58,56%
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Από τον παραπάνω πίνακα1 προκύπτει ότι η Περιφέρεια ΑΜΘ και ο Νομός Καβάλας είναι λιγότερο
αστικοποιημένες περιοχές σε σχέση με το Σύνολο της Χώρας, αλλά και της Βόρειας Ελλάδας.

Παρακάτω παρουσιάζονται σε επίπεδο Χώρας, Βορείου Ελλάδος, Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης καθώς και Νομού Καβάλας με διαχωρισμό σε αστικές και αγροτικές
περιοχές αλλά και σε επίπεδο Δήμου Παγγαίου καθώς και ανά Τοπικό Διαμέρισμα, τα Κτίρια κατά
αποκλειστική χρήση και αριθμός των κανονικών κατοικιών τους. Τα στοιχεία προέρχονται από την
απογραφή των οικοδομών (ΕΣΥΕ) της 1ης Δεκεμβρίου 2000.

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν κάποια αξιοσημείωτα συμπεράσματα:

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

[51 - 185]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

2011-2014

Το ποσοστό των εκκλησιών και μονών στο σύνολο των αποκλειστικής χρήσης κτηρίων σε
επίπεδο Χώρας, Βόρειας Ελλάδας, Περιφέρειας ΑΜΘ, Νομού Καβάλας και Δήμου Παγγαίου
φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα

Από το διάγραμμα αυτό προκύπτει ότι το ποσοστό εκκλησιών και μοναστηριών στο Δήμο
Παγγαίου είναι λίγο μικρότερο από το δείκτη σε επίπεδο χώρα αλλά πολύ μεγαλύτερο από αυτό της
Βορείου Ελλάδας, της Περιφέρειας καθώς και του Νομού Καβάλας (περίπου διπλάσιο).

Στο επόμενο διάγραμμα 2 δίνεται ο δείκτης καταστημάτων - γραφείων επί συνόλου των
αποκλειστικής χρήσης κτηρίων σε επίπεδο Χώρας, Βόρειας Ελλάδας, Περιφέρειας ΑΜΘ, Νομού
Καβάλας και Δήμου Παγγαίου

Από το διάγραμμα παρατηρούμε ότι ο Δήμος Παγγαίου παρουσιάζει σημαντικά μικρότερο
ποσοστό καταστημάτων και γραφείων σε σχέση με το Νομό, την Περιφέρεια, τη Βόρεια Ελλάδα και
το σύνολο της Χώρας. Στο επόμενο διάγραμμα δίνεται ο δείκτης κτηρίων εργοστασίων -
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εργαστηρίων επί συνόλου των αποκλειστικής χρήσης κτηρίων σε επίπεδο Χώρας, Βόρειας Ελλάδας,
Περιφέρειας ΑΜΘ, Νομού Καβάλας και Δήμου Παγγαίου.

Από το παραπάνω διάγραμμα, παρατηρούμε ότι ο Δήμος Παγγαίου παρουσιάζει μικρότερο
ποσοστό κτηρίων εργοστασίων και εργαστηρίων σε σχέση με το Νομό, την Περιφέρεια, τη Βόρεια
Ελλάδα, και το σύνολο της
Χώρας.

1.2.27 Υδροδότηση
Για τον Καλλικρατικό Δήμο Παγγαίου δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή των μηκών των
εξωτερικών αλλά και των εσωτερικών αγωγών δικτύων ύδρευσης όπως και για το υλικό κατασκευής
κάθε τμήματος. Κρίνεται σκόπιμο η ΔΕΥΑ να προχωρήσει σε καταγραφή και ψηφιακοποίηση των
δικτύων ύδρευσης σε GIS.
Επίσης κρίνεται σκόπιμο η ΔΕΥΑ να προχωρήσει σε ψηφιοποίηση και ηλεκτρονικό έλεγχο
των γεωτρήσεων, με όλα τα δεδομένα λειτουργίας (ηλικία, βάθος, παροχή, περιοχή, απόδοση,
υδάτινο δυναμικό υδροφόρων οριζόντων κλπ) και των δεξαμενών και σε ηλεκτρονική αντιστοίχηση
των αντλημένων ποσοτήτων νερού με τις τιμολογημένες ποσότητες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΥΑ όλες οι γεωτρήσεις έχουν πολύ καλή ποιότητα νερού πλην μίας
γεώτρησης στον πρώην Δήμου Παγγαίου.
1.2.28 Αποχέτευση
Για τον Καλλικρατικό Δήμο Παγγαίου δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή των μηκών των
εξωτερικών αλλά και των εσωτερικών αγωγών δικτύων αποχέτευσης όπως και για το υλικό κατασκευής
κάθε τμήματος. Κρίνεται σκόπιμο η ΔΕΥΑ να προχωρήσει σε καταγραφή και ψηφιακοποίηση των
δικτύων ύδρευσης σε GIS.

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

[53 - 185]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

2011-2014

Επίσης κρίνεται σκόπιμο η ΔΕΥΑ να προχωρήσει σε ψηφιοποίηση και ηλεκτρονικό έλεγχο
των αποχετεύσεων, με όλα τα δεδομένα λειτουργίας (ηλικία, βάθος, παροχή, περιοχή, απόδοση,
υδάτινο δυναμικό υδροφόρων οριζόντων κλπ) και των δεξαμενών και σε ηλεκτρονική αντιστοίχηση
των αντλημένων ποσοτήτων ν με τις τιμολογημένες ποσότητες.
1.2.29 Σημαντικότεροι φυσικοί πόροι.
Ο Δήμος Παγγαίου είναι χτισμένος στους πρόποδες του Παγγαίου όρους, το οποίο
εκτείνεται συνολικά σε 324,000 στρέμματα (62% της έκτασης βρίσκεται στο Νομό Καβάλας και
38% στο Νομό Σερρών). Η ψηλότερη κορυφή είναι το «Μάτι» ή αλλιώς «Πιλάφ Τεπέ) με υψόμετρο
1956 μέτρων. Η πρόσβαση στην κορυφή γίνεται από διάφορα σημεία, ανάλογα με το ενδιαφέρον ή
και την «αθλητικότητα» του επισκέπτη.
Την περιοχή χαρακτηρίζει η μεγάλη βιοποικιλότητα χλωρίδας και πανίδας, καθώς και η
παρουσία αρκετών ενδημικών και σπάνιων φυτών, που αναδεικνύουν την οικολογική του σημασία. Η
περιοχή έχει χαρακτηριστεί μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής και περιλαμβάνεται στις
προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Φύση (NATURA) 2000.
Από τους πρόποδες έως την κορυφή αντιπροσωπεύονται οι περισσότεροι τύποι
φυτοκοινωνιών που συναντώνται στον ελληνικό χώρο. Στα χαμηλότερα σημεία φύονται το πουρνάρι,
ο γαύρος, ο φράξος, ο κέδρος κ.ά. Στις ψηλότερες περιοχές κυριαρχούν τα δάση της καστανιάς, μαζί
με βελανιδιές, φουντουκιές, οξιές κ.ά. Σε μεγάλα υψόμετρα (ορεινή και υπαλπική ζώνη) κυριαρχούν
οι οξιές, είδη σφενδάμου, μακεδονίτικο έλατο, η μαύρη πεύκη, το αρκουδοπούρναρο, η μεγάλη
ασημοσορβιά και η σημύδα, για την οποία το Παγγαίο αποτελεί το νοτιότερο σημείο εξάπλωσής της
στη βαλκανική χερσόνησο. Το όρος είναι πλούσιο σε αρωματικά και θεραπευτικά βότανα (τσάι,
μέντα, θυμάρι κ.ά.), ενώ φύονται και είδη ενδημικά (επτά είδη) ή σπάνια στην Ελλάδα, όπως το
αγριοραδίκι και η βαλεριάνα. Πολλά από αυτά προστατεύονται από διεθνείς και εθνικές νομοθεσίες
Όσον αφορά την πανίδα της περιοχής του Παγγαίου, έχουν καταγραφεί σημαντικοί
πληθυσμοί βίδρας, καθώς και λύκων και τσακαλιών, αλλά με φθίνουσα πορεία, λόγω της μείωσης των
βιοτόπων τους. Η ορνιθοπανίδα περιλαμβάνει υψηλό αριθμό ειδών, τα οποία κατανέμονται ανάλογα
με το υψόμετρο και τον τύπο βλάστησης. Στις πλαγιές του βουνού και στα γύρω χωριά υπάρχουν
φωλιές λευκοπελαργών και στα φυλλοβόλα δάση των χαμηλότερων ζωνών φωλιάζουν αρπακτικά,
όπως ο φιδαετός και ο σταυραετός. Στις βραχώδεις περιοχές έχουν παρατηρηθεί ο χρυσαετός και ο
πετρίτης. Άλλα είδη είναι η πεπλόγλαυκα, ο μπούφος και η πετροπέρδικα. Στα αλπικά λιβάδια της
κορυφής του βουνού απαντώνται η χιονάδα, η νεροκελάδα, η κιτρινοκαλιακούδα, το χρυσοτσίχλονο
και ο καρβουνιάρης.
Το βουνό προσφέρεται για πεζοπορία, καθώς υπάρχουν πολλά μονοπάτια με όμορφη και
πυκνή βλάστηση. Από το όρος, περνά το διεθνές μονοπάτι Ε4, το οποίο αποτελεί το νότιο κλάδο
και προέκταση του ευρωπαϊκού μονοπατιού μεγάλων διαδρομών Ε6 και συντηρείται από τον
ΣΧΟΚ. Το τμήμα του που έχει σηματοδοτηθεί, είναι αυτό από την Αμφίπολη (αρχαιολογικός
χώρος), πάνω από το Παγγαίο, με την έξοχη θέα του προς τη θάλασσα και την πεδιάδα των
Φιλίππων, μέχρι τον οικισμό Νικήσιανης του Δήμου Παγγαίου και την Ελευθερούπολη του
ομόνυμου Δήμου. Οι κορυφές Ροδόλειβος (1.927μ.), Κουμπύλη (1.724μ.) και Ανώνυμη (1.910μ.),
είναι κατάλληλες για αναρρίχηση.
Καταφύγια θηραμάτων
Στις περιοχές απαγόρευσης κυνηγιού απαγορεύεται το κυνήγι κάθε θηράματος με την
έκδοση απαγορευτικής διάταξης θήρας από το Δασαρχείο κατόπιν αποφάσεως του Υπουργείου
Γεωργίας για λόγους προστασίας, διοίκησης και διαχείρισης του θηραματικού πλούτου (άρθρα 7
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παρ. 3 του Ν. 177/75 που προσετέθη στο άρθρο 258 παρ. 5 του Ν. 86/69). Καταφύγια Θηραμάτων
στην περιοχή του Όρους Παγγαίο, είναι τα εξής:
 Καταφύγιο Άγριας Ζωής Παγγαίου Όρους
Στο Δήμο Παγγαίου ανήκει και μέρος των περίφημων τεναγών Φιλίππων, που προήλθαν από
την αποξήρανση της παλαιότερης λίμνης κατά τις δεκαετίες '20, '30, '40. Ιστορικά η πρώτη
αποξήρανση έγινε στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν μέρος των αποξηραμένων τμημάτων
χαρίστηκε από τον μεγάλο στρατηλάτη σε σημαντικούς αξιωματούχους του.
Τα τενάγη Φιλίππων αποτελούν μοναδικό γεώτοπο στην Ευρώπη αφού παρουσιάζουν κάποια
μοναδικά χαρακτηριστικά όπως η υψηλή συγκέντρωση οργανικής ύλης (σε σημεία μέχρι και 85%)
αλλά και τα μεγάλα βάθη που σε σημεία φθάνουν τις πολλές δεκάδες μέτρα έως και τριακόσια μέτρα
σε κάποια, όταν ο μέσος όρος βάθους σε παρόμοιες περιοχές στην Ευρώπη δεν ξεπερνάει τα δέκα
(10) μέτρα.
Στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό του ΥΠΕΧΩΔΕ, η περιοχή του
Παγγαίου κατηγοριοποιείται στην Κατηγορία (Β) «Αναπτυσσόμενες Τουριστικά Περιοχές», στν
Υποκατηγορία (Β2) «Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού».
Την περιοχή χαρακτηρίζει η σημαντική βιοποικιλότητα χλωρίδας και πανίδας, καθώς και η
παρουσία αρκετών ενδημικών και σπάνιων φυτών, που αναδεικνύουν την οικολογική του σημασία.
Η περιοχή του όρμου Ελευθερών (μαζί με τον κόλπο του Παλιού) είναι προτεινόμενη
προστατευμένη περιοχή NATURA, με κωδικό GR1150009.
Στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ3, η περιοχή Νέας
Περάμου του Δήμου Ελευθερών προτείνεται ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, με κωδικό
ΑΤ4011113.
Στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ4, η περιοχή του Δήμου
Ελευθερούπολης προτείνεται ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, με κωδικό ΑΤ4011050.
1.2.30 Προβλήματα ρύπανσης
Ατμοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή του Δήμου Παγγαίου ουσιαστικά δεν υπάρχει. Σε ότι
αφορά τους σωματιδιακούς ρύπους (αιωρούμενα σωματίδια, υδρογονάνθρακες, ανόργανα σωματίδια)
η κύρια πηγή τους φαίνεται να είναι η κυκλοφορία των οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης.
Επίσης, μικρή συνεισφορά έχουν και οι καυστήρες και οι σόμπες των οικοδομών (εποχιακό
πρόβλημα), που ωστόσο είναι αρκετά μικρή, έως πρακτικά ανύπαρκτη στους οικισμούς εκτός της
έδρας.
Ρύπανση από την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων υπάρχει, αλλά σε σημαντικά
μικρότερο βαθμό από ότι παλαιότερα, λόγω της αποκατάστασης των ΧΑΔΑ (Χώρων ανεξέλεγκτης
Διάθεσης Απορριμμάτων) τα τελευταία χρόνια και της καλύτερης διαχείρισης από το Δήμο των
οικιακών απορριμμάτων, ενώ το σχετικό πρόβλημα εντείνεται κυρίως από τις παράνομες απορρίψεις
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ιδιωτών. Το πρόβλημα εντείνεται όταν υπάρχουν καύσεις απορριμμάτων, οι οποίες πέραν των άλλων
είναι και επικίνδυνες το καλοκαίρι για την πρόκληση πυρκαγιών.
Το πρόβλημα θα λυθεί ουσιαστικά με την ολοκλήρωση των διαδικασιών και τη λειτουργία
του συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων και κέντρων ανακύκλωσης σε επίπεδο Περιφέρειας, με
βάση τον υφιστάμενο Περιφερειακό Σχεδιασμό. Δυστυχώς τα βήματα είναι αργά, λόγω δυσκολιών
θεσμοθέτησης / χωροθέτησης, κλπ.
Ένα άλλο πρόβλημα, εποχιακό, είναι η καύση των καλαμιών στα τενάγη, μετά το θέρος,
κυρίως τον Οκτώβριο, καθώς για μέρες η ατμόσφαιρα γεμίζει κάπνα, ενώ ταυτόχρονα μέρος της
οργανικής ύλης (που είναι πηγή ζωής και δίνει υψηλή παραγωγικότητα) καίγεται.
Η λειτουργία των λατομείων σχιστόλιθου δημιουργεί αμελητέο πρόβλημα σκόνης
Η ρύπανση των υδάτων από τη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων υφίσταται αλλά όχι
στο πόσιμο νερό, οι πηγές και οι φυσικές δεξαμενές του οποίου δεν επηρεάζονται από τις πιο πάνω
χρήσεις.
Η ηχορύπανση είναι επίσης ένα πολύ μικρό πρόβλημα, κυρίως εντοπίζεται στη χρήση των
οχημάτων στα κέντρα των οικισμών. Το σημαντικότερο πρόβλημα ρύπανσης της περιοχής είναι η
έλλειψη ικανοποιητικής λειτουργίας βιολογικών καθαρισμών και δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων. Ο
υφιστάμενος βιολογικός καθαρισμός δεν λειτουργεί επαρκώς ούτε για όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα.
Αναφορικά με τα δίκτυα αποχέτευσης, υπάρχουν σε κάποιους οικισμούς σε σημαντικό βαθμό
ζητήματα ολοκλήρωσης, ενώ τα τελευταία χρόνια λήφθηκε μέριμνα για την αντιμετώπιση των
σχετικών προβλημάτων με τη δημιουργία νέων - εξωτερικών- αγωγών αποχέτευσης που θα συνδέουν
τα δίκτυα με βιολογικούς καθαρισμούς στην περιοχή.
Άλλα προβλήματα ρύπανσης είναι κυρίως αισθητικά, με αναφορά στην ύπαρξη κάποιων
ανενεργών λατομείων σχιστόλιθου και μπάζων σχιστόλιθου που εντοπίζονται σε κάποια σημεία αλλα
και η ανεξέλεγκτη ρίψη μπάζων και ογκωδών αντικειμένων σε κάποια σημεία.

1.2.31 Βασικές Υποδομές – Δίκτυα
Στην περιοχή του Δήμου Παγγαίου, υπεύθυνοι για έργα είναι ο Δήμος Παγγαίου, η
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και το ΥΠΕΚΑ, με διακριτούς ρόλους.
Το βασικότερο έργο υποδομής, που εκτελέστηκε στην περιοχή τα τελευταία χρόνια και
άλλαξε τη γεωγραφία της, είναι η Εγνατία Οδός. Η σύνδεση της Ηγουμενίτσας με την
Αλεξανδρούπολη και τα σύνορα με την Τουρκία ταυτόχρονα έφερε πιο κοντά απομακρυσμένες και
υποβαθμισμένες περιφέρειες της Ελλάδας, όπως η Ήπειρος και η Δυτική Μακεδονία.
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μόνο οφέλη μπορεί να έχει από τον οδικό
αυτόν άξονα, καθώς η Εγνατία διασχίζει την πλειοψηφία των Νομών της και αποτελεί αναπτυξιακό
κινητήριο μοχλό αλλά και μέσο σύνδεσης τόσο των κοινωνιών όσο και των οικονομιών των περιοχών

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

[56 - 185]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

2011-2014

που διασχίζει. Ο Νομός Καβάλας αποτελεί ένα από τα βασικότερα σημεία αναφοράς της Εγνατίας
Οδού και η σύνδεση με το Δήμο Παγγαίου μειώνει σημαντικά τους απαιτούμενους χρόνους
πρόσβασης προς τα Ανατολικά και Δυτικά.
Στο Νομό Καβάλας έχει παραδοθεί και λειτουργεί το οδικό τμήμα από τον Άγιο Ανδρέα
μέχρι και τον κόμβο Παραδείσου. Σε φάση υλοποίησης βρίσκεται η νέα γέφυρα του Νέστου καθώς
και το τμήμα Στρυμόνα - Αγίου Ανδρέα. Το τελευταίο τμήμα τελικά θα ακολουθήσει τη μεσόγεια
χάραξη (Πιερία κοιλάδα), αφήνοντας την παραλιακή Εγνατία ως άξονα εξυπηρέτησης των δυτικών
ακτών του Νομού Καβάλας.
Μέρος του ευρέος δικτύου της Εγνατίας Οδού αποτελεί και ο κάθετος άξονας Καβάλας Δράμας - Εξοχής - Βουλγαρίας. Πρόκειται για μία από τις 5 συνδέσεις Ελλάδας -Βουλγαρίας (οι
άλλες είναι Θεσ/νίκη - Προμαχώνας - Σόφια, Ξάνθη - Εχίνος -Φιλιππούπολη, Κομοτηνή Χάσκοβο και Αλεξ/πολη - Σβίλενγκραντ).
Η σύνδεση με την Εγνατία Οδό γίνεται στον κόμβο του Άγιου Σίλα. Η υπάρχουσα Εθνική
Οδός Καβάλας -Δράμας αναβαθμίζεται και ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία το Τελωνείο στην Εξοχή.
Ο άξονας αυτός ήδη λαμβάνει μέρος του φόρτου του παράλληλου άξονα Θεσ/νίκης -Σόφιας, τόσο
σε επίπεδο μεταφορών (ειδικά με την παρουσία του νέου λιμένα και του αεροδρομίου) όσο και σε
επίπεδο τουρισμού (θερινού για Θάσο και Καβάλα και χειμερινού για Νέστο, Παγγαίο και Δράμα).
Ταυτόχρονα, με τον κάθετο άξονα αυτόν, ενδυναμώνεται ακόμα περισσότερο το αστικό «τρίγωνο»
Καβάλας - Δράμας - Ξάνθης, καθιστώντας το ακόμα πιο ανταγωνιστικό στο Ελληνικό και στο
διευρωπαϊκό σύστημα αστικών κέντρων.
Επίσης ο Δήμος Παγγαίου συνδέεται με την Παραλιακή Εγνατία (δευτερεύον εθνικό δίκτυο)
με τα αστικά κέντρα Καβάλας και Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει ανισόπεδο κόμβο με την Εγνατία
οδό.
Στις υπόλοιπες υποδομές μεταφορών, σημαντικό αναμένεται το έργο της σιδηροδρομικής
σύνδεσης με το υπάρχον δίκτυο του ΟΣΕ. Οι μελέτες σκοπιμότητας που έχουν προηγηθεί πρότειναν
τη δημιουργία διακλάδωσης για υψηλές ταχύτητες από Σέρρες - Αμισιανά - Νέα Καρβάλη Τοξότες, ενώ το πρόσφατο νομοσχέδιο για το χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας του ΥΠΕΧΩΔΕ,
προτείνει την εκτέλεση μελέτης σκοπιμότητας για την χάραξη της «σιδηροδρομικής Εγνατίας»
(χάραξη μέσω των λιμνών, της Ρεντίνας και της Πιερίας κοιλάδας).
Η ΕΡΓΟΣΕ έχει προκηρύξει μελέτες για το τμήμα Νέα Καρβάλη - Τοξότες, καθώς και για
τη σύνδεση με τον νέο λιμένα Καβάλας. Η ύπαρξη σιδηροδρομικής σύνδεσης - κατ' αρχήν με τους
Τοξότες - θα τονώσει την εμπορευματική κίνηση και σημασία του νέου λιμένα Καβάλας. Η
μετέπειτα σύνδεση με τις Σέρρες, σύμφωνα με την πλήρη πρόταση του ΟΣΕ, θα αποβεί θετική για
το Νομό Καβάλας. Στο σχεδιασμό μελετάται η δημιουργία θέσης Σιδηροδρομικού Σταθμού για
την περιοχή στον Αμυγδαλεώνα - Σταυρό (μετά την ολοκλήρωση του έργου και την απόδοση του
Σταθμού Νέας Καρβάλης για πιο εμπορικούς σκοπούς), στα Αμισιανά του Δήμου Παγγαίου.
1.2.32 Επαρχιακά - Διαδημοτικά και Εσωτερικά Οδικά Δίκτυα
Όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα και οι οικισμοί του Δήμου Παγγαίου συνδέονται με
ικανοποιητικό οδικό δίκτυο, το οποίο ωστόσο λόγω του ανάγλυφου παρουσιάζει αρκετές στροφές και
ανωφέρειες / κατωφέρειες.
Το εσωτερικό οδικό δίκτυο των Τοπικών Διαμερισμάτων και οικισμών του Δήμου Παγγαίου
είναι εκτενές και σε πολύ καλή κατάσταση, σε πολύ καλύτερη κατάσταση από το μέσο όρο των
επαρχιακών Δήμων της Χώρας. Στο Δήμο Παγγαίο ανήκουν και όλες οι Δασικές Οδοί.
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1.2.33. Λιμάνια
Λιμάνι Νέας Περάμου : Διοικητικά ανήκει στον ΟΛΚ. Προβλέπεται με τη σύναψη
Προγραμματικής Σύμβασης να το λειτουργήσει ο Δήμος Παγγαίου για τη δημιουργία καταφυγίου
αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής.
Λιμάνι Νέας Ηρακλείτσας: Διοικείται από το Δήμο Παγγαίου για τη δημιουργία καταφυγίου
τουριστικών σκαφών (μέσω του Υπουργείου τουριστικής Ανάπτυξης).

Συγκοινωνία
Η περιοχή έχει τακτική συγκοινωνία ΚΤΕΛ, ανάλογα με τις ώρες αιχμής (πρωϊ) ή όχι
(απόγευμα) ανά ημίωρο ή ωριαία από και προς Καβάλα, αλλά και σύνδεση με Θεσσαλονίκη, από το
σταθμό ΚΤΕΛ που βρίσκεται στην Ελευθερούπολη.
Επίσης σε απόσταση 45 λεπτών περίπου βρίσκεται το Αεροδρόμιο «ΜΕΓΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» στη Χρυσούπολη, που συνδέει την περιοχή με την Πρωτεύουσα (και το
καλοκαίρι με διεθνείς πτήσεις με πόλεις της Ευρώπης).
1.2.14. Τηλεπικοινωνίες - Ευρυζωνικά Δίκτυα
Στην περιοχή υπάρχει πολύ καλή τηλεφωνική κάλυψη, ενώ η σταθερή τηλεφωνία είναι
ψηφιακή. Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας έχουν κανονική κάλυψη των Τοπικών Διαμερισμάτων και
μόνο μερικά σημεία λόγω του ανάγλυφου της περιοχής, παρουσιάζουν κάποια μικρά προβλήματα
(εκτός οικισμών).
Τα ευρυζωνικά δίκτυα δεν έχουν ικανοποιητική διείσδυση και απαιτούνται αρκετά έργα
ανάπτυξης τέτοιων δικτύων (οπτικές ίνες, ασύρματα δίκτυα υψηλής τεχνολογίας, κλπ).
1.2.15 . Συμπέρασμα
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι λόγω της έλλειψης βαριάς βιομηχανίας στην
περιοχή, σε συνδυασμό με το πλούσιο φυσικό περιβάλλον, η περιοχή προσφέρει υψηλό βαθμό
ποιότητας ζωής, αφού δίνει πρόσβαση σε πολλά σημεία σημαντικής ομορφιάς της φύσης ενώ
παράλληλα βρίσκεται κοντά στα αστικά κέντρα αλλά και με την Εγνατία Οδό στη Θεσσαλονίκη (σε
λιγότερο από 90 λεπτά) και την Αθήνα (από την Εγνατία στο Αεροδρόμιο σε 45 λεπτά και με τρεις
πτήσεις ημερησίως στην Πρωτεύουσα).
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Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός

1.3.1. Δομές κοινωνικής υποστήριξης
Στην περιοχή του Δήμου Παγγαίου λειτουργεί προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες το
Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων. Στην έδρα του Δήμου Παγγαίου, στην Ελευθερούπολη
λειτουργεί ένα Κέντρο Υγείας. Επίσης λειτουργεί ένα οργανωμένο ιατρείο στη Νέα Πέραμο το
οποίο με τη λειτουργία παραρτημάτων σε Νέα Ηρακλείτσα, Αγιο Ανδρέα και Ελευθερές, εξυπηρετεί
τα Τοπικά Διαμερίσματα. Ακόμη υπάρχουν παραρτήματα ιατρείων που εξυπηρετούν τα υπόλοιπα
Τοπικά Διαμερίσματα.
Λειτουργεί ένα οργανωμένο ιατρείο στο Μυρτόφυτο το οποίο με τη λειτουργία
παραρτημάτων σε Φωλέα και Ελαιοχώρι, εξυπηρετεί τα Τοπικά Διαμερίσματα.
Στην Ελευθερούπολη λειτουργεί ένα Κέντρο Υγείας το οποίο εξυπηρετεί και τους κατοίκους του
Δήμου Ελευθερών.
Στην περιοχή του Αγίου Σίλα, ολοκληρώθηκε το νέο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Καβάλας,
σε απόσταση 10 λεπτών από την Ελευθερούπολη. Επίσης ο Οργανισμός του Δήμου Παγγαίου
λειτουργεί τη μονάδα «Βοήθεια στο Σπίτι» προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες σε κατοίκους του
Δήμου οι οποίοι χρήζουν βοήθειας. Σε τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Παγγαίου λειτουργούν
ΚΑΠΗ.
Ο Δήμος Παγγαίου ως Συντονιστής Εταίρος έχει υλοποιήσει καινοτόμο σχέδιο Τοπικών
Πρωτοβουλιών Απασχόλησης, που αποτελεί ολοκληρωμένη παρέμβαση στήριξης Ανέργων και
μελών Αγροτικών οικογενειών, με την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Προγραμμάτων
Κατάρτισης και Προκατάρτισης, καθώς και προώθησης στην Απασχόληση (Νέες Θέσεις Εργασίας ΝΘΕ, Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες - ΝΕΕ, Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας - Stage).
1.3.2 Υποδομές εκπαίδευσης
Στοιχεία για το σύνολο των σχολείων παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. Στο νομό
Καβάλας δεν υπάρχουν ιδιωτικά κέντρα μέσης εκπαίδευσης. Να σημειωθεί ότι στην πόλη της
Καβάλας λειτουργεί και τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το ΤΕΙ Καβάλας.
Σχολεία στο Ν. Καβάλας
Νηπιαγωγεία
Δημοτικά
Γυμνάσια
Λύκεια – ΤΕΕ

Σχολεία
104
73
24
20

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας για το εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσμού του νομού, που
περιλαμβάνει το ποσοστό κατοίκων ανά επίπεδο εκπαίδευσης.
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Κατανομή πληθυσμού, βάσει επιπέδου εκπαίδευσης στην Καβάλα (2001)
Επίπεδο Εκπαίδευσης
Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου
Κάτοχοι Master
Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών
Πτυχιούχου ΤΕΙ
Πτυχιούχου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης
Πτυχιούχοι ΤΕΛ
Πτυχιούχου ΤΕΣ
Απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου
Απόφοιτοι Δημοτικού
Φοιτούν στο Δημοτικό
Εγκατέλειψαν το Δημοτικό, αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση
Δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση

%
0,1
0,2
6,0
2,8
2,9
17,3
2,6
2,3
10,8
36,7
6,4
8,7
3,2
100

Σύνολο
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Πρόνοια
Στο Δήμο Καβάλας λειτουργούν 6 ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί εκ των οποίων οι 5 ανήκουν σε
φυσικά πρόσωπα και ο ένας σε φιλανθρωπικό σωματείο, 11 δημοτικοί παιδικοί & βρεφονηπιακοί
σταθμοί, 2 γηροκομεία, 6 Κ.Α.Π.Η, 1 ίδρυμα για παιδιά με ειδικές ανάγκες και 1 κέντρο ομαλής
κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης δημιουργικής σκέψης για νεαρά άτομα με ήπια νοητικά και κινητικά
προβλήματα.
Στον υπόλοιπο νομό Καβάλας λειτουργούν στις μεγαλύτερες κωμοπόλεις ορισμένοι ακόμη
δημοτικοί παιδικοί σταθμοί καθώς και 1 Θεραπευτήριο ατόμων με χρόνιες παθήσεις στην
Ελευθερούπολη Παγγαίου και 1 κέντρο ατόμων με ήπια κινητικά προβλήματα και 1 γηροκομείο στη
Χρυσούπολη Νέστου.
Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται για την Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, τα στοιχεία σε επίπεδο Νομού για τον αριθμό των εν λειτουργία σχολείων, των μαθητών,
των διδασκόντων και τις αναλογίες μαθητών προς δασκάλους και ανά σχολική μονάδα (Στοιχεία
ΕΣΥΕ 2005- 2006).
Σχολικές Μονάδες
Μαθητές
Διδάσκοντες

Νηπιαγωγεία

Δημοτικά

Γυμνάσια

Λύκεια - ΤΕΕ

93
1,889
146

74
8,442
750

24
4,397
462

24
4,770
469

Το ΤΕΙ Καβάλας, το οποίο λειτουργεί από το 1976, στεγάζεται στα νέα του κτίρια που
βρίσκονται στον Αγ. Λουκά μια νέα συνοικία της πόλης της Καβάλας. Έχει περίπου 50 εργαστήρια
ειδικοτήτων με σύγχρονο και σχεδόν πλήρη εξοπλισμό. Η έκταση του νέου κτιριακού
συγκροτήματος είναι 132 στρέμματα, ενώ οι τρεις σπουδαστικές εστίες μπορούν να στεγάσουν 450
σπουδαστές.
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Το σημερινό μόνιμο Προσωπικό του ΤΕΙ Καβάλας είναι 155 άτομα από τα οποία 61
ανήκουν στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, 5 στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, 10 στο Τεχνικό
Εργαστηριακό Προσωπικό 4 στο Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό και 75 στο Διοικητικό Προσωπικό.
Εκτός από το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό για κάθε σπουδαστικό έτος προσλαμβάνονται και
έκτακτοι εκπαιδευτικοί για την κάλυψη παροδικών και έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών. Ο αριθμός
των σπουδαστών του ΤΕΙ Καβάλας είναι περίπου 2500.
1.3.4 Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες
Σύμφωνα με έρευνα (ΑΝΚΑ Α.Ε.: 2001-2002) που πραγματοποιήθηκε, το 6% του
συνολικού πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης ανήκει σε κάποια από τις ευπαθείς ομάδες. Το
μεγαλύτερο ποσοστό είναι οι Παλιννοστούντες ομογενείς, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες 5%, ενώ
σημαντικό ποσοστό είναι ΑΜΕΑ (28%). Ακριβής καταγραφή των παλιννοστούντων ομογενών δεν
υπάρχει.
Στο Δήμο Παγγαίου παρέχονται υπηρεσίες (γραφείο) υποστήριξης για θέματα Αλλοδαπών.
1.3.5 Ιστορικά, Αρχαιολογικά Μνημεία - Θρησκευτικοί χώροι
Η περιοχή του Δήμου Παγγαίου γειτνιάζει με τον πολύ σημαντικό αρχαιολογικό χώρο των
Φιλίππων, με το βαπτιστήρι της Αρχαίας Λυδίας, το Αρχαίο Θέατρο, τον προϊστορικό
οικισμό του Ντικιλί Τας, τα αρχαία μεταλλεία Χρυσού και Σιδήρου (σπήλαια και
επιφανειακές εκμεταλλεύσεις), οι προϊστορικές βραχογραφίες των Φιλίππων, Ζυγού,
Κρυονερίου και φυσικά του Παγγαίου όρους.
Επίσης, στην περιοχή βρίσκονται πολλά μοναστήρια.
Σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος είναι:






ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ.
ΕΡΕΙΠΙΑ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ.

Στο δρόμο προς την κορυφή του Παγγαίου, κοντά στα ερείπια του Χορτοκοπίου βρίσκεται
το μοναστήρι της Υπαπαντής. Κοντά στο Χορτοκόπι βρίσκεται επίσης το μοναστήρι της Παναγίας
της Παγγαιώτισσας.
Σημαντικές βραχογραφίες της ονομαζόμενης «Γραμμένης Πέτρας» βρίσκονται στη
Φωλέα στο χώρο που δεικνύεται στην ακόλουθη φωτογραφία, ενώ σε απόσταση περίπου
οκτακοσίων (800) μέτρων από εκεί, στο βουνό, βρίσκεται μεγάλο σπήλαιο. Τόσο οι
βραχογραφίες, όσο και το σπήλαιο, δεν έχουν ερευνηθεί και τεκμηριωθεί επιστημονικά,
εκτός από τις καταγραφές, και φυσικά δεν προωθήθηκε ακόμα αξιοποίησή τους τουριστικά
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Το ύψωμα «Γραμμένη Πέτρα» στο όρος Σύμβολο του ΤΔ Φωλέας με τα βραχογραφήματα
Η Θέση Σεϊντή Βρύση στο ΤΔ Μυρτόφυτου στο όρος Σύμβολο που αφορά σε υφιστάμενο
Σπήλαιο χρήση στη Ρωμαϊκή περίοδο. Περιοχή στο όρος Σύμβολο στο ΤΔ Ελευθερών, από τη
θέση Κουμού - Λόφος Ελευθερών μέχρι τη θέση Κουτσικάρι Μέλισσας, εν μέρει εμπίπτουσα και στο
Τ.Δ. Μεσιάς του Δήμου Πιερέων, όπου βρίσκεται εκτεταμένο νεκροταφείο της Ύστερης Αρχαϊκής Κλασικής περιόδου.
Στη θέση «Αετοπλαγιά» του ΤΔ Νέας Ηρακλείτσας στο όρος Σύμβολο, συμπληρώθηκε η
προοϋπάρχουσα κήρυξη (Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ18/68159/3413/4.12.1979 ΦΕΚ 93/Β/ 31.1.1980) και επανοριοθετήθηκε ο αρχαιολογικός χώρος, όπου βρίσκεται το σπήλαιο
των Νυμφών με ευρήματα προϊστορικών και πρώιμων ιστορικών χρόνων.
Περιοχή στο όρος Σύμβολο, η οποία περιλαμβάνει την θέση Σιτζάκ Ντερέ του ΤΔ Νέας
Ηρακλείτσας, όπου βρίσκονται δύο πύργοι Κλασικής - Ελληνιστικής περιόδου, τη θέση Βουλγαρικά
Κανόνια ή Πυροβολείο Κοκκινοχώματος, όπου βρίσκεται νεκροταφείο Ελληνιστικής περιόδου και
τη θέση Οχυρό Κοκκινοχώματος, όπου βρίσκεται εγκατάσταση βυζαντινών και μεταβυζαντινών
χρόνων (η ενιαία περιοχή περιλαμβάνει μέρος του ΤΔ Κοκκινοχώματος του Δήμου
Ελευθερούπολης).
Επίσης, στην περιοχή βρίσκονται πολλά μοναστήρια. Σημαντικό σημείο ενδιαφέροντος είναι τα
ερείπια του παλαιού Μοναστηρίου του Αγίου Ανδρέα
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1.3.6. Πολιτιστικοί Σύλλογοι και Φορείς
Στο Δήμο Παγγαίου δραστηριοποιούνται έντονα πολλοί Πολιτιστικοί Φορείς / Σύλλογοι και
ειδικότερα:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

Αθλητικός Όμιλος "ΟΡΜΗ"
Αθλητικός Σύλλογος "ΒΥΖΑΝΤΙΟ"
Αθλητικός Σύλλογος Ακροβουνίου "ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ"
Αθλητικός Σύλλογος Αμισιανών "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ"
Αθλητικός Σύλλογος Αντιφιλίππων "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ"
Αθλητικός Σύλλογος Χρυσοκάστρου
Γυμναστικός Σύλλογος Ελευθερούπολης
Μουσικογυμναστικός Σύλλογος "ΟΡΦΕΑΣ"
Αιμοδοτικός Σύλλογος Ελευθερούπολης

Αιμοδοτικός Σύλλογος Κοκκινοχώματος
Πολιτιστικός και Αιμοδοτικός Σύλλογος Ακροβουνίου
Πολιτιστικός και Αιμοδοτικός Σύλλογος Χορτοκοπίου
Πολιτιστικός Σύλλογος «Το Πράβι»
Πολιτιστικός Σύλλογος Αμισιανών
Πολιτιστικός Σύλλογος Αντισφαίρισης «Μακεδονία»
Πολιτιστικός Σύλλογος Αντιφιλίππων
Πολιτιστικός Σύλλογος Ελευθερούπολης
Πολιτιστικός Σύλλογος Κηπιών
Πολιτιστικός Σύλλογος Κοκκινοχώματος
Πολιτιστικός Σύλλογος Παλινοστούντων "ΟΠΡΕΤΗ"
Πολιτιστικός Σύλλογος Χρυσοκάστρου
Πρόσκοποι Ελευθερουπολης
Προσφυγικός Πολιτιστικός και Επιμορφωτικός Σύλλογος Εξοχής
Φιλόπτωχος Αδελφότης Ελευθερούπολης
Σύλλογος Ποντίων από πρώην Σοβιετική Ένωση

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
1) Αθλητικός Σύλλογος Ν. Περάμου "ΒΡΑΣΙΔΑΣ"
2) Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος Αγ. Ανδρέα "ΠΑΟΚ"
3) Αθλητικός Όμιλος Μαχητών Ν. Περάμου
4) Αθλητικός Σύλλογος Αντισφαίρισης Ν. Περάμου "ΤΙΤΑΝΕΣ"
5) Αθλητικός Σύλλογος Ελαιοχωρίου "Α.Ο.Ε."
6) Αθλητικός Σύλλογος Ελευθερών "ΚΕΡΑΥΝΟΣ"
7) Αθλητικός Σύλλογος Μυρτοφύτου "ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ"
8) Αθλητικός ΣύλλογοςΦωλεάς "ΑΣΤΕΡΑΣ"
9) Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Δήμου Ελευθερών - Λιμανάκι Ν. Ηρακλίτσας
10) Περιηγητικός Αθλητικός Μοτοσικλετιστικός Σύλλογος Ν. Περάμου
11) Σύλλογος Παλαιμάχων Ελαιοχωρίου
12) Αδελφότητα Απανταχού Ηρακλειτσιωτών

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

[63 - 185]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

2011-2014

13) Ερασιτεχνικός Θεατρικός Όμιλος "Dilettante”
14) Μορφωτικός Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Μυρτοφύτου "ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ"
15) Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ν. Περάμου
16) Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Ν. Ηρακλείτσας "Άγιος Γεώργιος"
17) Πολιτιστικός Ποντιακός Σύλλογος Ελαιοχωρίου "Άγιος Γεώργιος"
18) Πολιτιστικός Σύλλογος Ελευθερών
19)
Στέγη Πολιτισμού Φωλιάς
20) Σύνδεσμος Μικρασιατών Ν. Περάμου
21) Σώμα Ελλήνων Προσκόπων Ν. Ηρακλείτσας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΦΑΝΟΥ
1) Αθλητικός Σύλλογος "ΑΡΗΣ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ"
2) Αθλητικός Σύλλογος "ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ"
3) Αθλητικός Σύλλογος "ΝΕΟΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΟΥ"
4) Μορφωτικός Σύλλογος Κάριανης "Νέα Γενιά"
5) Πολιτιστικός - Επιμορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Οφρυνίου
6) Πολιτιστικός - Επιμορφωτικός Σύλλογος Οφρυνίου
7) Πολιτιστικός - Μορφωτικός Σύλλογος Ποδοχωρίου "Η Πρόοδος"
8) Πολιτιστικός Σύλλογος Ακροποτάμου "Άγιος Δημήτριος"
9) Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Γαληψού
10) Πολιτιστικός Σύλλογος Ορφανίου
11) Ορειβατικός Σύλλογος Ορφανού "ΟΙ ΑΕΤΟΙ"
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
1) Αθλητικός Σύλλογος Παγγαίου
2) Αθλητικός Σύλλογος "ΕΝΩΣΗ ΔΡΥΑΔΑΣ ΠΑΓΓΑΙΚΟΥ"
3) Πολιτιστικός Σύλλογος Γεωργιανής "Ο Πρόσφυγας"
4) Πολιτιστικός Σύλλογος Νικήσιανης "Ο Αράπης"
5) Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαιοχωρίου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΕΩΝ
1) Αθλητικός Σύλλογος «ΦΡΙΞΟΣ» Πλατανοτόπου
2) Αθλητικός & Πολιτιστικός Σύλλογος «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» Μεσορόπης
3) Αθλητικός Σύλλογος «ΕΝΩΣΗ ΠΙΕΡΕΩΝ»
4) Αθλητικός Σύλλογος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ»
5) Πολιτιστικός Αιμοδοτικός Σύλλογος Μεσιάς – Μέλισσας «Ο ΜΑΡΜΑΡΑΣ»
6) Πολιτιστικός Σύλλογος Σιδηροχωρίου
7) Πολιτιστικός Σύλλογος «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ» Δωματίων
8) Πολιτιστικός Σύλλογος «ΤΟ ΠΑΓΓΑΙΟ» Μουσθένης
9) Πολιτιστικός Σύλλογος Αυλής "Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ"
10) Ποντιακός Σύλλογος «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΘΑΣ» Μελισσοκομείου
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1.3.7. Πολιτιστική υποδομή και δραστηριότητες
Ο Δήμος Παγγαίου και η Δημοτική Επιχείρηση σε συνεργασία με τους Πολιτιστικούς
Συλλόγους της περιοχής παρέμβασης, διοργανώνει κάθε χρόνο ποικίλες πολιτιστικές
δραστηριότητες, στοχεύοντας στη γνωριμία των επισκεπτών της περιοχής με τις κρυμμένες ομορφιές,
στη γνωριμία των νέων με τις παραδόσεις του τόπου, στη διατήρηση κάθε μνήμης που έφεραν μαζί
τους οι προγονοί από τις αλησμόνητες πατρίδες, στην ανάδειξη ιστορικών χώρων και βέβαια στην
ψυχαγωγία και διασκέδαση. Έτσι ο Δήμος συμβάλει στην αναβίωση όμορφων παραδόσεων, που
έχουν τις ρίζες τους στην Τουρκοκρατία και ακόμη παλιότερα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ακόλουθες δραστηριότητες:
1. Το ετήσιο φεστιβάλ «Στου φεγγαριού τις διαδρομές», που για τρεις ολόκληρους μήνες
φιλοξενεί γνωστά μουσικά σχήματα, παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια, θεατρικές
παρατάσεις για μικρούς και μεγάλους. Χώροι όπως τα κάστρα της Νέας Περάμου, ο
λιμενίσκος της Νέας Ηρακλίτσας, το Διογένειο Θέατρο, η ιστορική πλατεία του Αγίου
Ταξιάρχη στις Ελευθερές, το θεατράκι του Λαογραφικού Μουσείου Φωλιάς, η πλατεία του
Μυρτοφύτου και ο Άγιος Ανδρέας, φιλοξενούν κάθε καλοκαίρι δεκάδες κόσμου που,
απολαμβάνουν όμορφες εκδηλώσεις.
2. Τα «Περάμεια», το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου,
3. Η «Γιορτή Σταφυλιού», το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου (στο Ελαιοχώρι),
4. Η «Γιορτή Κρασιού & Τσίπουρου», το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, η
καρναβαλική παρέλαση μαζί με τα παραδοσιακά κούλουμα.
5. Η τελετή της αποκαθήλωσης της Μεγάλης Παρασκευής, στη Νέα Ηρακλείτσα
6. Το κάψιμο του Ιούδα τη Μεγάλη Παρασκευή, στη Νέα Πέραμο
7. Το έθιμο των Αράπηδων είναι από τα πιο σημαντικά στον βαλκανικό χώρο και αναβιώνει την
εορτή του Αγίου Ιωάννη στο τέλος του Δωδεκαημέρου των Χριστουγέννων στη Νικήσιανη.
Αναπαριστά την μάχη της ζωής και του θανάτου. Παλικάρια και παιδιά ντυμένα με προβιές
και ζωσμένα με βαριά κουδούνια, βγαίνουν από τα σοκάκια του χωριού και με τον
εκκωφαντικό θόρυβο των κουδουνιών ξορκίζουν το κακό και φέρνουν το αισιόδοξο μήνυμα
της ζωής.Το έθιμο συναντάται και σε άλλα μέρη της Ροδόπης (περιοχή Σμόλιαν Βουλγαρία) Τη διοργάνωση έχει ο Παραδοσιακός Σύλλογος Ό Αράπης".
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8.
Το "κάψιμο των Ψίλων" είναι ένα άλλο έθιμο που γίνεται στα υψώματα της
Νικήσιανης όπου ανάβουν μεγάλες φωτιές από κέδρους και αποχαιρετούν τον Χειμώνα,
παραμονές των Απόκρεω. Το έθιμο αυτό έχει σχέση με τους ρωμαϊκούς και βυζαντινούς
"φανούς

9. Την Καθαρά Δευτέρα σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα αναβιώνουν όλα τα έθιμα της
ημέρας με λαϊκό γλέντι.
10. Την εορτή των Αγίων Θεοδώρων όλοι ανηφορίζουν στο βυζαντινό κάστρο του
Παλαιοχωρίου τιμώντας τους αγίους του βουνού που τιμώνται με μικρό εκκλησάκι που
υπάρχει στο μέσο των ερειπίων
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11. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ελευθερούπολης, διοργανώνει χοροεσπερίδες, συναυλίες,
διαλέξεις, οδοιπορικά μνήμης, Διοργανώνει πολυήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις με
πολυθεματικό αντικείμενο (μουσική, διαλέξεις για την ιστορία, το περιβάλλον, θεματικές
εκθέσεις φωτογραφίας, προβολές ντοκυμαντέρ και ταινιών, θεατρικές παραστάσεις, δρώμενα
στην παλαιά πόλη της Ελευθερούπολης).Επίσης διοργανώνει την αναπαράσταση του
παραδοσιακού εθίμου του Κλήδωνα (στο «Βαρούσι»).
12. Ο Πολιτιστικός - Αιμοδοτικός Σύλλογος ΑκροβουνίουΠαρουσιάζει πλήθος εκδηλώσεων που
σχετίζονται με τον Πολιτισμό και την αναβίωση εθίμων, όπως «Διονυσιακοί απόηχοι» κάθε
Καθαρή Δευτέρα, «Πολιτιστικό Αύγουστο» - ετήσιο 4ήμερο, «Παγκόσμια Ημέρα
Περιβάλλοντος» 5/6 κάθε έτους, «Το κάψιμο του Τσιφούτη» το Πάσχα, καθώς και άλλες
εκδηλώσεις μη μόνιμου χαρακτήρα.
13. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακροβουνίου διοργανώνει μεγάλο πανηγύρι της Ζωοδόχου
Πηγής.
1.3.8. Αθλητικοί χώροι
Στο Δήμο Παγγαίου υπάρχουν αθλητικοί χώροι σε κάθε τοπικό διαμέρισμα.
1.4.

Τοπική οικονομία και απασχόληση

1.4.1. Βασικοί Δείκτες του Νομού Καβάλας
Στο Νομό Καβάλας κατοικεί το 1,24% του συνολικού πληθυσμού της χώρας (στοιχεία
ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2009) και παράγεται το 0,95% του Ακαθάριστου Εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ). Σήμερα, το
71,5% του Ακαθάριστου Περιφερειακού Προϊόντος (ΑΠΠ) προέρχεται από τις υπηρεσίες, ενώ η
συμμετοχή του πρωτογενούς τομέα έχει περιορισθεί στο 9,8% και του δευτερογενούς στο 18,7%. Η
συμμετοχή του Νομού στο σχηματισμό ΑΕΠ της χώρας, όπως προαναφέρθηκε είναι περιορισμένη
(μόλις 0,95% το 2007), ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανέρχεται στο 76,2% αυτού της χώρας.
Δείκτες Ευημερίας του Νομού και της Χώρας
Δείκτης ευημερίας

Καβάλα

Μέσος όρος χώρας

Κατάταξη

ΑΕΠ κατά κεφαλή (2007, σε χιλ. €)

15,4

20,2

22

Δηλωθέν εισόδημα ανά φορολογούμενο
(2006, σε χιλ. €)

13,3

15,6

24

Φόρος εισοδήματος ανά φορολογούμενο (
2006, σε χιλ. €)

0,96

1,5

25

Φυσική αύξηση πληθυσμού / 1000
κατοίκους (2008)

-1,76

0,93

31

Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης /
1000 κατοίκους (2008)

67

52

2

Μαθητές δημοτικού / 1000 κατοίκους
(2008)

75

56

3

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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Ο Νομός Καβάλας βρίσκεται στη 17η θέση κατάταξης (στοιχεία 2006), αναφορικά με τον
αριθμό των φορολογουμένων και το σύνολο του δηλωθέντος εισοδήματος στις Δημόσιες
Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) σε σύνολο 52 Νομών.
Συμμετοχή του Νομού Καβάλας σε Βασικά Μεγέθη της Χώρας
Μέγεθος

Συμμετοχή (%)

ΑΕΠ (2007)
0,95
Φορολογούμενοι (2006)
1,32
Δηλωθέν στην εφορία εισόδημα
1,13
(2006)
Πηγή: Γενική Γραμματεία ΠΛ. Συστ./ ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν.

Κατάταξη σε σχέση με
τους 52 νομούς
17
17
17

Α.1.2. Οικονομική Δραστηριότητα
α) Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά κλάδο, σε
τρέχουσες τιμές.
Πίνακας 3
Ακαθάριστη προστιθέμενη Αξία ανά Κλάδο στο Ν. Καβάλας (2002 – 2007)
(Ποσά σε εκατ. ευρώ)
Κλάδοι
2002
2003
2004
2005
2006
Γεωργία, κτηνοτροφία,
117,0
120,2
109,6
116,2
106,1
δάση
Αλιεία
9,7
10,9
12,4
18,2
19,1
Μεταλλεία, ορυχεία
39,6
28,3
28,2
42,0
41,2
Μεταποίηση
147,8
137,7
148,6
161,4
171,9
Ηλεκτρισμός, φυσικό
34,2
35,4
37,9
45,1
45,1
αέριο, ύδρευση
Κατασκευές
72,1
88,1
94,1
110,1
131,9
Χονδρικό και λιανικό
204,5
254,5
256,6
256,3
286,2
εμπόριο, επισκευές
αυτοκινήτων,
μοτοσικλετών και ειδών
οικιακής χρήσης
Ξενοδοχεία και
109,5
106,7
97,9
116,0
123,4
εστιατόρια
Μεταφορές, αποθήκευση, 52,5
68,0
70,7
78,7
84,1
επικοινωνίες
Χρηματοπιστωτική
46,8
51,7
63,2
60,1
66,1
διαμεσολάβηση
Διαχείριση ακίνητης
205,1
221,5
230,1
234,3
239,7
περιουσίας, εκμίσθωση
και επιχ/τικές
δραστηριότητες
Δημόσια διοίκηση,
117,1
115,1
149,0
130,6
163,5
άμυνα και υποχρεωτική
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129,4
19,6
37,8
196,2
48,2
111,4
302,7

128,9
93,3
70,1
264,0

178,4
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κοινωνική ασφάλιση
Εκπαίδευση
105,9
122,3
Υγεία και κοινωνική
59,9
70,4
μέριμνα
Άλλες κοινωνικές και
16,2
13,9
προσωπικές
δραστηριότητες
Ιδιωτικά νοικοκυριά με
10,3
11,6
απασχολούμενο
προσωπικό
Συνολική ακαθάριστη
1.348
1.456
προστιθέμενη αξία
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ.

2011-2014

122,3
85,8

173,0
94,2

168,2
103,4

175,3
116,3

13,1

11,7

18,3

19,1

13,0

14,3

14,8

15,4

1.532

1.662

1.783

1.906

Στη συνέχεια, στο πίνακα 4, παρουσιάζεται η ποσοστιαία διάρθρωση της Ακαθάριστης
Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) ανά ευρύτερο τομέα στο Νομό Καβάλας.
Η «υπεροχή» του τριτογενούς τομέα στο σχηματισμό της συνολικής Ακαθάριστης
Προστιθέμενης Αξίας είναι εμφανής στο Νομό Καβάλας. Το ποσοστό συμμετοχής του τριτογενούς
τομέα κυμαίνεται μεταξύ 69% - 72% εμφανίζοντας ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια, η οποία
συνοδεύεται από τη μείωση του μεριδίου του πρωτογενούς κυρίως, αλλά και του δευτερογενούς
τομέα.

Πίνακας 4
Κατανομή της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά κλάδο στο Νομό Καβάλας (2007)
ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΒΑΛΑ

Γεωργία, κτηνοτροφία, δάση

6,8%

Αλιεία

1,0%

Μεταλλεία, ορυχεία

2,0%

Μεταποίηση

10,3%

Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο και ύδρευση

2,5%

Κατασκευές

5,8%

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευές
αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδών
οικιακής χρήσης

15,9%

Ξενοδοχεία και εστιατόρια

6,8%

Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες

4,9%

Χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση

3,7%
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Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμίσθωση
και επιχ/τικές δραστηριότητες

13,8%

Δημόσια διοίκηση, άμυνα και υποχρεωτική
κοινωνική ασφάλιση

9,4%

Εκπαίδευση

9,2%

Υγεία και κοινωνική μέριμνα

6,1%

Άλλες κοινωνικές και προσωπικές
δραστηριότητες

1,0%

Ιδιωτικά νοικοκυριά με απασχολούμενο
προσωπικό

0,8%

Συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία

100%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ
β) Ανάλυση Απασχόλησης
Στον πίνακα που ακολουθεί δίδεται η ανάλυση της απασχόλησης σε επίπεδο τομέων. Στην
παρακάτω ανάλυση στον πρωτογενή τομέα περιλαμβάνονται οι κλάδοι γεωργία, κτηνοτροφία, δάση
και αλιεία, στο δευτερογενή οι κλάδοι μεταποίηση, ορυχεία, ενέργεια, ύδρευση και κατασκευές και
στον τριτογενή το εμπόριο, ο τουρισμός, οι επικοινωνίες, οι μεταφορές, ο χρηματοπιστωτικός
τομέας και οι λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες, η δημόσια διοίκηση, οι κοινωνικές υπηρεσίες
και η ψυχαγωγία.
Πίνακας 5
Απασχόληση ανά Τομέα στο Νομό Καβάλας
(σε χιλ. εργαζομένους)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Πρωτογενής
Δευτερογενής
Τριτογενής

8,6
11,4
34,0

6,8
11,2
30,1

7,2
11,2
31,9

7,2
10,6
31,7

8,6
11,4
31,4

8,4
12,8
32,2

8,9
9,8
32,1

8,2
8,8
34,1

Σύνολο
Πηγή: Eurostat

53,8

48,1

50,3

49,5

51,4

53,4

50,8

51,0

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι ο τριτογενής τομέας είναι αυτός που
συνεισφέρει σε μεγαλύτερο ποσοστό (67% το 2007) στην απασχόληση του Νομού με το
δευτερογενή να ακολουθεί με 17% (για το 2007) και τελευταίο τον πρωτογενή με 16% (για το 2007).
Διαχρονικά παρατηρείται αύξηση του ποσοστού που συνεισφέρει η απασχόληση στον τριτογενή
τομέα στην εξεταζόμενη περίοδο (66,9% το 2007 έναντι 63,2% το 2000), με το ποσοστό αυτό να
μετατοπίζεται από το δευτερογενή τομέα (17,3% το 2007 έναντι 21,2% το 2000). Η συνεισφορά του
πρωτογενή τομέα στην απασχόληση του Νομού παραμένει σταθερή κατά την εξεταζόμενη περίοδο
(περίπου 16%).
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Στον πίνακα 6 που ακολουθεί, δίδονται τα στοιχεία απασχόλησης ανά κύριο κλάδο για τον
Νομό Καβάλας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωζώνη, την Ελλάδα και τις Περιφέρειες Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2000 – 2007.
Με βάση τον πίνακα 6, προκύπτει ότι ο τομέας «Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευές
οχημάτων και ειδών οικιακής χρήσης, ξενοδοχεία και εστιατόρια, μεταφορές και επικοινωνίες» είναι
οι κλάδοι που απασχολούν τους περισσότερους εργαζόμενους στο νομό Καβάλας με ποσοστό
συνεισφοράς στην απασχόληση για το 2007 περίπου 37% και 18.800 εργαζόμενους και ακολουθούν
οι κλάδοι «Δημόσια διοίκηση, κοινωνικές υπηρεσίες και ψυχαγωγία» με ποσοστό συνεισφοράς 25%
και περίπου 12.600 απασχολούμενους.
Για τους μεν κλάδους «Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευές οχημάτων και ειδών
οικιακής χρήσης, ξενοδοχεία και εστιατόρια, μεταφορές και επικοινωνίες» η συνεισφορά τους είναι
σχετικά πάνω από το αντίστοιχο ποσοστό της χώρας κατά το 2007 (37% έναντι 33%), για τους δε
κλάδους «Δημόσια διοίκηση, κοινωνικές υπηρεσίες και ψυχαγωγία» η συνεισφορά τους στην
απασχόληση του Νομού αυξάνεται σταδιακά από 21% το 2000 σε 25% το 2007 και είναι ελαφρά
χαμηλότερη από την Χώρα (25% έναντι 27%).
Ο κλάδος «γεωργία, κτηνοτροφία, δάση, αλιεία» για το 2007 βρίσκεται σε συνεισφορά κοντά
σε σχέση με το σύνολο της Χώρας (16% για το Νομό έναντι 17% της Χώρας), ενώ είναι πολύ
χαμηλότερα σε σχέση με την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης (26% για το ίδιο έτος).
Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης στο σύνολό της έχει σημαντικά
υψηλότερο ποσοστό συνεισφοράς του πρωτογενούς τομέα στην απασχόληση από τη Χώρα.
Η βιομηχανία (μεταποίηση, ορυχεία, ενέργεια, ύδρευση) για το 2007 απασχολεί ελαφρά
χαμηλότερο ποσοστό σε σχέση με το σύνολο της Χώρας (10% έναντι 12%). Σημειώνεται ότι από το
2001 μέχρι και το 2007, η συνεισφορά της βιομηχανίας στην απασχόληση μειώνεται σταδιακά (από
17% το 2000 σε 10% το 2007).
Το ποσοστό απασχόλησης στις κατασκευές βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με αυτά της Χώρας
για το 2007 (8%), ενώ εκτιμάται ότι το ποσοστό αυτό για τα επόμενα δύο έτη λόγω της κρίσης είναι
μειωμένο.
Πίνακας 6
Απασχόληση Ανά Κλάδο Δραστηριότητας (2000-2007)
(απασχολούμενοι σε χιλ. άτομα)
Σύνολο Κλάδων
Ευρωπαϊκή
Ένωση 27
Ευρωζώνη 16
Ελλάδα
Ανατολική
Μακεδονία –
Θράκη
Κεντρική
Μακεδονία

Καβάλα

2000

2001

2002

209.874

211.860 212.635 213.379 214.812 216.843 220.390 224.357

135.759
4.255
244

137.816 138.797 139.405 140.524 141.871 144.166 146.754
4.261
4.357
4.408
4.504
4.546
4.638
4.702
238
240
236
232
235
238
241

718

723

722

748

753

753

781

786

53,8

48,1

50,3

49,5

51,4

53,4

50,8

51,0

14.608

13.916

13.731

13.198

12.961

Γεωργία, κτηνοτροφία, δάση και αλιεία
Ευρωπαϊκή
15.260
15.097 14.825

2003
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Ένωση 27
Ευρωζώνη 16
Ελλάδα
Ανατολική
Μακεδονία –
Θράκη
Κεντρική
Μακεδονία

Καβάλα

6.484
722
82

6.422
671
77

6.277
660
80

6.109
643
75

5.998
570
64

5.957
567
63

5.851
558
64

5.755
545
62

129

119

111

118

100

93

90

90

8,6

6,8

7,2

7,2

8,6

8,4

8,9

8,2

40.040

39.591

39.110

39.207

39.390

25.884
548
31

25.525
543
30

25.246
543
30

25.160
549
28

25.240
551
25

127

112

113

111

114

Μεταποίηση, ορυχεία, ενέργεια, ύδρευση
Ευρωπαϊκή
41.788
41.670 40.828
Ένωση 27
Ευρωζώνη 16
26.491
26.568 26.254
Ελλάδα
540
562
560
Ανατολική
30
33
29
Μακεδονία –
Θράκη
Κεντρική
120
123
121
Μακεδονία

Καβάλα

Κατασκευές
Ευρωπαϊκή
Ένωση 27
Ευρωζώνη 16
Ελλάδα
Ανατολική
Μακεδονία –
Θράκη
Κεντρική
Μακεδονία

Καβάλα

8,1

8,3

7,8

7,9

8,2

8,8

6,2

4,9

14.551

14.775

14.699

14.784

75.075

15.562

16.142

16.980

10.106
300
18

10.224
307
16

10.216
319
14

10.247
346
12

10.387
350
14

10.663
362
13

10.955
362
15

11.351
385
16

40

41

39

41

48

52

56

62

3,3

2,9

3,4

2,7

3,2

4,0

3,6

3,9

54.10

54.539

55.441

56.650

35.766
1.459
57

36.017
1.482
61

36.595
1.513
59

37.294
1.539
60

240

246

260

253

15,2

16,7

17,2

18,8

32.394

33.797

22.299
402
12

23.247
410
12

Εμπόριο, τουρισμός, επικοινωνίες και μεταφορές
Ευρωπαϊκή
52.054
52.815 53.107 53.406
Ένωση 27
Ευρωζώνη 16
34.121
34.782 35.040 35.344
Ελλάδα
1.360
1.373
1.401
1.425
Ανατολική
57
58
56
56
Μακεδονία –
Θράκη
Κεντρική
221
226
225
234
Μακεδονία

Καβάλα

2011-2014

19,6

17,6

18,4

17,2

Χρηματοπιστωτικός τομέας και λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες
Ευρωπαϊκή
27.801
28.534 29.119 29.463 30.311 31.166
Ένωση 27
Ευρωζώνη 16
19.062
19.784 20.224 20.410 20.918 21.441
Ελλάδα
309
324
343
353
385
398
Ανατολική
10
8
9
10
11
11
Μακεδονία –
Θράκη
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Κεντρική
Μακεδονία

Καβάλα

2011-2014

47

48

54

56

57

61

63

63

3,1

2,8

3,1

2,8

2,8

2,9

2,3

2,7

61.819

62.735

64.009

64.580

41.929
1.196
57

42.548
1.195
58

43.306
1.254
61

43.867
1.272
66

196

188

202

204

13,4

12,6

12,6

12,6

Δημόσια διοίκηση, κοινωνικές υπηρεσίες και ψυχαγωγία
Ευρωπαϊκή
58.421
58.970 60.058 61.078
Ένωση 27
Ευρωζώνη 16
39.496
40.038 40.786 41.411
Ελλάδα
1.023
1.024
1.075
1.094
Ανατολική
48
47
50
53
Μακεδονία –
Θράκη
Κεντρική
161
166
172
173
Μακεδονία
Καβάλα
11,3
9,7
10,4
11,7
Πηγή: Eurostat

γ) Στοιχεία Ανεργίας
Στον πίνακα 7 που ακολουθεί, δίδονται τα επίσημα στοιχεία για το ποσοστό ανεργίας του
Νομού Καβάλας για την περίοδο 2004 – 2009 σε σύγκριση με το ποσοστό ανεργίας στους
υπόλοιπους νομούς της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης και αυτό της Χώρας.
Πίνακας 7
Ποσοστά Ανεργίας Νομού Καβάλας,
Νομών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Χώρας (2004 – 2009)
Ανατ. Μακεδονία
και Θράκη

Σύνολο χώρας
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Νομός
Δράμας
Καβάλας
Έβρου
Ξάνθης
Ροδόπης

2004
22,3%
15,9%
11,6%
10,1%
7,8%
10,5%

2005
22,3%
12,8%
12,4%
9,0%
5,3%
9,9%

2006
19,5%
12,2%
11,2%
8,1%
5,9%
8,9%

2007
17,5%
10,7%
8,2%
9,5%
5,7%
8,3%

2008
15,5%
9,2%
8,0%
6,6%
6,2%
7,6%

2009
13,3%
9,5%
14,2%
11,1%
7,0%
9,5%

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία το ποσοστό ανεργίας για το Νομό Καβάλας, το 2009
βρίσκεται περίπου στα επίπεδα της Χώρας και είναι το δεύτερο χαμηλότερο σε σύγκριση με τους
υπόλοιπους Νομούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
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Α.2. Υφιστάμενη κατάσταση κλάδων επιχειρήσεων
Α.2.1. Ανάλυση Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων στο Νομό
Στην ενότητα αυτή πραγματοποιείται ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων
που έχουν την έδρα τους και δραστηριοποιούνται στο Νομό Καβάλας και είναι καταχωρημένες στη
βάση δεδομένων της ICAP GROUP. Τα παρόντα στοιχεία αποτελούν μέρος της κλαδικής
επιχειρηματικής έρευνας που πραγματοποίησε η ICAP για λογαριασμό του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ τον Οκτώβριο του 2010.
Η ανάλυση βασίζεται στα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία (ισολογισμοί και αποτελέσματα
χρήσης) των επιχειρήσεων νομικής μορφής ΑΕ και ΕΠΕ και αφορά τις διαχειριστικές χρήσεις 2008
και 2009. Παράλληλα, γίνεται σύγκριση των οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων με τα
αντίστοιχα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και της Ελλάδος.
Με βάση τα οικονομικά μεγέθη 216 συνολικά επιχειρήσεων στο Νομό Καβάλας, οι οποίες
δημοσιοποιούν τα οικονομικά τους στοιχεία, προκύπτουν τα εξής:
Το σύνολο ενεργητικού αυξήθηκε κατά 4,4% το 2009 σε σχέση με το 2008.
Ο συνολικός κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 14,3%, ενώ τα κέρδη EBITDA (κέρδη προ
φορών, τόκων και αποσβέσεων) μειώθηκαν κατά 10.8%.
Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων παρουσίασε σημαντική κάθοδο από 6,5% το 2008 σε
1,9% το 2009, κυμαινόμενη σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτήν της Περιφέρειας (2,5% το 2009) και
σε ακόμη χαμηλότερα από αυτήν της Χώρας (4,1% το 2009).
Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε το 2009 σε 11,5% στο Νομό Καβάλας (11,0% το
2008), έναντι 10,6% στην Περιφέρεια και 9,1% στη Χώρα.
Στη συνέχεια εξετάζονται ορισμένοι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες ανά κύριο τομέα κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας και γίνεται σύγκριση αυτών με τους αντίστοιχους της
Περιφέρειας και της Χώρας.

Π ρωτογενής Τομέας
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες των επιχειρήσεων του Νομού (αποδοτικότητα ιδίων
και συνολικών κεφαλαίων, περιθώριο καθαρού κέρδους κλπ) κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα σε
απόλυτες τιμές, αλλά σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την Περιφέρεια και τη Χώρα. Βεβαίως θα
πρέπει να τονιστεί ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων, τα οικονομικά μεγέθη των οποίων μελετώνται
είναι πολύ μικρός (μόλις 10). Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων και το περιθώριο EBITDA του
Νομού διαμορφώθηκαν σε 0,7% και 7,4% αντίστοιχα, ενώ σε επίπεδο Περιφέρειας σε -0,2% και
12,8% αντίστοιχα και σε επίπεδο Χώρας -2,3% και 7,2% αντίστοιχα.

Δευτερογενής Τομέας
α) Ορυχεία – Μεταποίηση – Ενέργεια

Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 3,1% το 2009 (7,0% το προηγούμενο
έτος), ενώ το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 11,6% το 2009 παρουσιάζοντας ελαφριά αύξηση σε
σχέση με το 2008 (11,1%). Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι προαναφερόμενοι χρηματοοικονομικοί
δείκτες κυμάνθηκαν σε σχετικά χαμηλότερα επίπεδα από τους αντίστοιχους της Περιφέρειας κατά το
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έτος 2009. Σε σχέση με τη Χώρα, η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων του Νομού
ήταν αισθητά χαμηλότερη, ενώ το περιθώριο EBITDA ήταν ελαφρώς υψηλότερο από αυτό της
Χώρας για το έτος 2009. Συγκεκριμένα, το 2009 η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε
στην Περιφέρεια σε 3,5% και 6,1% στη Χώρα, ενώ το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 12,4% στην
Περιφέρεια και 10,4% στη Χώρα. Επίσης, η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια στο Νομό
διαμορφώθηκε σε 1,1:1 το 2009, επίδοση ευνοϊκότερη από αυτήν της Περιφέρειας και της Χώρας
(1,3:1 και 1,4:1 αντίστοιχα).

β) Κατασκευές

Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων του κλάδου κατασκευών του Νομού κυμάνθηκε σε
χαμηλά επίπεδα, κατερχόμενη σε 0,2% το 2009 (από 19,3% το 2008), όταν ο αντίστοιχος δείκτης
στην Περιφέρεια ήταν υψηλότερος (3,2%) και στη Χώρα περίπου στα ίδια επίπεδα (0,3%). Το
περιθώριο EBITDA το 2009 διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με το 2008 (12,6% το 2009 έναντι
12,7% το 2008). Το αντίστοιχο περιθώριο κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα στην Περιφέρεια (12,3% το
2009) και σε χαμηλότερα επίπεδα στο σύνολο της Χώρας ((8,7%). Η σχέση ξένων προς ίδια
κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 1:1 στο Νομό κατά το 2009, στην Περιφέρεια σε 1:1 και στη Χώρα
0,9:1.

Τριτογενής τομέας
α) Εμπόριο

Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων του εμπορικού τομέα του Νομού κυμάνθηκε σε σχετικά υψηλά
επίπεδα, ανερχόμενη σε 7,3% το 2009 (από 4,9% το 2008), όταν ο αντίστοιχος δείκτης στην
Περιφέρεια ήταν χαμηλότερος (3,0%) και στη Χώρα αρκετά υψηλότερος (11,1%). Το περιθώριο
ΕΒITDA μειώθηκε ελαφρώς από 6,9% το 2008 σε 6,4% το 2009. Το αντίστοιχο περιθώριο
κυμάνθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα τόσο στην Περιφέρεια (5,4% το 2009) όσο και στο σύνολο της
Χώρας (5,3%). Η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 3,0:1 στο Νομό κατά το 2009,
ενώ στην Περιφέρεια σε 3,3:1 και στη Χώρα σε 3,1:1.

β) Τουρισμός
Σε χαμηλά επίπεδα κυμαίνεται γενικά η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων του τουριστικού
τομέα. Ειδικότερα, στο Νομό διαμορφώθηκε σε -0,5% το 2009, στην Περιφέρεια σε -1,6% όπως και
στο σύνολο της Χώρας σε -2,6%. Αντιθέτως, το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε, κατά το 2009,
σε 33,4% στο νομό Καβάλας, και σε χαμηλότερα επίπεδα τόσο στην Περιφέρεια (26,1%) όσο και
στη Χώρα (18,5%). Σχετικά ικανοποιητική κρίνεται η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια στο Νομό και
στην Περιφέρεια, καθώς διαμορφώθηκε σε 1:1 και 0,9:1 αντίστοιχα, έναντι 1,4:1 στο σύνολο της
Χώρας.

γ) Λοιπές Υπηρεσίες
Σε πολύ χαμηλά επίπεδα διαμορφώθηκε η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων του τομέα των
υπηρεσιών στο Νομό (-11,6%), κατά το έτος 2009. Στην Περιφέρεια ο ίδιος δείκτης ήταν ίσος με 2,8%, ενώ στη Χώρα διαμορφώθηκε σε 1,1%. Το περιθώριο EBITDA ήταν 15,5% στο Νομό κατά
το 2009, όταν στην Περιφέρεια ανήλθε σε 12,8% και στο σύνολο της Χώρας σε 14,7%
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Α.2.2. Προσδιορισμός σημαντικών κλάδων
Ο προσδιορισμός των σημαντικότερων κλάδων του Ν. Καβάλας, παρουσιάζεται στην έρευνα
που πραγματοποίησε η ICAP για λογαριασμό του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ τον
Οκτώβριο του 2010. Στη συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιείται ανάλυση και αξιολόγηση των
οικονομικών κλάδων του Νομού Καβάλας συγκριτικά με την Περιφέρεια Α.Μ.Θ., τη Χώρα και την
Ευρωζώνη, με τη χρήση διεθνώς αποδεκτών μεθοδολογιών περιφερειακής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα,
χρησιμοποιείται η ανάλυση της Εξέλιξης και των Προοπτικών των Κλάδων, η οποία επιτρέπει τον
εντοπισμό των δραστηριοτήτων στους οποίους η οικονομία του νομού είναι ανταγωνιστική και
παρουσιάζουν θετικές προοπτικές και η ανάλυση Εισροών – Εκροών που καταγράφει
αλληλεξαρτήσεις μεταξύ κλάδων του νομού.
Για τον προσδιορισμό της δυναμικής των κλάδων στην μελέτη, ως σύνολο της οικονομίας
θεωρείται η Ευρωζώνη (16 χώρες), ανάλυση των κλάδων γίνεται κατά NACE σε 58 κλάδους ενώ το
χρονικό διάστημα για τη μεταβολή είναι η περίοδος 2000 – 2007. Η πηγή των στοιχείων είναι η
Eurostat και το 2007 είναι το τελευταίο έτος με διαθέσιμα στοιχεία. Τα έτη 2000 και 2007 έχουν το
πλεονέκτημα ότι αντιστοιχούν σε δύο μέγιστα σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας και κατά
συνέπεια περιλαμβάνουν ένα πλήρη οικονομικό κύκλο. Το μειονέκτημα είναι ότι δεν περιλαμβάνουν
στοιχεία για την πρόσφατη οικονομική κρίση.
Πιο συγκεκριμένα, η γεωργία και η πλειοψηφία των κλάδων της μεταποίησης ανήκουν στους
φθίνοντες κλάδους. Οι μόνοι κλάδοι της μεταποίησης που ήταν δυναμικοί στην ευρωζώνη το
διάστημα αυτό είναι η ανακύκλωση και η παραγωγή βασικών μετάλλων. Στους σταθερούς κλάδους
της μεταποίησης με παρουσία στην Ελλάδα περιλαμβάνονται: η κατασκευή μηχανημάτων και ειδών
εξοπλισμού, η κατασκευή οργάνων ακριβείας, η κατασκευή ιατρικών και οπτικών οργάνων, η
κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, η κατασκευή χημικών ουσιών και η βιομηχανία τροφίμων και
ποτών. Στους δυναμικούς κλάδους υπερισχύουν οι υπηρεσίες όπως: οι μεταφορές μέσω υδάτινων
οδών, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τα logistics, οι άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, η
υγεία, η πληροφορική, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια, οι ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές
δραστηριότητες. Οι κατασκευές και η διαχείριση ακίνητης περιουσίας εντάσσονται στους δυναμικούς
κλάδους και λόγω του μεγάλου μεγέθους τους συμβάλλουν σημαντικά στην συνολική ανάπτυξη της
οικονομίας.
Για την αξιολόγηση της θέσης του νομού στους κλάδους αυτούς χρησιμοποιούνται αφενός τα
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (2008 – 2009) από τη βάση επιχειρηματικών δεδομένων της ICAP
Group και αφετέρου ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός από την απογραφή του 2001, καθώς δεν
υπάρχουν στοιχεία Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας σε τόσο λεπτομερή ανάλυση κλάδων από τη
στατιστική υπηρεσία.
Οι επιχειρήσεις ΑΕ και ΕΠΕ του Νομού το 2009 δραστηριοποιούνται σε μεγάλο φάσμα
κλάδων, περιλαμβάνοντας τόσο δυναμικούς (81 επιχειρήσεις με 16,7% του συνολικού κύκλου
εργασιών) όσο και σταθερούς (139 επιχειρήσεις με 62,3% του συνολικού κύκλου εργασιών) και
φθίνοντες (45 επιχειρήσεις με 21% του συνολικού κύκλου εργασιών).
Αξιόλογη παρουσία σε δυναμικούς κλάδους υπάρχει στα ξενοδοχεία και εστιατόρια. Στη
μεταποίηση, σημαντική παρουσία υπάρχει σε σταθερούς κλάδους, όπως η βιομηχανία τροφίμων και
ποτών και η κατασκευή μεταλλικών προϊόντων. Το μεγαλύτερο μέρος όμως των μεγάλων
επιχειρήσεων της μεταποίησης του Νομού ανήκει σε φθίνοντες κλάδους, όπως η κατασκευή
προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, η κατασκευή επίπλων, η κατασκευή ειδών ένδυσης και τα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.
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Όσον αφορά στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό του Νομού, η κατανομή του το 2001 ήταν
περισσότερο προσανατολισμένη από τις μεγάλες επιχειρήσεις σε αναπτυσσόμενους κλάδους καθώς
το 30,5% εντάσσονταν σε δυναμικούς κλάδους (15.698 άτομα), το 41,5% σε σταθερούς κλάδους
(21.390 άτομα) και το 28% (14.436 άτομα) σε φθίνοντες κλάδους. Δεδομένου ότι από το 2001 έχει
περάσει σχεδόν μία δεκαετία, η θέση των δυναμικών κλάδων στο μερίδιο της απασχόλησης εκτιμάται
ότι θα έχει αυξηθεί περαιτέρω.
Εξαιρώντας τις κατασκευές και τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας (δυο κλάδοι με έντονη
κυκλική διακύμανση που εμφανίζονται ως δυναμικοί αλλά τώρα περνούν κρίση), το μερίδιο των
απασχολούμενων σε δυναμικούς κλάδους ανέρχεται σε 21,7%. Τα υψηλότερα μερίδια έχουν τα
ξενοδοχεία και τα εστιατόρια (7,1%) και υγεία και κοινωνική μέριμνα (4,3%).
Το σύνολο των κλάδων που αφορούν μεταφορές και logistics, έχει επίσης υψηλό αριθμό
εργαζομένων (4,7% του συνόλου). Οι υδάτινες μεταφορές και τα logistics είναι δυναμικοί κλάδοι ενώ
οι χερσαίες μεταφορές είναι σταθερός κλάδος.
Στη μεταποίηση, υψηλοί αριθμοί απασχολούμενων εμφανίζονται σε σταθερούς κλάδους όπως η
βιομηχανία τροφίμων και ποτών, η παραγωγή χημικών και μεταλλικών προϊόντων. Στους φθίνοντες
κλάδους σημειώνεται το υψηλό μερίδιο του πληθυσμού (18,3%), το οποίο απασχολείται στη γεωργία
και στην κατασκευή ειδών ένδυσης.
Κλάδοι υψηλής τεχνολογίας (πληροφορική, έρευνα και ανάπτυξη, κατασκευή οργάνων
ακριβείας, κλπ) είχαν σχεδόν ασήμαντη παρουσία στο νομό το 2001. Στο διάστημα που έχει
ακολουθήσει ενδέχεται να έχουν αναπτυχθεί περισσότερο.

Α.2.3. Ανάλυση μεταβολής μεριδίων
Για τον υπολογισμό των παραγόντων της ανάλυσης μεταβολής μεριδίων χρησιμοποιείται η
μεταβολή της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) ανά κλάδο (16 κλάδοι, σε μονοψήφια
ανάλυση κατά NACE) την περίοδο 2000-2007 (τελευταίο έτος με διαθέσιμα στοιχεία σε επίπεδο
κλάδου ανά νομό) στη χώρα και στο νομό Καβάλας.
Πίνακας 8
Ανάλυση Μεταβολής Μεριδίων ανά Κλάδο
Μεταβολές ΑΠΑ κλάδου στην Καβάλα σε εκατ. Ευρώ (σταθερές τιμές 2000) λόγω:

Κλάδοι
Γεωργία, κτηνοτροφία, δάση
Αλιεία
Μεταλλεία, ορυχεία
Μεταποίηση
Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο και
ύδρευση
Κατασκευές
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο,

37,9
2,6
14,3
42,0
8,8

-66,1
-2,1
-10,7
-10,8
7,5

Τοπικής
ανταγωνιστικότητας στον
κλάδο
18,0
7,3
-16,2
0,0
-4,1

25,4
58,6

-14,3
37,8

1,9
-29,5

Εθνικής
ανάπτυξης

Εθνικής
δυναμικής του
κλάδου
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Συνολική
μεταβολή
-10,2
7,8
-12,6
31,2
12,1
13,0
66,8
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επισκευές αυτοκινήτων,
μοτοσικλετών και ειδών οικιακής
χρήσης
Ξενοδοχεία και εστιατόρια
Μεταφορές, αποθήκευση,
επικοινωνίες
Χρηματοπιστωτική
διαμεσολάβηση
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας,
εκμίσθωση και επιχ/κές
δραστηριότητες
Δημόσια διοίκηση, άμυνα και
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
Εκπαίδευση
Υγεία και κοινωνική μέριμνα
Άλλες κοινωνικές και προσωπικές
δραστηριότητες
Ιδιωτικά νοικοκυριά με
απασχολούμενο προσωπικό
Συνολική ακαθάριστη
προστιθέμενη αξία
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

2011-2014

33,4
12,8

-16,6
12,7

-13,6
11,0

3,2
36,5

20,3

-13,9

-11,3

-4,9

57,3

-13,6

-4,0

39,7

34,1

2,4

4,1

40,6

26,1
18,6
6,7

18,8
21,5
1,4

17,4
-2,7
-12,9

62,3
37,4
-4,8

1,5

1,9

4,3

7,8

400,4

-44,1

-30,5

325,7

Τα βασικότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων του παραπάνω
πίνακα είναι:
α) Οι υψηλότερες μεταβολές της ΑΠΑ σε εκατ. ευρώ στο νομό αφορούν το εμπόριο και την
εκπαίδευση.
β) Η μεγαλύτερη πτώση σε εκατ. ευρώ εμφανίζεται στα μεταλλεία και ορυχεία και μετά στον
αγροτικό τομέα.
γ) Το μίγμα των κλάδων στο νομό δε συνέβαλε στην ανάπτυξη του νομού, καθώς η κατανομή της
οικονομικής δραστηριότητας κλίνει περισσότερο σε φθίνοντες κλάδους (π.χ. γεωργία, κτηνοτροφία
και δάση).
δ) Συγκρίνοντας τους κλάδους με δυναμική ανάπτυξη και αυτούς με βελτίωση της τοπικής
ανταγωνιστικότητας προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
 Βελτίωση της τοπικής ανταγωνιστικότητας εμφανίζεται σε δύο δυναμικούς κλάδους, την
εκπαίδευση και τις μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες.
 Βελτίωση της τοπικής ανταγωνιστικότητας, αλλά αρνητική εθνική δυναμική εμφανίζεται στη
γεωργία και την αλιεία.
 Θετική δυναμική σε εθνικό επίπεδο αλλά μειούμενη τοπική ανταγωνιστικότητα εμφανίζεται στην
ενέργεια και ύδρευση, το εμπόριο, την υγεία και τις κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
 Ο κλάδος των κατασκευών παρουσιάζει αρνητική εθνική δυναμική και οριακή βελτίωση της
τοπικής ανταγωνιστικότητας.
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Α.2.4. Συμπεράσματα Ανάλυσης Κλάδων
Τα κυριότερα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από την έρευνα που
πραγματοποίησε η ICAP για λογαριασμό του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, τις παραπάνω
αναλύσεις των κλάδων, αλλά και από στοιχεία φορέων στο Ν. Καβάλας είναι τα εξής:
Η γεωργία, κτηνοτροφία και δασοκομία είναι σημαντικός κλάδος για το νομό με μεγάλο
μερίδιο στην απασχόληση. Ο κλάδος είναι εξαγωγικός για το Νομό, η παραγωγικότητά του
υψηλότερη από τον ίδιο κλάδο στο εξωτερικό και η τοπικοί ανταγωνιστικότητά του βελτιώνεται.
Ωστόσο παρουσιάζει έντονα αρνητική δυναμική σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Κατά συνέπεια είναι
ένας κλάδος στον οποίο ο νομός Καβάλας είναι σε καλύτερη θέση από τη Χώρα και άλλες
ανταγωνιστικές αγορές, αλλά παρουσιάζει έντονα αρνητικές προοπτικές. Ο αγροτικός τομέας είναι
ένας κλάδος που αναπόφευκτα φθίνει καθώς μία οικονομία αναπτύσσεται και εξελίσσεται τεχνολογικά.
Η βελτίωση στην τοπική ανταγωνιστικότητα δείχνει απλά μία περισσότερο αργή πορεία
συρρίκνωσης.
Η φθίνουσα πορεία του θα έχει αρνητικό αποτέλεσμα για το Νομό, τόσο λόγω του αριθμού
απασχολούμενων σε αυτόν όσο και λόγω των αγορών που πραγματοποιεί από άλλους κλάδους κυρίως
της μεταποίησης.
Ο καλύτερος τρόπος ενίσχυσης του κλάδου είναι:
•

•

Η προώθηση των εξαγωγών με προϊόντα υψηλής ποιότητας και προστατευμένης ονομασίας. Η
συνεργασία των παραγωγών για την οργανωμένη προσέγγιση στο μάρκετινγκ, τη συσκευασία
και τη διανομή είναι απαραίτητος παράγοντας για την επιτυχία και την αύξηση της
προστιθέμενης αξίας των πωλήσεων.
Η συνεργασία με τοπικούς μεταποιητικούς κλάδους (κυρίως τρόφιμα και ποτά, προϊόντα
ξυλείας) που χρησιμοποιούν τα προϊόντα τους ως α’ ύλη.

Η αλιεία (περιλαμβάνοντας και τις ιχθυοκαλλιέργειες) είναι εξαγωγικός κλάδος για το νομό με
βελτίωση της τοπικής ανταγωνιστικότητας. Σε εθνικό και διεθνές επίπεδο είναι κλάδος με φθίνουσες
τάσεις.
Ο κλάδος των ορυχείων και λατομείων είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την Καβάλα στον
οποίο διαθέτει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα και εξαγωγικό προσανατολισμό. Οι τάσεις ωστόσο σε
τοπικό επίπεδο είναι αρνητικές και φαίνεται ότι παρακμάζει. Γενικότερα, είναι ένας κλάδος του
οποίου οι προοπτικές εξαρτώνται από την ύπαρξη κοιτασμάτων και από τις τιμές διεθνώς. Η δεκαετία
του 2000, σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες δεκαετίες, ήταν μία περίοδος σημαντικής αύξησης
στις τιμές των περισσότερων α’ υλών τόσο σε ενεργειακά υλικά όσο και σε μέταλλα και ορυκτά, λόγω
της αυξημένης ζήτησης από την Κίνα και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες. Στο νομό, η εξάντληση των
κοιτασμάτων φαίνεται να έχει παίξει καταλυτικό ρόλο και δεν έχει επιτρέψει στον κλάδο να
αξιοποιήσει το ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον στις τιμές.
Ως κλάδος από τη φύση του είναι εντάσεως κεφαλαίου και δεν απασχολεί σημαντικό αριθμό
προσωπικού. Κατά συνέπεια, η φθίνουσα πορεία του θα έχει μειωμένη επίδραση στην απασχόληση.
Επίσης, ο κλάδος δεν ευνοεί την τεχνολογική καινοτομία και ανάπτυξη ενώ αντίθετα δημιουργεί
σημαντικά περιβαλλοντικά κόστη. Από την άλλη πλευρά, ως κλάδος έχει το πλεονέκτημα ότι
προσελκύει συνδεόμενους μεταποιητικούς κλάδους που επεξεργάζονται τις α’ ύλες.
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Η μεταποίηση στο Νομό Καβάλας είναι ένα κλάδος με μερίδιο αναλογικά το ίδιο με το
σύνολο της Χώρας ενώ η τοπική του δυναμική είναι σταθερή. Η παραγωγικότητα του κλάδου (μαζί
με τα ορυχεία και την ενέργεια) είναι υψηλή (υψηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
της Ελλάδας) και έχει παρουσιάσει μεγάλη αύξηση από το 2000 και μετά. Αυτό έχει επιτευχθεί με
περιορισμό των θέσεων εργασίας και έχει πλέον καταστήσει τον κλάδο στην περιοχή ανταγωνιστικό
έναντι αγορών, τόσο στο άμεσο γεωγραφικό του περιβάλλον (Βόρεια Ελλάδα) όσο και σε διεθνές
επίπεδο. Γενικότερα όμως, στην Ελλάδα όπως και σχεδόν στο σύνολο των ανεπτυγμένων χωρών,
υπάρχει αποβιομηχάνιση με μεταφορά παραγωγικών μονάδων σε χώρες χαμηλού κόστους.
Το μεγαλύτερο μέρος των υποκλάδων της μεταποίησης εντάσσεται σε φθίνουσες
δραστηριότητες. Από τους υποκλάδους στους οποίους η Καβάλα έχει αξιόλογη παρουσία, φθίνοντες
σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η κατασκευή ειδών ένδυσης και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, η
κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες και η κατασκευή προϊόντων από μη
μεταλλικά ορυκτά προϊόντα.
Για τις τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους υποκλάδους, ο τρόπος
αντιμετώπισης της φθίνουσας πορείας είναι:
•
•
•

•

Η αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας με την εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής.
Η εξειδίκευση σε επιμέρους προϊόντα, στα οποία διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία και απαιτούν
είτε εξειδικευμένο προσωπικό ή είναι εντάσεως κεφαλαίου.
Η μεταφορά του μέρους της παραγωγικής διαδικασίας με υψηλό εργατικό και περιβαλλοντικό
κόστος και χαμηλή προστιθέμενη αξία σε χώρες του εξωτερικού και η ανάπτυξη στην Ελλάδα
του σχεδιασμού (design), του μάρκετινγκ, της έρευνας και ανάπτυξης και διοικητικών
υπηρεσιών.
Η αλλαγή δραστηριότητας.

Επιμέρους υποκλάδοι της μεταποίησης με παρουσία στο νομό Καβάλας, που εντάσσονται στους
σταθερούς κλάδους είναι η κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, η κατασκευή ιατρικών
οργάνων, η κατασκευή οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων, η κατασκευή μεταλλικών προϊόντων
και η παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων.
Σημειώνεται ότι ο υποκλάδος της μεταποίησης με την υψηλότερη δυναμική διεθνώς από
οποιοδήποτε άλλο κλάδο, η ανακύκλωση, έχει ασήμαντη παρουσία στο Νομό.
Τέλος αρκετοί τοπικοί υποκλάδοι της μεταποίησης συνδέονται:
 Με τους κλάδους του πρωτογενή τομέα από τους οποίους αντλούν α’ ύλες όπως:
 Τρόφιμα και ποτά με τη γεωργία
 Είδη ξυλείας και έπιπλα με τη δασοκομία
 Κλωστοϋφαντουργία με τη γεωργία
 Κατασκευή προϊόντων από μέταλλα και μη μεταλλικά ορυκτά με τα ορυχεία
 Είδη πετρελαίου με την άντληση πετρελαίου.
 Με τους κλάδους του πρωτογενή τομέα στους οποίους πωλούν λιπάσματα (χημικά είδη)
και μηχανήματα.
 Με διάφορους κλάδους από τους οποίους αγοράζουν υποστηρικτές υπηρεσίες (πχ
διαφήμιση, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, μεταφορές, συμβουλευτικές υπηρεσίες).
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Οι συνδέσεις αυτές μεγεθύνουν την επίδραση της μεταποίησης στο σύνολο της οικονομίας πέρα
από το μερίδιο που έχει ο ίδιος ο κλάδος στην απασχόληση. Η πορεία της μεταποίησης, θετική ή
αρνητική, θα έχει ευρύτερες επιπτώσεις και σε άλλους κλάδους. Η σημαντικότερη διασύνδεση είναι
αυτή των τροφίμων και ποτών με τη γεωργία.
Ο κλάδος της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και ύδρευσης υπολείπεται στο
νομό Καβάλας έναντι της Χώρας. Ο κλάδος εμφανίζει υψηλότερη δυναμική στη Χώρα και στην
Ευρωζώνη από ότι στο Νομό.
Ο κλάδος των κατασκευών είναι ένας κλάδος με μερίδιο λίγο μικρότερο στην περιοχή έναντι της
Χώρας, της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και της Ευρωζώνης. Ο κλάδος ήταν ιδιαίτερα δυναμικός σε διεθνές
επίπεδο μέχρι το 2007 (με βάση τα τελευταία στοιχεία) αλλά αντιμετωπίζει έντονα την κρίση το 2008
– 2010. Η περαιτέρω χειροτέρευση του επιχειρηματικού κλίματος και της αγοράς ακινήτων το 2010,
προοιωνίζει αρκετά δύσκολα χρόνια για τον κλάδο.
Ο κλάδος των κατασκευών είναι ιδιαίτερα σημαντικός κλάδος με μεγάλη επίδραση στην
απασχόληση αλλά και επίδραση σε άλλους κλάδους με σημασία για το Νομό όπως η κατασκευή
υλικών από μη μεταλλικά ορυκτά (ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τα οικοδομικά υλικά).
Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο συμμετέχει στην οικονομία του Νομού σε μικρότερο βαθμό
από ότι στη Χώρα αλλά υψηλότερο από ότι στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι
σταθερός κλάδος αλλά στην Ελλάδα την περίοδο 2000 – 2007 ήταν δυναμικός. Γενικότερα, είναι
κλάδος που εξαρτάται από την ιδιωτική κατανάλωση, η οποία από το 2009 και μετά σημειώνει
πτώση, από το επίπεδο του ανταγωνισμού και σε ορισμένους υποκλάδους του εμπορίου από
τεχνολογικές εξελίξεις (πχ διαδίκτυο) που δίνουν τη δυνατότητα παράκαμψης των παραδοσιακών
μορφών του εμπορίου.
Λόγω της τρέχουσας κρίσης, οι προοπτικές του κλάδου δεν είναι θετικές ενώ η επίδραση του
κλάδου στην απασχόληση και άλλους είναι μεγάλη, πολλαπλασιάζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις.
Από την άλλη πλευρά, αστικά κέντρα σαν την πόλη της Καβάλας μπορούν να προσελκύσουν
επισκέπτες από γειτονικές περιοχές στην λιανική εμπορική αγορά τους ενώ η ύπαρξη του λιμανιού
υποστηρίζει το χονδρικό εμπόριο για την ευρύτερη περιφέρεια.
Ο τουρισμός (ξενοδοχεία και εστιατόρια) είναι σημαντικός κλάδος για το νομό με περίπου
ίδιο μερίδιο στην οικονομία όσο και στην Ελλάδα συνολικά, υψηλότερο από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ.
και πολύ υψηλότερο από την ευρωζώνη. Οι τάσεις όμως την περίοδο 2000 – 2007 δείχνουν μία
διαφορετική εικόνα. Ενώ ο κλάδος σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι δυναμικός στην Ελλάδα δεν
παρουσίασε ισχυρή ανάπτυξη και η τοπική του ανταγωνιστικότητα στην Καβάλα παρουσίασε πτώση.
Οι λόγοι για την αρνητική τάση είναι ενδεχομένως:
•
•
•
•

Το ήδη υψηλό επίπεδο ανάπτυξης του κλάδου το 2000.
Το αυξημένο κόστος των τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.
Το άναρχο μοντέλο δόμησης πολλών περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος.
Η έλλειψη υποδομών.

Ο κλάδος ωστόσο, διαθέτει δυνατότητες ανάπτυξης στο μέλλον, καθώς ο Νομός διαθέτει ένα σπάνιο
συνδυασμό δυνατοτήτων για αστικό, θερινό και χειμερινό τουρισμό. Είναι ο μόνος Νομός της
Μακεδονίας με μεγάλο νησί και η ακτογραμμή του είναι η μεγαλύτερη στη Βόρεια Ελλάδα εκτός
της Χαλκιδικής. Παράλληλα η γειτνίαση με τις χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης,
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παρέχει τη δυνατότητα προσέλκυσης επισκεπτών μέσω οδικής πρόσβασης από τις χώρες αυτές οι
οποίες έχουν μεγαλύτερα περιθώρια αύξησης της εξερχόμενης τουριστικής κίνησης από τις
παραδοσιακές αγορές της Δυτικής Ευρώπης.
Ο κλάδος μεταφορών, αποθήκευσης και επικοινωνιών είναι κλάδος που υπολείπεται στο
Νομό έναντι της Χώρας και της Ευρωζώνης αλλά είναι πολύ πιο ανεπτυγμένος συγκριτικά με την
Περιφέρεια Α.Μ.Θ. Χάρη στο λιμάνι της Καβάλας και στην Εγνατία Οδό, οι δυνατότητες
ανάπτυξης του κλάδου είναι μεγάλες. Σημειώνεται ότι τα logistics είναι ένας από τους πλέον
δυναμικούς υποκλάδους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε επίπεδο Χώρας ο κλάδος συνολικά είναι επίσης
δυναμικός ενώ η τοπική ανταγωνιστικότητα του στο Νομό Καβάλας βελτιώνεται.
Ο κλάδος της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης έχει χαμηλό μερίδιο στο Νομό
συγκριτικά με την Ευρωζώνη και την Ελλάδα, κάτι που είναι φυσιολογικό καθώς είναι ένας κλάδος
που παρουσιάζει συγκέντρωση σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα από την Καβάλα.
Η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμίσθωση και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες
είναι κλάδος με μερίδιο στο Νομό όσο περίπου στη Χώρα και στην Περιφέρεια, αλλά χαμηλότερο
από την Ευρωζώνη. Σε ότι αφορά «τις άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες» περιλαμβάνονται
δυναμικοί υποκλάδοι όπως η πληροφορική, η έρευνα και ανάπτυξη, κέντρα κλήσεων, συμβουλευτικές
υπηρεσίες, αρχιτεκτονικές μελέτες, νομική υποστήριξη, διαφήμιση κλπ. Σε αυτούς τους υποκλάδους η
Καβάλα με το αστικό κέντρο που διαθέτει θα μπορούσε να παρουσιάσει ανάπτυξη για την
υποστήριξη των αναγκών όχι μόνο του Νομού αλλά και της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Ο κύριος
ανταγωνιστής του Νομού είναι τα υπόλοιπα αστικά κέντρα της Περιφέρειας και η Θεσσαλονίκη.
Η εκμίσθωση οχημάτων και μηχανημάτων είναι σταθερός κλάδος και εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από ζήτηση που προέρχεται τοπικά από τον τουρισμό και τις επιχειρήσεις.
Η διαχείριση ακίνητης περιουσίας συνδέεται με τις κατασκευές και όπως και αυτός ο κλάδος
εκτιμάται ότι βρίσκεται σε μία πολύχρονη κρίση. Δυνατότητες στον κλάδο αυτό στην Καβάλα
υπάρχουν με την ανάπτυξη της παραθεριστικής κατοικίας, λόγω της μεγάλης ακτογραμμής. Η
παραθεριστική κατοικία μπορεί να ωφελήσει πολλούς άλλους κλάδους όπως η οικοδομική
δραστηριότητα στο στάδιο της κατασκευής, το real estate για αγοραπωλησίες και μέσω των δαπανών
των παραθεριστών, το εμπόριο, τη ψυχαγωγία, τα εστιατόρια καθώς και τη συντήρηση, υποστήριξη
και επισκευή των κατοικιών.
Η δημόσια διοίκηση, άμυνα και κοινωνική ασφάλιση έχει υψηλότερο μερίδιο στην οικονομία
του Νομού από ότι στη Χώρα και την Ευρωζώνη, αλλά χαμηλότερο από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ.
Τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε περιφερειακό, οι τάσεις του κλάδου δεν διαφοροποιούνται
ουσιαστικά από την πορεία της συνολικής οικονομίας.
Ως κλάδος έχει ιδιαίτερα υψηλή επίδραση στην υπόλοιπη τοπική οικονομία λόγω της
απασχόλησης και των εισοδημάτων που δημιουργεί. Οι μειώσεις των εισοδημάτων των δημοσίων
υπαλλήλων λόγω των πρόσφατων μέτρων θα έχουν αρνητική επίδραση στην οικονομική
δραστηριότητα.
Η εκπαίδευση διαθέτει υψηλότερο μερίδιο στην οικονομία του Νομού από ότι στην
Ευρωζώνη και τη Χώρα, αλλά χαμηλότερο από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. Ο κλάδος είναι δυναμικός
σε επίπεδο Χώρας και σταθερός σε επίπεδο Ευρωζώνης, ενώ η ανάπτυξή του στο Νομό είναι ακόμη
ταχύτερη. Σημειώνεται ότι στην Καβάλα είναι ο κλάδος με το υψηλότερο πολλαπλασιαστικό
αποτέλεσμα στην υπόλοιπη οικονομία.
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Επιπλέον, η εκπαίδευση πέρα από τα αποτελέσματά της στην άμεση δημιουργία εισοδημάτων
και στη ζήτηση, που αυτά προκαλούν, μπορεί να έχει ωφέλειες στην παραγωγικότητα και στην
προσέλκυση επενδύσεων όταν συνδυάζεται με τις δεξιότητες, που απαιτούνται για το ανθρώπινο
δυναμικό και με ερευνητικά κέντρα.
Η υγεία και κοινωνική μέριμνα εμφανίζει χαμηλότερο μερίδιο στο Νομό από ότι στην
Ευρωζώνη και την Περιφέρεια Α.Μ.Θ., αλλά υψηλότερο από τη Χώρα. Είναι από τους πλέον
δυναμικούς κλάδους σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Οι δημογραφικές εξελίξεις (γήρανση του
πληθυσμού) έχουν ως αποτέλεσμα ο κλάδος αυτός να έχει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.
Παράλληλα, παρά τη δημιουργία πολλών περιφερειακών μονάδων σε μη αστικούς νομούς, η Καβάλα
με το μεγάλο πληθυσμιακό της βάρος και την κεντρική της θέση που διευκολύνει τη μεταφορά
ασθενών από αλλού, έχει τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες υγείας ευρύτερα.
Αξιοσημείωτο είναι το ιδιαίτερα χαμηλό μερίδιο του κλάδου των κοινωνικών και
προσωπικών δραστηριοτήτων και η αρνητική του τάση στο Νομό την εξεταζόμενη περίοδο. Η
τάση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την πορεία του σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου είναι
δυναμικός κλάδος. Στον κλάδο αυτό περιλαμβάνονται διάφορες υπηρεσίες όπως, η διάθεση
απορριμμάτων και λυμάτων, δραστηριότητες οργανώσεων, ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές
δραστηριότητες και άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών.
Α.3.2. Οικονομικές Υποδομές
ΑΕΠ

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του νομού, κατά το έτος 2007 βρίσκεται στο 76,2% του Εθνικού
Μέσου Όρου και είναι το μεγαλύτερο ανάμεσα στους πέντε (5) νομούς της Περιφέρειας Ανατ.
Μακεδονίας & Θράκης.
Διάγραμμα 1
Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ ως ποσοστό του Εθνικού Μέσου Όρου (2007)
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Μεταφορές
Η Καβάλα αποτελεί το πλέον ανεπτυγμένο αστικό κέντρο της Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης και βρίσκεται πάνω ακριβώς στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης – Τουρκικών συνόρων. Τη
γεωστρατηγική της εικόνα, συμπληρώνει η ιδιότητά της να έχει το δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό
λιμάνι της Εγνατίας Οδού. Με ένα μεγάλο λιμάνι και μία εξίσου μεγάλη μαρίνα στο κέντρο της
πόλης, σε συνδυασμό με το λιμάνι της Νέας Περάμου και της Νέας Ηρακλείτσας, η Καβάλα
αποτελεί εκτός των άλλων και ένα από τα σημαντικότερα αλιευτικά κέντρα της χώρας.
Στον επόμενο πίνακα 12 παρουσιάζονται κάποια βασικά στοιχεία μεταφορών για το Νομό
Καβάλας. Από τα στοιχεία αυτά, συμπεραίνεται ότι ο ρυθμός αύξησης των επιβατηγών αυτοκινήτων
στον Νομό είναι ικανοποιητικός και υστερεί ελαφρώς του αντιστοίχου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και
του συνόλου της Χώρας. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των επιβατηγών αυτοκινήτων στο Νομό Καβάλας
αυξήθηκε κατά 56,2% το 2009 σε σχέση με το 2000, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός αύξησης της
Περιφέρειας διαμορφώθηκε σε 61,4% και της Χώρας σε 57,8%.
Στοιχείο με ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη της οικονομίας του Νομού είναι η
παρατηρούμενη μεταβολή στον αριθμό των φορτηγών αυτοκινήτων Ι.Χ. κατά 26,5% την ίδια
χρονική περίοδο, σχεδόν ισοδύναμη με την αντίστοιχη μεταβολή σε επίπεδο Περιφέρειας (27,7%),
κατά την ίδια περίοδο, γεγονός που αντανακλά την αύξηση του μεταφορικού έργου.
Βασικά στοιχεία Μεταφορών στο Νομό Καβάλας (2000-2009)
Κατηγορία
Επιβατηγά Ι.Χ. σε κυκλοφορία

2000
33.493

2009
52.320

Καινούργια Ι.Χ.

2.185

2.181

Ταξί

408

408

Λεωφορεία

789

789

Φορτηγά Ι.Χ.

15.713

19.878

Ι.Χ. ανά 1000 κατοίκους

23,69

37,43

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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Κατοικίες
Η αύξηση του αριθμού των νέων κατοικιών ανά 1000 κατοίκους έως το 2005 ακολουθείται
από σημαντική μείωση τους κατά την τετραετία 2006 - 2009. Επιπλέον ο μέσος όρος του αριθμού
των δωματίων ανά νέα κατοικία παρουσιάζει σημαντική μείωση κατά το 2009 σε σχέση με τα
προηγούμενα έτη, ενώ ο μέσος όγκος των νέων κατοικιών κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα κατά
τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.
Βασικά στοιχεία Κατοικιών στο Νομό Καβάλας (2002-2009)
Κατηγορία / Έτος
Αριθμός νέων
κατοικιών
Αριθμός δωματίων
νέων κατοικιών
Αριθμός νέων
κατοικιών ανά 100
κατοίκους

2002
1.456

2003
1.695

2004
2.011

2005
2.388

2006
2.258

2007
1.640

2008
1.407

2009
1.226

4.345

4.788

6.089

7.451

7.391

4.894

3.995

3.088

1,03

1,20

1,43

1,70

1,61

1,17

1,01

0,88

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας παρουσίασε σωρευτική αύξηση κατά 21,8% μεταξύ των
ετών 2002 και 2009. Εξετάζοντας τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί, παρατηρείται περιορισμός
του μεριδίου της βιομηχανικής κατανάλωσης (από 21,8% το 2002 σε 18,8% το 2009), προς όφελος
της εμπορικής. Το μερίδιο της τελευταίας διαμορφώθηκε σε 31,7% το 2009 από 25,5% το 2002. Το
ποσοστό της οικιακής κατανάλωσης παρουσίασε σταθερή μείωση την ίδια χρονική περίοδο (από
39,2% το 2002 σε 36,3% το 2009).
Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (2002-2009)
Κατηγορία
Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος

2002
484.406

2009
589.890

Οικιακή χρήση

189.980

214.203

Εμπορική χρήση

123.296

186.895

Βιομηχανική χρήση

105.800

111.019

Γεωργική χρήση

33.090

36.395

Δημόσιες αρχές

22.548

29.304

Φωτισμός οδών

9.692

12.075

Κατανάλωση οικιακού ρεύματος ανά κάτοικο

1,35

1,53

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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1.4. Αναπτυξιακές υποδομές - δίκτυα
Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα υπό κατασκευή και
προγραμματιζόμενα οδικά και λιμενικά έργα αποτελούν το κύριο σκέλος της αναπτυξιακής
πολιτικής, καθώς δημιουργούν προϋποθέσεις ενίσχυσης της οικονομίας, στο πλαίσιο της
αναμενόμενης μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης στα Βαλκάνια. Σημάδια αυτής της οικονομικής
ανάπτυξης διακρίνουμε έντονα τα τελευταία χρόνια, ενώ ενισχύονται με την είσοδο στην οικογένεια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Βουλγαρίας και της Ρουμανία. Από την Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης διέρχεται το ανατολικό τμήμα της Εγνατίας οδού, ενώ με τέσσερις
κάθετους άξονες, η Εγνατία Οδός θα συνδεθεί με τα Διευρωπαϊκά δίκτυα.
Το έργο της Εγνατίας συμπληρώνεται, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με:


Την αναβάθμιση των λιμένων Αλεξανδρούπολης και Καβάλας που θα επιτρέψει τη
συμπληρωματική λειτουργία τους προς τους κύριους λιμένες της χώρας
(Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Πάτρας και Ηρακλείου) καθώς και προς λιμένες χωρών της
Ανατολικής Ευρώπης (Μπουργκάς-Βουλγαρία, Κωνστάντζα-Ρουμανία, κλπ.)



Τη δημιουργία Διεθνούς Εμπορευματικού Κέντρου στο νέο λιμάνι της
Αλεξανδρούπολης και Ελεύθερης Ζώνης στο νέο εμπορευματικό λιμάνι της Καβάλας,

Την αναβάθμιση των αεροδρομίων Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, από τα οποία το
πρώτο έχει χαρακτηριστεί Ευρύτερης Περιφερειακής Σημασίας και το δεύτερο Κοινοτικού
Ενδιαφέροντος (πύλη εισόδου στη χώρα),
 Την υπό διερεύνηση νέα σιδηροδρομική σύνδεση του υφισταμένου δικτύου με το νέο
λιμάνι της Καβάλας.
Ο Δήμος Παγγαίου συνδέεται άμεσα με τα παραπάνω δίκτυα, επιτρέποντας έτσι στην
περιοχή να αδράξει την ευκαιρία τόσο στο επίπεδο των μεταφορών και της οικονομικής ανάπτυξης
στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα (με τη μείωση του κόστους μεταφορών βελτιώνεται η
ανταγωνιστικότητα των μικρών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων), αλλά κυρίως την οικονομική
ανάπτυξη στον τριτογενή τομέα.


Παρακάτω στον χάρτη που ακολουθεί φαίνεται η αποτύπωση του παραπάνω στην άποψη του
ΥΠΕΚΑ για την περιοχή.
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Η καίρια θέση του Δήμου Παγγαίου αποτυπώνεται στον άξονα εξάρτησης
Θεσσαλονίκης , όπως φαίνεται στον ακόλουθο χάρτη του ΥΠΕΚΑ.

Καβάλας –

1.5 Αναπτυξιακή φυσιογνωμία της περιοχής.
Τα δεδομένα της υφιστάμενης κατάστασης που αναλύθηκε διεξοδικά ανωτέρω συντείνουν στο
γεγονός ότι η περιοχή του Δήμου Παγγαίου αντιμετωπίζει πολλά οξυμμένα προβλήματα και κρίσεις
απόρροια της αρνητικής υφιστάμενης πραγματικότητας εξαιτίας μιας πληθώρας προβλημάτων που
συνοψίζονται ακολούθως.
1.5.1. Κυριότερα προβλήματα της περιοχής
 Η πληθυσμιακή αποδυνάμωση, καθώς ο πληθυσμός της περιοχής έχει ελαττωθεί σημαντικά
λόγω της μετανάστευσης στη δεκαετία του 60 ενώ τις τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζει
ουσιαστικά στασιμότητα εφόσον η ισορροπία των αριθμών επηρεάζεται από την είσοδο
παλιννοστούντων και οικονομικών μεταναστών.
 Η γεωγραφική απομόνωση η οποία παρουσιάζεται λόγω της θέσης και του ορεινού ανάγλυφου
του δήμου.
 Το χαμηλό επίπεδο ευημερίας όπως προκύπτει από τις συνθήκες ζωής των κατοίκων
(απογραφές πληθυσμού).
 Τα χαμηλά εισοδήματα όπως προκύπτουν από τα στοιχεία του ΑΕΠ και των εισοδημάτων
στη φυτική και ζωική παραγωγή.
 Η αρνητική ηλικιακή διάρθρωση πληθυσμού η οποία αντανακλάται από τους δείκτες
γήρανσης.
 Τα προβλήματα στασιμότητας στην απασχόληση που οφείλονται στη διάρθρωση των τοπικών
παραγωγικών δραστηριοτήτων. Η βιομηχανική και βιοτεχνική δραστηριότητα είναι πολύ
περιορισμένη και τα κίνητρα περιφερειακής ανάπτυξης για την βιομηχανία δεν συντέλεσαν
στην ισόρροπη ανάπτυξη και την αναδιάρθρωση της κλαδικής σύνθεσης, αλλά ενίσχυσαν τις
υπάρχουσες τάσεις.
 Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής στην περιοχή παρέμβασης παρουσιάζει φθίνουσα πορεία
 Αύξηση του πληθυσμού των μεταναστών και των προσφύγων
 Χαμηλό επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης και ειδίκευσης του πληθυσμού
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Χαμηλή εκπαιδευτική στάθμη πληθυσμού
Σοβαρά εμπόδια εισόδου στην αγορά εργασίας
Ποικίλα διαρθρωτικά προβλήματα
Χαμηλός δυναμισμός, με παράλληλη αδυναμία εκμετάλλευσης υποαπασχολούμενων πόρων
και συγκριτικών πλεονεκτημάτων

 Προβλήματα βιωσιμότητας των παραγωγικών δομών
 Ελλιπής σύνδεση των δομών με τον οικονομικό ιστό (εργοδότες)
 Ακαταλληλότητα στελέχωσης
 Έλλειψη δομών και πολιτικών απασχόλησης που να εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο
Η περιοχή παρουσιάζει δομικά προβλήματα όπως η απαξίωση της παραγωγικής της
δυνατότητας. Επιπλέον υπάρχει σταδιακή απαξίωση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται με
αποτέλεσμα να μειώνεται σοβαρά η ανταγωνιστικότητα της περιοχής παρέμβασης στο εθνικό και
διεθνή οικονομικό πεδίο. Η οικονομία της περιοχής στηρίχθηκε τα τελευταία χρόνια στον
πρωτογενή τομέα το μέγεθος του οποίου όμως δεν διατηρήθηκε καθώς καθημερινά τμήματα του
πληθυσμού αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ανεργίας.
Συμπερασματικά η περιοχή αποτυπώνει στο σύνολο της την περιορισμένη οικονομική και
κοινωνική διάρθρωση που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές της χώρας. Η περιοχή
αντιμετωπίζει διαρθρωτικές αδυναμίες εφόσον δεν υπήρξε σε τοπικό επίπεδο καμία ενιαία
στρατηγική ενίσχυσης της απασχόλησης καθώς και της αναδιάρθρωσης των κλάδων της παραγωγής
με άμεσο επακόλουθο μεγάλο μέρος του παραγωγικού δυναμικού της να μετακινείται προς άλλες
περιοχές αποδυναμώνοντας δραματικά τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της περιοχής. Ακόμη και
η σταθερότητα του πληθυσμού που παρατηρείται, το μεγαλύτερο μέρος αυτής προέρχεται από
παλιννοστούντες και οικονομικούς μετανάστες και πολύ μικρότερο ποσοστό αφορά την φυσική
αύξηση του πληθυσμού (γεννήσεις-θάνατοι) αλλά κυρίως στην επανεγκατάσταση μεταναστών.
Με βάση τα παραπάνω, αναδεικνύεται η ανάγκη αναδιάρθρωσης του πρωτογενούς τομέα της
μικρής βιοτεχνίας, των υπηρεσιών συνολικά. Ο στόχος της αύξησης του μεγέθους των
εκμεταλλεύσεων σε συνδυασμό με την εν μέρει απεμπλοκή τους από κλάδους εξαρτημένους από της
επιδοτήσεις και κυρίως με την αύξηση των ποσοτήτων και των προϊόντων ποιότητας θα αποτελέσει το
κύριο χαρακτηριστικό της επιθυμητής αναδιάρθρωσης.
Ιδιαίτερα στην κατεύθυνση αξιοποίησης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων στον τομέα του
Αγροτουρισμού και ιδιαίτερα με την ενεργοποίηση των γυναικών των γεωργών στην κατεύθυνση των
Γυναικείων Αγροτουριστικών Συλλόγων. Όπως προκύπτει το σύνολο της περιοχής, αποτελεί μια
αναπτυξιακή ενότητα, με αιχμή τους Αρχαιολογικούς χώρους, την πολιτιστική κληρονομιά της
περιοχής και διαθέτοντας πολύ αξιόλογους φυσικού πόρους και ανθρώπινο δυναμικό, καθώς επίσης
τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους, μνημεία κ.λ.π.
Η οδική σύνδεση της περιοχής με το Εθνικό δίκτυο βελτιώθηκε σημαντικά ενώ θα
εξομαλυνθεί πλήρως με την κατασκευή του κάθετου άξονα και την σύνδεση με την Εγνατία Οδό.
Η σύνδεση με τα Δημοτικά Διαμερίσματα παρά τις βελτιώσεις που απαιτούνται μπορεί να
χαρακτηρισθεί ικανοποιητική.
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1.5.2. Σε επίπεδο Δήμου
Τα δεδομένα τα οποία διαμορφώνουν το αναπτυξιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα κινηθεί ο
Δήμος Παγγαίου είναι τα ακόλουθα:
 Υποστήριξη εκσυγχρονισμού και συντονισμού δράσης τοπικών επιχειρήσεων














Πολύπλευρη Ανάπτυξη τουρισμού
Αναβάθμιση του παραδοσιακού οικιστικού ιστού και του οικιστικού περιβάλλοντος
Υποστήριξη της αναδιάρθρωσης της αγροτικής οικονομίας- ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα
Αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος του ευρύτερου οικοσυστήματος
Αξιοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων
Ανάπτυξη Θρησκευτικού Συνεδριακού τουρισμού
Κοινωνική πολιτική
Οι μεγάλοι οδικοί άξονες (Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες), οι οποίοι αλλάζουν τα
δεδομένα της πρόσβασης από και προς την περιοχή.
Η αντιμετώπιση προβλημάτων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και του
βιολογικού καθαρισμού, την διαχείριση απορριμμάτων, την ολοκλήρωση και εφαρμογή της
κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου καθώς και την ανάπλαση του κέντρου της πόλης.
Η άμεση εξειδίκευση του Δ' ΚΠΣ, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό χρηματοδοτικό μέσο
στη δεκαετία που διανύουμε.
Η δημιουργία επιπλέον υποστηρικτικών δομών της Απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας
του πολίτη καθώς
Η ορθολογική οργάνωση - αναδιοργάνωση των δημοτικών επιχειρήσεων, οι οποίες μπορούν
να αποτελέσουν πολύτιμους υποστηρικτικούς μηχανισμούς για τον προγραμματισμό, την
υλοποίηση και την παρακολούθηση έργων και δράσεων.
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1.5.3 Σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
Σύμφωνα με τον Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό του ΥΠΕΚΑ, ο Δήμος Παγγαίου
βρίσκεται στον κύριο άξονα ανάπτυξης, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται και στον χάρτη του
Υπουργείου που ακολουθεί :

Στη μελέτη Χωροταξικού Σχεδιασμού Νομού Καβάλας επισημάνθηκαν τα εξής:
«Για την αποτελεσματική υλοποίηση μιας στρατηγικής βέλτιστης αξιοποίησης ευκαιριών και
προοπτικών πρέπει να υπάρξει χωρική συγκέντρωση των κρίσιμων αναπτυξιακών παρεμβάσεων έτσι
ώστε να δημιουργούνται οικονομίες συσσώρευσης. Σε διαφορετική περίπτωση μια πολιτική χωρικής
διάχυσης της ανάπτυξης θα λειτουργούσε ενισχυτικά για τα ήδη ανεπτυγμένα οικονομικά κέντρα
εκτός του νομού. Μέσα από μία τέτοια λογική πρέπει να επιδιωχθεί η ανάπτυξη ισχυρών
οικονομικών πόλων μεταποίησης και υπηρεσιών στη διαμήκη ζώνη της Εγνατίας καθώς και στον
άξονα Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης.
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Με αυτά τα δεδομένα η συνολική ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου Παγγαίου μπορεί να
αποτυπώνεται σε μία συνολική αναπτυξιακή στρατηγική που μπορεί να ενσωματώνει και να αξιοποιεί
όλους τους πόρους της σε μια μορφή αξιολόγησης προτεραιοτήτων και σύνθεσης της τοπικής
ταυτότητας.
Η σχέση σύνθεσης και αξιοποίησης των πόρων μπορεί να επαναπροσδιορίσει το
ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής σε μια συνολική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του.
Η χωρική προσέγγιση και ο πολυτομεακός χαρακτήρας αυτής της στρατηγικής μπορεί να
διαμορφώσει συνθήκες υπέρβασης των οικονομικών και κοινωνικών αδιεξόδων της περιοχής
αναφοράς.
Η έννοια της χωρικής προσέγγισης συνθέτει την αναπτυξιακή στρατηγική στην αγροτική
περιοχή στην κατεύθυνση της συνολικής ανταγωνιστικότητας της και όχι μόνο σε μονοτομεακές
αναπτυξιακές πολιτικές (γεωργία, τουρισμός κ.λ.π.) σε ένα μοντέλο κεντρικού σχεδιασμού.
Ο πολυτομεακός χαρακτήρας της προσέγγισης ευνοεί τη διαφοροποίηση των
δραστηριοτήτων της περιοχής. Η περιοχή πρέπει να εξειδικευθεί σε δραστηριότητες που συνιστούν
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που στην ουσία αξιοποιούν τους πλέον ανταγωνιστικούς πόρους.
Οι πλούσιοι αγροτουριστικοί πόροι Ιστορικού, Μοναστικού, Θρησκευτικού, Αρχαιολογικού,
περιπατητικού τουρισμού καθώς και τα σπάνια Ορεινού όγκου του Παγγαίου συνθέτουν ένα
ανεξάντλητο πλούτο πόρων που μπορεί να ενταχθεί σε μια συνολική τοπική στρατηγική αξιοποίησης
του ενώ αποτελεί σπάνιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την περιοχή.
Η φαινόμενη διαφοροποίηση πολλών αγροτικών και άλλων προϊόντων που χαρακτηρίζουν
την αγροτική περιοχή μπορούν να αποτελέσουν την έναρξη μιας διαδικασίας πολλαπλασιαστικών
αποτελεσμάτων σε όλη των γραμμή παραγωγής και διάθεσης αυτών των προϊόντων.
Η τοπική γαστρονομία, όπως παρέχεται ως υπηρεσία στους ορεινούς οικισμούς αποτελούν
πολιτισμικό δρώμενο εφόσον επί αιώνες ασχολούνται οι άνθρωποι μ' αυτά και ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα που πρέπει να ενταχθούν σε συνολικές πολιτικές αξιοποίησης τους.

Σε αυτόν τον σχεδιασμό η απασχόληση και οι οικονομικοί δείκτες της περιοχής μπορούν να
διαφοροποιηθούν σημαντικά και να διαμορφωθούν κοινωνικοοικονομικά δεδομένα που ενισχύουν
τους δείκτες ανάπτυξης και τη συνολική ανταγωνιστικότητας της περιοχής
Τέλος στο ΕΣΠΑ (2007 - 2013) προβλέπονται τα εξής :
Οι πόλοι ανάπτυξης της χώρας.
Καθοριστικό στοιχείο στην αναπτυξιακή πολιτική της επόμενης
προγραμματικής περιόδου αποτελούν οι πόλοι ανάπτυξης της χώρας. Πρόκειται για συγκεκριμένα
αστικά κέντρα της χώρας και για περιοχές δυναμικής περιαστικής ανάπτυξης και αστικής διάχυσης.
Οι εν λόγω πόλοι κρίνεται σκόπιμο να ενδυναμωθούν ώστε να βελτιωθεί η λειτουργικότητα τους, να
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αντιμετωπισθούν περιοχές στο εσωτερικό τους, που βρίσκονται σε κρίση, και να σχεδιαστούν έγκαιρα
και σωστά οι περιοχές που δέχονται τις πιέσεις της αστικής ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται η νέα Κοινοτική Πρωτοβουλία "Regions for Economic
Change". Έτσι, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ευρύτερη εφαρμογή και ένταξη στο πλαίσιο του
αναπτυξιακού προγραμματισμού (mainstream programming process) καινοτόμων δράσεων που
συνδέονται με τα αποτελέσματα των δικτύων στα οποία συμμετέχουν οι περιφέρειες.
Στόχο της συγκεκριμένης προσπάθειας αποτελεί η προσέλκυση επενδύσεων, η δημιουργία
δηλ. συνθηκών ώστε οι συγκεκριμένες περιοχές να αποτελέσουν τόπους εγκατάστασης επιχειρήσεων,
η βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των αστικών περιοχών, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων και η αντιμετώπιση προβλημάτων, που συνδέονται με την ποιότητα του περιβάλλοντος των
περιοχών αυτών και των πιέσεων, που αυτό δέχεται από τις αστικές λειτουργίες και την αστική
ανάπτυξη.
Οι πόλοι ανάπτυξης προκύπτουν από την αξιολόγηση του ιεραρχημένου αστικού
συστήματος της χώρας με τη βοήθεια μιας σειράς κριτηρίων, τα οποία αναπτύσσονται στη συνέχεια.
Οι πόλοι ανάπτυξης αποτελούνται από τρεις κατηγορίες αστικών κέντρων.
Ι. Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται τα μητροπολιτικά κέντρα, τα οποία αντιστοιχούν στις
μεγάλες πληθυσμιακές συγκεντρώσεις της Αθήνας - Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Οι
συγκεκριμένες περιοχές θα πρέπει να θεωρούνται σε επίπεδο ημερησίων συστημάτων των
συγκεκριμένων κέντρων τα οποία, καθώς ολοκληρώνονται τα βασικά μεγάλα έργα υποδομών (οδικοί
άξονες, σιδηρόδρομος), τείνουν και αυτά να διευρύνονται σημαντικά.
Έτσι το ημερήσιο σύστημα της Αθήνας - Αττικής μπορεί να θεωρηθεί, ότι επεκτείνεται μέχρι την
Χαλκίδα, Λειβαδιά, και Θήβα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μέχρι την Κόρινθο, Κιάτο,
Άργος και Ναύπλιο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς και μέχρι τα νησιά του Αργοσαρωνικού
(ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής) αλλά και μέχρι τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.
ΙΙ. Στη δεύτερη κατηγορία κατατάσσονται συγκεκριμένα αστικά κέντρα, τα οποία είναι ή
δευτερεύοντα κέντρα διαπεριφερειακής σημασίας, ή αποτελούν στοιχεία αναδυομένων δικτυώσεων
γειτονικών αστικών κέντρων ή προκύπτουν από αστικά κέντρα, τα οποία συγκεντρώνουν ειδικές
χρήσεις, που κρίνονται σημαντικές για τη συνολική αναπτυξιακή διαδικασία (π.χ πύλες, κόμβοι κτλ).
ΙΙΙ. Σε μια τρίτη κατηγορία κατατάσσονται τα μεγάλα αστικά κέντρα της Κρήτης καθώς και τα
αστικά κέντρα του Αιγαίου και των Ιονίων Νησιών, τα οποία ανεξάρτητα από το με
μέγεθος τους ιστορικά αποτελούν ένα «ενιαίο αστικό χώρο» με κοινά χαρακτηριστικά στο 80 σύνολο
τους. Τα κέντρα αυτά αντιστοιχούν στην ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει η αστική ανάπτυξη στις
νησιωτικές περιοχές της χώρας 12.
Η επιλογή των πόλων ανάπτυξης που προτείνονται στη συνέχεια γίνεται στη βάση των τριών
κατηγοριών αστικών κέντρων που αναφέρονται παραπάνω με τη βοήθεια συγκεκριμένων κριτηρίων
από ένα σύνολο, το οποίο αποτελείται από τα αστικά κέντρα της χώρας και όσες από τις
πρωτεύουσες των νομών δεν εμπίπτουν στη συγκεκριμένη κατηγορία.
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Πρόκειται για :


το πληθυσμιακό μέγεθος των πόλεων (ή πολεοδομικών συγκροτημάτων (ΠΣ),



την πληθυσμιακή δυναμική,



τη θέση των πόλεων σε σχέση με τους υφισταμένους και τους επιδιωκόμενους
άξονες ανάπτυξης,
τη διοικητική σημασία,
τη διαθεσιμότητα υποδομών έρευνας και υγείας,
την δομή και τη δυναμική του παραγωγικού προτύπου,
την υπαρξη στοιχειων δικτυωσεων με γειτονικα αστικα κεντρα






Η αξιολόγηση των αστικών κέντρων της χώρας με τη βοήθεια των συγκεκριμένων κριτηρίων,
οδηγεί στην επιλογή 26 από αυτά ως πιθανούς πόλους ανάπτυξης (βλ. παρακάτω πίνακα). Από τα 26
αυτά κέντρα εξαιρούνται ορισμένα ως εντασσόμενα στο ημερήσιο αστικό σύστημα των
μητροπολιτικών κέντρων της Αθήνας - Αττικής και της Θεσσαλονίκης.
Οι πόλοι ανάπτυξης προσδιορίζονται συνεκτιμώντας την ιεραρχημένη διάρθρωση του
αστικού συστήματος της χώρας με τη βοήθεια συγκεκριμένων κριτηρίων, τα οποία αναπτύσσονται
στη συνέχεια.
Οι συγκεκριμένοι πόλοι ανάπτυξης προκύπτουν από την αυστηρή εφαρμογή των κριτηρίων, που
έχουν επιλεγεί στο συγκεκριμένο σύνολο αστικών κέντρων και αποτελούν επιλεγμένα στοιχεία της
αναπτυξιακής πολιτικής, χωρίς όμως, να αποκλείονται αναδιαρθρώσεις της συγκεκριμένης κατάταξης
μέσα από την ίδια την αναπτυξιακή δυναμική (δυναμική διαδικασία), τις δραστηριότητες των
αρμόδιων με την αστική ανάπτυξη φορέων και τη λειτουργία της αγοράς κατά την περίοδο
εφαρμογής.
Σύμφωνα με την ανωτέρω μεθοδολογία αξιολόγησης των αστικών κέντρων της χώρας,
προκύπτουν ως πόλοι ανάπτυξης:

1)Αθήνα (Π Σ)-Αττική
2)Θεσσαλονίκη (Π Σ)
3) Π άτρα
4) Η ράκλειο – Χανιά
5) Λάρισα –Βόλος
6)Γιάννενα
7) Καβάλα- Ξάνθη – Δράμα
8) Καλαμάτα
9) Αλεξανδρούπολη – Κομοτηνή
10) Ρόδος
11) Κοζάνη – Π τολεμαίδα
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Α.ΔΗΜΟΣ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Στο πλαίσιο της προσαρμογής των υπηρεσιών του Δήμου στις αλλαγές που περιγράφτηκαν ανωτέρω,
ήταν απολύτως απαραίτητη η αναδιάρθρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας των
Υπηρεσιών του. Η αναδιάρθρωση αυτή έχει σαν κύριο στόχο την ανακατανομή των έμψυχου
δυναμικού του Δήμου μέσα σε νέα Διοικητικά και Οργανωτικά σχήματα, με σκοπό την κάλυψη σε
καθημερινό επίπεδο του συνόλου των εργασιακών υποχρεώσεών του. Οφείλουμε να τονίσουμε ότι σε
αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών τους εξ’αιτίας των ευρύτερων αλλαγών που επιφέρει η εφαρμογή του
Ν. 3852/2010, ήταν υποχρεωμένο να προβεί το σύνολο των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού της χώρας.
Το νέο Οργανωτικό σχήμα του Δήμου Παγγαίου είναι το εξής: :
Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις
παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου:
Οι κεντρικές υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω
οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου:
ΕΝΟΤΗΤΑ Α:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
1.- Γενικός Γραμματέας
2.- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3.- Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
4.- Νομική Υπηρεσία.
5.- Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας.
6.- Γραφείο Διαφάνειας & Τ.Π.Ε. (Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας)
7.- Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω
διοικητικές ενότητες:
(α) Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και
(β) Γραφείο Αστυνόμευσης
ΕΝΟΤΗΤΑ Β:
Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γ.
ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1.-Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
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1.α. Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
(α) Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου,
Πολιτικών Γάμων, Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης
(β) Γραφείο Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης Αρχείου
(γ) Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
(δ) Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας και Ισότητας Φύλων, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης,
Πολιτισμού Προαγωγής Δημόσιας Υγείας
1.β. Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης, Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων και Προγραμματισμού,
(α) Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης
(β) Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων
(γ) Γραφείο Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών
Δραστηριοτήτων
(δ) Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού
1.γ. Τμήμα ΚΕΠ
Τμήμα ΚΕΠ που περιλαμβάνει ειδικότερα τα κάτωθι γραφεία:
(α) Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών
(β) Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης
2.-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
2.α. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
(α) Γραφείο Προϋπολογισμού,
(β) Γραφείο Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας
(γ) Γραφείο Αποθήκης & Προμηθειών
2.β. Τμήμα Ταμείου Εσόδων και Περιουσίας
(α) Γραφείο Ταμείου
(β) Γραφείο Εσόδων και Περιουσίας
3. -Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
- Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης
3.α. Τμήμα Έργων & Εφαρμογών
(α) Γραφείο Προγραμματισμού Έργων
(β) Γραφείο Μελετών και Κατασκευών
(γ) Γραφείο Ηλεκτρολογικών & Μηχανολογικών Εφαρμογών
3.β. Τμήμα Συγκοινωνιών & Σχεδίου Πόλεως :
(α) Γραφείο Συγκοινωνιών & Κυκλοφορίας.
(β) Γραφείο Σχεδίου Πόλεως
3.γ. Τμήμα Γεωργίας-Γεωτεχνικών Υπηρεσιών
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(α) Γραφείο Γεωτεχνικών Μελετών και Έργων
(β) Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(γ) Γραφείο Αλιείας
(δ) Γραφείο Εγγείων Βελτιώσεων
4. Συστήνεται Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομίας
γραφεία:
(α) Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
(β) Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών
(γ) Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών

που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω

5. Διεύθυνση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος- Πρασίνου
5.α. Τμήμα Καθαριότητας-Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:

που περιλαμβάνει

(α) Γραφείο Εποπτείας Καθαριότητας, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης.
(β) Γραφείο Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Συντήρησης Πρασίνου
(γ) Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
(δ) Γραφείο Κοιμητηρίων
5.β. Τμήμα Διαχείρισης Οχημάτων που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
(α)
Γραφείο Συντήρησης Οχημάτων
(β)
Γραφείο Κίνησης Οχημάτων
5.γ. Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού & Διαχείρισης Ενέργειας που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω
γραφεία:
(α)
Γραφείο Ηλεκτροφωτισμού και εγκαταστάσεων
(β)
Γραφείο Διαχείρισης Ενέργειας

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου Παγγαίου είναι εγκατεστημένες στην έδρα των δημοτικών
ενοτήτων Ελευθερών, Πιερέων, Ορφανού & Παγγαίου και εξυπηρετούν τις δημοτικές και τοπικές
κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες
Διευθύνσεις ή Τμήματα Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ :
1.-Γραφείο Κ.Ε.Π.
2.-Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
3.-Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΙΕΡΕΩΝ: 1.-Γραφείο Κ.Ε.Π.
2.-Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
3.-Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΟΡΦΑΝΟΥ:
1.-Γραφείο Κ.Ε.Π.
2.-Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
3.-Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων.
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
1.-Γραφείο Κ.Ε.Π.
2.-Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
3.-Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα
Ο Γενικός Γραμματέας υποστηρίζει το Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας τις
αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφασή του. Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν
κυρίως στο συντονισμό των δημοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η
αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται
από τα πολιτικά όργανα του Δήμου. Ειδικότερα ο Γενικός Γραμματέας :
1.-Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την
άσκηση του έργου τους, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους προϊσταμένους.
2.- Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση
ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
και της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά,
καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον
Πρόεδρο τους.
3.-Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της
Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου σε συνεργασία με τον Διευθυντή.
4.-Συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των Ετησίων
Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου και παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την
υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.
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5.-Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα
προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά την
Εκτελεστική Επιτροπή.
6.-Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο και μεριμνά για την συνεχή βελτίωση
της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των
τεχνικών μέσων του Δήμου.
7.-Δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν με
εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών
του Δήμου.
8.-Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των νομικών προσώπων του Δήμου και συνεργάζεται με τις
διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των αποτελεσμάτων από την δραστηριοποίησή
τους προς τους στόχους του Δήμου.
9.-Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας
στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.
10-Υπογράφει έγγραφα σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος.

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

Αρμοδιότητες Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
1.-Σχεδιάζει και εισηγείται τη επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της αποστολής και των
στόχων του Δήμου και αντίστοιχα σχεδιάζει και εισηγείται και προωθεί την εφαρμογή των
προγραμμάτων των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής
πολιτικής.
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2.-Οργανώνει και υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κλπ)
καθώς και προγράμματα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος.
3.-Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις,
στόχους και υπηρεσίες του Δήμου με γενικό στόχο τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την
προώθηση των τοπικών συμφερόντων.
4.-Παρακολουθεί συστηματικά τα δημοσιεύματα (έντυπα και ηλεκτρονικά) σχετικά με τις
δραστηριότητες του Δήμου και ενημερώνει σχετικά τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του
Δήμου. Τηρεί αρχείο των δημοσιεύσεων καθώς και των σχετικών απαντήσεων του Δήμου.
5.-Διαχειρίζεται τις σχέσεις του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου.
6.-Επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ.

Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας
Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του Δήμου και τις
δημοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων/ στόχων/ συμφερόντων του Δήμου.
Ειδικότερα η Υπηρεσία:
1.-Παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου
(Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχος κλπ) διασφαλίζοντας το νομότυπο των πράξεων του
Δήμου.
2.-Παρέχει νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις προς τις επί μέρους υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και
στα ιδρύματα και στα άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου, για την διασφάλιση του νομότυπου των
δράσεων τους.
3.-Επεξεργάζεται και γνωμοδοτεί για πράξεις της δημόσιας διοίκησης που αφορούν το Δήμο.
4.-Επεξεργάζεται και ελέγχει νομικά όλες τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους, καθώς και
τις προκηρύξεις του Δήμου για την ανάθεση έργων , προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.
5.-Εκπροσωπεί τον Δήμο σε νομικές υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και των Διοικητικών
Αρχών, για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
6.-Παρακολουθεί την σχετική νομοθεσία και νομολογία και τηρεί και επικαιροποιεί αρχείο με τις
νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το Δήμο.
7.-Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας.
8.-Τηρεί αρχείο αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων για παροχή πληροφοριών και βεβαιώσεων
στους Δημότες και σε άλλες Υπηρεσίες.

Αρμοδιότητες Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας
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Το Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας είναι αρμόδιο για την παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτομα που
έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή στο Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Ειδικότερα το Γραφείο :
1.-Σχεδιάζει και εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες για την εξυπηρέτηση των δημοτών που έχουν
αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ και χρειάζονται να
έλθουν σε επαφή με τις επιμέρους υπηρεσίες για συγκεκριμένες ανάγκες τους.
2.-Μεριμνά για τη δημιουργία και την αποτελεσματική λειτουργία δικτύων εθελοντών που
αναλαμβάνουν την εξυπηρέτηση των ανωτέρω δημοτών για την εκτέλεση των δοσοληψιών τους με τις
δημοτικές υπηρεσίες και τα Κ.Ε.Π. για λογαριασμό τους.
3.-Δέχεται αιτήματα των ανωτέρω δημοτών με βάση τις σχετικές διαδικασίες και μεριμνά για την
ικανοποίησή τους, με την αξιοποίηση τόσον των υπαλλήλων του Γραφείου όσο και των δικτύων
εθελοντών.
4.-Συνεργάζεται με τα αρμόδια Κ.Ε.Π. για την διεκπεραίωση υποθέσεων των ανωτέρω δημοτών σε
ζητήματα αρμοδιότητας των Κ.Ε.Π..
5.-Σχεδιάζει και προωθεί κάθε άλλη σχετική ενέργεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών με
αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή στα Κ.Ε.Π..
Αρμοδιότητες Γραφείου Διαφάνειας
& Τ.Π.Ε. (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας)
Το Γραφείο Διαφάνειας και Τ.Π.Ε. (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας) είναι αρμόδιο
για το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που επιδιώκουν την διασφάλισή της
διαφάνειας στις κάθε είδους σχέσεις του Δήμου προς τους τρίτους.
(α) Αρμοδιότητες Γραφείου Διαφάνειας:
1.-Σχεδιάζει, ενημερώνει τις δημοτικές υπηρεσίες και μεριμνά για την εφαρμογή κάθε είδους
διαδικασίας και ενέργειας που διασφαλίζουν την διαφάνεια στις σχέσεις του Δήμου προς τρίτους.
Προς τούτο χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο και κυρίως τις κατάλληλες τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
2.-Μεριμνά για την εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης από κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σε
πληροφορίες που έχουν σχέση με τις προκηρύξεις του Δήμου για την εκτέλεση έργων και την
προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
3.-Μεριμνά για την εξασφάλιση της πρόσβασης των δημοτών και κάθε τρίτου σε πληροφορίες που
έχουν σχέση με την δομή, την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και
τους κανονισμούς τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις παροχής από τον Δήμο υπηρεσιών στους
δημότες.
4.-Μεριμνά για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέματα ανάθεσης από το Δήμο της εκτέλεσης
έργων και της προμήθειας υλικών και υπηρεσιών.
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5.-Μεριμνά για την έγκαιρη πληροφόρηση των δημοτών για κάθε είδους προγράμματα και δράσεις
που σχεδιάζει ο Δήμος και απευθύνονται στους δημότες και μεριμνά για την εξασφάλιση της αρχής
της ίσης πρόσβασης των δημοτών στις δραστηριότητες αυτές.
6.-Υποδέχεται υποδείξεις, προτάσεις και παράπονα των δημοτών και τους ενημερώνει για τα
δικαιώματα και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους. Μεριμνά
επίσης για τον εφοδιασμό τους με τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα.
7.-Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών σχετικά με απολογιστικά στοιχεία που αφορούν
εκπλήρωση στόχων, ολοκλήρωση προγραμμάτων και έργων που αναλαμβάνει και προωθεί
ο
Δήμος.
8.-Σχεδιάζει ειδικά προγράμματα πληροφόρησης των δημοτών για την εξέλιξη και υλοποίηση των
δραστηριοτήτων του Δήμου και μεριμνά για την πραγματοποίησή τους.
9.-Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την έκδοση και διακίνηση, σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή:
(α) Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων,
(β) Οδηγού του Δημότη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου,
(γ) Κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και Κανονισμού Διαβούλευσης
10.- Μεριμνά για την τήρηση μητρώου πολιτών προς τους οποίους ο Δήμος προσφέρει
συγκεκριμένες υπηρεσίες.
11.- Μεριμνά για την εφαρμογή διαδικασιών διαβούλευσης για αποφάσεις και ζητήματα που αφορούν
τον Δήμο.
12.-Λειτουργεί τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας πολιτών με το Δήμο για την υποδοχή παραπόνων
ή παροχή διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες.
(β) Αρμοδιότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
(Αρμοδιότητες στρατηγικής και μελετών ΤΠΕ)
Διαμορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του Δήμου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και
βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ζητήματα της
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Συγκεντρώνει στοιχεία, προσδιορίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και εισηγείται για τα αναγκαία
έργα ανάπτυξης και βελτίωσης των συστημάτων ΤΠΕ που πρέπει να αξιοποιεί ο Δήμος για την
υποστήριξη των λειτουργιών του.
Προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία ανάπτυξης των αναγκαίων συστημάτων ΤΠΕ και την
υλοποίηση μηχανισμών επιχειρησιακής υποστήριξης των συστημάτων και των χρηστών των
εφαρμογών.
Μεριμνά για την μελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση των συστημάτων ΤΠΕ με την αξιοποίηση και
εξειδικευμένων τρίτων.
Προδιαγράφει τα νέα συστήματα ή τις νέες λειτουργίες συστημάτων ΤΠΕ, παρακολουθεί την
ανάπτυξή τους και παραλαμβάνει τα συστήματα.
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(Αρμοδιότητες διαχείρισης συστημάτων ΤΠΕ)
Σχεδιάζει, εγκαθιστά και παρέχει υπηρεσίες συνεχούς συντήρησης δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων
καλύπτοντας τις σχετικές ανάγκες του Δήμου.
Παρακολουθεί την ποιότητα των δεδομένων που τηρούνται στα συστήματα ΤΠΕ του Δήμου.
Διαχειρίζεται και συντηρεί τις εφαρμογές και τις βάσεις δεδομένων που σχεδιάζει και εγκαθιστά ο
Δήμος για τις ανάγκες του.
Διαχειρίζεται το περιεχόμενο των συστημάτων και της ανάκτησης δεδομένων για τα συστήματα ΤΠΕ
που λειτουργούν στο Δήμο.
Μεριμνά για την αξιοποίηση τρίτων για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με σχετικές ανάγκες
του Δήμου.
Εκπαιδεύει τους χρήστες των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου και μεριμνά για την παροχή κάθε είδους
υποστήριξης προς τους χρήστες ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν και να αξιοποιούν
αποτελεσματικά τα συστήματα.
Μεριμνά για τη δημιουργία των κατάλληλων αναφορών επιτελικής πληροφόρησης με την αξιοποίηση
των στοιχείων που τηρούνται στα πληροφορικά συστήματα του Δήμου.
Μεριμνά για την τήρηση των βαθμών ασφαλείας της πρόσβασης στις πληροφορίες που τηρούνται στα
πληροφοριακά συστήματα του Δήμου, ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητά τους.
Εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων και την βελτίωση της χρηστικότητας των ιστοσελίδων και
των βάσεων δεδομένων του Δήμου.
(Αρμοδιότητες διαχείρισης εξοπλισμού ΤΠΕ)
Προσδιορίζει τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών σε εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών,
προσδιορίζει τις απαιτήσεις του εξοπλισμού αυτού σε αναβάθμιση και εισηγείται τα αναγκαία
προγράμματα για την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού.
Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία
προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών.
Μεριμνά για την παρακολούθηση της παραλαβής και την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού
ΤΠΕ.
Μεριμνά για την άρτια λειτουργία του δικτύου των κεντρικών και περιφερειακών συστημάτων.
Εισηγείται για την θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρήσης του δικτύου και των συστημάτων ΤΠΕ και
παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών.
Μεριμνά για την συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού ΤΠΕ του
Δήμου.
(Γενικές Αρμοδιότητες ΤΠΕ)
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1. Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. ( Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882 / 2010 (ΦΕΚ Α΄166).

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας
Το Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική και αποδοτική
άσκηση αρμοδιοτήτων που έχουν θεσπιστεί με το άρθρο 1 του Νόμου 3731/2008, όπως αυτό ισχύει.
Σύμφωνα με το άρθρο αυτό η Δημοτική Αστυνομία1 :
1.- Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ύδρευση, την άρδευση και την αποχέτευση
όπως αυτές περιλαμβάνονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις
που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές και στις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών
επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης.
2.-Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές
κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, για τη χρήση των αλσών και των κήπων,
των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων.
3.- Ελέγχει την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές
κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές για τη χρήση και λειτουργία των
δημοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζωοπανήγυρων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και
γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων.
4.-Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές.
5.-Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση, καθώς και τον έλεγχο
της τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών
πλαισίων, που τυχόν έχουν τεθεί με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, από τις δημοτικές αρχές.
6.-Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους της εδαφικής
περιφέρειας του οικείου δήμου και γενικότερα την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την
κείμενη νομοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές για την
αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.
7.-Ελέγχει την τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη πυρκαγιών σε κοινόχρηστους
υπαίθριους χώρους.
8.-Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και
στάθμευση των οχημάτων, στην επιβολή των διοικητικών μέτρων του άρθρου 103 του Ν.2696/1999,
όπως ισχύει, για την παράνομη στάθμευση οχημάτων, καθώς και στην εφαρμογή των διατάξεων, που
αναφέρονται στην κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδρομους, πλατείες, πεζοδρόμια και γενικά σε
χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση και στην εκπομπή θορύβων από αυτά. Οι
αρμοδιότητες αυτές ασκούνται, παράλληλα και κατά περίπτωση, και από την Ελληνική Αστυνομία
(ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιμενικό σώμα. Όταν κατά την άσκηση τους επιλαμβάνονται η Δημοτική
Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, ταυτόχρονα, το συντονισμό έχει η
Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, κατά περίπτωση.
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9.- Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας με υποδείξεις και
σήματα των τροχονόμων στο δημοτικό οδικό δίκτυο και στα τμήματα του εθνικού και επαρχιακού
δικτύου που διέρχονται από κατοικημένες περιοχές. Η αρμοδιότητα αυτή εξακολουθεί να ασκείται,
παραλλήλως και κατά περίπτωση, από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιμενικό Σώμα.
Όταν κατά την άσκηση της επιλαμβάνονται η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία ή το
Λιμενικό Σώμα, ταυτόχρονα, το συντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα κατά
περίπτωση.
10-Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα.
11.-Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται
στις οδούς και στις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στο
δημοτικό οδικό δίκτυο και ελέγχει για τη λήψη μέτρων ασφαλείας και υγιεινής σε εργασίες που
εκτελούνται.
12.-Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία παιδότοπων.
13.-Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία καταστημάτων, επιχειρήσεων,
θεάτρων, κινηματογράφων, ψυχαγωγικών και λοιπών δραστηριοτήτων, για τις οποίες αρμόδιος για τη
χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης, λειτουργίας και ασκήσεως τους
είναι ο οικείος Δήμος, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες έχουν ορισθεί άλλες αρχές
αρμόδιες για το σχετικό έλεγχο.
14.-Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για την ηχορύπανση, την κοινή ησυχία και τη λειτουργία
μουσικής στα καταστήματα και στα δημόσια κέντρα.
15.-Ελέγχει τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων,
των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δημοτικές αρχές.
16.-Ελέγχει την τήρηση διατάξεων που αφορούν τους οργανωμένους από τους Δήμους χώρους
προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.
17.-Ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται από τις δημοτικές αρχές για
δραστηριότητες και καταστάσεις που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των
κατοίκων και ειδικότερα από τις επικίνδυνες οικοδομές, καθώς και την εφαρμογή των κανονιστικών
πράξεων που τίθενται από αυτές για την προστασία της υγείας των κατοίκων από τις οχλούσες
δραστηριότητες που αναφέρονται σε αυτές.
18.-Ελέγχει την τήρηση των σχετικών διατάξεων, που αφορούν στο Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.
19.-Αφαιρεί την άδεια οικοδομής για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α.
20.-Ελέγχει την τήρηση των μέτρων για την προστασία των μουσείων, μνημείων, σπηλαίων,
αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής του Δήμου και των εγκαταστάσεων αυτών, που
λαμβάνονται από τις οικείες δημοτικές αρχές.
21.-Συμμετέχει στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας.
22.-Ελέγχει επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, σχετικά με την εφαρμογή της τουριστικής
νομοθεσίας (βεβαίωση παραβάσεων, εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων, θεώρηση τιμοκαταλόγων των
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δωματίων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταλυμάτων) στις περιπτώσεις που αυτές
λειτουργούν σε νομούς ή νησιά όπου δεν εδρεύουν υπηρεσίες του ΕΟΤ.
23.-Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για το ωράριο λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης και των
συναφών καταστημάτων, καθώς και των εμπορικών καταστημάτων και των καταστημάτων τροφίμων
24.-Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς.
25.-Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που
εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, καθώς και την επιβολή των πάσης φύσεως διοικητικών μέτρων που
προβλέπονται από αυτές.
26.-Προστατεύει τη δημοτική και κοινοτική περιουσία.
27.-Διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση
διοικητικών πράξεων από τα όργανα του Δήμου και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση
για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης
κατοικίας.
28.-Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου Δήμου ή άλλων Δημοτικών Αρχών εντός των
διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου.
Σημείωση:1 Οι αρμοδιότητες με αρ.9,12, 13, 14, 17, 18, 20 και 23 είναι δυνατό να μην ασκούνται
από το Τμήμα εάν ο αριθμός του προσωπικού του τμήματος είναι κάτω από 50 άτομα.
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανωτικών μονάδων του αυτοτελούς τμήματος Δημοτικής
Αστυνομίας είναι οι εξής:
(α) Αρμοδιότητες Γραφείου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
1) Συγκεντρώνει και μελετά τις επιστημονικές και τεχνικές μεθόδους για την βελτίωση της
αποτελεσματικότητας της Δημοτικής Αστυνομίας και την αξιολόγηση της απόδοσής της.
2) Σχεδιάζει όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την τακτική και
μεθοδολογία δράσης και την αποτελεσματικότητα του έργου της δημοτικής αστυνομίας (μέθοδοι
αστυνόμευσης, κανόνες και μέτρα αστυνομικής τακτικής και πρακτικής, μέθοδοι αξιοποίησης
προσωπικού, στολές προσωπικού κλπ).
3) Σχεδιάζει και εισηγείται κανονισμούς για τη λειτουργία και τον τρόπο δράσης της δημοτικής
αστυνομίας.
4) Τηρεί αρχείο αναφορών/δελτίων συμβάσεων και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία για τη δράση
και τα αποτελέσματα από την αξιοποίηση της δημοτικής αστυνομίας.
5) Υποδέχεται τις αναφορές/δελτία συμβάντων, τις αξιολογεί σε συνεργασία με το τμήμα
αστυνόμευσης και μεριμνά για την ενημέρωση των δημοτικών υπηρεσιών ή και άλλων δημόσιων
υπηρεσιών, όταν απαιτείται, για τις περαιτέρω ενέργειες.
6) Καθοδηγεί το τμήμα αστυνόμευσης για την αντιμετώπιση των σοβαρών περιστατικών ή
συμβάντων.
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7)Τηρεί στατιστικά στοιχεία για τη δράση και τα αποτελέσματα από την αξιοποίηση των
αποκεντρωμένων τμημάτων Δημοτικής Αστυνομίας.
8) Συνεργάζεται με άλλους αρμόδιους φορείς για τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και
διοικητικών μέτρων προς αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με το αντικείμενο της
δημοτικής αστυνομίας.
9) Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πολιτών σχετικά με το αντικείμενο της
δημοτικής αστυνομίας, τηρεί σχετικά αρχεία, συνεργάζεται με το Τμήμα Αστυνόμευσης και
συμμετέχει στην διαχείριση όσων σχετικών μέτρων και αποφάσεων λαμβάνονται.
10) Μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού για το αντικείμενο και το έργο της δημοτικής
αστυνομίας.
11) Μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας.
12) Μεριμνά για την εξασφάλιση και συντήρηση των τεχνικών μέσων, καθώς και του ιματισμού και
των λοιπών εφοδίων του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας.
13) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς το Τμήμα της Δημοτικής Αστυνομίας και τα γραφεία
της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού
κλπ)
(β) Αρμοδιότητες Γραφείου Αστυνόμευσης
1) Συγκροτεί τις περιπόλους και τις ομάδες αστυνομικής ενέργειας σύμφωνα με τους κανονισμούς και
τις οδηγίες του γραφείου επιχειρησιακού σχεδιασμού.
2) Διενεργεί όλες τις αστυνομικής φύσεως ενέργειες (περίπολοι, έρευνες, έλεγχοι κλπ) σύμφωνα με το
αντικείμενο της δημοτικής αστυνομίας και τους σχετικούς κανονισμούς.
3) Συμπληρώνει αναφορές και δελτία συμβάντων για τα αποτελέσματα της αστυνομικής δράσης, τα
αξιολογεί και ενημερώνει σχετικά το γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
4) Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πολιτών σχετικά με το αντικείμενο της
δημοτικής αστυνομίας, ενημερώνει σχετικά το γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και συμμετέχει
στην διαχείριση όσων σχετικών μέτρων και αποφάσεων λαμβάνονται.
5) Μεριμνά για τη διενέργεια των αναγκαίων εργασιών συντήρησης των τεχνικών μέσων και εφοδίων
που χρησιμοποιεί η δημοτική αστυνομία.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β:
Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γ.
ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
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Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων
που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή
του Δήμου, για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και
διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού
του Δήμου και για την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές
υπηρεσίες. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της,
καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών Θεμάτων καθώς
και τα αποκεντρωμένα Γραφεία ΚΕΠ .
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών είναι
οι εξής:
1. α. Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
(α) Αρμοδιότητες Γραφείου Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου, Πολιτικών Γάμων και
Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
(Αρμοδιότητες σε θέματα δημοτικής κατάστασης, πολιτικών γάμων)
Τηρεί και ενημερώνει τα μητρώα του δημοτολογίου και τα μητρώα αρρένων, σύμφωνα με τις
ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες και τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη
νομοθεσία για τη δημιουργία και τήρηση του Εθνικού Δημοτολογίου.
Μεριμνά για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και την πρόσληψη πατρωνύμου και
μητρωνύμου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.
Μεριμνά για τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών,
που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων ομογενών, που έχουν την ελληνική
ιθαγένεια.
Χορηγεί άδειες πολιτικού γάμου και μεριμνά για την τέλεση των γάμων αυτών.
Ενημερώνει περιοδικά τις δημόσιες υπηρεσίες για τις μεταβολές προσωπικής κατάστασης που
προκύπτουν από τα τηρούμενα στοιχεία.
Εκδίδει κάθε είδους πιστοποιητικά ατομικής και οικογενειακής κατάστασης καθώς και κάθε είδους
βεβαιώσεις, καταλόγους και πίνακες με τα στοιχεία που αναγράφονται στα ανωτέρω Μητρώα.
Συνεργάζεται με άλλους Δήμους και δημόσιες υπηρεσίες στις περιπτώσεις μεταβολών των μητρώων
σε αντιστοιχία προς ανάλογα αρχεία που τηρούνται εκεί.
Μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων του Δήμου που προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική
νομοθεσία.
(Αρμοδιότητες σε θέματα Ληξιαρχείου)
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Τηρεί και ενημερώνει τα ληξιαρχικά βιβλία και αρχεία, στα οποία καταχωρούνται τα ληξιαρχικά
γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρεια του Δήμου (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι) καθώς και κάθε
μεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται με αυτά (π.χ. διαζύγια), σύμφωνα με τις ισχύουσες
θεσμοθετημένες διαδικασίες.
Τηρεί αρχεία επισήμων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων.
Εκδίδει αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων ή άλλα θεσμοθετημένα πιστοποιητικά.
Ενημερώνει τα αντίστοιχα Τμήματα άλλων Δήμων για τα ληξιαρχικά γεγονότα που επηρεάζουν τα
στοιχεία των μητρώων / αρχείων που τηρούνται στα Τμήματα αυτά.
Συνεργάζεται με Ληξιαρχεία άλλων Δήμων σε περιπτώσεις μεταβολών ή προσθήκης ληξιαρχικών
πράξεων που βρίσκονται καταχωρημένες εκεί.
(Αρμοδιότητες σε θέματα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης)
Τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και
μετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις
ισχύουσες διατάξεις:
(α) Τηρεί Μητρώο Αλλοδαπών.
(β) Παραλαμβάνει αιτήσεις , ελέγχει τα δικαιολογητικά και τα προωθεί στην αρμόδια υπηρεσία της
Περιφέρειας για την χορήγηση και ανανέωση αδειών παραμονής αλλοδαπών στην Ελλάδα.
(γ) Παραλαμβάνει αιτήσεις και δικαιολογητικά για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με
πολιτογράφηση και τις προωθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.
(δ) Επιδίδει σχετικές με τα ανωτέρω αποφάσεις σε αλλοδαπούς.
(β) Αρμοδιότητες γραφείου Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης Αρχείου
Μεριμνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Δήμου και διεκπεραιώνει τα σχετικά
έγγραφα σε συνεργασία με τις γραμματείες των επιμέρους υπηρεσιών.
Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου.
Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και
τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα
προσωπικού κλπ).
Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων Διοικητικών
Θεμάτων του Δήμου.
(γ) Αρμοδιότητες γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
(Αρμοδιότητες σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού)
Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή των διαδικασιών και εσωτερικών κανονισμών που
ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με το προσωπικό του, στο πλαίσιο πάντοτε των γενικότερων
ρυθμίσεων της Πολιτείας.
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Στο πλαίσιο και των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού που θεσπίζει η Πολιτεία για τον δημόσιο
τομέα, μεριμνά για τον προσδιορισμό των αναγκαίων θέσεων εργασίας ανά διοικητική ενότητα του
Δήμου σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού, καθώς και την κατάρτιση /
επικαιροποίηση των περιγραφών αρμοδιοτήτων των επιμέρους θέσεων.
Παρακολουθεί την κάλυψη των διαφόρων θέσεων εργασίας στις διοικητικές ενότητες του Δήμου με
στόχο τόσο την αξιοποίηση των προσόντων των στελεχών όσο και την απρόσκοπτη και διαρκή
κάλυψη των αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών.
Εισηγείται, έπειτα από σχετικά αιτήματα των αρμόδιων Προϊσταμένων, τις κατάλληλες εσωτερικές
μετακινήσεις στελεχών για την αποτελεσματικότερη κάλυψη των επιμέρους θέσεων εργασίας με βάση
τα προσόντα των στελεχών.
Αξιολογεί τα προσόντα των νεοπροσλαμβανομένων στελεχών και διαμορφώνει σχετικές προτάσεις
προς τους προϊσταμένους των προς κάλυψη θέσεων.
Μεριμνά για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των εργαζομένων στο Δήμο και την
τήρηση των σχετικών στοιχείων.
Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση μέτρων επιπρόσθετης στήριξης του ανθρώπινου
δυναμικού του Δήμου ( πχ. οργάνωση μετακινήσεων του προσωπικού στις εγκαταστάσεις του Δήμου,
παιδικοί σταθμοί κλπ).
Μεριμνά για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου με τον προσδιορισμό των αναγκών
βελτίωσης των προσόντων και ικανοτήτων των εργαζομένων και την εισήγηση και την
παρακολούθηση της υλοποίησης των συμφωνουμένων μέτρων βελτίωσης.
Σχεδιάζει, εισηγείται και οργανώνει προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης και επιμόρφωσης του
ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση των προγραμμάτων και μεριμνά
για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών στην πράξη.
Μεριμνά για την βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων μέσα στο Δήμο με τον σχεδιασμό, την εισήγηση
και την οργάνωση σχετικών προγραμμάτων ( πχ. εκδηλώσεις, ταξίδια κλπ).
(Αρμοδιότητες σε θέματα μητρώων και διαδικασιών προσωπικού)
Μεριμνά για την τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε και
ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με το ανθρώπινο δυναμικό του ( πχ. θέματα μισθολογικά,
ωραρίου, αδειών, ασθενειών, υπερωριών, απολύσεων, διεκδικήσεων κλπ).
Μεριμνά για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού για
την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας με βάση τις νόμιμες διαδικασίες.
Τηρεί τα Μητρώα του Προσωπικού στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της ατομικής και
οικογενειακής του κατάστασης, οι κάθε είδους μεταβολές στην εργασιακή του ζωή (προσλήψεις,
απολύσεις, αλλαγές θέσεων εργασίας, αμοιβές, άδειες, απουσίες, αξιολογήσεις κλπ) και τα προσόντα
του.
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Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που
σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση
ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών κλπ).
Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των εργαζομένων που
επηρεάζουν τις αμοιβές τους και ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες , ώστε να
προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.
Συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους των επιμέρους διοικητικών ενοτήτων του Δήμου και τους
ενημερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά θέματα (διαχείριση
παρουσιών, υπερωριών, βεβαιώσεων προς το προσωπικό κλπ).
Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό για θέματα που άπτονται της απασχόλησής τους
στο Δήμο.
Μεριμνά για την θέσπιση και την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων,
σύμφωνα με την νομοθεσία. Παρέχει κάθε διοικητική υποστήριξη στους τεχνικούς ασφαλείας και
στους γιατρούς εργασίας που προσφέρουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους στο Δήμο σύμφωνα με τις
αρμοδιότητές τους που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Σύμφωνα με τις αρμοδιότητες
αυτές:
(α) Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του Δήμου, στους εργαζόμενους και
στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την
ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.
(β) Ο γιατρός εργασίας παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του Δήμου, στους εργαζόμενους και
στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που
πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων και επιβλέπει την
εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων.
(γ) Ο γιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρούν τις γραπτές υποδείξεις τους σε ειδικό
βιβλίο. Τα όργανα διοίκησης του Δήμου λαμβάνουν γνώση των υποδείξεων αυτών ενυπογράφως.
(Αρμοδιότητες σε θέματα διοικητικής μέριμνας)
Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους εγκαταστάσεων του
Δήμου.
Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

βλαβών

των

κτιριακών

και

των

Μεριμνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού του Δήμου.
1. γ. Τμήμα ΚΕΠ
Αρμοδιότητες Τμήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Το Τμήμα Κ.Ε.Π. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) είναι αρμόδιο για την παροχή διοικητικών
πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι
την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ΄ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με
τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εσωτερικών.
Στο Τμήμα Κ.Ε.Π. υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα τμήματα Κ.Ε.Π. σε επιμέρους
διοικητικές ενότητες.
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Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανωτικών μονάδων του τμήματος Κ.Ε.Π. είναι οι εξής:
(α) Αρμοδιότητες γραφείου Εξυπηρέτησης Πολιτών
Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση
διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του
Δημοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης
απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά και τα
παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική
εξουσιοδότηση των πολιτών.
Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή
τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες
και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε με αποστολή, είτε μέσω του ΚΕΠ.
Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό των ΚΕΠ
(επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ).
Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση του ΚΕΠ.
(α) Αρμοδιότητες γραφείου Εσωτερικής Ανταπόκρισης
Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή του προγράμματος e-kep για την εξυπηρέτηση των
πολιτών σε απομακρυσμένους οικισμούς του Δήμου.
Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις
αρμοδιότητες του Δήμου.
Προωθεί τα ανωτέρω αιτήματα στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί
τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών.
Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα Κ.Ε.Π. της αρχικής
υποβολής των αιτήσεων.
Τηρεί τα σχετικά με τη διακίνηση των ανωτέρω αναφερομένων αιτήσεων πολιτών στατιστικά
στοιχεία.
Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των
διοικητικών διαδικασιών.
Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
(δ) Αρμοδιότητες Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας και Ισότητας Φύλων, Παιδείας και Δια Βίου
Μάθησης, Πολιτισμού & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας
Το Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας & Ισότητας Φύλων, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης,
Πολιτισμού και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της
κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή
της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση
των σχετικών δραστηριοτήτων. Συγχρόνως το Γραφείο είναι αρμόδιο για την προώθηση και ρύθμιση
ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση της Δια Βίου
Μάθησης, καθώς και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νέας Γενιάς. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Γραφείου στο πλαίσιο της αποστολής του,
καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
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Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας & Ισότητας Φύλων, Παιδείας και Δια Βίου
Μάθησης, Πολιτισμού και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας είναι οι εξής:
(α) Αρμοδιότητες Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων.
(Αρμοδιότητες Σχεδιασμού / Συντονισμού / Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών)
Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών
πολιτικών ή συμμετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της
βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία νομικών
προσώπων, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, βρεφοκομεία,
ορφανοτροφεία, κέντρα ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής
ηλικιωμένων, γηροκομείων κλπ).
Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετέχει σε προγράμματα
και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών, και προσφύγων στην
κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών
πολιτικών που αφορούν την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, των εφήβων, των
ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία καθώς και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή συμμετέχει σε δράσεις
που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των δημοτών με την ίδρυση και λειτουργία
εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή της ψυχικής υγείας (με τη
δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, κέντρων υποστήριξης και
αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, κέντρων συμβουλευτικής στήριξης των
θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης
κατά εξαρτησιογόνων ουσιών).
Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που
στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του Δήμου, με τη δημιουργία Τοπικών
Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.
Μεριμνά για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη
δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων
εθελοντών.
Συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο (πχ
μέσω της εκπόνησης και περιοδικής αναπροσαρμογής ενός «Τοπικού Συμφώνου Κοινωνικής
Πολιτικής»)
Οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη δικτύωση τοπικών φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, όπως:
οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου
οι κοινωνικές υπηρεσίες των Νομικών Προσώπων του Δήμου
οι Μ.Κ.Ο
οι υπηρεσίες και δομές Κοινωνικής προστασίας της Περιφέρειας και του Κράτους
τα αντιπροσωπευτικά σώματα των ομάδων-χρηστών
(Αρμοδιότητες Εποπτείας και Ελέγχου)
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Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών
σταθμών.
Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί
σταθμοί) και ευθύνεται για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών.
Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε
συλλόγους ή σωματεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, εγκρίνει τον προϋπολογισμό
τους και παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχορηγήσεις, που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς.
Μεριμνά για τον διορισμό των μελών διοικητικών συμβουλίων και εποπτεύει και ρυθμίζει θέματα
λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού, (όπως Κέντρων Παιδικής
Μέριμνας, Παιδικών Σταθμών, Παιδικών Εξοχών, παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).
Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων,
που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία.
Μεριμνά για τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταμείων Πρόνοιας και Προστασίας
Πολυτέκνων, όταν η έδρα των Ταμείων είναι στο Δήμο.
(Αρμοδιότητες εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών)
Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα
προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται από τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου.
Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά :
(α) Διενεργεί κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση των επιδομάτων πρόνοιας, σε συνεργασία με το
Γραφείο Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας
(β) Ασκεί κοινωνική εργασία με άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες.
(γ) Λειτουργεί μονάδες συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.
(δ) Συνεργάζεται με τα σχολεία της περιοχής για ενημέρωση σε κοινωνικά θέματα (AIDS, ναρκωτικά
κλπ) και σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων διοργανώνει Σχολές Γονέων.
(ε) Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών και οικονομικών
προβλημάτων (προσφύγων, μεταναστών, παλιννοστούντων, φυλακισμένων, υπερηλίκων κ.λ.π.)
(στ) Υλοποιεί δράσεις προστασίας περιθαλπομένων σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης
(ζ) Υλοποιεί δράσεις προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών
(Αρμοδιότητες Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας )
Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη
αστέγων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που
δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις :
(α) Μεριμνά για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης των αυτοστεγαζομένων, για τη σχετική μίσθωση
ακινήτων, τη ρύθμιση διαφόρων θεμάτων κοινωνικής κατοικίας και την επιβολή κυρώσεων για
παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας.
(β) Εκδίδει πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας.
(γ) Μεριμνά για την καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς,
τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους προς εργασία,
υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από
αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτομα δικαιούμενα παροχής
κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των οικείων
κανονιστικών ρυθμίσεων.
(δ) Εισηγείται την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων ένεκα απορίας ή για άλλους
σοβαρούς λόγους.
(ε) Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής.
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(στ) Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.
(ζ) Εισηγείται την χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών
αγορών.
(η)Χορηγεί κάρτες αναπηρίας έπειτα από γνωμάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας
Επιμελείται των θεμάτων που αφορούν ασφαλισμένους του ΟΓΑ δημότες και εκδίδει βιβλιάρια και
βεβαιώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τους ασφαλισμένους αυτούς.
Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς το γραφείο Κοινωνικής Προστασίας & Ισότητας Φύλων,
Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας και τα συναφή
γραφεία του (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα
προσωπικού κλπ).
(Αρμοδιότητες Πολιτικών Ισότητας των φύλων)
Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην
ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για :
(α) τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών
Δικτύωση και συνεργασία με συναρμόδιους φορείς για την στήριξη δικτύου τοπικών δομών
(συμβουλευτικών κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους) και
υπηρεσιών για την αρωγή των θυμάτων βίας, καθώς και την πρόληψη και ευαισθητοποίηση των
τοπικών κοινωνιών.
(β) την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεότυπων με βάση το φύλο
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινής γνώμης για την άρση των στερεοτύπων λόγω
φύλλου.
(γ) την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και ιδιαίτερα των γυναικών
που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις
Συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, μη κυβερνητικές και γυναικείες οργανώσεις για την ανάπτυξη
δράσεων σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (ΑΜΕΑ, άστεγοι κ.α.) και ιδιαίτερα των γυναικών
που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (μετανάστριες, πρόσφυγες και αιτούσες άσυλο, γυναίκες με
αναπηρία, φυλακισμένες και αποφυλακισμένες) και γυναίκες σε μονογονεϊκή οικογένεια.
(δ) την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση
Δικτύωση και συνεργασία με φορείς σχετιζόμενους με την αγορά εργασίας και την παροχή
επαγγελματικής κατάρτισης, με επαγγελματικούς και συνδικαλιστικούς φορείς και γυναικείες
οργανώσεις με στόχο τη συγκέντρωση πληροφοριών, την ανταλλαγή απόψεων, την από κοινού
εκπόνηση και προώθηση δράσεων.
(ε) τη λήψη μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων
Παρακολούθηση προγραμμάτων για την εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωήςλειτουργία βρεφικών, βρεφονηπιακών σταθμών ολοκληρωμένης φροντίδας, παιδικών σταθμών,
κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και παιδιών με ειδικές ανάγκες.
(στ) την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών και την
προώθησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων
Συνεργασία με τους αρμόδιους αιρετούς και αιρετές με στόχο την παροχή ενημέρωσης, και την
ευαισθητοποίηση γύρω από τα ζητήματα των γυναικών και την κινητοποίηση τους για τη στήριξη
πολιτικών και δράσεων υπέρ της ισότητας.
(β) Αρμοδιότητες Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας
υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες
διατάξεις:
(α) Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των δημοτικών δεξαμενών νερού.

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

[114 - 185]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

2011-2014

(β) Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων,
(γ) Μεριμνά για τον έλεγχο της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων
και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα,
(δ) Χορηγεί βιβλιάρια υγείας στους εκδοροσφαγείς.
(ε) Παρέχει συνδρομή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και διενεργεί ελέγχους ή άλλες πράξεις, που ζητούν
τα εντεταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα με τις οδηγίες τους. (Συνεργασία με τον τομέα
ζωικής παραγωγής της υπηρεσίας αγροτικής παραγωγής, όταν απαιτείται).
(στ) Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της περιοχής.
Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων μέτρων για την προαγωγή
της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με
τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών.
(β) Μεριμνά για την υλοποίηση ι) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων
βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου ιι) εκτάκτων προγραμμάτων
δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση ιιι) προγραμμάτων δημόσιας
υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(γ) Εκδίδει τοπικές υγειονομικές διατάξεις και λαμβάνει μέτρα σε θέματα δημόσιας υγιεινής.
(δ) Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.
(ε) Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικά
προγράμματα για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας
του Δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Ρυθμίζει διάφορα διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία στην περιοχή του
Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες
διατάξεις:
(α) Εισηγείται τον ορισμό ιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και εργαζομένων σε καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας.
(β) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια, καθώς και
σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων.
(γ) Εισηγείται τον ορισμό ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για τα ν.π.δ.δ. της περιοχής του Δήμου.
(γ) Αρμοδιότητες Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού
(Αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης)
Μεριμνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για την προσχολική
εκπαίδευση και για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο
αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Μεριμνά για την συντήρηση, τη βελτίωση, τη καθαριότητα και την φύλαξη των υλικοτεχνικών
υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με
επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των Σχολικών Επιτροπών και παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική
υποστήριξη στις Σχολικές Επιτροπές για τη λειτουργία τους και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων
τους (Άρθρο 243 του ΔΚΚ).
(β) Μεριμνά για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας
οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου
να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.
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(γ) Συνεργάζεται με την τεχνική υπηρεσία, για την απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της
σχολικής στέγης, καθώς και την ανέγερση σχολικών κτιρίων.
(δ) Μεριμνά για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, τη στέγαση και
συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης καθορίζει την αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων
του διδακτηρίου, από κάθε σχολική μονάδα, καθώς και την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και
τις ώρες λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας (Συνεργασία με την Οικονομική
υπηρεσία για τη μίσθωση ακινήτων).
(ε) Συνεργάζεται με την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, την ενημερώνει για θέματα της
αρμοδιότητάς της και της παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη για τη λειτουργία της.
Σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την υποστήριξη
των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και για τη γενική
παιδεία των κατοίκων. Περιλαμβάνονται αρμοδιότητες όπως :
(α) Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών
(β) Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
(γ) Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής
Μεριμνά για το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του
αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στο
πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Καταρτίζει, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματός του, το τοπικό
πρόγραμμα δια βίου μάθησης, με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και το αντίστοιχο
περιφερειακό πρόγραμμα δια βίου μάθησης (νόμος 3879 / 2010, άρθρο 8). Το τοπικό πρόγραμμα
δια βίου μάθησης περιλαμβάνει, ιδίως, επενδύσεις, προγράμματα ή επί μέρους δράσεις γενικής
εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης
σε τοπικό επίπεδο.
(β) Μεριμνά για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος δια βίου μάθησης και
διαχειρίζεται την εφαρμογή των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν τη γενική εκπαίδευση
ενηλίκων στην περιφέρεια του Δήμου.
(γ) Εισηγείται την ίδρυση και μεριμνά για τη λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης
(Κ.Δ.Β.Μ.) που εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης και τα οποία οργανώνονται
είτε στο πλαίσιο του Τμήματος, είτε στο πλαίσιο νομικού προσώπου του Δήμου.
(δ) Μεριμνά για τη λειτουργία και διαχείριση τοπικών δομών και την εφαρμογή
προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο προγραμματικών
συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.
(ε) Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
(Κ.Π.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο
προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με το Υπουργείο.
(στ) Ασκεί τις αρμοδιότητες λαϊκής επιμόρφωσης ή γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που
μεταφέρονται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μαζί με την αντίστοιχη επιχειρησιακή μονάδα ή
αποκεντρωμένη δομή υπηρεσιακής μονάδας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3879 / 2010.
Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση ζητημάτων εύρυθμης λειτουργίας της προσχολικής
εκπαίδευσης και των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο
αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Εισηγείται τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση
εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή.
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(β) Μεριμνά για τη μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης,
περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της μεταφοράς
και σίτισης μαθητών μουσικών γυμνασίων και λυκείων (Συνεργασία με την Οικονομική υπηρεσία).
(γ) Εποπτεύει και ελέγχει τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.
(δ) Εγκρίνει την εγκατάσταση, μεταφορά ή επισκευή τηλεφωνικών συνδέσεων (κυρίων,
δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία.
(ε) Οργανώνει συναυλίες ή άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης της
Σχολικής Επιτροπής.
(στ) Μεριμνά για το διορισμό και την αντικατάσταση διοικητών των ιδρυμάτων, που χορηγούν
υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σημασία.
(ζ) Εγκρίνει οποιαδήποτε μίσθωση ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για μεταφορά
προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών.
(η) Εισηγείται τον καθορισμό κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της
λειτουργίας τους.
(θ) Εισηγείται την κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση
των σχολικών κτιρίων.
(ι) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που
δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους.
(ια) Εισηγείται τη διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των
διοικητικών ορίων του οικείου δήμου.
(Αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς)
Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον
τομέα του πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών
αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο. Περιλαμβάνονται πολιτικές,
προγράμματα και δράσεις όπως :
(α) Δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και
θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής
κλπ.
(β) Διοργάνωση και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων (θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και
άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις).
(γ) Προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της
περιοχής.
(δ) Επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων
που παραχωρούνται στο Δήμο από τρίτους.
(ε) Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
(στ) Προώθηση της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού.
Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση τοπικών πολιτιστικών θεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα
με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Εισηγείται για τη συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ
τοπικής εμβέλειας.
(β) Εισηγείται για την επιχορήγηση ΝΠΙΔ τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα
δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου.
(γ) Εισηγείται για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων
(Ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής
δωματίου).
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Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την
προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους.
Περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως :
(α) Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων (δημοτικά γυμναστήρια,
αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης).
(β) Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση
αθλητικών εκδηλώσεων.
(γ) Άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται με διυπουργική
απόφαση.
Τηρεί το μητρώο νέων και συνεργάζεται με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων για την ανάληψη
πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των
νέων.
Μεριμνά για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους και
συμμετέχει στους σχεδιασμούς και τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
Παρακολουθεί τη λειτουργία και δράση δημοτικών δομών και νομικών προσώπων που εφαρμόζουν
προγράμματα και δράσεις στους τομείς του πολιτισμού του αθλητισμού και της Νέας Γενιάς.
Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα στους τομείς του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Νέας
Γενιάς, συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται από τα Νομικά
Πρόσωπα του Δήμου.
Γ.
ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

1.β. Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων και Προγραμματισμού
(α) Αρμοδιότητες Γραφείου Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης
Το Γραφείο Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης και είναι αρμόδιο για την υποστήριξη
των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες
σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, την παρακολούθηση της
αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών
στόχων του και τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών
συστημάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των
παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών. Επίσης είναι αρμόδιο για τη διασφάλιση της ένταξης των
πολιτικών ισότητας των φύλων στις τοπικές πολιτικές. Επιπρόσθετα το Γραφείο είναι αρμόδιο για την
ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου,
περιλαμβανομένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό Σημείο Επαφής) του
Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882 / 2010 (ΦΕΚ Α΄166).
Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης είναι οι εξής:
(Αρμοδιότητες μελετών και έρευνας)
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Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκμηριώνει και ενημερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, δημογραφικά,
οικονομικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορούν στην ανάπτυξη του Δήμου, σε συνεργασία με
τους αρμόδιους φορείς και τις υπηρεσίες του Δήμου.
Συγκεντρώνει και τεκμηριώνει την αναγκαία τεχνογνωσία και πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για
τη διαμόρφωση των προγραμμάτων ανάπτυξης του Δήμου (π.χ. κλαδικές και αναπτυξιακές μελέτες,
μελέτες και θέματα της Αυτοδιοίκησης, νομοθεσία που αφορά την αυτοδιοίκηση, τις λειτουργίες και
τους στόχους του Δήμου κλπ).
Μεριμνά για τη διενέργεια ερευνών για τις ανάγκες των δημοτών και συγκεντρώνει και τεκμηριώνει
προτάσεις για επεμβάσεις (έργα, ενέργειες, προγράμματα) που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των
δημοτών.
Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνών και μελετών για τη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης του Δήμου,
τη διερεύνηση της σκοπιμότητας αναπτυξιακών προτάσεων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων
έργων, δράσεων και μέτρων.
(Αρμοδιότητες σχεδιασμού και παρακολούθησης προγραμμάτων)
Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής
του Δήμου, με την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού, την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και τη δημιουργία και διαχείριση υποδομών
στήριξης της τοπικής οικονομίας.
Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων, που ενσωματώνουν την
ισότητα των φύλων και τη λήψη θετικών μέτρων υπέρ των γυναικών στις προτάσεις του Δήμου στα
εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο Δήμος για την εναρμόνιση των
προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου με τα ευρύτερα αντίστοιχα
προγράμματα της Περιφέρειας.
Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και συντάσσει προτάσεις που αφορούν στην εφαρμογή
προγραμμάτων για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών
(δομημένο περιβάλλον) στην περιοχή του Δήμου, με στόχο την εξασφάλιση ικανοποιητικών
συνθηκών ποιότητας ζωής.
Διερευνά και ενημερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του Δήμου για τις πιθανές πηγές
χρηματοδότησης
των
αναπτυξιακών
προγραμμάτων
του
Δήμου
(προγράμματα
συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, προγράμματα της ΕΕ, εθνικά προγράμματα, έργα ΣΔΙΤ, έργα
αυτοχρηματοδοτούμενα κλπ).
Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και
την ομάδα έργου που είναι δυνατόν να συγκροτείται για τη σύνταξη του 5ετούς Επιχειρησιακού
Προγράμματος του Δήμου, κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του
επιχειρησιακού προγράμματος και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, στα οποία εξειδικεύεται το
επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Μεριμνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του Δήμου σε αναπτυξιακά
και άλλα προγράμματα, για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους και τη σχετική ενημέρωση των
αρμοδίων Αρχών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
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Υποστηρίζει το Δήμαρχο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος, συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και
συντάσσει την ενδιάμεση και την τελική έκθεση αξιολόγησης, τις οποίες υποβάλλει στο Δήμαρχο.
Εισηγείται την ενδεχόμενη αναθεώρηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος μετά την
ενδιάμεση αξιολόγησή του.
Με σκοπό την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, διαμορφώνει τους
κατάλληλους δείκτες αποτελεσματικότητας, που επιτρέπουν να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των
στόχων σε σχέση με τα αποτελέσματα των δράσεων, καθώς και κατάλληλους δείκτες
αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το κόστος πραγματοποίησης με τις εκροές των δράσεων.
Συντάσσει σχέδιο του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου, αφού λάβει υπόψη τις γραπτές
εισηγήσεις των υπηρεσιών, και το υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή.
Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον απολογισμό των Ετησίων
Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου. Ειδικότερα (α) κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ετησίου
προγράμματος δράσης του Δήμου, συντάσσει εκθέσεις παρακολούθησης σε συνεργασία με τις
αρμόδιες υπηρεσίες, ανά τακτά διαστήματα που ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου και (β) πριν
από τη σύνταξη του οικονομικού απολογισμού, υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή έκθεση με
τον απολογισμό δράσης του προηγούμενου έτους, αφού λάβει υπόψη τις απολογιστικές εκθέσεις των
υπηρεσιών.
Υποστηρίζει την σύναψη και παρακολουθεί την πρόοδο των προγραμματικών και άλλων συμβάσεων
μεταξύ του Δήμου και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων, ενεργειών και προγραμμάτων.
Υποστηρίζει τις σχέσεις διαδημοτικής συνεργασίας και συντονίζει τις σχέσεις του Δήμου με άλλους
δημόσιους φορείς.
(Αρμοδιότητες αποτελεσματικότητας και απόδοσης)
Σχεδιάζει και εισηγείται συστήματα και μεθόδους μέτρησης της αποτελεσματικότητας και
αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (διαδικασίες, δείκτες
κλπ). Σχεδιάζει και εισηγείται τον Κανονισμό Μέτρησης και Αξιολόγησης της απόδοσης των
δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
Διαμορφώνει και εισηγείται περιοδικούς στόχους για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και
αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
Συγκεντρώνει στοιχεία και δεδομένα που αναφέρονται στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα
των υπηρεσιών και στην επίτευξη των σχετικών περιοδικών τους στόχων, παρακολουθεί την εξέλιξή
τους, επεξεργάζεται τα στοιχεία και εκδίδει ενημερωτικές αναφορές.
Διατυπώνει αναλυτικά ετησίως τις εκθέσεις αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών
και των Νομικών Προσώπων.
Εντοπίζει τις καλύτερες πρακτικές αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας και προωθεί την
εφαρμογή τους και σε άλλες υπηρεσίες. Παρακολουθεί την εφαρμογή των καλών πρακτικών και
αξιολογεί τα αποτελέσματά τους.
Εισηγείται, παρακολουθεί και αξιολογεί μέτρα για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και της
αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και της ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των πολιτών.
Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και
διαδικασιών αυτοαξιολόγησης.
Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση προγραμμάτων έργων και δράσεων για την βελτίωση
της οργάνωσης του
Δήμου με στόχο την βελτίωση της
αποδοτικότητας και της
αποτελεσματικότητάς του.
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Συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες για τη διαμόρφωση των καταλλήλων συστημάτων
προϋπολογισμού και απολογιστικού ελέγχου των οικονομικών μεγεθών του Δήμου και των Νομικών
του Προσώπων, καθώς και των καταλλήλων συστημάτων παρακολούθησης του κόστους λειτουργίας
των οργανικών μονάδων του Δήμου και του κόστους των παραγομένων και παρεχομένων υπηρεσιών
του Δήμου προς τους πολίτες.
Παρακολουθεί και ενημερώνει με συγκεκριμένες αναφορές τα όργανα του Δήμου σχετικά με την
εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, καθώς και την
εξέλιξη του κόστους λειτουργίας των οργανικών μονάδων και του κόστους των παραγομένων και
παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
(Αρμοδιότητες ποιότητας και οργάνωσης)
Μεριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των επί μέρους
λειτουργιών του Δήμου.
Μεριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση του συστήματος διασφάλισης της διαχειριστικής
επάρκειας του Δήμου στον σχεδιασμό και παραγωγή έργων.
Μεριμνά για την εκτέλεση των εγκεκριμένων προγραμμάτων έργων και δράσεων για την βελτίωση
της οργάνωσης του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. Ειδικότερα μεριμνά για τον σχεδιασμό
/ ανασχεδιασμό και την εφαρμογή βελτιωμένων οργανωτικών δομών, κατανομής αρμοδιοτήτων ,
κατανομής στελεχιακού δυναμικού, οργανωτικών συστημάτων, εσωτερικών διαδικασιών και εντύπων.
Μεριμνά για την εκπόνηση των κάθε είδους εσωτερικών Κανονισμών του Δήμου και των Νομικών
του Προσώπων (Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών, Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας,
Κανονισμοί Παροχής Υπηρεσιών στους Δημότες κλπ) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Παρακολουθεί την τήρηση και σχεδιάζει και εισηγείται τις τυχόν επικαιροποιήσεις της οργανωτικής
δομής και γενικότερα των διατάξεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Μεριμνά για τον προσδιορισμό των αναγκαίων θέσεων εργασίας και τον προσδιορισμό του αριθμού
του προσωπικού ανά θέση εργασίας και οργανωτική μονάδα του Δήμου, σε συνεργασία με τις
αρμόδιες υπηρεσίες και συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών για τον
προγραμματισμό της κάλυψης των θέσεων (με νέα στελέχη ή ανακατανομή των υφισταμένων
στελεχών).
Παρακολουθεί την καλή εφαρμογή των εγκεκριμένων από τα αρμόδια όργανα εσωτερικών
οργανωτικών συστημάτων, διαδικασιών και κανονισμών και ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του
Δήμου στην περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις.
Μελετά και εισηγείται για τη σκοπιμότητα σύστασης, τροποποίησης του αντικειμένου ή κατάργησης
των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
(β) Αρμοδιότητες γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων του Δήμου
Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα συλλογικά διοικητικά αιρετά
όργανα του Δήμου, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής και την Εκτελεστική Επιτροπή (οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών
συνεδριάσεων, παραγωγή , διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, ρύθμιση
συναντήσεων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων συλλογικών οργάνων κλπ).
Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα ατομικά διοικητικά αιρετά
όργανα του Δήμου, δηλαδή τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Δήμαρχο καθώς και
τους Αντιδημάρχους, (οργάνωση και ρύθμιση συναντήσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και
αρχειοθέτηση εγγράφων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων ατομικών οργάνων
κλπ).
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Παρέχει διοικητική υποστήριξη προς τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και τις Επιτροπές του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στις Δημοτικές Παρατάξεις.
Μεριμνά για την ενημέρωση των πολιτικών οργάνων και των υπηρεσιών του Δήμου για τις αποφάσεις
που λαμβάνουν τα όργανα του Δήμου.
Τηρεί το αρχείο των εκπροσώπων του Δήμου σε διαφόρους φορείς και όργανα και μεριμνά για την
αποστολή στοιχείων στους εκπροσώπους και την παραλαβή και διεκπεραίωση των εκθέσεων που
υποβάλλουν στο Δήμο.
(γ) Γραφείο Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών
Δραστηριοτήτων
Το Γραφείο έκδοσης αδειών καταστημάτων, αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών
δραστηριοτήτων είναι αρμόδιο για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής, της ζωικής
παραγωγής και της αλιείας στην περιοχή του Δήμου, την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την
βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την
παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του
Δήμου, την προστασία του καταναλωτή, την προώθηση της απασχόλησης και την εφαρμογή
ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του γραφείου στο πλαίσιο της
αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών
Αποφάσεων.
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους γραφείων του γραφείου έκδοσης αδειών καταστημάτων,
αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων είναι οι εξής:
(α) Αρμοδιότητες Αγροτικής Παραγωγής
(Αρμοδιότητες στον τομέα της φυτικής παραγωγής)
Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της γεωργίας, καθώς και τη διατήρηση του γεωργικού
πληθυσμού στις εστίες του.
Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής παραγωγής.
Προωθεί προγράμματα εγκατάστασης νέων αγροτών και μεριμνά για τη σύνδεση αγροτικής
παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με την υπηρεσία Τουρισμού.
Εκτιμά και παρακολουθεί τη γεωργική παραγωγή, τις απολαμβανόμενες από τους παραγωγούς τιμές
γεωργικών προϊόντων και την πορεία των αγορών των γεωργικών προϊόντων και μεριμνά για τη λήψη
αντιπροσωπευτικών τιμών προϊόντων.
Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής,
τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική
οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά
έργα.
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Ασκεί εποπτεία επί των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών
Διοικουσών Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (Τ.Ε.Α.) σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
Συνεργάζεται με ιδρύματα έρευνας της αγροτικής παραγωγής, ενημερώνει τον αγροτικό πληθυσμό
για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση
τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και μεριμνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο,
μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας.
Μεριμνά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο σχεδίων
βελτίωσης.
Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή μεταβίβαση αδειών λειτουργίας καταστημάτων
λιανικής πώλησης αγροτικών φαρμακευτικών προϊόντων.
Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης του
Δήμου. Παρακολουθεί τη λειτουργία του Γραφείου αυτού παρέχοντας κατευθύνσεις και πρότυπα για
τη δράση τους. Ειδικότερα το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης :
(α)Συνεργάζεται με τους αγρότες και τις συνεταιριστικές οργανώσεις τους για την διερεύνηση και
επισήμανση των τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
(β)Παρέχει τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων εργασίας, με σκοπό τη
βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και τη μείωση κόστους παραγωγής τους.
(γ)Μεριμνά για την οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την εν γένει αντιμετώπιση των
προβλημάτων στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας , στα πλαίσια των εκάστοτε
εφαρμοζομένων προγραμμάτων γεωργικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης.
(δ)Διενεργεί επιτόπιους ελέγχους, ύστερα από εντολή του γραφείου έκδοσης αδειών καταστημάτων,
αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, με σκοπό την υλοποίηση κοινοτικών
προγραμμάτων (οικονομικές ενισχύσεις στη φυτική και ζωική παραγωγή) και μεριμνά για την
χορήγηση βεβαιώσεων (αγροτικά αυτοκίνητα, αγροτικές αποθήκες, λαϊκές αγορές, εκτίμηση ζημιών
κ.λ.π.).
(ε)Ενημερώνει το Γραφείο έκδοσης αδειών καταστημάτων, αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών
δραστηριοτήτων για τα ζητήματα της περιοχής που αφορούν τον αγροτικό κόσμο και λαμβάνει
κατευθύνσεις και πρότυπα για την αντιμετώπισή τους.
(Αρμοδιότητες ζωικής παραγωγής)
1.-Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, καθώς και τη διατήρηση του
κτηνοτροφικού πληθυσμού στις εστίες του.
2.-Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της ζωικής παραγωγής.
3.-Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής,
τοπικής σημασίας, που αφορούν τη κτηνοτροφία όπως π.χ τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων.
4.- Μεριμνά για τη διαχείριση των βοσκοτόπων.
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5.-Συνεργάζεται με ιδρύματα έρευνας της κτηνοτροφικής παραγωγής, ενημερώνει τον αγροτικό
πληθυσμό για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων, στο
πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και μεριμνά για την ευρύτερη
διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή
βελτιωμένων μεθόδων κτηνοτροφικής παραγωγής.
6.-Μεριμνά για την εφαρμογή και τον έλεγχο του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής του
ζωικού κεφαλαίου του Δήμου (ενώτια για την ατομική αναγνώριση των ζώων, ηλεκτρονικές βάσεις
δεδομένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση ατομικών μητρώων).
7.-Μεριμνά για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κλπ).
8.-Εισηγείται για την χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων και εγκαταστάσεων που
σχετίζονται με το εμπόριο ή την αξιοποίηση ζώων ( καταστήματα διατήρησης, εμπορίας και
διακίνησης ζώων, καταστήματα πώλησης σκύλων ή γατών, κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις,
αυτοκίνητα που μεταφέρουν ζώα, ζωολογικοί κήποι).
9.-Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή μεταβίβαση αδειών
καταστημάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

λειτουργίας

10.-Εφαρμόζει, οργανώνει και εποπτεύει την τεχνητή σπερματέγχυση και τον συγχρονισμό του
οίστρου των ζώων.
11.-Γνωματεύει για την υγειονομική καταλληλότητα των ζώων, όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση
ζώων.
12.-Εισηγείται για την χορήγηση άδειας για τη λειτουργία κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά
ζώα, ειδικής άδειας για την αποθήκευση φαρμακευτικών κτηνιατρικών προϊόντων και αδειών
λειτουργίας ιδιωτικών κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών τα οποία και εποπτεύει.
13.-Εφαρμόζει προγράμματα για την καταπολέμηση λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων ζώων, σε
συνεργασία με την υπηρεσία Δημ. Υγείας για τα νοσήματα που μεταδίδονται και στον άνθρωπο.
14.-Επιβάλλει ή αίρει υγειονομικά μέτρα, λόγω εμφάνισης βαριάς επιζωοτίας για την έκδοση
πιστοποιητικών προς μεταφορά ζώων.
(Αρμοδιότητες Αλιείας )
Διενεργεί όλες τις κατάλληλες δραστηριότητες για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τομέα της
αλιείας στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου.
Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της αλιείας, καθώς και τη διατήρηση του αλιευτικού
πληθυσμού στις εστίες του.
Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής,
τοπικής σημασίας, που αφορούν την αλιεία. Μεριμνά για την κατασκευή και λειτουργία αλιευτικών
καταφυγίων και υποδομών.
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Γνωμοδοτεί για την παραχώρηση, μίσθωση και αναμίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση,
επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής των
ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.
Συγκεντρώνει και τηρεί στοιχεία των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας στα εσωτερικά ύδατα καθώς
και στοιχεία των πάσης φύσεως αλιευτικών εκμεταλλεύσεων.
Καταρτίζει μελέτες και συντάσσει εκλαϊκευμένα έντυπα που αφορούν δραστηριότητες
υδατοκαλλιεργειών και προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων και διοργανώνει ενημερωτικές
συναντήσεις με αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και γενικά εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του αλιευτικού
τομέα.
Εισηγείται τη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη και ρύθμιση ζητημάτων του τομέα της αλιείας στην
περιοχή του Δήμου, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις.
Οι αποφάσεις αυτές αφορούν ιδίως:
(α) την καταστροφή, εκποίηση και έγκριση του αποτελέσματος της σχετικής δημοπρασίας ή διάθεσης
των δημευθέντων υλικών και μέσων αλιείας.
(β) την εφαρμογή του προγράμματος ανάπτυξης των ιχθυοκαλλιεργειών με την έγκαιρη και επαρκή
παραγωγή του αναγκαιούντος γόνου για τον εφοδιασμό με αυτόν των ενδιαφερομένων ιδιωτών
πεστροφοκαλλιεργητών.
(γ) την έγκριση για τη διενέργεια εμπλουτισμού λιμνών και ποταμών και τον καθορισμό της
απαγορευτικής περιόδου αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις λίμνες.
(δ) την έγκριση για διενέργεια αθλητικής αλιείας.
(ε) την επιβολή ειδικών ή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων της αλιείας για ποτάμιους, λιμναίους και
άλλους υδάτινους χώρους.
(στ) τη σύμφωνη γνώμη για την εισαγωγή από το εξωτερικό ζώντων υδρόβιων ζώων και φυτών ή
φυκών ή των αγών τους για τεχνητή εκτροφή ή εμπλουτισμό υδάτων.
(ζ) τον καθορισμό της διάρκειας, έναρξης και λήξης της απαγορευτικής περιόδου αλιείας στους
ποταμούς και τις λίμνες χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου.
(η) τον καθορισμό περιορισμών κατά τη διενέργεια αλιείας εντός των τεχνικών λιμνών για την
προστασία των έργων που υπάρχουν σε αυτές.
(θ) την πρόταση για εγγραφή πιστώσεων για απαλλοτρίωση υδάτινων και χερσαίων εκτάσεων.
(ι) την αξιοποίηση, ιχθυοτροφικά, των μη εκμεταλλεύσιμων τελμάτων ή άγονων εκτάσεων σε
συνεργασία με τις υπηρεσίες.
(ια) την έγκριση και τροποποίηση ή συμπλήρωση του είδους των εργαλείων με τα οποία και μόνον
επιτρέπεται η αλιεία στις λίμνες.
(ιβ) την κοπή των καλάμων στις λίμνες.
Εισηγείται την χορήγηση αδειών στον τομέα της αλιείας στην περιοχή του Δήμου, σύμφωνα με τις
δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως:
(α) τις ερασιτεχνικές άδειες αλιείας.
(β) τη χρήση καταδυτικών συσκευών σε περιπτώσεις διεξαγωγής ερευνών.
(γ) τις επαγγελματικές άδειες αλιείας.
Αντιμετωπίζει θέματα και εισηγείται μέτρα που αφορούν τη διακίνηση, μεταποίηση, τυποποίηση,
συντήρηση και εμπορία των αλιευτικών προϊόντων σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.
(β) Αρμοδιότητες Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
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(Αρμοδιότητες ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων)
Μελετά και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων εμπορικής δραστηριότητας που επηρεάζουν τις
λειτουργίες και το περιβάλλον της πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, σύμφωνα με τις
δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέματα αυτά αφορούν ιδίως :
(α) Τον καθορισμό των χώρων και των όρων λειτουργίας των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων
(λαϊκές αγορές και εμποροπανηγύρεις).
(β) Τον καθορισμό των χώρων και των όρων για την προσωρινή διαμονή μετακινουμένων
πληθυσμιακών ομάδων.
(γ) Τον καθορισμό των προδιαγραφών και των όρων της υπαίθριας διαφήμισης.
(δ) Τον προσδιορισμό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και εγκατάσταση
καταστημάτων και επιχειρήσεων, στο βαθμό που επηρεάζουν το περιβάλλον και τις λειτουργίες της
πόλης.
(ε) Τον προσδιορισμό των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα.
(στ) Τον καθορισμό των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των αρτεργατών.
(ζ) Τον καθορισμό των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων.
(η) Τον καθορισμό των ανώτατου αριθμού των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και τη
συγκρότηση της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου.
(θ) Την έγκριση της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών.
(ι) Την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει
λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περιλαμβανομένης της χορήγησης
επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου.
(ια) Την συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των
λαϊκών αγορών.
(ιβ) Την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.
(ιγ) Τη λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και
κλεισίματος των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, καθώς και τον καθορισμό για κάθε έτος του
αριθμού των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν.
Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεων των σχετικών με τα προηγούμενα θέματα
εμπορικής δραστηριότητας και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς και την τήρηση των διατάξεων
της τουριστικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος κατά τις ειδικότερες
προβλέψεις του νόμου.
(Αρμοδιότητες προστασίας του καταναλωτή)
Μεριμνά για την προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών
ενημέρωσής του (π.χ. Γραφείο Ενημέρωσης Καταναλωτή).
Εισηγείται για τη σύσταση της επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των
διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, τηρεί αρχεία των
πορισμάτων της οικείας επιτροπής καθώς και μητρώο καταναλωτών.
(Αρμοδιότητες χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων)
Εισηγείται την χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι
άδειες αυτές αφορούν ιδίως:
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(α) Τις άδειες παραγωγών που διαθέτουν τα αγροτικά τους προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές.
(β) Την ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση των καταστημάτων και επιχειρήσεων οι όροι λειτουργίας
και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς
κανονισμούς και διατάξεις.
(γ)Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (βλ. άρθρο 80 του ΚΔΚ).
(δ) Την εγκατάσταση και λειτουργία κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων και τη
διενέργεια των προβλεπομένων επιθεωρήσεων.
(ε) Την ίδρυση και λειτουργίας παιδοτόπων, και διαφόρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα
πάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
(στ) Τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου.
(ζ) Τη λειτουργία μουσικών οργάνων.
(η) Την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, εμποροπανηγύρεων και υπαίθριων
χριστουγεννιάτικων αγορών .
(θ) Τα ζωήλατα οχήματα.
(ι) Την εγκατάσταση και χρήση του οικήματος για την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόμενα
πρόσωπα.
(ια) Τη διενέργεια διαφήμισης, την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης, την τοποθέτηση
επιγραφών προσδιορισμού επαγγελματικής δραστηριότητας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς
και την παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν
κοινωφελείς σκοπούς.
(ιβ) Τη λειτουργία καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων.
(ιγ) Την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εμπορίου .
(ιδ) Την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
(ιε) Την συμμετοχή σε Κυριακάτικες Αγορές.
(ιστ) Την άσκηση επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, καθώς
και τη συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου, σε συνεργασία με
την υπηρεσία Δημ. Υγείας.
(ιζ) Τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίου.
(ιη) Την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των Διεθνών), τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας τους και την
εποπτεία αυτών.
(ιθ) Την καταλληλότητα εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά ή υπαίθριων ή μικτών.
Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω
άδειες και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας,
αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων.
Ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης, των προδιαγραφών των
διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών, προβαίνει στην αφαίρεση των παράνομων υπαίθριων
διαφημίσεων και επιγραφών και εισηγείται την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, με τις
προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τo γραφείο έκδοσης αδειών καταστημάτων, αδειοδοτήσεων
και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και
αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).
Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων,
σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.
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(γ) Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού
Αρμοδιότητες Γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού
(Αρμοδιότητες σε θέματα Απασχόλησης)
Σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρμογή και εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και τοπικές
πρωτοβουλίες ή συμμετέχει σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την προώθηση και διεύρυνση
της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου.
Μεριμνά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης προωθώντας
την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων
Επαγγελματικής Κατάρτισης σε συνεργασία και με το γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισμού και με τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της αντίστοιχης
Περιφέρειας και λαμβάνοντας υπόψη τις προγραμματικές επιλογές για θέματα επαγγελματικής
κατάρτισης του περιφερειακού προγράμματος δια βίου μάθησης.
Μεριμνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του Δήμου με την ανάπτυξη
συμβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην
αγορά εργασίας. Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης των ανέργων
για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή.
(Αρμοδιότητες σε θέματα Τουρισμού)
Τηρεί μητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή
του Δήμου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές υποδομές, στοιχεία
απασχόλησης, οικονομικά στοιχεία κλπ).
Σχεδιάζει και εισηγείται προγράμματα δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του
τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, σε
συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής. Μεριμνά για την εφαρμογή
των προγραμμάτων αυτών.
Μεριμνά για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της
περιοχής του Δήμου (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους
ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με
άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας κλπ).
Μεριμνά για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης / πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής.

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση των
οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων
και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της
δημοτικής περιουσίας και την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που
απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από
τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
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Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Οικονομικών Θεμάτων καθώς
και τα αποκεντρωμένα Γραφεία ΚΕΠ .
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών είναι
οι εξής:
2.α. Αρμοδιότητες Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
(α) Αρμοδιότητες Γραφείου Προϋπολογισμού
(Αρμοδιότητες σε θέματα προϋπολογισμού και οικονομικής πληροφόρησης)
Μεριμνά για την τήρηση του συστήματος κατάρτισης των Προϋπολογισμών του Δήμου.
Συνεργάζεται με τις επιμέρους δημοτικές υπηρεσίες για την παροχή οικονομικών στοιχείων ,
κατευθύνσεων και προτύπων που θα επιτρέπουν την κατάρτιση από τις υπηρεσίες των
προϋπολογισμών τους σε συνάρτηση με τα αντίστοιχα προγράμματά τους.
Συγκεντρώνει τους επιμέρους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών και διαμορφώνει και εισηγείται τους
συνολικούς Προϋπολογισμούς του Δήμου προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα.
Παρακολουθεί την εκτέλεση των Προϋπολογισμών, επισημαίνει τις αποκλίσεις μεταξύ απολογιστικών
και προϋπολογιστικών μεγεθών , μεριμνά για την ερμηνεία των αποκλίσεων και εισηγείται τις
αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.
Συνεργάζεται με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου για την τήρηση των διαδικασιών αμφίδρομης
ενημέρωσης και ροής των οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση και την
αναθεώρηση των προϋπολογισμών κάθε υπηρεσίας .
Μεριμνά για την σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια όργανα τα περιοδικά οικονομικά απολογιστικά
στοιχεία, σύμφωνα με το σύστημα οικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόζει ο Δήμος.
Παρακολουθεί την κατάρτιση και την εξέλιξη των ταμειακών προγραμμάτων του Δήμου. Διερευνά
τις ταμειακές ανάγκες και εισηγείται τις κατάλληλες μεθόδους για την αντιμετώπιση των ταμειακών
αναγκών του Δήμου (π.χ. δανεισμός). Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων που σχετίζονται
με την κάλυψη των ταμειακών αναγκών του Δήμου.
Συνεργάζεται με τις τράπεζες και μεριμνά για την αξιοποίηση των διαθεσίμων του Δήμου.

(β) Αρμοδιότητες γραφείου Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας
(Αρμοδιότητες σε θέματα Λογιστηρίου)
Τηρεί το σύστημα λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου (Γενική και
αναλυτική λογιστική). Τηρεί τις σχετικών λογιστικές διαδικασίες καθώς και τα αντίστοιχα λογιστικά
βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την νομοθεσία.
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Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την ενημέρωση του συστήματος
λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου.
Παρακολουθεί και μεριμνά για την
υποχρεώσεων του Δήμου.

εκπλήρωση όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών

Παρακολουθεί και ελέγχει τη λογιστική συμφωνία των δοσοληπτικών λογαριασμών με τράπεζες,
προμηθευτές, πιστωτές και άλλους συναλλασσομένους με τον Δήμο , καθώς και των δοσοληπτικών
λογαριασμών με τα νομικά πρόσωπα και τα ιδρύματα του Δήμου.
Εκδίδει τις λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις που συνδέονται με το τηρούμενο λογιστικό
σχέδιο (πχ. ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης) και ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια όργανα του
Δήμου με βάση τις ισχύουσες διαδικασίες.
Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου
δημοτικές υπηρεσίες για την εξέλιξη των λογιστικών μεγεθών του Δήμου.

και τις υπόλοιπες

Μεριμνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από Δημόσιες/Ελεγκτικές Υπηρεσίες
σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε.
Τηρεί ειδικά συστήματα λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης Προγραμμάτων και Έργων στα
οποία συμμετέχει ο Δήμος και που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ή/και από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους.
Τηρεί αρχείο Παραστατικών Διαχείρισης των προηγουμένων προγραμμάτων και έργων σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στους ειδικούς κανονισμούς των φορέων από τους προέρχεται η σχετική
χρηματοδότηση.
Μεριμνά για την ετοιμασία των περιοδικών οικονομικών αναφορών που σχετίζονται με την πρόοδο
των προηγουμένων προγραμμάτων και έργων.
Τηρεί το αρχείο συμβάσεων για υπηρεσίες, έργα και προμήθειες που αναθέτει ο Δήμος.
Παραλαμβάνει και ελέγχει τα κάθε φύσης παραστατικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για την
πληρωμή των οφειλών του Δήμου στους αντίστοιχους δικαιούχους και ελέγχει την ύπαρξη των
προϋποθέσεων για τη διενέργεια πληρωμών του Δήμου με βάση τις διατάξεις των αντιστοίχων
συμβάσεων.
Ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου
και ελέγχει την επάρκειας των αντίστοιχων πιστώσεων.
Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής των οφειλών του Δήμου και τα αποστέλλει στο Ταμείο για
πληρωμή.
Μεριμνά για τη έκδοση βεβαιώσεων καταβληθεισών αμοιβών προς το προσωπικό του Δήμου και για
τον υπολογισμό και την απόδοση προς τα ασφαλιστικά ταμεία των αντιστοίχων ασφαλιστικών
εισφορών.
Συγκεντρώνει τα στοιχεία μεταβολών και των αντιστοίχων καταβληθέντων παροχών ή
καταλογισθέντων ποσών προς το προσωπικό του Δήμου, που έχουν επίδραση στην διαμόρφωση των
αμοιβών του και μεριμνά για την έκδοση των μισθολογικών καταστάσεων και την πληρωμή των
αμοιβών.
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(γ) Αρμοδιότητες γραφείου αποθήκης και προμηθειών
Μεριμνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους προμηθευτές των κάθε είδους υλικών
παγίων(μηχανήματα-εξοπλισμός) ή αναλωσίμων που απαιτεί η λειτουργία του Δήμου.
Μεριμνά για την ενημέρωση των διαχειριστικών βιβλίων των αποθηκών (κατά ποσότητα και αξία )με
τα εισαγόμενα και εξαγόμενα είδη, και την τήρηση των διαδικασιών χορήγησης των ειδών που
τηρούνται στα αποθέματα των αποθηκών του Δήμου.
Παρακολουθεί τα αποθέματα των αποθηκών και διατυπώνει εισηγήσεις για την ανάγκη ανανέωσής
τους. Συνεργάζεται σχετικά με τις δημοτικές υπηρεσίες που κάνουν χρήση των υλικών των αποθηκών.
Τηρεί το αρχείο των παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του Δήμου (μηχανήματα , οχήματα,
συσκευές, εξοπλισμός κλπ.) και παρακολουθεί την κατανομή των παγίων αυτών στις υπηρεσίες του
Δήμου.
Τηρεί τις διαδικασίες χαρακτηρισμού υλικών ως αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και τήρηση
των διαδικασιών καταστροφής, απομάκρυνσης ή εκποίησής τους .
Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών των περιοδικών απογραφών των κάθε είδους υλικών και
εξοπλισμού του Δήμου.
Σχεδιάζει και εισηγείται τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προγράμματος
απαιτουμένων προμηθειών και υπηρεσιών (εκτός του πεδίου του Ν. 3316 / 2005) του Δήμου,
συγκεντρώνει τις αιτήσεις των δημοτικών υπηρεσιών, εξετάζει την σκοπιμότητα αυτών και
διαμορφώνει περιοδικά προγράμματα για την προμήθεια κάθε είδους υλικών, εξοπλισμού και
υπηρεσιών και εισηγείται αυτά για έγκριση στα αρμόδια όργανα του Δήμου ( υλικά για την εκτέλεση
τεχνικών έργων, ανταλλακτικά, λιπαντικά, καύσιμα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, μηχανήματα,
εργαλεία, έπιπλα, είδη γραφείου, μισθώσεις μεταφορικών μέσων, ασφαλίσεις κλπ).
Διενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των ειδών ή των υπηρεσιών που
ενδιαφέρουν το Δήμο και τη λήψη στοιχείων τιμών προμήθειας ή υπηρεσίας.
Διενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προμηθειών και των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών,
ήτοι μεριμνά για την κατάρτιση προδιαγραφών σε συνεργασία με τα αρμόδια κάθε φορά τμήματα
του Δήμου, καταρτίζει το σχέδιο της διακήρυξης, των συμβάσεων και όλων των αποφάσεων και
εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισμών,
αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο κάθε φορά αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο του Δήμου, παρακολουθεί τη λειτουργία τους και γενικά μεριμνά για όλα τα ζητήματα που
αφορούν την εκτέλεση κάθε προμήθειας ή υπηρεσίας μέχρι και την οριστική παραλαβή της, σύμφωνα
πάντοτε με τις ισχύουσες διατάξεις.
Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισμού υλικών / εξοπλισμού ως αχρήστων ή ως
υλικών που πλεονάζουν και τηρεί τις διαδικασίες καταστροφής, απομάκρυνσης ή εκποίησης των
υλικών αυτών.
Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών (αρχείο
προμηθευομένων ειδών, αρχείο προμηθευτών, αρχείο φακέλων προμηθειών).
2.β. Τμήμα Ταμείου, Εσόδων και Περιουσίας
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(α) Αρμοδιότητες Γραφείου Ταμείου
Διενεργεί τις πληρωμές προς τους δικαιούχους με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και μετά από
έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος.
Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και μεριμνά για την
απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα
πληρωμής.
Παραλαμβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων και των αντιστοίχων οφειλομένων στο
Δήμο ποσών κατά κατηγορία εσόδου. Εκδίδει και μεριμνά για την κοινοποίηση ειδικών
προσκλήσεων προς τους οφειλέτες.
Διενεργεί τις εισπράξεις των οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό σύστημα του
Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές.
Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς τον Δήμο και ενημερώνει τις
αρμόδιες υπηρεσίες για τις καθυστερούμενες οφειλές.
Παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του Δήμου που ασχολούνται με
εισπράξεις. (αποκεντρωμένες υπηρεσίες, κοιμητήρια, σφαγεία, δημοτικές αγορές κλπ)
Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηματικών διαθεσίμων
και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω επιταγών.
Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία του Δήμου.
Τηρεί αρχεία των
κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών που
χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου με τις ταμειακές
εγγραφές.
Παρακολουθεί την ταμειακή ρευστότητα και προγραμματίζει τις πληρωμές σε συνεργασία και με
άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων Οικονομικών
Θεμάτων του Δήμου.
(β) Αρμοδιότητες Γραφείου Εσόδων και Περιουσίας
Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηματικών
υποχρεώσεων προς τον Δήμο των φυσικών και νομικών προσώπων για φόρους, εισφορές, τέλη,
δικαιώματα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο Δήμο με βάση τις ισχύουσες εκάστοτε
διατάξεις της νομοθεσίας.
Ελέγχει την ακρίβεια των μεγεθών με βάση τα οποία υπολογίζονται το ύψος ανά υπόχρεο των
προηγούμενων φόρων, εισφορών, τελών, δικαιωμάτων κλπ.
Δημιουργεί και τηρεί αρχεία υπόχρεων για την καταβολή των επιμέρους ποσών που αποτελούν
τακτικά έσοδα του Δήμου.
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Επεξεργάζεται στοιχεία και υπολογίζει περιοδικά το ύψος των οφειλομένων ποσών κατά κατηγορία
προσόδου και υπόχρεο. Καταρτίζει
βεβαιωτικούς καταλόγους υπόχρεων και αντίστοιχων
οφειλόμενων ποσών κατά κατηγορία προσόδου.
Μεριμνά για την ενημέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των προηγουμένων οφειλομένων ποσών
και μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών που ισχύουν για τις προσφυγές των υπόχρεων όταν
αμφισβητούν το ύψος των οφειλόμενων ποσών .
Οριστικοποιεί τους βεβαιωτικούς καταλόγους μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των τυχόν
προσφυγών για την εκτέλεση των αντιστοίχων εισπράξεων.
Τηρεί τις αντίστοιχες διαδικασίες και εκδίδει βεβαιώσεις που σχετίζονται με την είσπραξη διαφόρων
τελών, δικαιωμάτων ή εισφορών.
Παρακολουθεί και μεριμνά για την τήρηση όλων των οικονομικών δοσοληψιών που σχετίζονται με
τη λειτουργία της παροχής υπηρεσιών του Δήμου μέσω των νεκροταφείων, σφαγείων, δημοτικών
αγορών, της ύδρευσης κλπ.
Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αποδοχή και την αξιοποίηση των δωρεών και των
κληροδοτημάτων προς τον Δήμο, σύμφωνα με τους αντιστοίχους όρους.
Τηρεί τα αρχεία της δημοτικής ακίνητης περιουσίας σε
(φάκελοι με στοιχεία περιγραφικά και ιδιοκτησιακά έγγραφα)

ηλεκτρονική και φυσική μορφή

Μεριμνά για την διερεύνηση μεθόδων αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας και
διατυπώνει σχετικές εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου.
Μεριμνά για την προώθηση της αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με τις
σχετικές αποφάσεις του Δήμου και τη διαχείριση της εκμετάλλευσης της δημοτικής ακίνητης
περιουσίας (πχ. κατάρτιση συμβάσεων μισθώσεων, μέριμνα είσπραξης μισθωμάτων κλπ.)
Μεριμνά για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς,
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και για μονάδες στους τομείς αλιείας.
Μεριμνά για την παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων ή τη καταβολή μισθώματος προς κάλυψη
στεγαστικών αναγκών της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε
είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής
απόψεως πραγματοποίησής τους. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εξασφάλιση
βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων
τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών
κυρίως στον τομέα των μεταφορών.
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Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού
φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την
έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των κατασκευών.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από
τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι οι
εξής:
Αρμοδιότητες Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης
Μεριμνά για τη λειτουργία του Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Δήμου
και διεκπεραιώνει τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με τις γραμματείες των επιμέρους υπηρεσιών.
Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τα Τμήματά της
(τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).
3.α. Τμήμα Έργων και Εφαρμογών
Αρμοδιότητες Τμήματος Έργων και Εφαρμογών
(α) Αρμοδιότητες Γραφείου Προγραμματισμού Έργων
Συνεργάζεται με το Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης κατά το σχεδιασμό των
προγραμμάτων δράσης του Δήμου που αφορούν την υλοποίηση τεχνικών έργων που περιλαμβάνουν
ειδικότερα, σύμφωνα με το εύρος της δικαιοδοσίας των δήμων :
(α) συγκοινωνιακά έργα (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση υφιστάμενου οδικού δικτύου,
κατασκευές γεφυρών, κόμβων και διαβάσεων κλπ)
(β) κτιριακά έργα (κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, διακόσμηση και εξοπλισμός των δημοτικών
κτιρίων και εγκαταστάσεων)
(γ) έργα διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του
Δήμου (πεζόδρομοι, πλατείες, άλση, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι,
υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, κοιμητήρια κλπ)
(δ) υδραυλικά και εγγειοβελτιωτικά έργα
Διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων
οπλισμού σκυροδέματος, καθώς και η ποιότητα των προϊόντων τσιμέντου.
Μεριμνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών για την υλοποίηση των έργων του Τμήματος
(εκπόνηση με προσωπικό του Τμήματος ή με ανάθεση σε τρίτους). Επιβλέπει την καλή εκπόνηση
των μελετών.
Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου σε υλικά, εργαλεία,
τεχνικό εξοπλισμό ανθρώπινο δυναμικό κλπ και εισηγείται την μεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου (
με αυτεπιστασία ή με ανάθεση σε τρίτους).
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Μεριμνά για τη σύνταξη αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών των
κτιριακών έργων που πρόκειται να εκτελεστούν με εργολαβίες ή αυτεπιστασία. Επιβλέπει την
εκτέλεση των έργων του Τμήματος που εκτελούνται με αυτεπιστασία. Συγκροτεί, οργανώνει και
διοικεί τα σχετικά συνεργεία του Δήμου.
Συνεργάζεται με τις Οικονομικές Υπηρεσίες για την καλή εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης των
μελετών και της εκτέλεσης των έργων σε τρίτους.
Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που ανατίθενται σε τρίτους. Διενεργεί επιμετρήσεις
εργασιών και ελέγχει τις πιστοποιήσεις εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους.
Μεριμνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται από τρίτους.
Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των μηχανημάτων και γενικά του τεχνικού
εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το Τμήμα.
Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις επειγόντων
περιστατικών εκτός προγράμματος.
Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελεί ( αναλώσεις υλικών, απασχόληση
τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλισμού, στοιχεία κόστους κλπ) και αντίστοιχα
αρχεία μελετών και σχεδίων (φάκελοι των έργων). Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες
από την εκτέλεση των έργων του Τμήματος.
Ενημερώνει το Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης για την πρόοδο της
υλοποίησης των έργων του Τμήματος.
Ερευνά, μελετά και αξιολογεί τα υπάρχοντα παραδοσιακά κτίρια της πόλης και συντάσσει τις
σχετικές μελέτες αποκατάστασης και αξιοποίησης τους.
Καταρτίζει μελέτες κατασκευής και συντήρησης οδών, πεζοδρομίων και πεζοδρόμων. Μεριμνά για
τη σύνταξη βεβαιώσεως δαπάνης κατασκευής πεζοδρομίων και κρασπεδορείρθων.
Μεριμνά για την σύνταξη μελετών νέων έργων φωτισμού κοινοχρήστων χώρων, οδών, αλσών και
λοιπών χώρων της πόλεως
Μεριμνά για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης, την έκδοση οικοδομικών αδειών, τη θεώρηση
συντασσόμενων μελετών και στη συνέχεια δημοπράτηση των έργων από την Επιτροπή Δημοπρασιών
της Οικονομικής Επιτροπής.
(β)

Αρμοδιότητες Γραφείου Μελετών και Κατασκευών

(Αρμοδιότητες μελετών και κατασκευών)
Μελετά και εκτελεί έργα που αφορούν:
Καταρτίζει μελέτες επισκευών και επεκτάσεις Σχολικών Κτιρίων αλλά και πάσης φύσεως δημοτικών
έργων.
Μεριμνά για τη παράδοση των ολοκληρωμένων μελετών στο Γραφείο Εκτέλεσης Έργων ή
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στο γραφείο προμηθειών και αποθήκης
Είναι αρμόδιο για θέματα που σχετίζονται με αγάλματα, σιντριβάνια, στέγαστρα, κινητά
προστεγάσματα, περίπτερα κλπ.
Εισηγείται για την τοποθέτηση νέων μνημείων σε χώρους της πόλης.
Μεριμνά για τη λήψη επιμετρικών στοιχείων εδάφους (για τη σύνταξη ογκομετρικών πινάκων
κυβισμού χωματουργικών εργασιών).
Συντάσσει τοπογραφικά διαγράμματα κοινοχρήστων χώρων.
Μεριμνά για την παραλαβή μελετών, των σχετικών φακέλων των έργων μετά τη δημοπράτησή τους,
καθώς και τη σύνταξη και υπογραφή των συμβάσεων των έργων.
Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων και ασκεί ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των κατασκευών σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα από τις μελέτες, τα συμβατικά τεύχη και τη σχετική νομοθεσία.
Εισηγείται προς τον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για τον ορισμό επιβλέποντος
μηχανικού για κάθε έργο που έχει δημοπρατηθεί.
Μεριμνά για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής των έργων.
Ελέγχει και θεωρεί τις υποβαλλόμενες από τους Εργολάβους πιστοποιήσεις εκτελεσθεισών εργασιών,
τη προώθηση των λογαριασμών για θεώρηση και την υπογραφή τους από τους αρμόδιους
παράγοντες και το Δήμαρχο και την προώθησή τους για την έκδοση εντάλματος πληρωμής.
Μεριμνά για την παραλαβή των πετούμενων έργων από τις αρμόδιες επιτροπές και για την
αρχειοθέτηση των σχετικών φακέλων. Μεριμνά για τη τήρηση του σχετικού αρχείου.
(γ) Αρμοδιότητες Γραφείου Ηλεκτρολογικών & Μηχανολογικών Εφαρμογών
(1) Μεριμνά για την εκτέλεση με οιονδήποτε τρόπο (εργολαβία ή αυτεπιστασία) των συντηρήσεων
ηλεκτροφωτισμού σε κτίρια, οδούς πλατείες, άλση και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους της πόλης,
καθώς και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων και συντριβανιών.
(2) Φροντίζει την επίβλεψη της εκτελέσεως τους, τη τήρηση του χρονοδιαγράμματος αποπεράτωσης,
τη διενέργεια των παραλαβών και τη τήρηση των φακέλων των συντηρήσεων.
(3) Παρακολουθεί τις πιστώσεις για κάθε έργο συντήρησης μέσα στα πλαίσια του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού.
(4) Ασχολείται με την αποκατάσταση των βλαβών, τη συντήρηση των υπαρχουσών ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων σε κτίρια και κοινόχρηστους γενικά χώρους, καθώς και των ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων κτιρίων και σιντριβανιών.
(5) Τηρεί φακέλους γινόμενων επισκευών και συντηρήσεων.
(6) Υποβάλει στοιχεία μελετών για σύνταξη μελετών, προϋπολογισμού, παρακολούθηση πιστώσεων
κλπ.
3.β. Τμήμα Συγκοινωνιών & Σχεδίου Πόλεως
(α) Αρμοδιότητες Γραφείου Συγκοινωνιών & Κυκλοφορίας
Μεριμνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου αστικών συγκοινωνιών στο Δήμο και τη
ρύθμιση σχετικών θεμάτων . Στο πλαίσιο αυτό:
(α) Μεριμνά για την άσκηση, με δυνατότητα επιβολής κομίστρου, συγκοινωνιακού έργου για την
εξυπηρέτηση της μετακίνησης των κατοίκων της περιοχής, εφόσον το έργο αυτό δεν εξυπηρετείται
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από υφιστάμενη γραμμή. Η άσκηση συγκοινωνιακού έργου είναι δυνατόν να γίνεται είτε με ιδιόκτητα
μέσα, είτε με τη χρήση μισθωμένων μέσων και υπηρεσιών.
(β) Μεριμνά για τη διενέργεια μεταφορών για τη μετακίνηση κατοίκων που ανήκουν σε κοινωνικές
ομάδες (άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, παιδιά), είναι εργαζόμενοι στο Δήμο και τα νομικά του
πρόσωπα, ή είναι μαθητές που μετακινούνται στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο.
(γ) Καθορίζει τις αστικές γραμμές λεωφορείων, καθώς και την αφετηρία, τη διαδρομή, τις στάσεις
και το τέρμα των αντίστοιχων γραμμών.
(δ) Εισηγείται τον καθορισμό κομίστρων των αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου.
(ε) Καθορίζει τις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών
και υπεραστικών γραμμών.
(στ) Εισηγείται την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας,
εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους.
Μεριμνά και εισηγείται τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των
μετακινήσεων. Στο πλαίσιο αυτό :
(α) Μεριμνά για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και
κατευθύνσεων της κυκλοφορίας.
(β) Μεριμνά για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων,
(γ) Ρυθμίζει τα θέματα στάθμευσης των αυτοκινήτων και μεριμνά για τη δημιουργία χώρων
στάθμευσης τροχοφόρων και με δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
(δ) Λαμβάνει μέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινοχρήστους χώρους,
(ε) Μεριμνά για την ονομασία οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων, αρίθμηση κτισμάτων κλπ.
(στ) Μεριμνά για την εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών.
(ζ) Απαγορεύει τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.
(η) Μεριμνά για την παραλαβή των αποσυρομένων δικύκλων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων,
όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του ΟΔΔΥ.
(θ) Καθορίζει το εξωτερικού χρώματος των ΤΑΞΙ.
Μεριμνά και λαμβάνει μέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων από
δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους, σε συνεργασία και με τη Δημοτική Αστυνομία. Στο
πλαίσιο αυτό :
(α) Ελέγχει τη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς,
(β) Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και
εργαλεία στις οδούς,
(γ) Λαμβάνει και ελέγχει την εφαρμογή μέτρων για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, και
από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής, και ελέγχει τα υφιστάμενα μέτρα ασφάλειας σε εργασίες
που εκτελούνται.
Ρυθμίζει κάθε θέμα το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση
ανελκυστήρων, καθώς και στη χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με
τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.
Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και τις άδειες λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών
επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων και ελέγχει τη λειτουργία τους.
Μεριμνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελμάτων στον τομέα των μεταφορών. Στο
πλαίσιο αυτό :
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(α) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων,
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
(β) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων.
(γ) Χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί και αφαιρεί τις άδειες εκγυμναστών, καθώς και ίδρυσης και
λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
(δ) Εκδίδει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων,
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, και διενεργεί επιθεωρήσεις
και ηλεκτρολογικούς ελέγχους.
(ε) Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση
Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), και παρακολουθεί και ελέγχει τα Κέντρα Ελέγχου
Καυσαερίων.
(στ) Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για
τοποθέτηση συστημάτων περιορισμού ταχυτήτων.
(ζ) Θεωρεί τις Κάρτες Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόμενων οχημάτων.
Μελετά τις συγκοινωνιακές και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της πόλης
Μελετά και προτείνει τη δυνατότητα πεζοδρομήσεως οδών, εφαρμογές μελετών οδών και πλατειών
προς κατασκευή.
Έρχεται σε συνεννόηση με λοιπούς φορείς για θέματα θεσμοθέτησης θέσεων στάθμευσης
αυτοκινήτων (υπογείων, υπέργειων ή υπαίθριων)
Μεριμνά για την εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή
του Δήμου (πινακίδες ονομασίας οδών και πλατειών, αρίθμησης κτιρίων, παροχής πληροφοριών σε
οδηγούς και διερχομένους, πινακίδες στάσεων συγκοινωνιακών μέσων κλπ).
Μεριμνά για την εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων.
Μεριμνά για την εκτέλεση εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών, καθώς και τοποθέτησης και
συντήρησης προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.
(β) Αρμοδιότητες γραφείου σχεδίου πόλεως
Προγραμματίζει την προώθηση απαλλοτριώσεων μετά τον καθορισμό αξιολογικών κριτηρίων με
βάση της ανάγκες της πόλης και συντάσσει πίνακα προτεραιότητας υλοποίησης διαταγμάτων
ρυμοτομίας βάσει του οποίου να προωθούνται οι πράξεις αναλογισμού
Συντάσσει πράξεις αναλογισμού και αποζημίωσης ιδιοκτητών για τη δημιουργία κοινοχρήστων
χώρων. Κοινοποιεί τις πράξεις στους θιγόμενους όπου επισπεύδων είναι ο Δήμος. Ελέγχει τις
ενστάσεις που υποβάλλονται και τις επικυρώνει. Κοινοποιεί τις επικυρώσεις όταν επισπεύδων είναι ο
Δήμος.
Ογκομετρεί κτίσματα που ρυμοτομούνται και κατά νόμο απαλλοτριώνονται. Συντάσσει σχετικές
εκθέσεις. Εκτιμά την αξία τυχόν κτισμάτων. Συντάσσει και υποβάλλει εκτίμηση υπεραξίας σε ακίνητα
λόγω αλλαγής του Ρυμοτομικού Σχεδίου.
Παρέχει βεβαιώσεις σε δημότες «περί μη ρυμοτόμησης του ακινήτου τους» προκειμένου να λάβουν
μέρος σε δημοπρασία αγοράς ακινήτου από το Δήμο. Συντάσσει μελέτες κατεδάφισης
ρυμοτομούμενων κτιρίων και εκδίδει την σχετική οικοδομική άδεια. Ολοκληρώνει τη διαδικασία
κατεδάφισης. Παρέχει πληροφορίες σε δημότες.
Συντάσσει πράξεις τακτοποίησης οικοπέδων. Ελέγχει τις ενστάσεις που υποβάλλονται και επικυρώνει
τις πράξεις. Τακτοποιεί το υπάρχον στην υπηρεσία αρχείο πολεοδομικών διαταγμάτων και
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συμπληρώνει ελλείψεις του από τα αρχεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Υπουργείου. Κωδικοποιεί
και εισάγει όλα αυτά τα στοιχεία σε Η.Υ. Ενημερώνει συνεχώς το αρχείο με νεώτερα διατάγματα και
αποφάσεις. Τηρεί το σχετικό αρχείο για τα μνημεία και τα παραδοσιακά κτίσματα.
Κατασκευάζει θεματολογικούς χάρτες και τηρεί σχετικό αρχείο. Εκπονεί πολεοδομικές μελέτες
επέκτασης του Εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Συντάσσει μελέτες αναθεώρησης του
Σχεδίου Πόλεως. Τηρεί αρχείο φακέλων αφενός για τις τροποποιήσεις που έχουν ήδη εκδοθεί
διατάγματα ή αποφάσεις και αφ’ετέρου για όλα τα θέματα που εκκρεμούν προς τροποποίηση.
Είναι αρμόδιο για λήψη υψομετρικών και οριζοντογραφικών στοιχείων υφιστάμενης κατάστασης
εδάφους, οδών κλπ. Για υψομετρικές μελέτες οδών (δηλαδή σύνταξη οριζοντιογραφικών κατά μήκος
τομών, αξόνων, καθώς και κατά πλάτος τομών αυτών). Για τη λήψη υψομέτρων κρασπέδων (για την
έκδοση οικοδομικών αδειών). Χορηγεί στους ενδιαφερόμενους για την ανέγερση οικοδομών στοιχεία
υψομετρικού σχεδίου της πόλης. Για τη λήψη στοιχείων και σύνταξη κατά μήκος τομών οικοδομικών
γραμμών πινάκων κυβισμού χωματουργικών έργων.
Συντάσσει κτηματογραφικά διαγράμματα (για τη σύνταξη πράξεων αναλογισμού και αποζημιώσεως)
καθώς και κτηματογραφικά διαγράμματα για την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως. Είναι αρμόδιο
για την εφαρμογή τίτλων ιδιοκτησίας (βάσει τίτλων) καθώς και των πολεοδομικών εφαρμογών.
Συμπληρώνει, χαράσσει και ενημερώνει διαγράμματα ταφολογίων. Εμβαδομετρεί Βιομηχανικούς,
Ξενοδοχειακούς κλπ χώρους (για την επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού) καθώς και του
χώρου πλατειών προς εκμίσθωση.
Συγκέντρωση στοιχείων, επί τόπου διερεύνηση και καταγραφή της κατάστασης του δομημένου
χώρου στην πόλη που έχουν σχέση με θέματα: ρυθμιστικού−πολεοδομικού − ρυμοτομικού
σχεδιασμού, οικιστικού σχεδιασμού, αρχιτεκτονικής μορφής κτισμάτων, περιβάλλοντος και
προστασίας περιβάλλοντος.
Επεξεργασία των στοιχείων - σχεδιασμός και εισήγηση προγραμμάτων επεμβάσεων του Δήμου, για
τη βελτίωση της κατάστασης σε πολεοδομικά, ρυμοτομικά, οικιστικά, κυκλοφοριακά και
συγκοινωνιακά θέματα − αιτήματα.
Τήρηση σχετικού αρχείου πολεοδομικών μελετών και συνεχής ενημέρωση του.
Εκπόνηση ή ανάθεση σε τρίτους μελετών που αφορούν την πολεοδομική και οικιστική ανάπτυξη της
πόλης με την τροποποίηση-επέκταση του αντίστοιχου σχεδίου, των μελετών πράξεων εφαρμογής, του
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης
Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.), την αρχιτεκτονική μορφή και ανάδειξη κτιρίων ή μνημείων της
πόλης κλπ.
Εισήγηση ρυθμίσεων και προγραμμάτων εφαρμογής για τη βελτίωση των πολεοδομικών,
ρυμοτομικών, οικιστικών κλπ προβλημάτων της πόλης.
Έλεγχος εφαρμογής των αποφάσεων του Δήμου πού έχουν σχέση με τη ρύθμιση πολεοδομικών –
ρυμοτομικών και οικιστικών προβλημάτων.
Συνεργασίες με αντίστοιχου αντικειμένου Υπηρεσίες για την από κοινού ρύθμιση θεμάτων
πολεοδομικού χαρακτήρα.
Παρακολούθηση της εξέλιξης των πολεοδομικών εφαρμογών και των μελετών ανάπλασης περιοχών
του Δήμου. Τήρηση αρχείου σχεδίων, πολεοδομικών μελετών και χαρτών της πόλης (ρυθμιστικά,
ρυμοτομικά, ΓΠΣ κλπ και σχετικά διατάγματα).
Παρακολουθεί την εξέλιξη του Σχεδίου της Πόλης και των εφαρμογών του. Τηρεί το αρχείο των
φακέλων για τις τροποποιήσεις που έχουν ήδη εκδοθεί διατάγματα ή αποφάσεις και για όλα τα
θέματα που εκκρεμούν προς τροποποίηση. Καταρτίζει τις πάσης φύσεως πολεοδομικές μελέτες, που
αφορούν σε επεκτάσεις και τροποποιήσεις του Σχεδίου Πόλης.
Προτείνει τις αλλαγές των όρων δόμησης. Τηρεί τη διαδικασία έγκρισης των πολεοδομικών
μελετών.
Αναζητεί την καταγραφή και εξασφάλιση ιδιωτικών δρόμων και ρεμάτων που περιέρχονται στην
κυριότητα του Δήμου.
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3.γ. Αρμοδιότητες τμήματος Γεωργίας και Γεωτεχνικών Υπηρεσιών
(α) Αρμοδιότητες γραφείου γεωτεχνικών μελετών και έργων:
Σύνταξη, δημοπράτηση και επίβλεψη έργων πρασίνου (στράγγιση, άρδευση, φυτεύσεις, συντήρηση)
και σε συνεργασία με Τεχνική Υπηρεσία για την σύνταξη άρθρων πρασίνου σε ευρύτερες τεχνικές
μελέτες.
Επίσης η σύνταξη γεωργοτεχνικών και γεωργοοικονομικών μελετών με τις οποίες καθορίζεται η
διαστασιολόγηση των εγγειοβελτιωτικών έργων ανάλογα με τη περιοχή και τις καλλιέργειες που
αφορούν τα έργα.
Σύνταξη, δημοπράτηση και επίβλεψη μικρών εγγειοβελτιωτικών έργων αυτόνομα η σε συνεργασία με
τη Τεχνική Υπηρεσία όταν αυτό απαιτείται (μεγαλύτερα έργα, εξειδικευμένα άρθρα κλπ).
Επίβλεψη της σωστής λειτουργίας των εγγειοβελτιωτικών έργων (πχ άρδευσης) και των φορέων που
τα διαχειρίζονται (πχ ΤΟΕΒ, Τ.Ε.Α. κλπ).
Ευθύνη, καθοδήγηση και επίβλεψη της συντήρησης των έργων πρασίνου (άρδευση, λίπανση, νέες
φυτεύσεις κ.α.) όταν αυτή εκτελείται από συνεργεία του Δήμου.
(β) Αρμοδιότητες γραφείου αγροτικής ανάπτυξης
Η υλοποίηση προγραμμάτων εγκατάστασης νέων αγροτών και σχεδίων βελτίωσης.
Η παρακολούθηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.
Η παρακολούθηση της πορείας των αγορών των γεωργικών προϊόντων. Η χορήγηση αδειών
λειτουργίας καταστημάτων διατήρησης, εμπορίας και διακίνησης ζώων.
Η ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης
των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών
προβλημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Η επιμόρφωση των αγροτών μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, παροχή γνώσεων για την
εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας.
Η αγροτουριστική ανάπτυξη.
Ο προσδιορισμός και η διαχείριση των βοσκοτόπων.
Η παροχή γνωμάτευσης για την υγειονομική καταλληλότητα των ζώων, όταν πρόκειται για πλανόδια
έκθεση ζώων.
Η έκδοση βεβαίωσης παραγωγού.
Η χορήγηση άδειας για τη λειτουργία κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά ζώα, καθώς και
ειδικής άδειας για αποθήκευση φαρμακευτικών προϊόντων και καταστημάτων διατήρησης, εμπορίας
και διακίνησης ζώων.
Η χορήγηση αδειών για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
Χορήγηση άδειας για την ίδρυση και λειτουργία ζωολογικών κήπων.
(γ) Αρμοδιότητες γραφείου Αλιείας
Η κατάρτιση μελετών και η σύνταξη εκλαϊκευμένων εντύπων που αφορούν δραστηριότητες θαλάσσιας
αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων.
Η διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και γενικά εργαζόμενους σε
επιχειρήσεις του αλιευτικού τομέα.
Η χορήγηση άδειας σε αλιευτικά σκάφη για διενέργεια δοκιμαστικής αλιείας.
Η έγκριση της χορήγησης από τις αρμόδιες αρχές, αδειών απόπλου στα αλιευτικά σκάφη για τη
διενέργεια αλιείας στα διεθνή ύδατα και η ανάκληση της έγκρισης αυτής.
Η απόφαση διάθεσης σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε ερευνητικά ιδρύματα ή σε νομικά πρόσωπα του
δημόσιου τομέα των πλωτών μέσων, εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού που δημεύτηκε, εφόσον δεν
έχει πλειστηριασθεί
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Η τήρηση στοιχείων των πάσης φύσεως αλιευτικών εκμεταλλεύσεων.
Η αντιμετώπιση θεμάτων και η εισήγηση μέτρων που αφορούν τη διακίνηση, μεταποίηση,
τυποποίηση, συντήρηση και εμπορία των αλιευτικών προϊόντων σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες
και φορείς.
Η έγκριση για διενέργεια αθλητικής αλιείας.
Η χορήγηση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας.
Η άδεια χρήσης καταδυτικών συσκευών σε περιπτώσεις διεξαγωγής ερευνών.
Η έγκριση αντικατάστασης αλιευτικού σκάφους.
Η χορήγηση επαγγελματικής άδειας αλιείας.
Η άδεια μεταβίβασης κυριότητας επαγγελματικής άδειας αλιείας σκάφους.
Η άδεια αντικατάστασης μηχανής αλιευτικού σκάφους.
Η επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή και αξία
αλιευμάτων των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών.
Η χορήγηση άδειας αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών.
Η σύμφωνη γνώμη για την εισαγωγή από το εξωτερικό ζώντων υδροβίων ζώων και φυτών ή φυκιών ή
των αυγών τους για τεχνητή εκτροφή ή εμπλουτισμό υδάτων.
Η έγκριση της χορήγησης, από τις αρμόδιες αρχές, αδειών αλιείας στα επαγγελματικά ή
ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας ή σπογγαλιείας.
Ο καθορισμός της διάρκειας, έναρξης και λήξης της απαγορευτικής περιόδου αλιείας στους
ποταμούς χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου.
Ο καθορισμός της απαγορευτικής περιόδου αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις λίμνες χωρικής
αρμοδιότητας του Δήμου.
Ο καθορισμός περιορισμών κατά τη διενέργεια αλιείας εντός των τεχνιτών λιμνών για την προστασία
των έργων που υπάρχουν σε αυτές.
Η έκτακτη αναστολή των αδειών αλιείας και σπογγαλιείας για ορισμένη περίοδο σε περιοχή χωρικής
αρμοδιότητας του οικείου δήμου, όταν το επιβάλλει η προστασία της ιχθυοπαραγωγής και η ρύθμιση
της αλιείας και σπογγαλιείας.
Η πρόταση για εγγραφή πιστώσεων για απαλλοτρίωση υδάτινων και χερσαίων εκτάσεων.
Η απόφαση αξιοποίησης, ιχθυοτροφικά, των μη εκμεταλλεύσιμων τελμάτων ή άγονων εκτάσεων.
Η απόφαση εξαιρέσεων υποχρέωσης προσκόμισης αλιευμάτων στις ιχθυόσκαλες.
Η σύσταση τριμελών συμβουλίων εκδίκασης αλιευτικών προσφυγών.
Η έγκριση και τροποποίηση καταστατικών αλιευτικών συνεταιρισμών και η παροχή σε αυτούς
τεχνικών οδηγιών.
Η έγκριση για την τροποποίηση ή συμπλήρωση του είδους των εργαλείων με τα οποία και μόνο
επιτρέπεται η αλιεία στις λίμνες.
Συνεργασία με Τεχνική Υπηρεσία για τη κατασκευή και λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων,
υποδομών και εξοπλισμών σε λιμένες αλιευτικούς ή λιμένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη.
Η συγκέντρωση και η τήρηση στοιχείων των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας στα εσωτερικά ύδατα.
Η έγκριση για τη διενέργεια εμπλουτισμού λιμνών και ποταμών και ο καθορισμός της απαγορευτικής
περιόδου αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις λίμνες.
Η επιβολή ειδικών ή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων της αλιείας για ποτάμιους, λιμναίους,
λιμνοθαλάσσιους και άλλους υδάτινους χώρους.
(δ) Αρμοδιότητες γραφείου εγγείων βελτιώσεων
Ο προσδιορισμός αναγκών συμπληρωματικών εγγειοβελτιωτικών έργων, εργασίες στα υπάρχοντα
έργα, μέριμνα χρηματοδότησης εκτέλεσης αυτών.
Η εποπτεία της διοικητικής, οικονομικήw και διαχειριστικής δραστηριότητας των Ο.Ε.Β. και ειδικών
οργανισμών Ε.Β.
Η έγκριση κανονισμών λειτουργίας, προϋπολογισμών - ισολογισμών και αποφάσεων Ο.Ε.Β.
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Η συμμετοχή σε συμβούλια και γενικές συνελεύσεις των Ο.Ε.Β., παροχή συμβουλών και απόψεων για
επίλυση προβλημάτων τους.
Η μελέτη - προγραμματισμός - παραλαβή έργων αγροτοεξηλεκτρισμού και τροφοδότηση αυτών.
Η εξέταση - επίλυση προβλημάτων εκμηχάνισης της γεωργίας.
Η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων, πτυχίου χειριστών, αδειών οδήγησης γεωργικών
μηχανημάτων.
Ο έλεγχος απογραφής γεωργικών μηχανημάτων σύμφωνα με τις εκάστοτε εγκρίσεις του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η τεχνική υποβοήθηση παραγωγών για την επιλογή των κατάλληλων μηχανημάτων, την επιλογή της
κατάλληλης μεθόδου άρδευσης, και την κατάρτιση προγραμμάτων διανομής αρδευτικού νερού.

Αρμοδιότητες Aυτοτελούς Tμήματος Πολεοδομίας
Το αυτοτελές τμήμα Πολεοδομίας είναι αρμόδιο για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού,
την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των κατασκευών.
(α) Αρμοδιότητες γραφείου έκδοσης οικοδομικών αδειών
Παραλαμβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλομένων φακέλων για την έκδοση οικοδομικών
αδειών, ελέγχει τις υποβαλλόμενες μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογικές,
θερμομόνωση, παθητική πυροπροστασία, μελέτη ενεργειακής απόδοσης) σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις και μετά τον έλεγχο των φορολογικών εκδίδει τις οικοδομικές άδειες.
Ελέγχει τις αρχιτεκτονικές, στατικές, υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, τη μελέτη
θερμομόνωσης, τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία για την
έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών βιομηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθμίσεις της σχετικής
νομοθεσίας.
Αναθεωρεί και ενημερώνει τις οικοδομικές άδειες, εγκρίνει εργασίες μικρής κλίμακας και τηρεί όλα
τα απαιτούμενα σχετικά στατιστικά στοιχεία και αρχεία των οικοδομικών αδειών.
Ελέγχει το σύννομο εκδοθεισών οικοδομικών αδειών και προβαίνει σε διακοπή εργασιών ή ανάκληση
αδειών, αν απαιτείται.
Εκδίδει απόφαση για τον καθορισμό μεμονωμένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι
όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σ’ έξι έτη από την έκδοση της οικοδομικής
άδειας ή της ανωτέρω απόφασης.
Χορηγεί την άδεια εγκατάστασης δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας
σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 24 α΄ του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει, και
την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.
(β) Αρμοδιότητες γραφείου πολεοδομικών εφαρμογών
Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών για την
επέκταση / τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήμου.
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Μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων / αναθεώρησης των ρυμοτομικών σχεδίων των
πόλεων στην περιοχή του Δήμου.
Μελετά και εισηγείται την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισμένης περιοχής
Ελέγχει την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων , σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που
δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν ιδίως:
(α) Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων
εφαρμογής.
(β) Την σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής και διαγραμμάτων διαμορφωμένης κατάστασης.
(γ) Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως
και αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής.
(δ) Την επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής Σ.Π.
(ε) Την σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής.
(στ) Την εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν
γενικότερο χαρακτήρα.
(ζ) Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, κατ΄ άρθρο115 Κ.Β.Π.Ν.
(η) Την εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδάφους κατά την πρόβλεψη της παρ.1 του άρθρου
155 Κ.Β.Π.Ν.
Γνωμοδοτεί για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής κτιρίων που προορίζονται για
γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και για
εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών
εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαμενών από
οποιοδήποτε υλικό (Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες Αγροτικής παραγωγής και Αλιείας).
Τηρεί αρχεία χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, όρων δόμησης, διαγραμμάτων και πράξεων
εφαρμογής, πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού
(γ) Αρμοδιότητες γραφείου ελέγχου κατασκευών
Προβαίνει σε έλεγχο των κατασκευών ώστε να διαπιστώνεται
σχεδίων των αντίστοιχων οικοδομικών αδειών.

η εφαρμογή των εγκεκριμένων

Προβαίνει σε έλεγχο της κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων και στον χαρακτηρισμό αυτών σύμφωνα
με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία.
Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, προβαίνει σε επιβολή
προστίμων ή άλλων προβλεπομένων κυρώσεων κατά την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.
Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον γενικό οικοδομικό κανονισμό και τις οικοδομές
που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία.
Εισηγείται την αφαίρεση άδειας από οικοδομές για μη εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ,
σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία.

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης
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Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Η Διεύθυνση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου είναι αρμόδια για την
εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και
μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων,
καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου. Η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την ενεργειακή
διαχείριση, τη λειτουργία των Κοιμητηρίων και των Δημοτικών Σφαγείων καθώς και για την
Πολιτική Προστασία στο επίπεδο του Δήμου.
5.α. Το Τμήμα Καθαριότητας-Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου περιλαμβάνει ειδικότερα
τα παρακάτω γραφεία που έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες
(α) Αρμοδιότητες γραφείου εποπτείας καθαριότητας αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης
(Αρμοδιότητες σχεδιασμού και εποπτείας)
Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος συλλογής και μεταφοράς και μεριμνά για την
έκδοση της προβλεπόμενης άδειας συλλογής και μεταφοράς.
Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα
για τη διασφάλιση της αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων
υλικών, καθώς και της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.
Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους
τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των
παραπάνω λειτουργιών (οχήματα, τεχνικά μέσα , κάδοι κλπ).
Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών της καθαριότητας
και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας ( αποκομιδή
απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών, οδοκαθαρισμός, ειδικά συνεργεία κλπ).
Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων
συνεργείων και εισηγείται προγράμματα αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.
Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και κάδων
ανακύκλωσης.
Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών και εποπτεύει
την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.
Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των
εργασιών και συνεργάζεται με το Γραφείο Συντήρησης Οχημάτων για την καλύτερη αξιοποίηση των
τεχνικών μέσων που διαθέτει ο Δήμος.
Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού του
Τμήματος.

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

[144 - 185]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

2011-2014

Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για την αποκομιδή
των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή
τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκομιδής των αστικών
απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα
εργοστάσια επεξεργασίας τους.
Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων και τεχνικών
μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμήματος.
Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων
αποκομιδής των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.
Μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των
απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.
Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισμού των οδών και των
λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και της συγκέντρωσης των απορριμμάτων σε χώρους
μεταφόρτωσης.
Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεμφερείς εργασίες όπως η περισυλλογή ογκωδών
αντικειμένων, ο καθαρισμός από παράνομες αφίσες και διαφημίσεις, ο καθαρισμός
εγκαταλελειμμένων οικιών κλπ.
Προγραμματισμός περισυλλογής απορριμμάτων των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου. Οργάνωση
των συνεργείων περισυλλογής απορριμμάτων ανά τομείς, παρακολούθηση και έλεγχος της
διεξαγωγής της περισυλλογής μέσω των επιστατών καθαριότητας. Εκτέλεση εργασιών καθαριότητας
των κοινοχρήστων χώρων μέσα στην περιφέρεια του Δήμου (δρόμοι, πλατείες, χείμαρροι, πάρκα,
αφοδευτήρια κλπ.).
Προγραμματισμός δρομολογίων απορριμματοφόρων αυτοκινήτων σε ολόκληρη την περιφέρεια του
Δήμου και έλεγχος της σωστής τήρησής τους. Οργάνωση των συνεργείων αποκομιδής απορριμμάτων
ανά τομείς, παρακολούθηση και έλεγχος της διεξαγωγής της αποκομιδής μέσω των επιστατών
καθαριότητας. Εκτέλεση εργασιών αποκομιδής, μεταφοράς και απόρριψης απορριμμάτων (
προερχόμενα από οικίες, καταστήματα, επιχειρήσεις, κοινόχρηστους χώρους κλπ).
Μέριμνα για την προμήθεια και τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων, καθώς και για τον εφοδιασμό
των συνεργείων με τα απαραίτητα εργαλεία και σκεύη, εισήγηση σχετικά με τη βελτίωση ή ενίσχυση
του απαραίτητου μηχανικού εξοπλισμού.
Απορρύπανση κοινοχρήστων χώρων από κάθε φύσης διαφημιστικά ή άλλα έντυπα που έχουν
τοποθετηθεί χωρίς άδεια, από τις εγγραφές διαφόρων συνθημάτων, παραστάσεων κλπ.
Εκτέλεση προγραμμάτων ανακύκλωσης απορριμμάτων.
Μέριμνα για την προμήθεια και τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης των απορριμμάτων, την
καθημερινή υγειονομική ταφή τους, τη λειτουργία και φύλαξη του Χώρου Υγειονομικής Ταφής
Απορριμμάτων.
Τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας του δημοτικού κοιμητηρίου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους
και τους ειδικότερους Κανονισμούς Λειτουργίας, διοίκησης και διαχείρισης του.
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Σχεδιασμός, εισήγηση και εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης και ανανέωσης κοινών και
οικογενειακών τάφων.
Τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των γεγονότων και πληροφοριακών στοιχείων και
σχετίζονται με τη λειτουργία του δημοτικού κοιμητηρίου.
Συνεργασία με το Οικονομικό Τμήμα για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που σχετίζονται
με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία του δημοτικού κοιμητηρίου και
την απόδοση των εισπραττομένων ποσών σύμφωνα με τις διαχειριστικές διαδικασίες του Δήμου.
Μέριμνα για την καθαριότητα, τη φύλαξη, τη διακόσμηση και την τήρηση των κανόνων λειτουργίας
στους χώρους του κοιμητηρίου.
Μέριμνα για τη συντήρηση - κατασκευή των τάφων και τη συντήρηση της τεχνικής υποδομής και του
πράσινου στους χώρους, τα κτίρια και γενικά στις εγκαταστάσεις του δημοτικού κοιμητηρίου.
Εκτέλεση εργασιών ταφής, εκταφής
(β) Αρμοδιότητες Γραφείου καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων και Συντήρησης Πρασίνου
Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα
για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου.
Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους
τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των
λειτουργιών της συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου ( τεχνικά μέσα , εργαλεία, λιπάσματα,
φάρμακα κλπ).
Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών συντήρησης των χώρων
πρασίνου ( φυτεύσεις, λίπανση, πότισμα, κλάδεμα κλπ).
Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για την εκτέλεση των
εργασιών συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.
Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της συντήρησης πρασίνου και
κηποτεχνίας.
Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που
χρησιμοποιούν τα συνεργεία του Τμήματος.
Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων πρασίνου
του Τμήματος.
Μελέτη και εκτέλεση εργασιών ανάπτυξης και συντήρησης χώρων πρασίνου, βελτίωσης και επέκτασης
συντήρησης, καθαριότητας, φυτοπροστασίας, των χώρων πρασίνου καθώς και των υπαίθριων χώρων
γενικότερα μέσα στα όρια του Δήμου (περιαστικό πράσινο, πάρκα, κήποι, άλση, παιδικές χαρές,
δενδροστοιχίες, παρτέρια κλπ).
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Κατάρτιση και εφαρμογή βραχυπρόθεσμων λεπτομερών προγραμμάτων φυτεύσεων, συντήρησης,
ποτίσματος, φυτοπροστασίας των χώρων πρασίνου του Δήμου.
Ανάλυση των προηγουμένων προγραμμάτων και καθορισμός αναγκών σε τεχνικό εξοπλισμό,
εργαλεία, ανθρώπινο δυναμικό κατά ειδικότητες, φυτά, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ανταλλακτικά κλπ.
Εκπόνηση μελετών που σχετίζονται με το αντικείμενο και μέριμνα για την ανάθεση αναλόγων
μελετών σε τρίτους και την τήρηση των σχετικών διαδικασιών ανάθεσης, παρακολούθησης, ελέγχου
και παραλαβής μελετών (κατάρτιση προδιαγραφών, αξιολόγηση εκδηλώσεων ενδιαφέροντος,
παρακολούθηση κλπ.).
Εισήγηση για την αναγκαιότητα ανάθεσης φυτοτεχνικών εργασιών σε τρίτους. Τήρηση των
διαδικασιών ανάθεσης τέτοιων εργασιών σε τρίτους. Επίβλεψη των εργασιών που εκτελούνται από
τρίτους.
Κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, φυτών,
λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων κλπ. Συμμετοχή στις επιτροπές αξιολόγησης προσφορών και στις
επιτροπές παραλαβής των προηγουμένων ειδών.
Συγκρότηση, οργάνωση, συντονισμός και γενικά διοίκηση των συνεργείων για την εκτέλεση των
κηποτεχνικών εργασιών.
(γ) Αρμοδιότητες γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων,
δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου.
Μεριμνά για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ρύπανσης
στην περιοχή του Δήμου.
Παρακολουθεί την εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές στην
γεωγραφική περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
Μεριμνά για τη δημιουργία και καλή λειτουργία μηχανισμών και συστημάτων για την αποκομιδή και
διαχείριση των αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για :
(α) την διαχείριση, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό που καταρτίζεται από την Περιφέρεια,
των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας,
ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής
μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης,
(β) την αποκατάσταση υφισταμένων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ), σε συνεργασία με τον τομέα
εγγειοβελτιωτικών έργων της τεχνικής υπηρεσίας.
(γ) Την κατασκευή και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού.
Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα με τις
δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέματα αυτά αφορούν ιδίως :(α)
Την ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.
(β) Τον καθορισμό των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και την παροχή γνώμης για τον
καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών.
(γ) Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών.
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(δ) Την παροχή γνώμης για τον καθορισμό βιομηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.)
και για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ’ άρθρο 5 ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254, Α΄), σε
συνεργασία με την υπηρεσία Πολεοδομίας.
(ε) Την παρακολούθηση προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής.
(στ) Τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων
από εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων από τους
ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, προς καθαρισμό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων που
βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά
τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υποχρέων, προβαίνει υποχρεωτικά στον αυτεπάγγελτο
καθαρισμό των χώρων αυτών και βεβαιώνει εις βάρος τους την ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου.
Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή συστημάτων εναλλακτικής
διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Δήμου (συστήματα και προγράμματα
ανακύκλωσης).
Μεριμνά για τη λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των
οικισμών.
(Αρμοδιότητες Πολιτικής προστασίας)
1) Το Τμήμα είναι αρμόδιο για τη διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού, το συντονισμό δράσεων για
την πρόσληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.
Ειδικότερα το Τμήμα :
(α) Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του Δήμου, στο
πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών
προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
(β)Υποστηρίζει το συντονισμό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη,
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του
Δήμου.
(γ)Μεριμνά για την διάθεση και συντονίζει την δράση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την
πρόσληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου
(δ)Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία των δασικών
περιοχών του Δήμου, συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και διατυπώνει
προτάσεις για την αποκατάσταση των δασών.

(δ) Αρμοδιότητες γραφείου διαχείρισης Κοιμητηρίων
Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και για τη
χορήγηση άδεις ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.
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Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών
στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων.
Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς
τη λειτουργία των κοιμητηρίων και συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την
απόδοση των εισπραττομένων ποσών.
Μεριμνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση των χώρων των κοιμητηρίων καθώς και για τη
συντήρηση / κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των
κοιμητηρίων.
(Αρμοδιότητες διαχείρισης δημοτικών σφαγείων)
Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και
του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
Μεριμνά για την εξασφάλιση των καταλλήλων συνθηκών υγιεινής στα δημοτικά σφαγεία, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.
Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών
στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών σφαγείων.
Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς
τη λειτουργία των σφαγείων και συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την
απόδοση των εισπραττομένων ποσών.
Μεριμνά για την καθαριότητα των χώρων των σφαγείων καθώς και για τη συντήρηση των κάθε
είδους υποδομών και τεχνικών εγκαταστάσεων των σφαγείων.
5.β. Τμήμα Διαχείρισης Οχημάτων που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
(α)
Γραφείο Συντήρησης Οχημάτων
(β)
Γραφείο Κίνησης Οχημάτων
(α) Αρμοδιότητες Γραφείου Συντήρησης Οχημάτων
(1) Διαχειρίζεται το στόλο των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα
μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα) μεριμνώντας για τη στελέχωσή τους, την ασφάλισή
τους και τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.
Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχημάτων και μεριμνά για την αποκατάσταση βλαβών και
αποτελεσμάτων ατυχημάτων.
Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και
κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχημάτων και κινητών
μηχανημάτων του Δήμου.
Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση
και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
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Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και
αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του Δήμου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς
δείκτες αποδοτικότητας.
Στο γραφείο αυτό υπάγονται όλοι οι οδηγοί αυτοκινήτων του Δήμου, καθώς και οι χειριστές των
μηχανημάτων. Φροντίζει για τη διάθεση οδηγών και αυτοκινήτων στις υπηρεσίες του Δήμου που το
ζητούν.
Έχει αρμοδιότητα για το προγραμματισμό, συντονισμό και υλοποίηση του ετήσιου ενιαίου
προγράμματος προμηθειών που αφορά το τεχνικό εξοπλισμό σε πάσης φύσεως τροχαίο υλικό και
μηχανήματα όλων των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και την παρακολούθηση, διεκπεραίωση όλων
των οικονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις καθημερινές ανάγκες των υπολοίπων
τμημάτων και γραφείων (μηχανήματα, εργαλεία, ανταλλακτικά, καύσιμα κλπ).
Με τα συνεργεία επισκευών, μεριμνά για επισκευή και συντήρηση όλου του τροχαίου υλικού του
Δήμου.
Φροντίζει ώστε ανά πάσα στιγμή το διατιθέμενο τροχαίο υλικό (αυτοκίνητα, μηχανήματα κλπ) στις
υπηρεσίες του Δήμου να είναι πάντοτε σε άριστη κατάσταση για την ομαλή του λειτουργία.
Επισημαίνει τυχόν βλάβες του τροχαίου υλικού, οι οποίες προέρχονται από κακή χρήση των
χειριστών (οδηγών κλπ) και τα αναφέρει για τυχόν καταλογισμούς.
Τηρεί καρτέλες για κάθε μηχάνημα ή αυτοκίνητο στις οποίες σημειώνει όλες τις επισκευές και τα
ανταλλακτικά που τοποθετούνται στο καθένα.
(β) Αρμοδιότητες Γραφείου Κίνησης Οχημάτων
Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχημάτων του Δήμου, την κατανάλωση καυσίμων και
την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.
Έχει την ευθύνη της ασφάλισης των οχημάτων.
Εκδίδει τα δελτία κίνησης και της διαταγές πορείας των οχημάτων
Τηρεί και ενημερώνει ανελλιπώς τα βιβλία, που ορίζονται από το Νόμο για την κίνηση των
οχημάτων.
Χορηγεί τις εντολές για την προμήθεια των καυσίμων και ελέγχει την κανονική παραλαβή τους.
Μεριμνά ώστε τα απαιτούμενα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου αυτοκίνητα, να βρίσκονται
έτοιμα για κίνηση τις οριζόμενες ώρες χρησιμοποίησής τους.
Διαχειρίζεται την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των μηχανημάτων, καθώς και για οποιαδήποτε
άλλη χρήση. Παραλαμβάνει από το γραφείο της Αποθήκης όλα τα λιπαντικά των οχημάτων που
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.
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Τροφοδοτεί με τις αντλίες του Δήμου όλα τα τροχοφόρα με βενζίνη ή πετρέλαιο και τηρεί
κατάσταση κατανάλωσης καυσίμων για κάθε όχημα (αυτοκίνητο ή μηχάνημα). Τηρεί για κάθε
αυτοκίνητο και μηχάνημα ξεχωριστό βιβλίο κίνησης και πορείας.
Τήρηση βιβλίων και καρτελών κατά κωδικό αριθμό όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού και των
υλικών των υπηρεσιών του Δήμου και καταχώρηση των στοιχείων στα μηχανογραφικά αρχεία.
Ρύθμιση της διάθεσης και κίνησης των πάσης φύσεως οχημάτων του Δήμου ανάλογα με τις
καθημερινές ανάγκες των υπηρεσιών του και τήρηση των σχετικών βιβλίων και δελτίων.
Εκτέλεση εργασιών που αφορούν στη συντήρηση - επισκευή ή βελτίωση των ηλεκτρομηχανολογικών
συσκευών ή Η/Μ εξοπλισμού των κτιρίων και γενικά εγκαταστάσεων του Δήμου, καθώς και στη
συντήρηση - επισκευή, τροφοδότηση με καύσιμα και λιπαντικά κάθε είδους κινητών μηχανημάτων
και οχημάτων (αυτοκίνητα, δίκυκλα) του Δήμου.
Επιμέλεια
για
την
εκποίηση
αχρήστων
υλικών
και
μηχανημάτων.
Εισήγηση και μέριμνα για την παραλαβή και αποθήκευση καυσίμων και λιπαντικών. Έλεγχος της
ποιότητάς τους με την αποστολή δείγματος στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Κατάρτιση τεχνικών
προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων,
υλικών, λιπαντικών κλπ. που χρησιμοποιεί ο Δήμος.
Συμμετοχή στις επιτροπές αξιολόγησης προσφορών και στις επιτροπές παραλαβής των
προηγουμένων
ειδών.
Σύνταξη μελετών προμήθειας ηλεκτρομηχανολογικού υλικού, οχημάτων και μηχανημάτων.
Εισήγηση για τη σκοπιμότητα ανάθεσης συγκεκριμένων μελετών τεχνικών έργων σε τρίτους εκτός
του Δήμου (προμελέτες, προκαταρκτικές μελέτες, οριστικές μελέτες, μελέτες εφαρμογής).
Κατάρτιση προδιαγραφών μελετών και τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης συγκεκριμένων μελετών σε
τρίτους (σύνταξη διακηρύξεων, τευχών προδιαγραφών, αξιολόγηση εκδηλώσεων ενδιαφέροντος,
εισήγηση σχετικών αποφάσεων, σύνταξη συμβάσεων κλπ.).
Παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών που ανατίθενται σε τρίτους, τήρηση των διαδικασιών
παρακολούθησης ελέγχου και παραλαβής των μελετών από ποιοτικής και συμβατικής άποψης.
Εισήγηση για τη σκοπιμότητα ανάθεσης της κατασκευής τεχνικών έργων σε τρίτους. Κατάρτιση
προδιαγραφών τεχνικών έργων και τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης έργων σε τρίτους
(δημοπρατήσεις, αξιολόγηση προσφορών, εισήγηση σχετικών αποφάσεων, σύνταξη
συμβάσεωνκλπ.).Εκπόνηση μελετών που σχετίζονται με μηχανολογικές - ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις.
5.γ. Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού & Διαχείρισης Ενέργειας που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω
γραφεία:
(ι)
Γραφείο Ηλεκτροφωτισμού και εγκαταστάσεων
(ιι)
Γραφείο Διαχείρισης Ενέργειας
(α) Αρμοδιότητες Γραφείου Ηλεκτροφωτισμού και εγκαταστάσεων
Το σύνολο των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (θέρμανσης, κλιματισμού, ανελκυστήρων,
τηλεπικοινωνιών, ραδιοδικτύου, πληροφοριακών συστημάτων, παρκομέτρων, αλεξικέραυνων,
σιντριβανιών, κ.λ.π.) την επέκταση, επισκευή, συντήρηση και βελτίωση τους καθώς και την ασφαλή
λειτουργία τους.

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

[151 - 185]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

2011-2014

Τη συντήρηση και επέκταση του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών.
Το φωτισμό για την ανάδειξη των Δημοτικών κτιρίων, μνημείων, ιστορικών και αρχαιολογικών
χώρων της περιοχής του Δήμου.
Του εορταστικού φωτισμού και την κάλυψη των αναγκών φωτισμού και μικροφωνικών εγκαταστάσεων
των εκδηλώσεων του Δήμου, την συντήρηση και λειτουργία των μηχανημάτων αυτών και των
αντίστοιχων μονίμων εγκαταστάσεων.
Τον έλεγχο και παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των εγκατεστημένων σειρήνων συναγερμού εις
τα διάφορα σημεία της πόλης σε συνεργασία με τις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές.
Το χειρισμό και τη μέριμνα για την αξιοποίηση των μηχανημάτων και οχημάτων που χρησιμοποιεί
το Τμήμα και την ευθύνη ενημέρωσης του αρμόδιου Γραφείου για τη συντήρηση ή προβλήματα που
τυχόν να παρουσιαστούν κατά τη χρήση τους.
Το Γραφείο έχει επίσης την ευθύνη για το δίκτυο Φωτεινής Σηματοδότησης για την επέκταση,
επισκευή, συντήρηση και βελτίωση του , το συντονισμό της φωτεινής σηματοδότησης και την
εφαρμογή προγραμμάτων για το Κέντρο Η/Υ Φωτεινής Σηματοδότησης.
Έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και τη συντήρηση των Ηχητικών Σημάτων Τυφλών στους
φωτεινούς σηματοδότες.
Διερευνά τη σκοπιμότητα εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης, κόμβων ή διαβάσεων πεζών,
όπως και τη σκοπιμότητα εκπόνησης ή ανάθεσης εκπόνησης μελετών εγκατάστασης και
προγραμμάτων λειτουργίας φωτεινής σηματοδότησης. Συντάσσει τις τεχνικές προδιαγραφές υλικού
και λογισμικού εξοπλισμού και συμπληρωματικού εξοπλισμού και μεριμνά για την προμήθεια των
απαραίτητων υλικών.
Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στοιχεία, προτείνει μέτρα ρυθμίσεων και κατασκευών με γνώμονα
την ασφαλή κυκλοφορία και τηρεί αρχείο μελετών φωτεινής σηματοδότησης και οδικών ατυχημάτων.
Εκτέλεση εργασιών που αφορούν στην επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου
ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων του Δήμου καθώς και
του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και χώρων της περιοχής του
Δήμου.
Εργασίες αντικατάστασης κατεστραμμένων ή φθαρμένων λαμπτήρων του δικτύου ηλεκτροφωτισμού
των οδών σε καθημερινή προγραμματισμένη βάση.
Εργασίες εγκατάστασης και απεγκατάστασης του εορταστικού φωτισμού, εισηγήσεις για την
αντικατάσταση ή ενίσχυσή του σε συνεργασία με το Γραφείο ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
Σύνταξη προγράμματος καθορισμού αναγκαίων έργων, συντηρήσεων, επεμβάσεων, προτεραιοτήτων
κλπ. και προγραμματισμός αναγκών σε τεχνικό εξοπλισμό, εργαλεία, ανθρώπινο δυναμικό κατά
ειδικότητες, ποσότητες υλικών κατ' είδος κλπ.
Επίβλεψη από διοικητική και τεχνική άποψη των εργασιών που εκτελούν τα συνεργεία .
Συγκρότηση οργάνωση και διοίκηση συνεργείων αμέσου επεμβάσεως σε περιπτώσεις επειγόντων
εργασιών εκτός προγράμματος (όπως οι άμεσες επισκευές εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων ή
σχολείων).
Φροντίδα για τη στελέχωση και την εκπαίδευση του προσωπικού του κάθε συνεργείου.
Εισήγηση για την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης συνεργείων τρίτων με την ανάθεση των σχετικών
εργασιών. Επίβλεψη εργασιών που εκτελούνται από συνεργεία τρίτων από τεχνική και χρονική
άποψη.
Συνεργασία με τα Γραφεία Προμηθειών και Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για την έγκαιρη
προμήθεια
των
υλικών
των
εργασιών
που
εκτελεί
το
κάθε
συνεργείο.
Χειρισμός και φροντίδα για τη συντήρηση και αξιοποίηση των μηχανημάτων, τεχνικών μέσων και
εργαλείων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία. Ενημέρωση του γραφείου ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη χρήση τους.
Μεριμνά για την επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των
οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων του Δήμου, καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των
δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής σε συνεργασία με την Τεχνική
Υπηρεσία.
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Μεριμνά για την επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης για τη
ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήμου.
Μεριμνά για την συντήρηση, επισκευή ή βελτίωση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των
κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεων των Δήμου.
Είναι Υπεύθυνο για την μικροφωνική κάλυψη των υπαίθριων εκδηλώσεων του Δήμου και για τη
συντήρηση και λειτουργία των μηχανημάτων αυτών μαζί και με αυτά που είναι μόνιμα εγκατεστημένα
σε Δημοτικά Κτίρια.
Με το κατάλληλο προσωπικό φροντίζει για την επισκευή όλων των μηχανών και μηχανημάτων των
γραφείων του Δήμου (φωτοτυπικά μηχανήματα, πολυγράφους, γραφομηχανές, ωρολόγια παρουσίας
προσωπικού κλπ)

(β) Αρμοδιότητες γραφείου διαχείρισης ενέργειας
Το Γραφείο έχει επίσης ως αντικείμενο την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και
ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου (κτίρια, αυτοκίνητα κλπ) και την προώθηση των ήπιων μορφών
ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό:
(α) Μεριμνά για τη μελέτη και σταδιακή εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα
με τους σχεδιασμούς της Πολιτείας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συστηματική και συνεχής βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης.
(β) Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής
απόδοσης για τις προμήθειες του Δήμου, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις της Πολιτείας.
(γ) Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του
Δήμου, καθώς και των δικτύων ηλεκτροφωτισμού των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων που
θεσπίζονται από την Πολιτεία.
(δ) Μεριμνά για την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας και την χρησιμοποίηση, κατά το
δυνατόν, καθαρών οχημάτων από το Δήμο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2 : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στις έδρες των δημοτικών
κοινοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν τις
παρακάτω υπηρεσίες ανά ενότητα

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

Β. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον Αντιδήμαρχο που εποπτεύει τις
υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας και προς τα τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση
και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).
Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τα πολιτικά όργανα της δημοτικής ενότητας.
Παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των
εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση
ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών κλπ).
Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των εργαζομένων στις
υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας που επηρεάζουν τις αμοιβές τους και ενημερώνει έγκαιρα τις
αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η
απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.
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Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της δημοτικής ενότητας.
Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση
διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές υπηρεσίες.
Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις κεντρικές υπηρεσίες,
ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην
αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους δημοτική υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους
πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες.
Τηρεί, σε τοπικό επίπεδο, τις υποχρεώσεις για το Δήμο που προκύπτουν από την ισχύουσα
νομοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και μετανάστευσης.
Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των
διοικητικών διαδικασιών του Δήμου.
Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία των υποδομών του Δήμου (π.χ.
ηλεκτροφωτισμός) και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου.
Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και άλλων υποδομών (π.χ.
ύδρευση, αποχέτευση κλπ) καθώς και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της δημοτικής
ενότητας σε συνεργασία με τις κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου.
Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους
δημοτικής ενότητας σε συνεργασία με τις κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου.

εγκαταστάσεων της

Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των
εργασιών καθαριότητας στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας και συνεργάζεται με το Τμήμα
Καθαριότητας για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων που διαθέτει ο Δήμος.
Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκομιδής των αστικών
απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα
εργοστάσια επεξεργασίας τους.
Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισμού των οδών και των
λοιπών κοινοχρήστων χώρων και της συγκέντρωσης των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
Ενημερώνει το Αυτοτελές Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος & Πρασίνου
για κάθε ζήτημα που αφορά τη διαχείριση των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων της
καθαριότητας. Ασκεί τις αρμοδιότητες του τομέα φυτικής παραγωγής σε σχέση με τις ανάγκες της
Δημοτικής Ενότητας σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης.
Ασκεί τις αρμοδιότητες του τομέα ζωικής παραγωγής και αλιείας σε σχέση με τις ανάγκες της
Δημοτικής Ενότητας σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης.
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Ασκεί τις αρμοδιότητες του τομέα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων σε
σχέση με τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες του Τμήματος
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
Ασκεί τις αρμοδιότητες του τομέα Απασχόλησης και Τουρισμού σε σχέση με τις ανάγκες της
Δημοτικής Ενότητας σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης
Γ. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
1) Διενεργεί πληρωμές προς δικαιούχους, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες των Οικονομικών
Υπηρεσιών, με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει
ο νόμος.
2) Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και ενημερώνει
σχετικά τις Οικονομικές Υπηρεσίες.
3) Διενεργεί εισπράξεις οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό σύστημα του Δήμου
με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές, σύμφωνα με ειδικότερες οδηγίες των Οικονομικών Υπηρεσιών.
4) Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηματικών
διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω επιταγών. Τηρεί το αναγκαίο φυσικό
ταμείο στα γραφεία της δημοτικής ενότητας.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ
ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΕΩΝ
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική
Ενότητα Πιερέων είναι οι εξής:
Α. Γραφείο ΚΕΠ.
1) Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση
διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
2) Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του
Δημοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης
απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά και τα
παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική
εξουσιοδότηση των πολιτών.
3) Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την
διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
4) Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες
και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε με αποστολή, είτε μέσω του ΚΕΠ.
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5) Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό των ΚΕΠ
(επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ).
6) Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση του ΚΕΠ.
7) Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή του προγράμματος e-kep για την εξυπηρέτηση των
πολιτών σε απομακρυσμένους οικισμούς του Δήμου.
8) Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις
αρμοδιότητες του Δήμου. Προωθεί τα αιτήματα αυτά στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωσή τους
υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών
προθεσμιών. Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα Κ.Ε.Π.
της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
9) Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των
διοικητικών διαδικασιών.
Β. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον Αντιδήμαρχο που εποπτεύει τις
υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας και προς τα τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση
και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).
Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τα πολιτικά όργανα της δημοτικής ενότητας.
Παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των
εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση
ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών κλπ).
Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των εργαζομένων στις
υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας που επηρεάζουν τις αμοιβές τους και ενημερώνει έγκαιρα τις
αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η
απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.
Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της δημοτικής ενότητας.
Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση
διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές υπηρεσίες.
Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις κεντρικές υπηρεσίες,
ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην
αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους δημοτική υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους
πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες.
Τηρεί, σε τοπικό επίπεδο, τις υποχρεώσεις για το Δήμο που προκύπτουν από την ισχύουσα
νομοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και μετανάστευσης.
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Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των
διοικητικών διαδικασιών του Δήμου.
Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία των υποδομών του Δήμου (π.χ.
ηλεκτροφωτισμός) και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου.
Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και άλλων υποδομών (π.χ.
ύδρευση, αποχέτευση κλπ) καθώς και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της δημοτικής
ενότητας σε συνεργασία με τις κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου.
Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους
δημοτικής ενότητας σε συνεργασία με τις κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου.

εγκαταστάσεων της

Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των
εργασιών καθαριότητας στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας και συνεργάζεται με το Τμήμα
Καθαριότητας για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων που διαθέτει ο Δήμος.
Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκομιδής των αστικών
απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα
εργοστάσια επεξεργασίας τους.
Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισμού των οδών και των
λοιπών κοινοχρήστων χώρων και της συγκέντρωσης των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
Ενημερώνει το Αυτοτελές Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος & Πρασίνου
για κάθε ζήτημα που αφορά τη διαχείριση των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων της
καθαριότητας. Ασκεί τις αρμοδιότητες του τομέα φυτικής παραγωγής σε σχέση με τις ανάγκες της
Δημοτικής Ενότητας σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης.
Ασκεί τις αρμοδιότητες του τομέα ζωικής παραγωγής και αλιείας σε σχέση με τις ανάγκες της
Δημοτικής Ενότητας σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης.
Ασκεί τις αρμοδιότητες του τομέα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων σε
σχέση με τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες του Τμήματος
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
Ασκεί τις αρμοδιότητες του τομέα Απασχόλησης και Τουρισμού σε σχέση με τις ανάγκες της
Δημοτικής Ενότητας σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης
Γ. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
1) Διενεργεί πληρωμές προς δικαιούχους, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες των Οικονομικών
Υπηρεσιών, με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει
ο νόμος.
2) Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και ενημερώνει
σχετικά τις Οικονομικές Υπηρεσίες.

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

[158 - 185]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

2011-2014

3) Διενεργεί εισπράξεις οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό σύστημα του Δήμου
με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές, σύμφωνα με ειδικότερες οδηγίες των Οικονομικών Υπηρεσιών.
4) Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηματικών
διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω επιταγών. Τηρεί το αναγκαίο φυσικό
ταμείο στα γραφεία της δημοτικής ενότητας.

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

Β. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον Αντιδήμαρχο που εποπτεύει τις
υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας και προς τα τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση
και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).
Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τα πολιτικά όργανα της δημοτικής ενότητας.
Παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των
εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση
ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών κλπ).
Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των εργαζομένων στις
υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας που επηρεάζουν τις αμοιβές τους και ενημερώνει έγκαιρα τις
αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η
απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.
Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της δημοτικής ενότητας.
Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση
διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές υπηρεσίες.
Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις κεντρικές υπηρεσίες,
ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην
αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους δημοτική υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους
πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες.
Τηρεί, σε τοπικό επίπεδο, τις υποχρεώσεις για το Δήμο που προκύπτουν από την ισχύουσα
νομοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και μετανάστευσης.
Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των
διοικητικών διαδικασιών του Δήμου.
Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία των υποδομών του Δήμου (π.χ.
ηλεκτροφωτισμός) και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου.
Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και άλλων υποδομών (π.χ.
ύδρευση, αποχέτευση κλπ) καθώς και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της δημοτικής
ενότητας σε συνεργασία με τις κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου.
Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους
δημοτικής ενότητας σε συνεργασία με τις κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου.
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Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των
εργασιών καθαριότητας στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας και συνεργάζεται με το Τμήμα
Καθαριότητας για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων που διαθέτει ο Δήμος.
Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκομιδής των αστικών
απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα
εργοστάσια επεξεργασίας τους.
Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισμού των οδών και των
λοιπών κοινοχρήστων χώρων και της συγκέντρωσης των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
Ενημερώνει το Αυτοτελές Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος & Πρασίνου
για κάθε ζήτημα που αφορά τη διαχείριση των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων της
καθαριότητας. Ασκεί τις αρμοδιότητες του τομέα φυτικής παραγωγής σε σχέση με τις ανάγκες της
Δημοτικής Ενότητας σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης.
Ασκεί τις αρμοδιότητες του τομέα ζωικής παραγωγής και αλιείας σε σχέση με τις ανάγκες της
Δημοτικής Ενότητας σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης.
Ασκεί τις αρμοδιότητες του τομέα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων σε
σχέση με τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες του Τμήματος
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
Ασκεί τις αρμοδιότητες του τομέα Απασχόλησης και Τουρισμού σε σχέση με τις ανάγκες της
Δημοτικής Ενότητας σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης
Γ. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
1) Διενεργεί πληρωμές προς δικαιούχους, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες των Οικονομικών
Υπηρεσιών, με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει
ο νόμος.
2) Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και ενημερώνει
σχετικά τις Οικονομικές Υπηρεσίες.
3) Διενεργεί εισπράξεις οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό σύστημα του Δήμου
με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές, σύμφωνα με ειδικότερες οδηγίες των Οικονομικών Υπηρεσιών.
4) Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηματικών
διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω επιταγών. Τηρεί το αναγκαίο φυσικό
ταμείο στα γραφεία της δημοτικής ενότητας.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ
ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
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Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική
Ενότητα Παγγαίου είναι οι εξής:
Α. Γραφείο ΚΕΠ.
1) Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση
διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
2) Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του
Δημοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης
απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά και τα
παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική
εξουσιοδότηση των πολιτών.
3) Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την
διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
4) Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες
και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε με αποστολή, είτε μέσω του ΚΕΠ.
5) Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό των ΚΕΠ
(επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ).
6) Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση του ΚΕΠ.
7) Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή του προγράμματος e-kep για την εξυπηρέτηση των
πολιτών σε απομακρυσμένους οικισμούς του Δήμου.
8) Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις
αρμοδιότητες του Δήμου. Προωθεί τα αιτήματα αυτά στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωσή τους
υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών
προθεσμιών. Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα Κ.Ε.Π.
της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
9) Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των
διοικητικών διαδικασιών.
Β. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον Αντιδήμαρχο που εποπτεύει τις
υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας και προς τα τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση
και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).
Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τα πολιτικά όργανα της δημοτικής ενότητας.
Παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των
εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση
ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών κλπ).
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Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των εργαζομένων στις
υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας που επηρεάζουν τις αμοιβές τους και ενημερώνει έγκαιρα τις
αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η
απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.
Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της δημοτικής ενότητας.
Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση
διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές υπηρεσίες.
Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις κεντρικές υπηρεσίες,
ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην
αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους δημοτική υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους
πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες.
Τηρεί, σε τοπικό επίπεδο, τις υποχρεώσεις για το Δήμο που προκύπτουν από την ισχύουσα
νομοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και μετανάστευσης.
Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των
διοικητικών διαδικασιών του Δήμου.
Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία των υποδομών του Δήμου (π.χ.
ηλεκτροφωτισμός) και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου.
Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και άλλων υποδομών (π.χ.
ύδρευση, αποχέτευση κλπ) καθώς και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της δημοτικής
ενότητας σε συνεργασία με τις κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου.
Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους
δημοτικής ενότητας σε συνεργασία με τις κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου.

εγκαταστάσεων της

Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των
εργασιών καθαριότητας στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας και συνεργάζεται με το Τμήμα
Καθαριότητας για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων που διαθέτει ο Δήμος.
Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκομιδής των αστικών
απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα
εργοστάσια επεξεργασίας τους.
Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισμού των οδών και των
λοιπών κοινοχρήστων χώρων και της συγκέντρωσης των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
Ενημερώνει το Αυτοτελές Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος & Πρασίνου
για κάθε ζήτημα που αφορά τη διαχείριση των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων της
καθαριότητας. Ασκεί τις αρμοδιότητες του τομέα φυτικής παραγωγής σε σχέση με τις ανάγκες της
Δημοτικής Ενότητας σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης.
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Ασκεί τις αρμοδιότητες του τομέα ζωικής παραγωγής και αλιείας σε σχέση με τις ανάγκες της
Δημοτικής Ενότητας σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης.
Ασκεί τις αρμοδιότητες του τομέα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων σε
σχέση με τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες του Τμήματος
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
Ασκεί τις αρμοδιότητες του τομέα Απασχόλησης και Τουρισμού σε σχέση με τις ανάγκες της
Δημοτικής Ενότητας σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης
Γ. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
1) Διενεργεί πληρωμές προς δικαιούχους, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες των Οικονομικών
Υπηρεσιών, με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει
ο νόμος.
2) Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και ενημερώνει
σχετικά τις Οικονομικές Υπηρεσίες.
3) Διενεργεί εισπράξεις οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό σύστημα του Δήμου
με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές, σύμφωνα με ειδικότερες οδηγίες των Οικονομικών Υπηρεσιών.
4) Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηματικών
διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω επιταγών. Τηρεί το αναγκαίο φυσικό
ταμείο στα γραφεία της δημοτικής ενότητας.
ΜΕΡΟΣ 3
ΔΙΟΙΚΗΣΗ –ΕΠΟΠΤΕΙΑ –ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Διοίκηση – Εποπτεία – Συντονισμός
1. Ο Δήμος διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Εκτελεστική
Επιτροπή και το Δήμαρχο. Οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ορίζονται από τις κείμενες
διατάξεις.
2. Όργανα διοίκησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου είναι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το Συμβούλιο και ο
Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ή το Συμβούλιο και ο Πρόεδρος του
συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας (ή ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας) αντίστοιχα. Οι
αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.
3. Το Δήμαρχο επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι που ορίζει ο Δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει
την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ΄ ύλην (π.χ άσκηση εποπτείας συγκεκριμένων δημοτικών υπηρεσιών )
και κατά τόπο (π.χ. εποπτεία αποκεντρωμένων υπηρεσιών).
4. Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες εποπτεύονται συνολικά από τον αντίστοιχο Αντιδήμαρχο που
ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κάθε αποκεντρωμένη υπηρεσία υπάγεται διοικητικά και
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ακολουθεί κατά την άσκηση των θεματικών αρμοδιοτήτων της, τις οδηγίες και κατευθύνσεις της
αντίστοιχης υπερκείμενης θεματικής διοικητικής ενότητας (π.χ. το αποκεντρωμένο Γραφείο
Διοικητικών Θεμάτων διοικείται και ακολουθεί τις οδηγίες και τα πρότυπα που ορίζει η κεντρική
Διεύθυνση Διοικητικών / Οικονομικών Υπηρεσιών).
5. Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου συνεργάζονται με το Γραφείο Προγραμματισμού Ανάπτυξης και
Οργάνωσης, και Διαφάνειας & ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας) κατά το
σχεδιασμό και την παρακολούθηση εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των ετησίων
προγραμμάτων και γενικά των προγραμμάτων δράσης του Δήμου.
6. Όλες οι κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου συνεργάζονται με τα αποκεντρωμένα Γραφεία
Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη προκειμένου αυτά (α) να ενημερώνουν και να
πληροφορούν τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών
υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές υπηρεσίες, (β) να παραλαμβάνουν αιτήσεις πολιτών
για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις κεντρικές υπηρεσίες και να διαβιβάζουν πλήρεις τους
φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους δημοτική υπηρεσία
και (γ) να παραλαμβάνουν από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν
ζητηθεί από τους πολίτες και να μεριμνούν για την παράδοσή τους στους πολίτες.
7. Με σκοπό την διοικητική εξυπηρέτηση των δημοτών των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων,
ανατίθεται σε δημοτικούς υπαλλήλους η περιοδική απασχόληση τους στις εν λόγω Κοινότητες. Η
ανάθεση γίνεται με απόφαση του Δημάρχου που λαμβάνεται εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους .
Η απόφαση καθορίζει:
- Τους συγκεκριμένους υπαλλήλους και τις Κοινότητες στις οποίες θα απασχολούνται.
- Τη συχνότητα απασχόλησής τους σε κάθε Κοινότητα
- Το ωράριο απασχόλησης τους.
- Τα καθήκοντά τους.
- Τυχόν άλλα σχετικά ζητήματα.
8. Ο Δήμαρχος δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα
οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά
αντικείμενα) των υπηρεσιών του Δήμου. Παράλληλα, και για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας
και απόδοσης του έργου του Δήμου, είναι δυνατός ο ορισμός, με απόφαση του Δημάρχου :
(α) Μόνιμων ή κατά περίπτωση διατμηματικών επιτροπών ή ομάδων εργασίας για την
επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν περισσότερες διοικητικές ενότητες του Δήμου.
(β) Ομάδων διοίκησης έργου ή προγράμματος.
(γ) Συντονιστών (project managers) για την εκτέλεση έργων ή προγραμμάτων με αξιοποίηση
προσωπικού και από διάφορες διοικητικές ενότητες.
(δ) Υπαλλήλων – συνδέσμων μεταξύ διοικητικών ενοτήτων με ισχυρή αλληλεξάρτηση.

Αρμοδιότητες Προϊσταμένων
Ο Προϊστάμενος μιας διοικητικής ενότητας (Διεύθυνσης, Τμήματος, Αυτοτελούς Τμήματος ή
Αυτοτελούς Γραφείου) ευθύνεται έναντι του αμέσως υπερκείμενου διοικητικού επιπέδου για την
αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της ενότητας, προγραμματίζοντας,
οργανώνοντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας τις επί μέρους δραστηριότητες, έτσι ώστε να
εκπληρώνονται οι περιοδικοί στόχοι του Δήμου με βάση τα αντίστοιχα προγράμματα δράσης.
Ειδικότερα ο προϊστάμενος της διοικητικής ενότητας:
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Διατυπώνει σε συνεργασία με το ιεραρχικά ανώτερο διοικητικό επίπεδο και το Γραφείο
Προγραμματισμού, τους στόχους και τα προγράμματα δράσης της διοικητικής ενότητας καθώς και
τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, σε συνεργασία με τις Οικονομικές Υπηρεσίες.
Φροντίζει για την υλοποίηση των κατά περίπτωση αποφάσεων των ιεραρχικά ανωτέρων διοικητικών
επιπέδων.
Υπογράφει τα σχετικά έγγραφα για τις αποφάσεις που αποκεντρώνονται στον υπηρεσιακό μηχανισμό
μετά από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
Μεριμνά για την στελέχωση, την οργάνωση, τον συντονισμό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της
διοικητικής ενότητας με τρόπο ώστε να υλοποιούνται αποτελεσματικά τα προγράμματα δράσης και
οι κατά περίπτωση αποφάσεις ή εντολές.
Μεριμνά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δράσης της διοικητικής ενότητας, τη
βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και των τεχνικών μέσων, την καλύτερη
εξυπηρέτηση του δημότη και την καλύτερη ανταπόκριση της ενότητας στις τοπικές ανάγκες.
Εποπτεύει, αξιολογεί και κατευθύνει το προσωπικό της διοικητικής ενότητας, μεριμνώντας για την
ανάπτυξη και επιμόρφωσή του, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη διατήρηση αρμονικών
εργασιακών σχέσεων.
Ετοιμάζει τους περιοδικούς απολογισμούς των προγραμμάτων δράσεις της διοικητικής ενότητας και
τους αντίστοιχους οικονομικούς απολογισμούς σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες.
Παραλαμβάνει την αλληλογραφία που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της διοικητικής μονάδας του,
την χαρακτηρίζει και την διανέμει στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες ή υπαλλήλους παρέχοντας τις
αναγκαίες οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
Εισηγείται για θέματα αρμοδιότητας της διοικητικής ενότητας προς τον προϊστάμενο του ανώτερου
ιεραρχικά επιπέδου και τα αρμόδια πολιτικά όργανα και παρίσταται, εφόσον απαιτηθεί, στις
συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και επιτροπών.
Έχει το δικαίωμα τροποποίησης ή απόρριψης των υπηρεσιακών εισηγήσεων των κατώτερων
ιεραρχικά επιπέδων με ενυπόγραφη πάντοτε σημείωση του στα σχετικά έγγραφα και παράλληλη
υποχρέωση έγκαιρης και αιτιολογημένης ενημέρωσης του ανώτερου ιεραρχικά επιπέδου.
Έχει την ευθύνη ελέγχου και θεώρησης όλων των εγγράφων των υπαλλήλων της διοικητικής ενότητας
που εποπτεύει.
Δέχεται τους πολίτες και παρέχει τις αναγκαίες διευκρινήσεις σε περιπτώσεις παραπόνων και
διαφορών σχετικών με τις υπηρεσίες που εποπτεύει. Εισηγείται συστήματα ενημέρωσης των δημοτών
σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους έναντι του Δήμου.
Συνεργάζεται με προϊσταμένους άλλων διοικητικών ενοτήτων του Δήμου ή των νομικών προσώπων
του για τον συντονισμό και την ολοκλήρωση των λειτουργιών του Δήμου.
Συνεργάζεται με φορείς εκτός Δήμου που σχετίζονται με τις λειτουργίες της διοικητικής ενότητας.
Είναι υπεύθυνος για την νομιμότητα των ενεργειών της διοικητικής μονάδας του.
Παρακολουθεί τη νομοθεσία, τις εξελίξεις της επιστήμης και τεχνολογίας και τις εξελίξεις στον
τοπικό, ελληνικό και διεθνές περιβάλλον, που έχουν σχέση με τις λειτουργίες της διοικητικής
ενότητας. Ενημερώνει το προσωπικό και μεριμνά για την τήρηση των νομικών διατάξεων, την
εφαρμογή καινοτομιών και την προσαρμογή της λειτουργίας της διοικητικής ενότητας στις εξελίξεις
του εξωτερικού περιβάλλοντος.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων και των προϊσταμένων τους θεωρούνται ως η
γενική περιγραφή του ρόλου τους και αποτελούν το βασικό πλαίσιο λειτουργίας τους.
Λεπτομερέστερες περιγραφές αρμοδιοτήτων μπορούν να γίνουν με τη σύνταξη
κανονισμών λειτουργίας των οργανικών μονάδων.
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Ο λεπτομερής τρόπος λειτουργίας της κάθε μονάδας, η διάρθρωση των Τμημάτων σε Γραφεία, οι
θέσεις εργασίας της κάθε οργανικής μονάδας, οι περιγραφές καθηκόντων, καθώς και οι διαδικασίες
διοίκησης και λειτουργίας της μονάδας, ορίζονται με αποφάσεις του Δημάρχου ή καθορίζονται με
ειδικούς κανονισμούς λειτουργίας που συντάσσονται με απόφαση του Δημάρχου μετά από εισήγηση
των αρμόδιων προϊσταμένων.
ΜΕΡΟΣ 4
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ειδικές Θέσεις
Ορίζονται οι ακόλουθες θέσεις ειδικού προσωπικού:
Μια (1) θέση γενικού γραμματέα
Μια (1) θέση ιδιαίτερου γραμματέα δημάρχου
Έξι (6) θέσεις ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών ή επιστημονικών συνεργατών
Δύο (2) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή όπως διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 165-166
του Ν.3584/2007.
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού του Δήμου διακρίνονται στις εξής κατηγορίες
Α. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
Β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
Γ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
Ε. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
Τα προσόντα διορισμού περιγράφονται στο Π.Δ. 37α/1987, στο Π.Δ.50/2001 και στο Π.Δ. 22/90
όπως ισχύουν εκάστοτε.
Στην κατηγορία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής
αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:
ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕ
Διοικητικών (Επικοινωνίας & ΜΜΕ)
ΠΕ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΠΕ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (Οικονομολόγων)
ΠΕ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (Κοινωνιολόγων)
ΠΕ 1
Διοικητικών Οικονομικών (Διοικητικών)
ΠΕ 1
Οικονομικού Λογιστικού
ΠΕ
Οικονομικής και Περιφερειακής
Ανάπτυξης
ΠΕ 3
Πολιτικών Μηχανικών
ΠΕ
Συγκοινωνιολόγων
ΠΕ 4
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
ΠΕ 5
Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών
ΠΕ
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστή
(Η/Υ)
ΠΕ 6
Τοπογράφων Μηχανικών
ΠΕ 7
Χημικών Μηχανικών
ΠΕ
Μηχανικών Περιβάλλοντος
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

κλάδοι και προβλέπονται
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1
4
4
2
1
5
1
9
1
4
5
1
3
1
1
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ΠΕ 14
ΠΕ
ΠΕ 11
ΠΕ 12
ΠΕ 13
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ 15
ΠΕ
ΠΕ 9
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ 10
ΠΕ 10
ΠΕ 11
ΠΕ 2

2011-2014

Δασολόγων
Ιστορίας – Αρχαιολογίας
Πληροφορικής
Χημικών
Βιολόγων
Κτηνιάτρων
Ιχθυολόγων
Ιατρών
Ψυχολόγων
Γεωτεχνικών - Γεωπόνων (ζωικής ή φυτικής παραγωγής,
εγγείων βελτιώσεων)
Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Θεατρικών Σπουδών, Μουσικών Σπουδών και Καλών
Τεχνών
Δημοτική Αστυνομίας
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διοικητικού Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
(Κ.Ε.Π.)
Δικηγόρων
Μαθηματικών
Καθηγητών
Εποπτών Δημοσίας Υγείας
Κοινωνικών Λειτουργών

1
1
2
1
1
1
1
1
1
3

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Π.Ε.

78

1
1
2
1
11
2
1
1
1
1

Στην κατηγορία τεχνολογικής εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι
παρακάτω θέσεις:
ΚΛΑΔΟΣ
ΤΕ
ΤΕ 1
ΤΕ 2
ΤΕ 3
ΤΕ 4
ΤΕ 5
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ 11
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ 13
ΤΕ 13
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ 17
ΤΕ 17

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
Βιβλιοθηκονόμων
Κοινωνικών Λειτουργών
Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών (Έργων ΥποδομήςΔομικών Έργων)
Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Τεχνολόγων Τοπογράφων
Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
Επισκεπτών & Επισκεπτριών Υγείας
Εποπτών Δημοσίας Υγείας
Κοινωνικής Εργασίας
Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας
Τεχνολόγων Τροφίμων
Τεχνολόγων Γεωπονίας (ζωικής ή φυτικής παραγωγής)
Κτηνιάτρων
Ιχθυολόγων
Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυτικού Περιβάλλοντος
Διοικητικού – Λογιστικού
Οικονομικού – Λογιστικού

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1
1
2
4
3
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
9
2
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ΤΕ
ΤΕ 22
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ

2011-2014

Πληροφορικής
Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δημοτικής Αστυνομίας
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
Διοικητικών
Νοσηλευτών-Νοσηλευτριών
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

1
2
2
2
2
2
1

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Τ.Ε.

48

Στην κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα
οι παρακάτω θέσεις:
ΚΛΑΔΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΕ
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ)
5
ΔΕ
Διοικητικού Λογιστικού
3
ΔΕ
Εποπτών Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων
2
ΔΕ 2
Εποπτών Καθαριότητας
3
ΔΕ
Τηλεφωνητών
1
ΔΕ 5
Εργοδηγών Δομικών Έργων
4
ΔΕ 6
Σχεδιαστών
1
ΔΕ 7
Βοηθών Νοσηλευτών – Νοσοκόμων
1
ΔΕ 14
Ελεγκτής Εσόδων-Εξόδων ΟΤΑ
2
ΔΕ
Δημοτικής Αστυνομίας
8
ΔΕ 24
Ηλεκτρολόγων
6
ΔΕ 26
Μηχανοτεχνιτών (Αυτοκινήτων)
3
ΔΕ 27
Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων
2
ΔΕ 28
Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
7
ΔΕ 28
Χειριστής Ισοπεδωτή Γαιών
2
ΔΕ 29
Οδηγών Αυτοκινήτων
18
ΔΕ 30
Τεχνιτών (Υδραυλικών)
8
ΔΕ 30
Τεχνιτών Δομικών Έργων (Οικοδόμος)
2
ΔΕ 30
Τεχνιτών Δομικών Έργων (Ξυλουργός)
2
ΔΕ 30
Τεχνιτών
Μεταλλικών
Κατασκευών 2
(Ηλεκτροσυγκολλητής)
ΔΕ 35
Κηπουρών
–
Δενδροκόμων
–
Ανθοκόμων 1
Δενδροκηπουρών
ΔΕ
Προσωπικού Η/Υ
3
ΔΕ 1
Διοικητικών
24
ΔΕ 1
Διοικητικών Γραμματέων
4
ΔΕ
Φύλακας Λιμανιών
2
ΔΕ 30
Συντηρητή Κτιριακών Εγκαταστάσεων
1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε.

117

Στην κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα
οι παρακάτω θέσεις:
ΚΛΑΔΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
YE 1
Κλητήρων-Θυρωρών-Γενικών Καθηκόντων
2
ΥΕ
Επιστατών Καθαριότητας
1
ΥΕ
Φύλακας
1
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ΥΕ
ΥΕ 14
ΥΕ 15
ΥΕ 16
ΥΕ
ΥΕ 16
ΥΕ 16
ΥΕ 16
ΥΕ 16
ΥΕ 16
ΥΕ 16
ΥΕ 16

2011-2014

Φύλακας (Λιμανιών)
Βοηθητικού Προσωπικού (π.χ.Βοηθοί Μαγείρων)
Οικογενειακών Βοηθών
Εργατών Καθαριότητας
Εργατών Τεχνικών Υπηρεσιών (π.χ. Οδοποιίας)
Εργατών Γενικών Καθηκόντων
Εργατών Πρασίνου-Κήπων
Εργατών Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων
Εργατών Ύδρευσης Αποχέτευσης
Εργατών Ύδρευσης Άρδευσης
Εργατών Υδρονομέων
Εργατών Δημοτικών Νεκροταφείων

1
1
1
28
1
2
4
3
8
4
3
2

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Υ.Ε.

62

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΛΑΔΟΣ
ΤΕ0 Εργοδηγών
ΤΕ 17 Διοικητικού Λογιστικού
ΔΕ 14 Ελεγκτών Εσόδων Εξόδων
ΔΕ 15 Εισπρακτόρων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1
1
2
2

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ
6
Οι θέσεις αυτές κενούμενες με οποιαδήποτε τρόπο καταργούνται. Το προσωπικό έχει τα ίδια
δικαιώματα και υποχρεώσεις με το προσωπικό που είναι ενταγμένο σε οργανικές θέσεις.
ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
1. Προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις που καλύπτονται από προσωπικό µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι∆ΑΧ) και οι οποίες είναι οργανικές:
ΚΛΑΔΟΣ
ΔΕ2 Εποπτών Καθαριότητας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
2

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Ι.Δ.Α.Χ.

2

2. Προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις που καλύπτονται από προσωπικό µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι∆ΑΧ) και οι οποίες είναι προσωποπαγείς. Οι θέσεις αυτές
καταργούνται όταν κενωθούν µε οποιονδήποτε τρόπο.
ΚΛΑΔΟΣ
ΤΕ Νοσηλεύτρια
ΔΕ Οικογενειακών Βοηθών
ΔΕ 1 Διοικητικών
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1
1
1
ΘΕΣΕΩΝ 3
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2011-2014

Ι.Δ.Α.Χ.

ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Συνιστώνται εκατόν είκοσι (120) θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση εποχιακών, περιοδικών, πρόσκαιρων
αναγκών (άρθρο 205 του Ν.3584/07) καθώς και για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα
(Ν.3190/1991, Ν.2503/1997, άρθρο 18, παρ. 12).
Η πλήρωση των θέσεων αυτών θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και εγκυκλίους
οδηγίες που αφορούν στο προσωπικό αυτό.

Προσωποπαγείς Θέσεις Προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ.
Καθαριστών/Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων
Συνιστώνται δεκαοκτώ (18) θέσεις με σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
διαφόρων ειδικοτήτων για τον καθαρισμό Σχολικών Μονάδων (Ν.3190/1991, Ν.2503/1997, άρθρο
18, παρ. 12).
Η πλήρωση των θέσεων αυτών θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και εγκυκλίους
οδηγίες που αφορούν στο προσωπικό αυτό.
ΜΕΡΟΣ 5
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προϊστάμενοι Υπηρεσιών
Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, Τμημάτων και αυτοτελών γραφείων της οργανωτικής δομής του
Δήμου τοποθετούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υπάλληλοι των ακόλουθων κλάδων:
1

2

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης, Υποστήριξης
Συλλογικών Οργάνων και Προγραμματισμού
Τμήμα Κ.Ε.Π.

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Ταμείου Εσόδων και Περιουσίας

ΠΕ1, ΠΕ10 ή ΤΕ17, ΤΕ22
ΠΕ1, ΠΕ10 ή ΤΕ17, ΤΕ22 ή ΔΕ1
ΠΕ1, ΠΕ10 ή ΤΕ17, ΤΕ22 ή ΔΕ1
ΠΕ1, ΠΕ10, ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών ή
ΤΕ17, ΤΕ22, ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών ή ΔΕ1, ΔΕ Διεκπεραίωσης
Υποθέσεων Πολιτών
ΠΕ1, ΠΕ10 ή ΤΕ17, ΤΕ22
ΠΕ1, ΠΕ10 ή
ΤΕ17, ΤΕ22
ή ΔΕ1
ΠΕ1, ΠΕ10 ή
ΤΕ17, ΤΕ22 ή ΔΕ1, ΔΕ15
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3

4
5

2011-2014

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6 ή
ΤΕ0, ΤΕ3, TE4, TE5
Τμήμα Έργων & Εφαρμογών
ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6
ή ΤΕ0, ΤΕ3, TE4, TE5 ή ΔΕ5, ΔΕ24
Τμήμα Συγκοινωνιών & Σχεδίου Πόλεως
ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6 ή
TE0, ΤΕ3, TE5 ή ΔΕ5, ΔΕ24
Τμήμα Γεωργίας – Γεωτεχνικών Υπηρεσιών
ΠΕ Γεωτεχνικών, ΠΕ Δασολόγων ή ΤΕ
Τεχνολόγων Γεωπονίας, ΤΕ Δασοπονίας &
Διαχείρισης Φυτικού Περιβάλλοντος ή ΔΕ35
Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομίας
ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6
ή TE0, ΤΕ3, TE4, TE5
Διεύθυνση
Καθαριότητας
Ανακύκλωσης ΠΕ όλων των κλάδων εκτός ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5,
Περιβάλλοντος και Πρασίνου
ΠΕ6 ή ΤΕ4
Τμήμα
Καθαριότητας
Ανακύκλωσης ΠΕ Περιβάλλοντος
Περιβάλλοντος και Πρασίνου
ή ΤΕ4, ΤΕ Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής
Τεχνολογίας ή ΔΕ2, ΔΕ24, ΔΕ29
Τμήμα Διαχείρισης Οχημάτων
ΠΕ Συγκοινωνιολόγων ή
ΤΕ4 ή ΔΕ2, ΔΕ24, ΔΕ29
Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και Διαχείρισης ΠΕ Περιβάλλοντος ή
Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΤΕ4 ή ΔΕ2, ΔΕ24
Μετακίνηση προϊσταμένου οργανικής μονάδας γίνεται μόνο σε θέση προϊσταμένου οργανικής
μονάδας αντίστοιχου επιπέδου
Τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο
Προϊστάμενος Τμήματος κατά τη σειρά που τα τμήματα αναφέρονται στο άρθρο 1.
Τον Προϊστάμενο Τμήματος που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο
ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος και ο αρχαιότερος που υπηρετεί στην ίδια οργανική μονάδα και
εφόσον ο κλάδος στον οποίο ανήκει προορίζεται για κατάληψη θέσεων προϊσταμένων.
Η ιεραρχία του προσωπικού του αυτοτελούς τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας (ν.3731/08 έχει
ως εξής) ακολουθεί την κατωτέρω ιεραρχία:
(α) Ένας (1) Τμηματάρχης
(β) Ένας (1) Επόπτης
(γ) Δημοτικοί Αστυνομικοί.
Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Λόγω της μεταβατικής περιόδου με την εφαρμογή του Νόμου 3852/2010 οφείλουμε να
παρουσιάσουμε τον τρόπο που οι υπηρεσίες συγχωνεύτηκαν σε νέα νομικά πρόσωπα και στη
συνέχεια πώς ο ίδιος ο Νόμος αλλάζει την κατάσταση αυτή. Αυτό που αποτελεί κοινό σημείο
αναφοράς είναι η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και τα όποια προβλήματα πηγάζουν από αυτά.
Τα δύο νομικά πρόσωπα με την εφαρμογή του Νόμου 3852/2010 στο Δήμο Παγγαίου είναι τα
ακόλουθα :
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
«Κ.Ε.ΔΗ.Π.»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

με

διακριτικό

« Κοινωνική φροντίδα και προσχολική αγωγή Δήμου Παγγαίου»
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1) «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» με διακριτικό τίτλο
«Κ.Ε.ΔΗ.Π.»
Η «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» με διακριτικό τίτλο
«Κ.Ε.ΔΗ.Π.» αποτελείται από τις υφιστάμενες Κοινωφελείς Επιχειρήσεις στους συνενωμένους
Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των οποίων οι σκοποί συνάδουν με το σκοπό
της μίας και μόνης Κοινωφελούς Επιχείρησης, ήτοι: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πιερέων,
Κοινωφελής Επιχείρηση Ελευθερών, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Παγγαίου, Δημοτική
Κοινωφελής Επιχείρηση Ορφανού, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ελευθερούπολης και το
Παπαχρηστίδειο Πνευματικό Κέντρο Ελευθερούπολης, Βιβλιοθήκη – Μουσείο Νικήσιανης και
Φιλαρμονική Νικήσιανης, η οποία θα λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με
κοινωφελή χαρακτήρα και θα διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση λειτουργία και υλοποίηση των
έργων της αρμοδιότητας της, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της, από τις διατάξεις του Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ) καθώς και του 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).
Η νέα επιχείρηση αποτελεί καθολικό διάδοχο των συγχωνευόμενων Κοινωφελών Επιχειρήσεων, των
συνενωμένων δήμων και αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Σκοποί της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου» είναι η οργάνωση λειτουργιών ή
δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με τις αρμοδιότητες του Δήμου,
που αναφέρονται στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού και του περιβάλλοντος, την
οργάνωση και την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας, για την
ανάπτυξη του Δήμου Παγγαίου.
Ειδικότερα οι σκοποί της « Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου» είναι:
Α. Τομέας Πολιτισμού
Η προώθηση της Πολιτιστικής ανάπτυξης του Δήμου Παγγαίου και η καλλιέργεια σε βάθος της
καλλιτεχνικής ευαισθησίας, η προστασία, διαφύλαξη και διάδοση της πολιτιστικής και ιστορικής
κληρονομιάς του Δήμου.
Η οργάνωση και πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, μουσικών εκδηλώσεων.
Η διάδοση και η ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας, μουσικής, χορού, θεάτρου, τεχνών.
Η οργάνωση εκδηλώσεων για την επιβράβευση εξαιρετικών επιδόσεων στο χώρο του πολιτισμού.
Η ανάδειξη του έργου των σπουδαίων ανθρώπων της τέχνης και των γραμμάτων που κατάγονται από
το Δήμο Παγγαίου.
Η δημιουργία πολιτιστικής υποδομής.
Η προβολή ανάπτυξη και διάδοση των τεχνών με την παρουσίαση πολιτιστικών εκδηλώσεων και
άλλων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.
Η βελτίωση της ποιότητας ζωής, με την ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων και την δημιουργική
απασχόληση και αξιοποίηση των δημοτών του Δήμου Παγγαίου και ιδιαίτερα των νέων με
εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου.
Η συνεργασία με όλους τους πολιτιστικούς φορείς, ερασιτεχνικούς συλλόγους, σωματεία του Δήμου
Παγγαίου και η παροχή με κάθε τρόπο ηθικής, υλικής και τεχνικής βοήθειας με στόχο την ενίσχυση
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της ερασιτεχνικής δημιουργίας και τη διεύρυνση του πεδίου των πρωτοβουλιών και των παρεμβάσεων
τους.
Η λειτουργία του Παπαχρηστίδειου Πνευματικού Κέντρου και η αξιοποίηση του σε πολυχώρο
πολιτισμού.
Η συγκέντρωση και η καταγραφή των παραδοσιακών και ιστορικών στοιχείων του Δήμου Παγγαίου
και η δημιουργία, αξιοποίηση και διατήρηση Λαογραφικών Μουσείων.
Η δημιουργία και λειτουργία Μουσείου Ιστορίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την καταγραφή,
και διάσωση των αρχείων των παλαιών Δήμων και Κοινοτήτων.
Η δημιουργία και λειτουργία Μουσείου Σχολικής Ιστορίας.
Η λειτουργία Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης με βασικό στόχο τη συγκέντρωση και
διαχείριση των τεκμηρίων κάθε είδους και τύπου (αρχεία, βιβλία, άρθρα, σχέδια, φωτογραφίες,
αντικείμενα και άλλο υλικό) που αφορούν την ιστορία του Δήμου Παγγαίου και της ευρύτερης
περιοχής.
Η συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου Παγγαίου για την από κοινού προώθηση
και υλοποίηση πολιτιστικών πνευματικών, παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δράσεων
μέσα και έξω από τα σχολεία και η εξασφάλιση της συμμετοχής της μαθητιώσας νεολαίας σε
προγράμματα των δράσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
Η δημιουργία φεστιβάλ Μαθητικής Δημιουργίας και η σύνδεση του πολιτισμού με την εκπαίδευση.
Η ανάληψη και υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού
και πολιτιστικού χαρακτήρα.
Η συμμετοχή και η διοργάνωση εκθέσεων πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και λοιπών εκδηλώσεων για
την διεξαγωγή σημαντικών γεγονότων για το Δήμο και ευρύτερα τη Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η ίδρυση βιβλιοθηκών, πινακοθήκης, κινηματογράφου, θεάτρου, δημοτικού ωδείου, σχολής χορού,
ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, Κουκλοθέατρου, Θεάτρου Σκιών, Χειροτεχνίας, στατικού
μοντελισμού, κ.λ.π.
Δραστηριότητες κατάρτισης, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης καθώς και λειτουργία σχολών Χορού,
Μουσικής, Εικαστικών Τεχνών, Εφαρμοσμένων Επιστημών.
Η λειτουργία φιλαρμονικής.
Η ανάδειξη, προστασία και προβολή μνημείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων και
των εγκαταστάσεων αυτών που δεν ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Η συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών κτιρίων που παραχωρούνται ή δωρίζονται
στο Δήμο Παγγαίου από ιδιώτες ή άλλους φορείς.
Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, μέσω δράσεων που συνάδουν με τους καταστατικούς
σκοπούς της επιχείρησης και δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα.
Η προώθηση και η συνεργασία με τους συλλόγους, τους φορείς, της μη κυβερνητικές οργανώσεις
εντός και εκτός ορίων του Δήμου.
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Έκδοση και διανομή εφημερίδας του Δήμου με παράλληλη είσπραξη διαφημιστικών εσόδων.
Σύμφωνα με το άρθρο 254 παρ. 2 ΔΚΚ, είναι δυνατή από την κοινωφελή επιχείρηση η παράλληλη
επιδίωξη περισσοτέρων σκοπών, κατά τα ανωτέρω, οι οποίοι είναι μεταξύ τους συναφείς και σε κάθε
περίπτωση δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα. Η είσπραξη διαφημιστικών εσόδων από
την έκδοση της εφημερίδας δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και θα διατίθενται στους σκοπούς της
Επιχείρησης.
Η έκδοση περιοδικού για την πνευματική καλλιέργεια και ενημέρωση των κατοίκων του Δήμου
Παγγαίου.
Η οργάνωση μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων σε όλους τους τομείς της τέχνης.
Η δημιουργία και λειτουργία εγκαταστάσεων (χώρων αναψυχής και περιπτέρων προβολής).
Η λειτουργία Κέντρου Προβολής της περιοχής, πληροφόρησης και ενημέρωσης των επισκεπτών.
Η έκδοση εντύπου υλικού και η ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικών δικτυακών τόπων και χώρων
πληροφόρησης για την πολιτιστική προβολή της περιοχής.
Η συγκρότηση αρχείου δημιουργών που έχουν σχέση με την περιοχή και η προβολή του έργου τους.
Η ενίσχυση δράσεων ομάδων πολιτών που αναλαμβάνουν εθελοντικά πρωτοβουλίες για την
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής (αισθητική δημόσιων χώρων, διάδοση πολιτιστικών αγαθών,
λειτουργία εναλλακτικών Μ.Μ.Ε. κ.λπ.). . Η ανάδειξη της πολυπολιτισμικότητας.
Β. Τομέας Αθλητισμού
Η εξασφάλιση της αναγκαίας υποδομής σε χώρους εγκαταστάσεις και εξοπλισμό και η διαχείριση και
εκμετάλλευση δημοτικών αθλητικών χώρων και εγκατατάσεων, όπως γυμναστήρια, αθλητικά
κέντρα,χώροι άθλησης, πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής.
Η συνεργασία και στήριξη των αθλητικών σωματείων και λοιπών φορέων αθλητισμού του Δήμου
Παγγαίου, η στήριξη των δραστηριοτήτων τους ιδίως ως προς τη διοργάνωση αγώνων. Η οργάνωση
και λειτουργία ερασιτεχνικών αθλητικών τμημάτων καθώς και η ενθάρρυνση της συμμετοχής των
νέων και γενικότερα των κατοίκων σε αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
Η υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού
Προγράμματα άθλησης για ΑΜΕΑ
Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
Η ανάπτυξη προγραμμάτων άθλησης και άσκησης που έχουν σχέση με τη φύση (ορειβατικός,
περιπατητικός τουρισμός, χιονοδρομία).
Η στήριξη αθλητών και ομάδων που διακρίθηκαν σε πανελλήνια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Η Διοργάνωση ετήσιων σχολικών αγώνων και πρωταθλημάτων.
Η καταγραφή της αθλητικής ιστορίας του Δήμου Παγγαίου.
Η στήριξη των αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων του Δήμου Παγγαίου.
Γ. Τομέας Περιβάλλοντος
Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση
του φυσικού,
αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
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Υλοποίηση περιβαλλοντικών εθνικών και ευρωπαϊκών
προγραμμάτων.
Η ανάπτυξη δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος (δενδροφυτεύσεις, προστασία βιοποικιλότητας,
πυροπροστασία, περιπατητικά μονοπάτια, παραδοσιακοί οικισμοί κ.α.).
Η δημιουργία πάρκων και διαδρομών αναψυχής.
Η ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή φυσικών σχηματισμών (σπήλαια, βραχογραφίες
κ.α.).
Ίδρυση φορμών διαχείρισης προστατευμένης περιοχής NATURA, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
(2742/99).
Προώθηση εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών (περιβαλλοντικός, οικολογικός τουρισμός κλπ ).
Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Δημιουργία και λειτουργία κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πληροφόρησης.
Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτει,
για την αντιμετώπιση πυρκαγιών ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.
Δ. Λοιπές δραστηριότητες
Αξιοποίηση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και η οργάνωση εργαστηρίων για την παραγωγή
παραδοσιακών τοπικών προϊόντων του Δήμου Παγγαίου και η προώθηση τους με απώτερο στόχο
την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
Η προβολή μέσω πινακίδων, πινάκων της επιχείρησης που έχουν στόχο τη μετάδοση της
Πολιτιστικής, Αθλητικής, Περιβαλλοντικής ανάπτυξης, την επιμόρφωση και την ψυχαγωγία των
κατοίκων του Δήμου Παγγαίου.
Η προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία Γρα. φείων Ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά
με θέματα που αφορούν τα δικαιώματά του, την ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών και
υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία με τις αρμόδιες
αρχές.
Ο σχεδιασμός και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και η συνεργασία με
άλλους φορείς για τη συμμετοχή σε αυτά.
Η υλοποίηση ερευνητικών, αναπτυξιακών, εκπαιδευτικών και λοιπών Εθνικών και Κοινοτικών
Προγραμμάτων που έχουν σχέση με τον Πολιτισμό, Αθλητισμό, Περιβάλλον.
Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης καθώς και ανάπτυξης του
ανθρωπίνου δυναμικού της περιοχής.
Δημοτική συγκοινωνία.
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2. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ»,
Περιλαμβάνει τους Παιδικούς Σταθμούς: Α,Β,Γ Ελευθερούπολης, Αντιφιλίππων, Κοκκινοχώματος,
Παγγαίου, Δωματίων, Ελευθερών και Κ.Α.Π.Η. Ελευθερούπολης, Νικήσιανης, Παλαιοχωρίου και
Ελευθερών, οι οποίοι συγχωνεύτηκαν σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»,
Ειδικότερα οι σκοποί της είναι :
Α.. Τομέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ ε΄ του Ν.3463/2006)
στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής παιδικής ηλικίας,
οικογένειας ,νέων, τρίτης ηλικίας και ευπαθών ομάδων πληθυσμού.
Φροντίδα, διαπαιδαγώγηση ψυχαγωγία βρεφών και νηπίων με πολύπλευρη νοητική ψυχοσωματική
και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και η προετοιμασία τους για το σχολικό περιβάλλον
Η οργάνωση και υλοποίηση δράσεων για την ευαισθητοποίηση γονέων πάνω σε θέματα σύγχρονης
παιδαγωγικής και ψυχολογίας
Η δημιουργία και λειτουργία: δημοτικού ιατρείου,
Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)
Προγράμματος για την υποστήριξη των νέων που έχουν παραβατική συμπεριφορά,
Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την
ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική,
οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
Η ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης και του
εθελοντισμού.
Η χορήγηση υποτροφιών για νέους δημότες που φοιτούν στη μέση Ανώτερη και Ανώτατη
εκπαίδευση και σε μεταπτυχιακές σπουδές.
Η διενέργεια ερευνών για την καταγραφή – αξιολόγηση των προβλημάτων των δημοτών και
εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας και υγείας.
Η ανάπτυξη προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης και διανομής τροφίμων ή συσκευασμένου
φαγητού σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και άτομα που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας.
Η πληροφόρηση, συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη ατόμων με αναπηρία και ομάδων
και ατόμων με ιατρικά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα που απειλούνται με απομόνωση και κοινωνικό
αποκλεισμό.
Η εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη πρόληψη της παραβατικότητας.
Ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων για μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες.
Ο σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων για την διευκόλυνση της διαδικασίας
κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ)
Δημιουργία Δημοτικού Κοινωνικού Ταμείου.
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Δημιουργία Δημοτικού Κοινωνικού παντοπωλείου, φαρμακείου και ιματιοθήκης.
Οργάνωση και λειτουργία κατασκηνώσεων για παιδιά, ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ.
Ίδρυση και λειτουργία συμβουλευτικού σταθμού για εξαρτήσεις (διαδίκτυο, αλκοόλ, ουσίες κ.λ.π)
Υλοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων και σύνδεση με φορείς και κοινωνικές δομές που
υλοποιούν προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης.
Υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής φροντίδας μεταφερόμενες από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις:
-παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών,
-βρεφοκομείων,
- ορφανοτροφείων,
-κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας (ΚΑΠΗ)
-γηροκομείων,
-Βοήθεια στο Σπίτι
-Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας,
- Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας,
-Κέντρων για ΑΜΕΑ,
-Κέντρων αναψυχής ατόμων με αναπηρία,
- Η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης
παιδιών (Κ.Δ.Α.Π)
- Η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής
- Ίδρυση και λειτουργία Σχολής Γονέων,
- Υλοποίηση δράσεων δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης,
-Κέντρων εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για τους αλλόγλωσσους

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

[178 - 185]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

2011-2014

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η γεωγραφική θέση του Δήμου και ο έντονα γεωργικός χαρακτήρας , προσδιορίζουν τα δυναμικά,
αναπτυξιακά πλεονεκτήματα του. Το αγροτικό εισόδημα που έχει πληγεί λόγω κακών καιρικών
συνθηκών και προβλημάτων διάθεσης και εμπορίας των προϊόντων εξακολουθεί να στηρίζει την
τοπική οικονομία.. Ιδιαίτερα ο κλάδος της φυτικής παραγωγής έχει δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης
μετά από παρεμβάσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα όπως με την αλλαγή καλλιεργειών ή ενίσχυση
αυτών που έχουν προοπτική σε βάρος αυτών που φθίνουν προοδευτικά ή έχουν οριστικά τελειώσει
και παράλληλη βελτίωση της απόδοσης καθώς και αλλαγή των αρδευτικών συστημάτων. Η
προστασία και η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και η σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων
και πρωτίστως των υδάτινων πόρων μπορούν να συμβάλλουν στην επιβίωση και εξέλιξη τόσο του
πρωτογενή τομέα όσο και του τουρισμού.
Ειδικότερα για το κλάδο του τουρισμού οι ειδικές τουριστικές υποδομές που διαθέτει η περιοχή
γύρω από το Δήμο Παγγαίου δεν είναι πολλές, αλλά είναι πολύ αξιόλογες και ποιοτικές.
Επιπλέον η Εγνατία Οδός αλλά και η χρήση των δύο λιμανιών του Δήμου δίνει δυνατότητες
εύκολης μετακίνησης εμπορευμάτων και ανθρώπων προς τις μεγάλες εμπορικές αγορές σε
συνδυασμό με την ευκολία πρόσβασης των τουριστών.
ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T.
H παρακάτω ανάλυση δύναται να χρησιμοποιηθεί αναλόγως έτσι ώστε να μετατραπούν οι
διαπιστωμένες αδυναμίες σε δυνάμεις όπου αυτό είναι εφικτό και σε αντίθετη περίπτωση να
ελαχιστοποιηθούν ή να αποφευχθούν οι όποιες αδυναμίες. Ομοίως, οι απειλές να μετατραπούν σε
ευκαιρίες και σε αντίθετη περίπτωση να παρακαμφθούν και να προσεγγιστούν προσεκτικά οι όποιες
απειλές δεν γίνεται να αντιμετωπισθούν διαφορετικά. (π.χ. περιορισμός λειτουργικών
δαπανών).Τέλος θα πρέπει να βρεθούν ιδανικοί πόροι για να ταιριάξουν οι δυνάμεις με τις ευκαιρίες
για την κατάλληλη ενεργοποίηση των δυνάμεων και την εκμετάλλευση επενδύσεων, ευκαιριών ώστε
να επεκταθεί ανάλογο το δίκτυο αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του Δήμου.
Α) Δυνάμεις –Δυνατότητες
Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου Παγγαίου είναι :
-

-

To υψηλό εισόδημα που παρουσιάζει ο Δήμος από πλευράς Αγροτικής Παραγωγής τα
εύφορα εδάφη του που είναι κατάλληλα για δυναμικές και εξαγώγιμες καλλιέργειες.,
εξακολουθούν να είναι σημαντικό πλεονέκτημα και βασικό παράγοντα ανάπτυξης και
διατήρησης ενός αξιόλογου γεωργικού τομέα.
Η μικρή απόσταση του Δήμου από Θεσσαλονική, Καβάλα , Βουλγαρία , Τουρκία και
μεγάλα λιμάνια βοηθούν στην κίνηση των προιόντων και ανθρώπων
Η μεταποιητική δραστηριότητα που δεν είναι ασήμαντη για τα δεδομένα του Δήμου.
Είναι στενά συνδεδεμένη με τη γεωργία , και λειτουργεί συμπληρωματικά προς
αυτή(συσκευαστήρια, μονάδες μερικής επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων κτλ)
Η παραλιακή ζώνη έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα στην κατεύθυνση του μαζικού τουρισμού.
Οι παραλιακές κοινότητες πολλαπλασιάζουν τον πληθυσμό τους καλοκαιρινούς
Δήμους.
Η ύπαρξη αξιόλογων θρησκευτικών μνημείων και μοναστηριών
Οι ειδικές τουριστικές υποδομές που διαθέτει η περιοχή
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Διαθέτουμε ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα, ειδικά μετά την ενσωμάτωση των πέντε
πρώην Δήμων για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού (χειμερινός
τουρισμός, προβολή του μοναδικής ομορφιάς φυσικού περιβάλλοντος του όρους
Παγγαίο).
Διαθέτουμε κατάλληλα εδαφικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη
της αιολικής ενέργειας και πρέπει να δημιουργήσουμε το κατάλληλο υπόβαθρο ώστε
να γίνουμε περισσότερο φιλόξενοι στις όποιες ιδιωτικές επενδύσεις επιθυμούν να
χτίσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Ευρύτερος στόχος πρέπει να είναι η εγκαθίδρυση
ενός περισσότερο σύνθετου πλέγματος οικολογικών δραστηριοτήτων στην περιοχή
μας.
Πλούσιο φυσικό περιβάλλον (ορεινός όγκος, θαλάσσιο μέτωπο )
Αποτελούμε πολύ ελκυστική περιοχή για ανάπτυξη μόνιμης και παραθεριστικής
κατοικίας.
Πλούσια πολιτιστική κληρονομιά
Δεν διαθέτουμε αξιοσημείωτα προβλήματα κοινωνικής συνοχής και οι όποιοι
μετανάστες ζουν στην περιοχή μας δεν δίνουν δείγματα αρνητικής κοινωνικής
συμπεριφοράς. Αντίθετα είναι στη πλειοψηφία τους δημιουργικοί, εργατικοί και δεν
δραστηριοποιούνται σε παράνομες δραστηριότητες.
Υπάρχει ικανοποιητική λειτουργία των δικτύων τηλεπικοινωνιών, ηλεκτροδότησης,
ύδρευσης και αποχέτευσης.
Υπάρχει πολύ καλή λειτουργία του Τραπεζικού Τομέα, με υποκαταστήματα όλων
σχεδόν των Τραπεζών που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της Ελληνικής
Οικονομίας.
Ίδια αναπτυξιακά κίνητρα με τη Θράκη

Β) Προβλήματα – Αδυναμίες
Για την χάραξη την αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου , εκτός από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
που αναφέρθηκαν, πρέπει να ληφθούν υπόψη και ορισμένοι περιοριστικοί παράγοντες δηλαδή τα
συγκριτικά μειονεκτήματα-αναπτυξιακά προβλήματα, οι σημαντικότεροι των οποίων είναι
-

-

-

Η οικονομική κρίση που πλήττει την χώρα και γενικότερα την Ευρωπαϊκή και
Παγκόσμια αγορά. Τα δεδομένα που δημιουργούνται είναι πρωτόγνωρα για την
Παγκόσμια αγορά. Η είσοδος της χώρας στο Δ.Ν.Τ. , η συνεχιζόμενη αύξηση του
χρέους, η τήρηση του Μνημονίου, οι φήμες για πτώχευση, μερική πτώχευση,
χρεοκοπία ή όπως αλλιώς το ονομάζουν, δημιουργούν ένα ρευστό περιβάλλον.
Οι ελλιπείς ή ημιτελείς υποδομές σε έργα ύδρευσης , άρδευσης και αποχέτευσης
Η έλλειψη νερού σε τουριστικές περιοχές τους καλοκαιρινούς μήνες και η μη σωστή
χρήση του αρδευτικού νερου.
Η μη ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου. Η όλη τουριστική εικόνα του
Δήμου αφορά στην παραλιακή του ζώνη και τον καθαρά παραθεριστικό χαρακτήρα. Η
ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως ο αγροτουρισμός ή ο θρησκευτικός
τουρισμός θα μπορούσε να αναδείξει τον πολύπλευρο χαρακτήρα του Δήμου
Ύπαρξη εξαιρετικά μεγάλων ποσοστών ανεργίας κυρίως στο νεαρό πληθυσμό της
περιοχής μας
Παρόλο που διαχρονικά οι σχετικοί δείκτες σημειώνουν έντονα θετική διαφοροποίηση
προς την κατεύθυνση της αύξησης του μορφωτικού επιπέδου του ντόπιου πληθυσμού,
αυτό το τελευταίο παραμένει εν γένει σχετικά χαμηλό (τόσο στο επίπεδο του
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επαγγελματικού προσανατολισμού, όσο και σ’αυτό της κατάρτισης) κυρίως στις
αγροτικές περιοχές του Δήμου μας
Γ) Ευκαιρίες
- Εξ’αιτίας του γεγονότος ότι ως Δήμος ανήκουμε στην Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης η οποία θεωρείται Περιφέρεια Σύγκλισης (κατά κεφαλή ΑΕΠ
χαμηλότερο του 75% της Ευρώπης των 27), έχουμε πολύ περισσότερες ευκαιρίες για
χρηματοδότηση των επενδυτικών μας σχεδίων. Μπορούμε έτσι να χρηματοδοτηθούμε
τόσο μέσα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όσο και μέσα από τα
Τομεακά προγράμματα που κινούνται κεντρικά από τα Υπουργεία
- Η αξιοποίηση νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων όπως το διαδίκτυο και οι επικοινωνίες
(syzefxis, Ηλετρονική διακυβέρνηση, Ευρυζωνικά δίκτυα) με τελικό στόχο την
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
- Μέσα από το ΕΣΠΑ, τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες του προγράμματος
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, αλλά και το
ιδιωτικό επενδυτικό ενδιαφέρον, τα κίνητρα για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας είναι σημαντικά και πρέπει να αξιοποιηθούν.
- Πρέπει να διαμορφωθεί η κατάλληλη υποδομή ώστε η συνεχιζόμενη χρήση των
αναπτυξιακών κινήτρων που ισχύουν για την περιοχή μας να διαμορφώσει πρόσφορο
έδαφος για την οικονομική της ανάπτυξη (αναπτυξιακός νόμος, άλλες Ευρωπαϊκές
επιδοτήσεις).
- Παγκόσμια αύξηση τουριστικού ενδιαφέροντος για εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
Κατάλληλοι σχεδιασμοί προς την κατεύθυνση αυτή μπορούν να αποφέρουν σημαντικό
όφελος στο σύνολο του Δήμου μας
- Η αύξηση του εισοδήματος του Δήμου με την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας
του
- Οι υποδομές όπως Εγνατία Οδός και τα δύο λιμάνια στο Δήμο Παγγαίου
- Η χρήση και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας ( ISO)
Δ) Απειλές
- Η οικονομική κρίση σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο
- Η μείωση των Ευρωπαϊκών επιδοτήσεων στον αγροτικό τομέα οδηγεί σταδιακά σε
εκφυλισμό το σύνολο της αγροτικής δραστηριότητας. Επιβάλλεται να οργανώσουμε
ειδικό μηχανισμό πληροφόρησης των αγροτών μας, ο οποίος θα δρα ως
Παρατηρητήριο των εναλλακτικών καλλιεργειών σε επίπεδο Ευρωπαϊκό και σε
συνεργασία με τους λοιπούς συναρμόδιους για το θέμα φορείς, θα στρέφει το σύνολο
της αγροτικής δράσης προς συμφέρουσες οικονομικά καλλιεργητικές επιλογές.
- Τα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως καθαριότητα των παραλιών και ακτών,
ποιότητα του νέρού της θάλασσας αλλά και για οικιακή χρήση
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- Τα επιπλέον προβλήματα στους τομείς καθαριότητας, κυκλοφοριακού και
ηχορύπανσης που δημιουργούνται κατά την διάρκεια των θερινών μηνών λόγω της
μαζικής αύξησης του παραθεριστικού τουρισμού
- Περιορισμένες χρηματοδοτήσεις των ΟΤΑ α΄βαθμού οι οποίες εκτιμώνται και στη
συνέχεια μειούμενες
- Απρόβλεπτοι παράγοντες (φυσικές καταστροφές)
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Το όραμα και η στρατηγική του Δήμου αποτελεί συνεκτικό σύνολο γενικών στόχων και πολιτικών
δράσης, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματος του
Δήμου.
Αυτά βέβαια την δεδομένη χρονική περίοδο, δημιουργούνται και αναπτύσσονται σε ένα οικονομικό
και κοινωνικό περιβάλλον ιδιαίτερα αρνητικό για την επίτευξη των στόχων του, την ένταση, την
διάρκεια και τις επιπτώσεις της κρίσης κανένας δεν μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια. Η
οικονομική κατάσταση της χώρας και του Δήμου καθορίζουν το όραμα της Δημοτικής Αρχής όσο
και τον στρατηγικό σχεδιασμό.
Το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Παγγαίου αποτελεί ένα εργαλείο για την ανάπτυξη του Δήμου,
περιγράφει την στρατηγική για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στο Δήμο ανάπτυξη, νέες θέσεις
εργασίας και καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών αναβαθμίζοντας τη ζωή των κατοίκων.
Αυτό που επιδιώκεται είναι η βελτίωση της εικόνας του Δήμου Παγγαίου σε όλους τους τομείς με
σκοπό να αλλάξει η καθημερινότητα του δημότη προς το καλύτερο. Η εφαρμογή υλοποιήσιμων
παρεμβάσεων μπορεί να γίνει πραγματικότητα αξιοποιώντας ορθολογικά το υφιστάμενο προσωπικό
του Δήμου Παγγαίου, σχεδιάζοντας ένα Δήμο πιο λειτουργικό, πιο αποτελεσματικό και πιο
ελκυστικό για τους Δημότες. Πρέπει να μπουν οι βάσεις που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη της
περιοχής και θα προσφέρουν στο Δημότη την ποιότητα ζωής που απαιτούν οι σύγχρονες συνθήκες.
Πάνω σε αυτές τις βάσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν χρόνια προβλήματα της καθημερινότητας και
να δημιουργηθούν κατάλληλες υποδομές πάνω στις οποίες θα στηριχτούν οι αναπτυξιακές
προσπάθειες τόσο αυτής της Δημοτικής Αρχής , όσο και των επόμενων.
Η χάραξη στρατηγικής του Δήμου Παγγαίου απαιτεί :
1) προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που χρειάζεται να αντιμετωπίσει ο
Δήμος και
2) κατάλληλες εσωτερικές επιλογές που θα διασφαλίσουν την επιτυχή προσέγγιση και
πραγματοποίηση των γενικών στόχων τοπικής ανάπτυξης (πολιτικές δράσης,γενικοί στόχι εσωτερικής
ανάπτυξης)
Η ιεράρχηση των γενικών στόχων και των Αξόνων Προτεραιότητας, , δηλαδή το σύνολο των
παρεμβάσεων που απαιτούνται για την πραγματοποίηση τους, έχουν βάση την αναπτυξιακή
φυσιογνωμία του Δήμου όπως αυτή προσδιορίζεται από την σημερινή οικονομική κατάσταση του
Δήμου και της Χώρας.
Κατά τη διάρκεια της θητείας της κάθε Δημοτική Αρχή αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει ένα
σύνολο έργων. Συνεπώς , ζητήματα ανάπτυξης πρέπει να ιεραρχηθούν κατά σειρά προτεραιότητας.
Το όραμα του Δήμου Παγγαίου, αφορά στην δημιουργία ενός Δήμου οικονομικά βιώσιμου,
λειτουργικά ευέλικτου, ειλικρινή και ακέραιου που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του δημότη και
να είναι δίπλα στο δημότη και για το δημότη.
Η στρατηγική προς της επίτευξη του οράματος του Δήμου Παγγαίου είναι :
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- Ισόρροπη ανάπτυξη όλων το τοπικών διαμερισμάτων ( τόνωση του τουριστικού χαρακτήρα της
παραλιακής ζώνης, με παράλληλη τόσο του ορεινού όγκου και του χειμερινού τουρισμού όσο και του
αγροτικού χαρακτήρα των λοιπών περιοχών)
- Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, αναβάθμιση του επιπέδου ζωής από
αποτελεσματικότερο σύστημα οργάνωσης, λειτουργίας, διοίκησης και χρήσης ανθρωπίνων πόρων
- Ενίσχυση τοπικής οικονομίας, κοινωνικής συνοχής και περιβαλλοντικής προστασίας
Πιο εξειδικευμένα :
Βελτίωση των υποδομών
Προστασία περιβάλλοντος μείωση ρύπανσης
Εξοικονόμηση ενέργειας και ανάδειξη ανανεώσιμων πηγών
Βελτίωση στην διαχείριση και στην ποιότητα του νερού
Χρήση νέων τεχνολογιών
Συνεχή προσπάθεια για την αναβάθμιση των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών
Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων
Βελτίωση πολιτιστικών, κοινωνικών και αθλητικών υποδομών
Λειτουργία των Βιολογικών καθαρισμών σε όλες τις τοπικές κοινότητες
Μελέτη και σχεδιασμό αντιπλημμυρικών και αντιπυρικών έργων
Μετά τον καθορισμό του οράματος της Δημοτικής Αρχής πρέπει να οριστούν οι κεντρικοί
αναπτυξιακοί άξονες , οι οποίοι αναλύονται σε στόχους μέσω των οποίων θα επιτευχθεί το όραμα του
Δήμου Παγγαίου.
Περιληπτικά οι άξονες ανάπτυξης είναι οι εξής :
Α. Προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Β. Προώθηση της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής.
Γ. Αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου Παγγαίου.
Δ. Ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων με τη βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου.
Οι στρατηγικοί στόχοι εξειδικεύονται στους παρακάτω άξονες:
Άξονας 1: Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδοµές
Άξονας 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός, Αθλητισμός
Άξονας 3. Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση
Άξονας 4. Αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου
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