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Εισαγωγή 

Η τρέχουσα περίοδος είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και απαιτητική από πλευράς προβλημάτων 
και αναγκών. Η πανδημία ενίσχυσε τις υφιστάμενες ανάγκες και δημιούργησε νέες, σε 
κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, δοκιμάζοντας την ικανότητα ανταπόκρισης των δημοσίων 
φορέων. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως φορέας εγγύτερος στον πολίτη, ανέλαβε ένα σημαντικό 
ρόλο, προκειμένου να υποστηρίξει τις δράσεις που έχουν σχεδιαστεί κεντρικά και να 
υλοποιήσει νέες που καλύπτουν τις ειδικότερες ανάγκες κάθε περιοχής. 

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αχαρνών, ενός από τους μεγαλύτερους Δήμους της χώρας, από 
πλευράς πληθυσμού και έκτασης και συγχρόνως ενός από τους Δήμους με έντονα κοινωνικά, 
οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, αποφάσισε, παρά την αντιξοότητα των 
συνθηκών, να συντάξει Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αναγνωρίζοντας ότι αυτό μπορεί να 
αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για: 

 την ανάδειξη των προτεραιοτήτων και τον προγραμματισμό δράσεων βάσει 
συγκεκριμένου σχεδίου και στρατηγικής  

 την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και τον περιορισμό της αποσπασματικής 
αντιμετώπισης των προβλημάτων   

 την ενεργοποίηση και συντονισμό των υπηρεσιών και των δομών όλου του δήμου 
 την βελτίωση του τρόπου διοίκησης και την προώθηση της εσωτερικής οργάνωσής του 
 την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή των ανθρώπινων και υλικών 

πόρων 
 την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς 
 τη διαβούλευση με την περιφερειακή κοινωνία και τους περιφερειακούς φορείς 
 την ενίσχυση της διαφάνειας, μέσω της δημοσιοποίησης του προγράμματος  
 την ετοιμότητα του Δήμου για την αξιοποίηση των πόρων των χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων και εργαλείων  

Στο ΕΠ συνδυάζεται το όραμα της Δημοτικής Αρχής και οι αρχές της, με τις ανάγκες, τις 
προτεραιότητες αλλά και τις δυνατότητες χρηματοδότησης παρεμβάσεων του Δήμου. Μέσω 
του ΕΠ μπορούν να συντονιστούν οι δράσεις όλων των υπηρεσιών στην κατεύθυνση της 
βελτίωσης της κατάστασης της περιοχής και της αποτελεσματικότερης ικανοποίησης των 
αναγκών των δημοτών.   

Για τη σύνταξη του ΕΠ 2021-2023 ο Ανάδοχος συνεργάστηκε με την Ομάδα Εργασίας που 
συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 40005/4-2-2021 Απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών για την 
υποστήριξη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου 
στη διαμόρφωση της δημοτικής αναπτυξιακής στρατηγικής και ειδικότερα στον σχεδιασμό 
και κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, με την παρακάτω σύνθεση:  

1. Xρύσανθος Κόνταρης, Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (συντονιστής 
της Ομάδας Εργασίας) 

2. Μιχαήλ Βρεττός, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Πολιτικού Σχεδιασμού & Δημοτικής 
Αστυνομίας και Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων. 

3. Νικόλαος Δαμάσκος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Έργων & Πολεοδομίας 
4. Φίλιππος Αγγελής , Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 
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5. Κωνσταντίνος Ματζετάκης, Προϊστάμενος του Τμήματος Εξεύρεσης και Διαχείρισης 
Εθνικών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων–Διεθνών Σχέσεων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής. 

6. Σπυρίδων Χρηστάκης ,υπάλληλος της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & 
Πληροφορικής, ως γραμματέας. 

7. Αναστάσιος Δαμάσκος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
8. Χρήστος Αναγνωστόπουλος, υπάλληλος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
9. Βασίλειος Βαλκάνος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητος & Ανακύκλωσης 
10. Στέλλα Παναγιωτάτου, Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της 

Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής. 
11. Ησαΐα Λεμονίδου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης και 

Πολεοδομικών Εφαρμογών. 
12. Βασίλειος Ρούσσας, Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και Υπηρεσιών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 
13. Κωνσταντίνα Δημητρέση, Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης 

Σχολικών Επιτροπών και Δημοτικής Επιτροπής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Ε.Π., ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
1.1. Σκοπός σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Η σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) αποσκοπεί στην εισαγωγή μόνιμων 
διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου, 
με απώτερο σκοπό την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, την αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση των αναγκών των δημοτών και συγχρόνως τη βελτίωση της διοικητικής 
ικανότητας του Δήμου. Το ΕΠ καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν 
δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. Η σύνταξη του είναι η αρχική φάση της 
διαδικασίας προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου, η 
οποία αποτελεί το διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των 
προϊσταμένων και της αρμόδιας υπηρεσίας προγραμματισμού του Δήμου.  

Μέσω της σύνταξης του ΕΠ, οι Ο.Τ.Α. καλούνται να αποφασίσουν για τις προτεραιότητες, να 
θέσουν στόχους και να επιλέξουν δράσεις, που θα εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις 
αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.  

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΠ, κατά κύριο λόγο, προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες  που θα 
πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, για:  

1. την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής 
του, που συνεπάγεται την ενεργοποίηση του Δήμου στους τομείς 
 Της προστασίας και της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος  
 Της βελτίωσης του οικιστικού περιβάλλοντος  
 Της αναβάθμισης ή επέκτασης των τεχνικών υποδομών και των δικτύων εξυπηρέτησης 

2. την βελτίωση της ευημερίας των κατοίκων, που συνεπάγεται την παροχή υπηρεσιών 
στους τομείς 
 Κοινωνικής πολιτικής 
 Παιδείας / Πολιτισμού / Αθλητισμού 
 Οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης 

3. την εσωτερική ανάπτυξη του ΟΤΑ ως οργανισμού. Εκτός από τις δράσεις για την 
προώθηση της τοπικής ανάπτυξης το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει Άξονα και 
Μέτρα για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ, ως δημόσιου οργανισμού 
(ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως κοινωνικού και 
πολιτικού θεσμού), με σκοπούς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας της λειτουργίας του. Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν : 
 στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων 

και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη 
 στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των ΟΤΑ μέσω της ανάπτυξης του 

υφιστάμενου προσωπικού, της ψηφιακής λειτουργίας, της προμήθειας εξοπλισμού και 
της εξασφάλισης γης και κτιριακών εγκαταστάσεων  

 στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ΟΤΑ, μέσω του μεσοπρόθεσμου 
οικονομικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης του κόστους των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, της ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης και της αξιοποίησης της 
ακίνητης περιουσίας του 
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Τέλος, εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις ρυθμίσεις, για τα οποία είναι αρμόδιος ο ΟΤΑ, 
στο πλαίσιο του ΕΠ επιδιώκεται και η αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας των ΟΤΑ με 
τοπικούς κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς και φορείς του πολιτικο-διοικητικού 
συστήματος της χώρας,  για τη συντονισμένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την από 
κοινού παροχή τοπικών υπηρεσιών.  
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1.2. Διαδικασία σύνταξης του ΕΠ 
Η διαδικασία σύνταξης του ΕΠ καθορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 89/2011. Ειδικά για 
την α΄φάση του στρατηγικού σχεδιασμού, προβλέποντα τα εξής: 

Η κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου πραγματοποιείται από την 
εκτελεστική επιτροπή, η οποία εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο. Για το σκοπό αυτό η 
αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, υπηρεσία προγραμματισμού1, 
συγκεντρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία από τις υπηρεσίες του δήμου, των νομικών 
προσώπων του, καθώς και τις εισηγήσεις των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών 
κοινοτήτων του δήμου προς την εκτελεστική επιτροπή σχετικά με την υφιστάμενη 
κατάσταση και τις προτάσεις τους για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του δήμου και 
συντάσσει σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του δήμου, το οποίο υποβάλλει στην εκτελεστική 
επιτροπή.  

Η εκτελεστική επιτροπή, πριν εισηγηθεί το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού στο δημοτικό 
συμβούλιο, συνεργάζεται με τους όμορους δήμους για τη διασφάλιση του συντονισμού των 
δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και την προώθηση τυχόν διαδημοτικών συνεργασιών 

Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού στο δημοτικό 
συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση. 

Το εγκεκριμένο από το δημοτικό συμβούλιο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, τίθεται προς 
συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76 ν.3852/2010), και παράλληλα 
δημοσιοποιείται για διαβούλευση τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες, με καταχώρηση στην 
ιστοσελίδα του δήμου, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κατά τη διάρκεια της 
δημοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή, πριν την έναρξη της σύνταξης του ΕΠ, δίνει τις αρχικές κατευθύνσεις 
για τα θέματα τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης που θα διερευνηθούν, αξιοποιώντας τις 
προτεραιότητες που αποτυπώνονται στο πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής. Η ενέργεια αυτή 
αποτελεί μια πρώτη ιεράρχηση για τα ζητήματα που θα αντιμετωπίσει κατά προτεραιότητα 
ο Δήμος κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο. 

Ιδιαίτερο ρόλο στη σύνταξη του ΕΠ, έχουν η αρμόδια υπηρεσία προγραμματισμού και οι 
υπηρεσίες του Δήμου. Η μεν πρώτη έχει σφαιρική εικόνα των δράσεων του Δήμου και των 
χρηματοδοτήσεων που μπορεί να αξιοποιήσει, οι δε υπηρεσίες γνωρίζουν τις ανάγκες και τα 
προβλήματα της περιοχής και των κατοίκων, μέσω της υλοποίησης δράσεων κι επομένως 
μπορούν να προτείνουν καίριες παρεμβάσεις. 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί επομένως, προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των 
δομών του Δήμου και οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών 
επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τμήματος εκείνου στο οποίο αυτά εμπλέκονται. 

Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δεν στηρίζεται μόνο στην ανάλυση της 
υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και του 
ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες 
συμμετοχής. Επομένως, εκτός από το Δημοτικό Συμβούλιο, τα αρμόδια Όργανα του Δήμου, 
τα Συμβούλια δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και τους υπαλλήλους του Δήμου, είναι 

                                                 
1 Ο Δήμος, για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη της κατάρτισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος, δύναται να οργανώνει θεματικές ομάδες εργασίας 
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απαραίτητο να ενημερώνεται και να συμμετέχει η τοπική κοινωνία. Η συμμετοχή μπορεί να 
ενθαρρυνθεί είτε μέσω κατάλληλα δομημένων ερωτηματολογίων, κατά την συγκέντρωση 
των προβλημάτων και αναγκών, είτε με την διοργάνωση διαδικασιών διαβούλευσης μετά 
την ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδιασμού.  

Ενδεικτικά, ο Δήμος είναι σκόπιμο να απευθυνθεί σε : 
 Κοινωνικούς, Περιβαλλοντικούς και Πολιτιστικούς φορείς- Οργανώσεις και Φορείς της 

κοινωνίας των πολιτών στο Δήμο 
 Επιμελητήρια, Επιστημονικές Οργανώσεις, Συλλόγους και άλλους Φορείς, 
 Συνεταιριστικές Οργανώσεις 
 Φορείς από τον ιδιωτικό τομέα 
 Φορείς και εκπροσώπους της Περιφέρειας 
 Φορείς των κρατικών υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στο Δήμο 

Ο καθορισμός των αποδεκτών γίνεται από το Δήμο, ο οποίος θα πρέπει να σταθμίσει τις 
ανάγκες αντιπροσωπευτικότητας με τις ανάγκες λειτουργικότητας και ευελιξίας των 
εκδηλώσεων. 

Για την αποτελεσματική συμμετοχή των τοπικών συντελεστών, ο Δήμος, είναι σκόπιμο:  
 Να εξασφαλίσει την ευρεία και ισότιμη ενημέρωση όλων των κοινωνικών εταίρων 
 Να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις συστηματικής και αξιόπιστης καταγραφής και 

αξιολόγησης των τοπικών προβλημάτων. 
 Να μεταφέρει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την πορεία του ΕΠ προς τους 

πολίτες και τους φορείς 
 Να δέχεται ερωτήματα από το κοινό και να απαντά ή να δίνει διευκρινήσεις (π.χ. ύπαρξη 

ενός e-mail για επικοινωνία με τους πολίτες ή φορείς) 
 Να δημοσιοποιήσει το ΕΠ, τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες και να αξιοποιήσει κάθε 

διαθέσιμο μέσο επικοινωνίας, όπως τοπικά ΜΜΕ, ιστοσελίδα, ειδικούς πίνακες 
ανακοινώσεων κλπ. για να επικοινωνήσει και να διαβουλευτεί με την τοπική κοινωνία.  

Εκτός αυτών, με απόφαση του Δημάρχου, μπορεί να οργανωθούν ημερίδες, θεματικές 
συναντήσεις, δημόσια συζήτηση και όποια άλλη δημόσια εκδήλωση κριθεί αναγκαία. 

Στη συνέχεια, η αρμόδια Υπηρεσία Προγραμματισμού συντάσσει κείμενο με τα πορίσματα 
των διαδικασιών διαβούλευσης, στο οποίο περιλαμβάνονται οι προτάσεις ομαδοποιημένες 
ανά Άξονα, Μέτρο και Στόχο και ενημερώνει την Εκτελεστική Επιτροπή και τις αρμόδιες 
υπηρεσίες. 

Εφόσον κριθεί αναγκαίο από την Εκτελεστική Επιτροπή, με βάση τα συμπεράσματα της 
διαβούλευσης, αναθεωρούνται σημεία του Στρατηγικού Σχεδίου. 

Το εγκεκριμένο από τη Διοίκηση του Δήμου, στρατηγικό σχέδιο θα αποτελέσει το 
κατευθυντήριο πλαίσιο για τον  προσδιορισμό και συντονισμό των ενεργειών και δράσεων 
όλων των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του 
Δήμου. 
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1.3. Μεθοδολογία σύνταξης και Περιεχόμενα του ΕΠ  
 Για τη σύνταξη του ΕΠ του Δήμου Αχαρνών ακολουθείται η προτεινόμενη από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
μεθοδολογία. Τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι: 
 Αποτελεί λογική αλληλουχία συνεκτικών ενεργειών κι επομένως αποφεύγεται η 

παραγωγή ανισοβαρών κειμένων, στα οποία το κυρίως προγραμματικό μέρος 
καταλαμβάνει μικρή έκταση   

 Δίδει έμφαση στον τεκμηριωμένο προσδιορισμό των ολιγάριθμων κρίσιμων ζητημάτων, 
στα οποία πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές του ο Δήμος, λαμβάνοντας υπόψη τα 
τοπικά προβλήματα, τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις 
δυνατότητές του ως οργανισμού. Επομένως, η ανάλυση της υφισταμένης κατάστασης 
είναι συνοπτική και αναδεικνύει τα στοιχεία εκείνα που τεκμηριώνουν τους στόχους του 
προγράμματος, και τους παράγοντες εκείνους που ενισχύουν ή δρουν ανασταλτικά στην 
υλοποίηση του 

 Δίνει έμφαση στο όραμα, τη στρατηγική και στη λογική συνέπεια μεταξύ κρισίμων 
ζητημάτων (προβλημάτων, αναγκών), στόχων και δράσεων 

Η προτεινόμενη από την ΕΕΤΑΑ μεθοδολογία αποσκοπεί, συνοπτικά, στην ορθολογική και 
τεκμηριωμένη απάντηση στα εξής ερωτήματα:  
 Πού είμαστε; 
 Πού θέλουμε να πάμε;  
 Με ποιο τρόπο θα πάμε; 
 Τι αποτελέσματα θα έχουμε; 

Τα δύο πρώτα ερωτήματα απαντώνται με τη σύνταξη της α΄φάσης, δηλαδή του στρατηγικού 
σχεδίου. Η φάση αυτή περιλαμβάνει: 
 Την ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, στους τομείς στους οποίους, 

βάσει των αρμοδιοτήτων του και της αποστολής του, παρεμβαίνει ο Δήμος. Στο σημείο 
αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός δεν περιλαμβάνει καθολική 
ανάλυση όλων των θεμάτων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης. Εστιάζει και 
επικεντρώνεται στην επίτευξη ορισμένων προτεραιοτήτων που επιλέγουν τα όργανα 
διοίκησης του Δήμου. Επομένως, σκοπός της ανάλυσης δεν είναι η εξαντλητική 
συγκέντρωση πληροφοριών για την υφιστάμενη κατάσταση,  

 Τον προσδιορισμό για κάθε τομέα ευθύνης του Δήμου, των πλέον σημαντικών 
προβλημάτων και αναγκών, στα οποία πρέπει να επικεντρώσει, κατά προτεραιότητα, τις 
προσπάθειές του ο Δήμος, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές αναπτυξιακές προτεραιότητες  

 Την διατύπωση του οράματος, των αρχών που διέπουν τη λειτουργία του και των 
προτεραιοτήτων του. Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση 
και το όραμα του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού 
σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το όραμα της εκάστοτε δημοτικής 
αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική (το σύνολο δηλαδή των στόχων) του προγράμματος 
δράσης των υπηρεσιών και των Νομικών προσώπων του. 

Τα επόμενα δύο ερωτήματα απαντώνται μέσω της σύνταξης της β΄φάσης, δηλαδή του 
επιχειρησιακού προγραμματισμού, που περιλαμβάνει: 
 Τον προσδιορισμό των στόχων, ανά θεματική ενότητα, που θα επιδιώξει ο Δήμος για να 

βελτιώσει την κατάσταση της περιοχής του, να ικανοποιήσει τις ανάγκες των κατοίκων και 
να βελτιώσει τη λειτουργία του     
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 Την παρουσίαση των δράσεων που θα υλοποιήσει για να επιτύχει κάθε έναν από τους 
στόχους που έθεσε ανά θεματική ενότητα και τέλος, 

 Την αναζήτηση και κατάρτιση ορισμένων δεικτών που θα τον βοηθήσουν να μετρήσει τα 
αποτελέσματα που είχε η δράση του και να βελτιώσει ή να διορθώσει τον 
προγραμματισμό του, εφόσον κριθεί απαραίτητο. 

Ο Δήμος Αχαρνών, λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα, προσδιόρισε τα βήματα και τις 
ενέργειες ανά βήμα για τη σύνταξη της α΄φάσης του Ε.Π., ως εξής: 

Β ή μ α  1 :  Π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α  κ α ι  ο ρ γ ά ν ω σ η     

Σκοπός του βήματος είναι η προετοιμασία και οργάνωση της όλης διαδικασίας κατάρτισης 
του επιχειρησιακού προγράμματος. Το βήμα ολοκληρώνεται με τις εξής ενέργειες : 

Ενέργεια 1η : Συγκρότηση της ομάδας έργου 

Ενέργεια 2η : Διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της δημοτικής αρχής 

Ενέργεια 3η : Προγραμματισμός του έργου 

Ενέργεια 4η : Ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των ΝΠ του Δήμου 

Β ή μ α  2 :  Σ υ ν ο π τ ι κ ή  π ε ρ ι γ ρ α φ ή  κ α ι  α ξ ι ο λ ό γ η σ η  τ η ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς  τ ο υ  
Δ ή μ ο υ  

Σκοπός του βήματος είναι η συνοπτική περιγραφή και η αξιολόγηση της υφιστάμενης 
κατάστασης της περιοχής του Δήμου και ο εντοπισμός των σημαντικότερων  ζητημάτων 
τοπικής ανάπτυξης, που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την επόμενη τετραετία. 

Ενέργεια 1η : Συνοπτική παρουσίαση του Δήμου (έκταση, δημογραφικά χαρακτηριστικά, 
δημοτικά διαμερίσματα, θέση και ρόλος στην περιοχή) 

Ενέργεια 2η: Συνοπτική παρουσίαση και αξιολόγηση (SWOT ανάλυση) της κατάστασης της 
περιοχής και των αποδεκτών των υπηρεσιών του Δήμου - εντοπισμός κρισίμων 
ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης 

Β ή μ α  3  :  Σ υ ν ο π τ ι κ ή  π ε ρ ι γ ρ α φ ή  κ α ι  α ξ ι ο λ ό γ η σ η  τ η ς  ε σ ω τ ε ρ ι κ ή ς  
κ α τ ά σ τ α σ η ς  τ ο υ  Δ ή μ ο υ  κ α ι  τ ω ν  Ν ο μ ι κ ώ ν  Π ρ ο σ ώ π ω ν  τ ο υ   

Σκοπός του βήματος είναι η συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του εσωτερικού 
περιβάλλοντος του Δήμου και των νομικών προσώπων του και ο εντοπισμός των κρίσιμων 
ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης. 

Ενέργεια 1η : Περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης των υπηρεσιών  

Ενέργεια 2η : Γενική περιγραφή του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και των νομικών 
προσώπων του 

Ενέργεια 3η : Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος και εντοπισμός των κρίσιμων 
ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης 

Β ή μ α  4  :  Κ α θ ο ρ ι σ μ ό ς  τ η ς  σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς  κ α ι  τ ω ν  π ρ ο τ ε ρ α ι ο τ ή τ ω ν  τ ο υ  
Δ ή μ ο υ  

Σκοπός του βήματος είναι ο προσδιορισμός της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος, 
λαμβάνοντας υπόψη αφενός μεν τα κρίσιμα ζητήματα που αναδείχθηκαν προηγουμένως, 
αφετέρου δε το όραμα και τις αρχές που διέπουν την πολιτική της δημοτικής αρχής. Η 
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στρατηγική του Δήμου θα εκφραστεί μέσω της επιλογής προτεραιοτήτων, δηλαδή μέτρων 
και στόχων ανά μέτρο. Οι ενέργειες αυτές εκτελούνται σε συνεργασία με τη Δημοτική αρχή. 

Ενέργεια 1η : Διατύπωση του οράματος και των αρχών λειτουργίας του Δήμου   

Ενέργεια 2η : Προσδιορισμός αξόνων και προτεραιοτήτων (μέτρων) 

Ενέργεια 3η : Καθορισμός της στρατηγικής (στόχοι ανά μέτρο) 

Ενέργεια 4η : Ενδεικτική καταγραφή δράσεων ανά στόχο 

Β ή μ α  5  :  Έ γ κ ρ ι σ η  τ ο υ  σ τ ρ α τ η γ ι κ ο ύ  σ χ ε δ ί ο υ  κ α ι  υ λ ο π ο ί η σ η  
δ ι α δ ι κ α σ ι ώ ν  δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η ς  

Ενέργεια 1η : Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου 

Ενέργεια 2η : Δημοσιοποίηση του στρατηγικού σχεδίου μέσω των διαθέσιμων μέσων 
επικοινωνίας - Διοργάνωση δημοσίων εκδηλώσεων 

Ενέργεια 3η : Σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενημέρωση 
των αρμόδιων υπηρεσιών 

Κατά συνέπεια, τα περιεχόμενα της α΄φάσης, του στρατηγικού σχεδιασμού, δομούνται ως 
ακολούθως: 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  2 :  Τ Ο  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Ο  Κ Α Ι  Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο  Π Λ Α Ι Σ Ι Ο   

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  3 :  Η  Γ Ε Ν Ι Κ Η  Ε Ι Κ Ο Ν Α  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  4 :  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Κ Α Ι  Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η  Τ Η Σ  
Υ Φ Ι Σ Τ Α Μ Ε Ν Η Σ  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ  Τ Η Σ  Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η Σ  

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  5 :   Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Κ Α Ι  Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η  Τ Η Σ  
Υ Φ Ι Σ Τ Α Μ Ε Ν Η Σ  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Α Ι  Τ Ω Ν  Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν  Τ Ο Υ  
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν ,  Ω Σ  Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ω Ν   

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  6 :  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Α Ι  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Ε Σ  
Π Ρ Ο Τ Ε Ρ Α Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
2.1. Χρηματοδοτήσεις της τρέχουσας περιόδου 
Κατά την περίοδο σύνταξης του ΕΠ του Δήμου Αχαρνών (1ο εξάμηνο 2021) βρίσκονται σε 
εξέλιξη οι χρηματοδοτήσεις από τα ακόλουθα προγράμματα: 

 Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), πρώην Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 
Το ύψος των χρηματοδοτήσεων, το 2021, θα ανέλθει συνολικά σε 6,75 δισ. ευρώ, ενώ για 
όλη την περίοδο 2022-2024 έχουν προϋπολογισθεί για το ΠΔΕ 20,25 δισ. ευρώ. Από τις 
αρχές του τρέχοντος έτους, στους διαθέσιμους πόρους του ΠΔΕ προστίθενται και πόροι 
για υλοποίηση έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ειδικότερα 
για το 2021 έχουν προβλεφθεί για το σκοπό αυτό πόροι ύψους 2,635 δισ. ευρώ. Έργα που 
θα ενταχθούν για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης θα βαρύνουν το Εθνικό ΠΔΕ. 

 Το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, που περιλαμβάνει τα επτά Τομεακά και δεκατρία Περιφερειακά 
Προγράμματα και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι προσκλήσεις από τα ΕΠ είναι 
σε εξέλιξη και είναι σκόπιμο οι ΟΤΑ να επιταχύνουν την υλοποίηση των έργων εν όψει 
της αξιολόγησης και απένταξης των έργων που παρουσιάζουν καθυστερήσεις.  

 Το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών που αποσκοπεί:  

‒ στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των βασικών υποδομών των ΟΤΑ α΄ και β΄ 
βαθμού των Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, με στόχο τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και την ασφάλεια και ποιότητα ζωής των πολιτών, 

‒ στην επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, στην εξομάλυνση των 
συνεπειών της κρίσης εξαιτίας του κορωνοϊού, στην προστασία της δημόσιας υγείας 
και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής οικονομίας, 

‒ στην εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης και 
ειδικότερα στη στήριξη των δομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, 

‒ στην εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στη σχέση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης με τον πολίτη με στόχο την εμπέδωση της έννοιας του ψηφιακού 
πολιτισμού, 

‒ στην ενίσχυση της ανταπόκρισης της διοίκησης στους τομείς αρμοδιότητας της τοπικής 
αυτοδιοίκησης με τη συνεχή ενσωμάτωση νέων αναγκών και απαιτήσεων και ο 
εκσυγχρονισμός του θεσμού της πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο  

 Το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, που χρηματοδοτεί: 

‒ Την μελέτη, κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση έργων τεχνικών υποδομών, 
προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής 

‒ Την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων 
‒ Την μελέτη, κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση διοικητικών, κοινωνικών, αθλητικών 

και πολιτιστικών υποδομών 

 Τα Προγράμματα του Πράσινου Ταμείου (π.χ. δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου)  

 Τα προγράμματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (π.χ. Πρόγραμμα για την 
ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων «ΗΛΕΚΤΡΑ») 
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 Τα ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 Επιχορηγήσεις μελετών ωρίμανσης μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

 

2.2. Οι χρηματοδοτήσεις της νέας Προγραμματικής Περιόδου 
2.2.1. Τα προγράμματα και οι στόχοι πολιτικής της νέας ΠΠ 

Κατά την τρέχουσα περίοδο,  η χώρα μας βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα νέα αναπτυξιακά προγράμματα και 
εργαλεία, μεταξύ των οποίων  

 Το ΕΣΠΑ 2021-2027, 

 Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021–27,  

 Τα χρηματοδοτικά εργαλεία  του Μηχανισμού  Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Next 
Generation EU).   

Η προετοιμασία για το ΕΣΠΑ 2021-2027 βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και η χώρα έχει 
προχωρήσει σε μια πρώτη άτυπη διαβίβαση πρώτου σχεδίου κειμένου του νέου ΕΣΠΑ στην 
ΕΕ. 

Σύμφωνα με τα Συμπεράσματα της Έκτακτης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 17-21 Ιουλίου 2020, ο προσανατολισμός της Πολιτικής 
της Συνοχής για την Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ) 2021-2027 διαμορφώνεται από: 

 Την  ανάγκη  αντιμετώπισης της κρίσης και τη  στόχευση  στην  οικονομική 
ανάκαμψη. 

 Το   ρόλο  της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη   μείωση   των   ανισοτήτων   μεταξύ  των   
Περιφερειών  της, υποστηρίζοντας όμως παράλληλα την ευρύτερη στόχευση για μία 
πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική Ευρώπη. 

 Την  άμεση   διασύνδεση   με  το  Ευρωπαϊκό  εξάμηνο  και τις προτεινόμενες 
μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται από αυτό, καθώς επίσης με τις στρατηγικές 
για τη βέλτιστη οικονομική διακυβέρνηση, την αποτελεσματική εφαρμογή του 
κράτους δικαίου και του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων2. 

Τον Ιανουάριο του 2020 συγκροτήθηκε, με εντολή της Ελληνικής Κυβέρνησης, ανεξάρτητη 
Επιτροπή για την εκπόνηση του νέου Σχεδίου Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία.   

Σύμφωνα με την ενδιάμεση έκθεση που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2020, ο κεντρικός 
στόχος για την ελληνική οικονομία, κατά τα επόμενα χρόνια, πρέπει να είναι η συστηματική 
αύξηση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας (δηλαδή της σχετικής συμμετοχής των 
διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών στο εθνικό προϊόν), καθώς και η στενότερη 
διασύνδεση της παραγωγής με την τεχνολογία και την καινοτομία.  

Ειδικότερα, οι οικονομικές και πολιτικές προτεραιότητες της χώρας είναι:  

 η αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών ως ποσοστό του ΑΕΠ,  
 η ενίσχυση της μισθωτής εργασίας και η μείωση της παραοικονομίας,  
 η επένδυση στην εκπαίδευση και τη γνώση,  
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 η αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων,  
 η προώθηση της τεχνολογίας αιχμής, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης,  
 η επίτευξη φιλόδοξων περιβαλλοντικών στόχων,  
 η υποστήριξη των αδύναμων νοικοκυριών,  
 η ενίσχυση της βασικής έρευνας μέσω της άρσης αγκυλώσεων στα πανεπιστήμια, τα 

κίνητρα για ενίσχυση της καινοτομίας,  
 η ριζική αναβάθμιση του συστήματος κατάρτισης για ανέργους και εργαζόμενους,  
 η συνέχιση και εμβάθυνση της ψηφιακής μεταρρύθμισης στη δημόσια διοίκηση,  
 ο εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, 
 η αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας με προτεραιότητα στην ψηφιοποίηση,  
 η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και η στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με 

άμβλυνση του κόστους μετάβασης και στήριξη των τοπικών κοινωνιών κατά την 
απολιγνιτοποίηση.  

Το Σχέδιο Ανάπτυξης αποτελεί βασικό κείμενο αναφοράς για τις στρατηγικές επιλογές του ΕΣΠΑ 
και κατ' επέκταση των Προγραμμάτων του.  

Παράλληλα με τη συνεχιζόμενη επεξεργασία του Σχεδίου Ανάπτυξης για την Ελληνική οικονομία 
ολοκληρώθηκε και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) για την περίοδο 2021-2025. Το 
ΕΠΑ θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα για το σχεδιασμό, τη διαχείριση, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους 
εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).  

Οι αναπτυξιακοί στόχοι του ΕΠΑ 2021-2025 αναπτύσσονται σε πέντε πυλώνες:  

 Έξυπνη Ανάπτυξη,  
 Πράσινη Ανάπτυξη,  
 Κοινωνική Ανάπτυξη,  
 Ανάπτυξη Υποδομών και Εξωστρέφεια.  

Ο σχεδιασμός του ΕΠΑ λαμβάνει υπόψη και επιδιώκει την ανάπτυξη συνεργειών και 
συμπληρωματικοτήτων με τα άλλα αναπτυξιακά προγράμματα. 

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της χώρας, συμπληρώνεται με την υλοποίηση παρεμβάσεων, 
των οποίων η χρηματοδοτική στήριξη εξασφαλίζεται μέσω των πόρων που θα διατεθούν στο 
πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. 

Για την οργάνωση του αναπτυξιακού σχεδιασμού την ΠΠ 2021-2027, με απόφαση του 
Πρωθυπουργού, συστάθηκαν τα όργανα κατάρτισης του ΕΣΠΑ 2021-2027 (ΦΕΚ 
432/12.02.2020). Ειδικότερα, συστάθηκε: 

 η  Επιτροπή  Σχεδιασμού  Πολιτικής  ΕΣΠΑ  (ΕΣΠ) για το συντονισμό της 
κατάρτισης του ΕΣΠΑ της ΠΠ 2021-2027. Έργο της ΕΣΠ είναι η διατύπωση 
προτάσεων προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και μέσω αυτού στο 
Υπουργικό Συμβούλιο για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τους στόχους 
του ΕΣΠΑ 2021-2027 και τις αναγκαίες θεσμικές, διοικητικές και οργανωτικές 
ρυθμίσεις για την αποτελεσματική διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση 
των Προγραμμάτων της περιόδου 2021-2027. 

 η Ομάδα Συντονισμού του Σχεδιασμού ΕΣΠΑ (ΟΣΣ), έργο της οποίας είναι ο 
συντονισμός των εργασιών διαμόρφωσης του ΕΣΠΑ και η σχετική εισήγηση 
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προς την ΕΣΠ. 

 πέντε  (5)  Ομάδες Στόχων  Πολιτικής  (ΟΣΠ), έργο των οποίων είναι να 
συνεισφέρουν επιστημονική υποστήριξη στην ΕΣΠ και στις αρμόδιες υπηρεσίες 
της Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, να επεξεργάζονται προτεραιότητες 
και επιμέρους ειδικούς στόχους του κάθε Στόχου Πολιτικής, να διαβουλεύονται, 
όταν απαιτείται,  με ειδικούς εμπειρογνώμονες και να τροφοδοτούν  με τα 
αποτελέσματα της επεξεργασίας τους την ΟΣΣ, την ΕΣΠ, τη Γ.Γ. Δημοσίων 
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και τις αρμόδιες για το σχεδιασμό υπηρεσίες της ΕΑΣ. 

 

2.2.2. Συνοπτική παρουσίαση του ΕΣΠΑ 2021-20272 

2.2.2.1. Στόχοι πολιτικής 

Για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή στο σχέδιο του Κανονισμού 
για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για τα διάφορα Ταμεία, στο Άρθρο 4, ορίζει ότι το 
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ στηρίζουν τους ακόλουθους στόχους 
πολιτικής (ΣΠ): 

I. ΣΠ1. «Μια εξυπνότερη Ευρώπη, μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου 
οικονομικού μετασχηματισμού 

II. ΣΠ2. «Μια πιο πράσινη, χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική 
Ευρώπη, μέσω της προώθησης της καθαρής και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, των 
πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή και της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων» 

III. ΣΠ3. Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη, μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των 
περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ 

IV. ΣΠ4. Μια πιο κοινωνική Ευρώπη, μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων 

V. ΣΠ5. Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης 
και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, 
καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών. 

Στη συνέχεια αναλύονται συνοπτικά, οι προτεραιότητες που τίθενται ανά Στόχο Πολιτικής 
στο πλαίσιο του άτυπου σχεδίου ΕΣΠΑ 2021-2027. 

ΣΠ1 «Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου 
οικονομικού μετασχηματισμού» 

Κεντρικός στόχος για την ελληνική οικονομία είναι η συστηματική αύξηση της 
παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας (δηλαδή της σχετικής συμμετοχής των διεθνώς 
εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών στο εθνικό προϊόν) καθώς και η στενότερη 
σύνδεση της παραγωγής με την τεχνολογία και την καινοτομία. Η στροφή της οικονομίας προς 
αυτή την κατεύθυνση θα πραγματοποιηθεί με τρόπο συμβατό με τους κοινωνικούς και 
περιβαλλοντικούς στόχους της χώρας. 

Βασικό εργαλείο για την επίτευξη του κεντρικού στόχου θα αποτελέσει η Στρατηγική Έξυπνης 
                                                 
2 Σύμφωνα με την 2η εγκύκλιο του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων  
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Εξειδίκευσης, η οποία θα καλύπτει όλο του θεματικό εύρος του ΣΠ1 και θα θέσει τις 
προτεραιότητες για τον οικονομικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Η 
συστηματική εφαρμογή της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης θα αναδείξει και θα 
εξειδικεύσει τις ανάγκες και τις ευκαιρίες για συνεργασία της ερευνητικής κοινότητας με τις 
επιχειρήσεις, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου τομέα και της οικονομίας,, την 
ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού, με την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών. 

Οι επιλογές πολιτικής για την επίτευξη του προαναφερόμενου στόχου είναι οι εξής: i) 
Ενδυνάμωση του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας, με βάση τις στρατηγικές επιλογές 
της Έξυπνης Εξειδίκευσης ii) Ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας - Έξυπνη 
Βιομηχανική Εξειδίκευση iii) Ψηφιακός μετασχηματισμός του δημόσιου τομέα, iv) 
Παραγωγικές επενδύσεις με έμφαση στην τεχνολογική προσαρμογή, τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό και τη στροφή σε φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες και προϊόντα 
(πράσινος μετασχηματισμός των επιχειρήσεων), ν) Στήριξη του τουριστικού τομέα στις νέες 
συνθήκες που δημιουργεί η ψηφιακή τεχνολογία, vi) Παρακίνηση συνεργασιών μεταξύ ΜΜΕ 
ή/και με μεγαλύτερες επιχειρήσεις, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε παγκόσμιες 
αγορές και αλυσίδες αξίας (διεθνοποίηση), vii) Δημιουργία ενός φιλικού οικοσυστήματος για 
τις επιχειρήσεις μέσω μηχανισμών υποστήριξης των ΜΜΕ (από φορείς στήριξης της 
επιχειρηματικότητας, Κοινωνικούς Εταίρους κ.λπ.), βελτίωσης της πρόσβασης στη 
χρηματοδότηση και άρσης των εμποδίων στην επιχειρηματικότητα, viii) Προσαρμογή 
των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της έξυπνης 
εξειδίκευσης, της βιομηχανικής μετάβασης, και της υποστήριξης του ψηφιακού 
μετασχηματισμού και ix) άρση των εμποδίων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία στο ψηφιακό 
περιβάλλον/εφαρμογές, ενίσχυση της έρευνας στο πεδίο της αναπηρίας. 

Τα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα είναι τα εξής: 1) Ανάπτυξη της δυναμικότητας του 
καινοτομικού συστήματος σε παραγόμενα ερευνητικά και καινοτομικά αποτελέσματα 
και βελτίωση μηχανισμών μεταφοράς τεχνολογίας και διάχυσης καινοτομίας, 2) Αύξηση, 
σε φυσικούς και χρηματικούς όρους, των ιδιωτικών επενδύσεων τεχνολογικής και μη 
τεχνολογικής καινοτομίας, 3) Ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, της 
επιχειρηματικότητας ταχείας ανάπτυξης και της πράσινης επιχειρηματικότητας, 4) Βελτίωση 
των συνθηκών και των μορφών που αφορούν την αξιοποίηση της οικονομίας της Γνώσης, 5) 
Ανάπτυξη των υποδομών υποστήριξης της καινοτομικής επιχειρηματικότητας (εκκολαπτήρια, 
επιταχυντές, τεχνολογικά πάρκα), 6) Ανάπτυξη των επιχειρηματικών και καινοτομικών 
δικτυώσεων και των συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών δομών με 
επικέντρωση σε εστίες ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, 7) Ενίσχυση της μεταποίησης και 
των εγχώριων εστιών ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με τη συμμετοχή βιομηχανικών 
επιχειρήσεων και μέσω της ανάπτυξης εμβληματικών έργων, 8) Παροχή νέων και 
αναβαθμισμένων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών προς τις επιχειρήσεις και 
τους πολίτες με ταυτόχρονη εξασφάλιση της ιδιωτικότητας και της προστασίας δεδομένων, 9) 
Διασφάλιση διαλειτουργικότητας ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών, 10) Προώθηση 
και διάδοση της τηλεργασίας ώστε να προσεγγιστεί ο μ.ο. της ΕΕ (14%), 11) Ανάπτυξη ψηφιακών 
πλατφόρμων για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, 12) Ανάπτυξη της 
αγοράς ψηφιακών προϊόντων, υπηρεσιών και εφαρμογών, 13) Ανάπτυξη της παραγωγής 
διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών και συμμετοχή των επιχειρήσεων σε 
διεθνείς αλυσίδες αξίας και Β2Β αγορές, 14) Αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων σε 
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όρους απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού και πάγιου κεφαλαίου και βελτίωση της 
παραγωγικότητας σε όρους προστιθέμενης αξίας ανά εργαζόμενο, 15) Δημιουργία 
ψηφιοποιημένων και φιλικών προς το περιβάλλον βιομηχανικών υποδομών, 16) Κάλυψη των 
αναγκών σε δεξιότητες, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της έξυπνης εξειδίκευσης, της 
βιομηχανικής μετάβασης και της υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού. 

 

ΣΠ2 «Μια πιο πράσινη, χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική 
Ευρώπη, μέσω της προώθησης της καθαρής και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, των 
πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή και της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων» 

Οι κύριες επιλογές πολιτικής στον τομέα της ενέργειας, βάσει του ΕΣΕΚ, αφορούν τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς, την προώθηση της αυτονομίας με χρήση 
των ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή και συστημάτων αποθήκευσης, τη χρήση ΑΠΕ για 
θέρμανση/ψύξη, την μετάβαση των νησιών σε καθαρές μορφές ενέργειας, την ενίσχυση 
διασυνοριακών έργων διασύνδεσης, την αναβάθμιση δικτύων μεταφοράς και διανομής, την 
ανάπτυξη κέντρων ενεργειακού ελέγχου και «έξυπνων» ενεργειακών συστημάτων και 
αποθήκευση σε τοπικό επίπεδο, την προώθηση πρακτικών αλιείας χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα. 

Οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν στην ολοκλήρωση/επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου 
(κυρίως ΑΠΕ), στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και ενίσχυση ESKOs, στην στήριξη των 
καταναλωτών για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, στην επιβολή υποχρέωσης ενεργειακής 
απόδοσης, στη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση ΑΠΕ (περιλαμβανομένων υπεράκτιων), στην 
ανάπτυξη, αναβάθμιση και ψηφιοποίηση υποδομών, δικτύων μεταφοράς και διανομής 
ενέργειας και συστημάτων παρακολούθησης (έξυπνοι μετρητές) και στην επιλογή 
κατάλληλων οικονομικών κινήτρων για συμμετοχή τελικών καταναλωτών. 

Τα σημαντικότερα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι ο περιορισμός της ενεργειακής 
φτώχειας των νοικοκυριών, η ανάπτυξη ενεργειακών υπηρεσιών, η μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, η ενδυνάμωση του ρόλου των τοπικών κοινωνιών στη χρήση ΑΠΕ, η 
μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και χρήσης πετρελαίου για ηλεκτροπαραγωγή, η βελτίωση 
επάρκειας ισχύος κι ασφάλειας ηλεκτρικού συστήματος, η βελτίωση διαλειτουργικότητας 
δικτύου και η ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού. 

Η πρόληψη κινδύνων και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε καταστροφές αποτελούν επίσης, 
βασική επιλογή πολιτικής. Οι κύριες επιδιώξεις είναι η αναβάθμιση της ικανότητας 
εκτίμησης κινδύνων και η βελτίωση άμεσης απόκρισης σε καταστροφές. Οι παρεμβάσεις θα 
επικεντρωθούν στην επιχειρησιακή ενίσχυση των δομών του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης 
Κρίσεων και Αντιμετώπισης Καταστροφών, στην απόκτηση σύγχρονου εξοπλισμού και 
συστημάτων, στην αναβάθμιση δεξιοτήτων προσωπικού και κινητοποίηση εθελοντικών 
οργανώσεων, σε έργα βραχείας αποκατάστασης, μετά από μεγάλες καταστροφές και σε 
δράσεις διασυνοριακής συνεργασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών 
κινδύνων.  

Παράλληλα, θα ενισχυθούν δράσεις εκπαίδευσης/ ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης (ιδίως 
ΑμεΑ/χρόνια πάσχοντες) για θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και αντιμετώπισης 
κινδύνων. 
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Η υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας από επιχειρήσεις και η ενίσχυση της βιομηχανικής 
συμβίωσης μεταξύ ΜΜΕ με προώθηση της κυκλικότητας στις μεθόδους παραγωγής, θα 
οδηγήσει σε αποδοτικότερη διαχείριση πόρων, μείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους. Προτεραιότητα αποτελούν η 
προώθηση της βιοοίκονομίας, των υπηρεσιών χρήσης αντί της προμήθειας προϊόντων και 
των κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων καινοτομίας. Για την ολοκληρωμένη διαχείριση 
αποβλήτων θα προωθηθούν δράσεις που σχετίζονται με την κυκλική κατανάλωση, την 
ανακύκλωση και επανάχρηση με αναβάθμιση των σχετικών υποδομών, καθώς και τη χρήση 
έξυπνων τεχνολογιών. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης/ 
πληροφόρησης για την ανακύκλωση, την κυκλική οικονομία και τον περιορισμό της χρήσης 
πλαστικών. 

Η ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων (συμπ. θαλάσσιων) αποτελούν 
βασική επιλογή προκειμένου να διασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση σε επαρκές και καλής 
ποιότητας νερό, με έμφαση σε απομακρυσμένα και μικρά νησιά. Απαιτούνται αναβάθμιση και 
ανάπτυξη υποδομών (δίκτυα, αφαλατώσεις, μικρής κλίμακας φράγματα), ενίσχυση 
δράσεων εξοικονόμησης νερού, μέσω νέων τεχνολογιών, ενώ η κάλυψη ελλείψεων νερού 
θα αντιμετωπιστεί κυρίως με την επανάχρηση νερού κυρίως για άρδευση. Προτεραιότητα 
αποτελεί η κατάρτιση εθνικού σχεδίου για τη διαχείριση και προστασία συνολικά των 
υδάτινων πόρων, ενώ η κάλυψη αναγκών σε υποδομές διαχείρισης λυμάτων 
πραγματοποιείται βάσει εθνικού σχεδίου σε οικισμούς α, β, γ προτεραιότητας, καθώς και 
σε τουριστικές και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές με έμφαση σε μικρά νησιά, 
συνδυάζοντας και διαχείριση ιλύος. 

Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της έχουν 
στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών και την αποτελεσματικότερη 
προστασία πληθυσμού και οικοσυστημάτων. Οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν στον 
εκσυγχρονισμό και ενίσχυση των μηχανισμών και συστημάτων παρακολούθησης, στην 
εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων και μελετών διαχείρισης κινδύνου, στη βελτίωση της 
ενημέρωσης και της ικανότητας παρακολούθησης σχετικών παραμέτρων. Έμφαση θα δοθεί 
επίσης σε δράσεις βελτίωσης αστικού περιβάλλοντος μέσω πράσινων υποδομών, στην 
αποκατάσταση επιβαρυμένων περιβαλλοντικά αστικών χώρων και βελτίωσης της 
προσβασιμότητας. 

Εξίσου σημαντική είναι η προστασία της βιοποικιλότητας και των δασών με στόχο την 
αποτελεσματικότερη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και του δικτύου ΝΑΤURΑ 
2000, την αντιμετώπιση ξενικών ειδών, τη βελτίωση οικοσυστημικών υπηρεσιών, την 
παρακολούθηση και καταγραφή απειλών και αναγκών διαχείρισης, τη βελτιωμένη πρόσβαση  
ΑμεΑ σε περιοχές φυσικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν οριζόντιες 
δράσεις στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση και δράσεις 
ευαισθητοποίησης.  

Για το θαλάσσιο χώρο προωθούνται η βιώσιμη αλιεία μέσω της ενίσχυσης της μικρής 
παράκτιας αλιείας με στόχο το μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και η 
ορθολογική διαχείριση αποθεμάτων με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων 
των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. 
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ΣΠ3 Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των 
περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ 

Στοχεύοντας στον οικονομικό/ψηφιακό μετασχηματισμό ενισχύεται η συνδεσιμότητα με    
ευρυζωνική    πρόσβαση    υψηλών   ταχυτήτων    και   στηρίζεται   η    ανάπτυξη προσβάσιμων, 
υψηλής ποιότητας, πολυτροπικών, ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, έξυπνων και βιώσιμων 
υποδομών και συστημάτων μεταφορών. 

Οι βασικές προτεραιότητες στη ψηφιακή συνδεσιμότητα είναι η εξασφάλιση 
συνδεσιμότητας υπερυψηλής ταχύτητας για τους πολίτες και τους 
κοινωνικοοικονομικούς φορείς (συμπεριλαμβανομένων των νησιωτικών περιοχών, μέσω 
υποθαλάσσιων δικτύων), η υποστήριξη της διάχυσης υπηρεσιών υπερυψηλής ταχύτητας και 
η ανάπτυξη ασύρματων δικτύων 5G σε αστικά κέντρα και βασικούς άξονες οδικών και 
σιδηροδρομικών μεταφορικών δικτύων και θαλάσσιων οδών με την απαιτούμενη αναβάθμιση 
σταθερών δικτυακών υποδομών. Έτσι εξασφαλίζεται αδιάλειπτη πρόσβαση όλων των 
πολιτών σε υποδομές δικτύου με ταχύτητες λήψης τουλάχιστον 100 Mbps (με δυνατότητα 
αναβάθμισης στο 1 Mbps) και πρόσβαση βασικών κοινωνικοοικονομικών φορέων σε 
υποδομές δικτύου με ταχύτητες Mbps. Παράλληλα θα επιτευχθεί η γεφύρωση του ψηφιακού 
χάσματος μεταξύ κατοίκων αστικών κέντρων, της ελληνικής περιφέρειας καθώς και των 
απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών, με την παροχή σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης, 
την αύξηση της χωρητικότητας και την εξασφάλιση διαθεσιμότητας σε ήδη εξυπηρετούμενα 
νησιά. Θα επιτευχθεί η δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για την ανάπτυξη εφαρμογών 
έξυπνων πόλεων και η ανάπτυξη τεχνολογιών για το διαδίκτυο των αντικειμένων (ΙοΤ). 

Στις οδικές μεταφορές επιδιώκεται η ολοκλήρωση/αναβάθμιση υποδομών του βασικού 
και αναλυτικού ΔΟΔ στην ηπειρωτική και νησιωτική χώρα, η λειτουργική διασύνδεση τους, η 
ολοκλήρωση διασυνοριακών συνδέσεων, η κατασκευή νέων ή/και αναβάθμιση οδικού δικτύου 
εκτός ΔΟΔ, παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας εκτός ΔΟΔ και αξιοποίηση ευφυών συστημάτων 
μεταφορών. 

Η βασική προτεραιότητα στις σιδηροδρομικές μεταφορές είναι η ανάπτυξη ασφαλούς, 
συνεκτικού, πολυτροπικού και διαλειτουργικού συστήματος υψηλής ποιότητας με την 
ολοκλήρωση του ΠΑΘΕ/Π, την υλοποίηση έργων αναβάθμισης/βελτίωσης του 
υφιστάμενου δικτύου, την ευρεία εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης και συστημάτων ERTMS  και 
την υλοποίηση έργων συνδέσεων με λιμένες ΔΕΔ-Μ. 

Η βασική προτεραιότητα στις θαλάσσιες μεταφορές είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης 
των νησιών με έμφαση στη διασύνδεση μεταξύ τους και με την ηπειρωτική χώρα. 
Προτεραιότητα επίσης έχουν οι παρεμβάσεις σε επιλεγμένα λιμάνια, σύμφωνα με τις ανάγκες 
επανασχεδιασμού των ακτοπλοϊκών/εμπορευματικών μεταφορών, με την παράλληλη 
εγκατάσταση συστημάτων και εφαρμογών για την ασφάλεια ναυσιπλοΐας. Οι παρεμβάσεις 
θα συνδυαστούν με προώθηση της χρήσης καθαρών καυσίμων, την εγκατάσταση 
πληροφοριακών συστημάτων για την περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση 
των λιμένων, καθώς και τη λειτουργική διαχείριση των υπηρεσιών τους. Οι επενδύσεις σε 
συστήματα διαχείρισης ασφάλειας αφορούν και την εναέρια κυκλοφορία. 

Βασικές επιλογές στις αστικές μεταφορές είναι η συνέχιση υλοποίησης έργων σε 
Αθήνα/Θεσσαλονίκη που περιλαμβάνουν τα μέσα σταθερής τροχιάς και την ολοκλήρωση 
της ανανέωσης του στόλου με μέσα πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Προτεραιότητα επίσης 
έχει η προώθηση της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας σε περιφερειακά αστικά 
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κέντρα, μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, με υλοποίηση παρεμβάσεων σε μέσα φιλικά προς το 
περιβάλλον (μέσα σταθερής τροχιάς - προαστιακές συνδέσεις, ποδηλατοδρόμοι κ.α.). 

Οι επενδύσεις θα συνοδευθούν από την εφαρμογή ήπιων μέτρων ( οργανωτικά, θεσμικά 
κ.α.) και την εγκατάσταση ευφυών συστημάτων. 

Οι επιλογές αυτές θα συμβάλλουν να επιτευχθεί ένα οικονομικά αποδοτικό, ασφαλές, 
περιβαλλοντικά βιώσιμο, προσβάσιμο πολυτροπικό, διαλειτουργικό και 
διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφορών. 

Επισημαίνεται ότι τα θέματα συνδεσιμότητας θα αντιμετωπιστούν και από τα Προγράμματα 
Εδαφικής Συνεργασίας και την μακροπεριφερειακή στρατηγική EUSAIR συμπεριλαμβάνοντας 
σχετικές δράσεις ως μέρος ενός ευρύτερου λειτουργικού χώρου. 

Επίσης, όλες οι ανωτέρω παρεμβάσεις θα γίνονται με τρόπο που θα εξασφαλίζεται η ισότιμη 
πρόσβαση σε ΑμεΑ και άτομα μειωμένης κινητικότητας. 

 

ΣΠ4 Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων 

Κεντρική επιδίωξη των παρεμβάσεων του ΣΠ4 είναι μια πιο κοινωνική Ελλάδα μέσω της 
επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό και της διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές 
υπηρεσίες και αγαθά. 

Η αύξηση της απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού και η βελτίωση της 
απασχολησιμότητας, μέσω παρεμβάσεων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας και τη μείωση της αναντιστοιχίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, με έμφαση στους 
NEETs 15-29, μακροχρόνια άνεργους, άνεργους με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό, μορφωτικό 
και μεταναστευτικό υπόβαθρο και ΑμεΑ, αποτελεί βασική προτεραιότητα. Η αναβάθμιση των 
υπηρεσιών εξατομικευμένης υποστήριξης, η ενίσχυση των μηχανισμών διάγνωσης αναγκών της 
αγοράς εργασίας, η στήριξη της αυτοαπασχόλησης, η προώθηση της κοινωνικής 
οικονομίας και οι παρεμβάσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων. Η προώθηση της προσαρμογής 
αυτοαπασχολούμενων, εργαζομένων και επιχειρήσεων στην αλλαγή και της ενεργού 
γήρανσης, μέσω παρεμβάσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, συνυπολογίζοντας τις 
απαιτήσεις της ψηφιακής και πράσινης οικονομίας, τίθεται στο επίκεντρο. Για την προώθηση 
της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση θα επιλεγούν μέτρα 
εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και προώθησης καινοτόμων μοντέλων 
λειτουργίας των επιχειρήσεων. Για την αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών στην αγορά 
εργασίας δύναται να υλοποιηθούν μέτρα ενισχύσεων. 

Βασική επιλογή αποτελεί η αναβάθμιση της ποιότητας και η ενίσχυση της εξωστρέφειας 
και της συνάφειας της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και της δια βίου μάθησης με την 
αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό θα δοθεί έμφαση στη βελτίωση των επιδόσεων των 
μαθητών ιδιαίτερα σε σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες, στην αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών, στην ενίσχυση των υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και 
συμβουλευτικής, στη βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και στην ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας της ΕΕΚ. Επιπλέον, η βελτίωση των επιδόσεων και η ενίσχυση της 
ισότιμης πρόσβασης τίθενται στο επίκεντρο με έμφαση σε ευάλωτες ομάδες. Η αναβάθμιση 
υποδομών, εξοπλισμού και η διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών, μέσω της βελτίωσης της 
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διακυβέρνησης όλων των βαθμίδων, της ενίσχυσης της αυτονομίας, καθώς και της 
ολοκλήρωσης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, αποτελούν επίσης, προτεραιότητα. 

Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των θεσμών και μηχανισμών κοινωνικής αλληλεγγύης 
αποτελεί βασική επιλογή με στόχο τον περιορισμό της εισοδηματικής ανισότητας, του 
κινδύνου φτώχειας του κοινωνικού αποκλεισμού και των έμφυλων και άλλων διακρίσεων. Η 
διασφάλιση πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, οι δράσεις για την αντιμετώπιση 
του εκπαιδευτικού και στεγαστικού διαχωρισμού και η ανάπτυξη υπηρεσιών φροντίδας που 
βασίζονται στην οικογένεια και την κοινότητα αποτελούν μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση 
παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό και τη δημιουργία υποδομών κοινωνικής προστασίας, 
αναψυχής και πολιτισμού. Στρατηγική επιλογή αποτελεί η προώθηση παρεμβάσεων 
αποϊδρυματοποίησης και μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο 
κοινότητας καθώς και η κοινωνική ένταξη για πολίτες περιθωριοποιημένων κοινοτήτων και 
ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο, μέσω της αντιμετώπισης των εις βάρος τους 
διακρίσεων, της επισφαλούς στέγασης και της ένταξης τους στην εκπαίδευση. 

Η θεσμική ενδυνάμωση των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών για την ουσιαστική συμμετοχή σε παρεμβάσεις εκπαίδευσης, απασχόλησης και 
κοινωνικής ένταξης παραμένει στρατηγική επιλογή. 

Η καθολική υγειονομική κάλυψη ως βασική επιλογή απαιτεί την Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας (ΠΦΥ) επίκεντρο του δικτύου υγείας στη κοινότητα, έμφαση στην πρόληψη, μέριμνα για 
ευάλωτες ομάδες με συμβολή στην οικονομική - κοινωνική προστασία. Προτεραιότητες 
αποτελούν επίσης η Ψυχική Υγεία, η αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, οι νέες 
υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας, η προσαρμογή υπηρεσιών, υποδομών και ανθρώπινου 
κεφαλαίου στις γεωγραφικές, πληθυσμιακές ιδιαιτερότητες, στην ηλεκτρονική υγεία, στην 
επιστημονική πρόοδο, στην αντιμετώπιση υγειονομικών απειλών. Η ανθεκτικότητα του 
Συστήματος Υγείας ενισχύεται με επενδύσεις για την επείγουσα φροντίδα, τις ειδικές 
κλίνες, τις δομές Δημόσιας Υγείας. 0 ψηφιακός μετασχηματισμός, η βελτίωση της διαχείρισης, 
της διοίκησης των υπηρεσιών, συμβάλλουν στην καθολική πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες 
σε ένα αποδοτικότερο σύστημα. Η τρέχουσα υγειονομική κρίση αναδεικνύει την προστασία της 
δημόσιας υγείας, ως θεμέλιο της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και αποτελεί πρόκληση 
για την ανάπτυξη ανθεκτικότητας. 

 

ΣΠ5 Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και 
ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και 
μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών 

Οι ολοκληρωμένες χωρικές στρατηγικές με την αξιοποίηση των χωρικών εργαλείων ΟΧΕ και 
ΤΑΠΤΟΚ θα εφαρμοστούν σε περιοχές που θα πληρούν κατ' ελάχιστο τα κριτήρια που θα 
προσδιοριστούν από τις εθνικές αρχές και θα αναφερθούν στα Προγράμματα. 

Ενδεικτικά κριτήρια/χαρακτηριστικά που θα πρέπει να πληρούν οι επιλέξιμες περιοχές είναι η 
συνάφεια με τον χωροταξικό σχεδιασμό, ο πληθυσμός, η διοικητική, αναπτυξιακή και 
λειτουργική σημασία του, το επίπεδο εξυπηρέτησης βασικών αναγκών του πληθυσμού, 
η διαθεσιμότητα ευρυζωνικών συνδέσεων, οι περιβαλλοντικές προκλήσεις, οι επιπτώσεις 
από την κλιματική αλλαγή κλπ. 
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Ο προσδιορισμός των επιλέξιμων περιοχών θα λαμβάνει υπόψη το χωρικό πρότυπο και τις 
αναπτυξιακές κατευθύνσεις του χωρικού σχεδιασμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο και θα προκύπτει μετά από έγκαιρη και εκτενή διαβούλευση μεταξύ των 
συντελεστών κάθε περιοχής. Η επιλογή των περιοχών εφαρμογής θα αναφέρεται στα 
Προγράμματα ή θα γίνει κατόπιν διαδικασίας ανοικτής πρόσκλησης και αξιολόγησης κατά την 
υλοποίηση ή κατόπιν ανάλυσης για τον προσδιορισμό των περιοχών ή κριτηρίων επιλογής 
τους. 

Προβλέπεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε 4 κατηγορίες 
περιοχών (Επιλογές Πολιτικής) προάγοντας την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική 
ανάπτυξη τους: 

1. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη 
του αστικού ιστού, τον πολιτισμό και την ασφάλεια. Ως αστικές περιοχές νοούνται: 

 Αστικές περιοχές με πρόβλεψη για ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις από τα 
Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια 

 Οικιστικές ενότητες (λειτουργικές περιοχές) ή πόλεις που αναπτύσσονται σε μία 
ή περισσότερες Δημοτικές Ενότητες και με πληθυσμό > 50.000 κατ. 

 Πόλεις-έδρες Περιφερειακών Ενοτήτων που δεν καλύπτονται από τα παραπάνω, 
με σημαίνοντα λειτουργικό ρόλο αστικού κέντρου. 

Η προτεραιότητα εφαρμογής ολοκληρωμένων στρατηγικών μέσω ΟΧΕ-ΒΑΑ θα δοθεί σε 
αστικές περιοχές όπου μεταξύ άλλων εντοπίζονται: 

 προγραμματισμός επενδύσεων και υποδομών υπερτοπικού χαρακτήρα, 

 συγκέντρωση ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρηματικού δυναμικού για την 
ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοβουλιών 

 σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα 

 χωρική συγκέντρωση ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, υποβαθμισμένο δομημένο 
περιβάλλον και χαμηλού επιπέδου υπηρεσίες, 

 αναξιοποίητοι, ελεύθεροι ή/και εγκαταλελειμμένοι χώροι και κτίρια (δημόσια ή, 
υπό προϋποθέσεις, και ιδιωτικά), 

 πιέσεις από την κλιματική αλλαγή και σημαντικοί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 

Είναι σκόπιμο να αναφερθεί στο σημείο αυτό πως ο δήμος Αχαρνών πληροί την πλειοψηφία 
των ως άνω κριτηρίων και επομένως μπορεί να διαμορφώσει την κατάλληλη πρόταση για την 
ένταξή του σε ΟΧΕ 

2. Εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών (ΟΧΕ, ΤΑΠΤΟΚ) στις ορεινές, αγροτικές 
και παράκτιες περιοχές που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην προσβασιμότητα και 
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Λόγω ιδιαίτερης μορφολογίας θα δοθεί βαρύτητα 
στην ανάπτυξη των αγροτικών, παράκτιων και των απομακρυσμένων περιοχών, 
επιδιώκοντας έτσι την ομαλή σύνδεση τους στον εθνικό παραγωγικό και οικονομικό χάρτη 
μέσω ήπιας ανάπτυξης τους. Επιδιώκεται επίσης η ανάπτυξη κοινοτήτων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας σε παράκτιες και εσωτερικές περιοχές. 
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3. Εφαρμογή  ολοκληρωμένων  στρατηγικών στις νησιωτικές  περιοχές και συμπλέγματα  
νησιών  που  στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην προσβασιμότητα, στην ανάδειξη της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και στην αξιοποίηση των προοπτικών τους. 

4. Ολοκληρωμένες στρατηγικές σε περιοχές που εμφανίζουν χωρική και θεματική συνέχεια, 
με δυνατότητα αξιοποίησης πλουτοπαραγωγικών πόρων και ιδιαίτερων τοπικών 
χαρακτηριστικών -πολιτιστικών, τοπικής παραγωγής, τουριστικής δραστηριότητας. 

2.2.2.2. Η Αρχιτεκτονική των Προγραμμάτων 2021-2027 

Η βασική στρατηγική εστίαση των Ταμείων για την ΠΠ 2021-2027 διαμορφώθηκε με βάση τα 
δυνατά σημεία, τις αδυναμίες, τις μελλοντικές προκλήσεις και τις ευκαιρίες που έχουν 
εντοπιστεί σε συνδυασμό με τα διδάγματα της ΠΠ 2014-2020. Τηρώντας τις απαιτήσεις από το 
προτεινόμενο κανονιστικό πλαίσιο της ΠΠ 2021-2027, το άτυπο σχέδιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 
προβλέπει τα Προγράμματα που αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
  

Πίνακας 1 Προγράμματα  ΕΣΠΑ 2021-2027 

  ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

1 Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία» 

2 Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»  

3 Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή»  

4 Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών»    

5 Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»      

6 Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία»     

7 Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση»  

8 Προγράμματα «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας» ( INTERREG) 

9 Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα» 

10 Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια»  

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

1 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 

2 Αττική 

3 Βόρειο Αιγαίο 

4 Δυτική Ελλάδα 

5 Δυτική Μακεδονία 

6 Ήπειρος 

7 Θεσσαλία 

8 Ιόνια Νησιά 

9 Κεντρική Μακεδονία 
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10 Κρήτη 

11 Νότιο Αιγαίο 

12 Πελοπόννησος 

13 Στερεά Ελλάδα 

Ο συνολικός  προϋπολογισμός του ΕΣΠΑ 2021-2027 ανέρχεται σε 26,7 δις €.  

 

2.2.3. ΕΣΠΑ 2021-2027 και Τοπική Αυτοδιοίκηση  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δυνατότητες αξιοποίησης των Προγραμμάτων του 
ΕΣΠΑ από  την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ανά  στόχο Πολιτικής. 
 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1 ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 

Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω 

της προώθησης του καινοτόμου 

και έξυπνου οικονομικού 
μετασχηματισμού 

- Κατάρτιση προγραμμάτων υποστήριξης των 
επιχειρήσεων του κοινωνικού τομέα της οικονομίας.  

- Συνεργασία δήμων, ιδιωτικών επιχειρήσεων, 
συνεταιρισμών και ΚΑΛΟ για τον εντοπισμό «χώρων» 
στην τοπική οικονομία και αλυσίδα παραγωγής στους 
οποίους δύναται να δραστηριοποιηθούν οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην αλυσίδα παραγωγής 
προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του 
Στόχου Πολιτικής 2 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2 ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 

Μια πιο πράσινη Ευρώπη με 

χαμηλές εκπομπές διοξειδίου 

του άνθρακα μέσω της 

προώθησης της δίκαιης 

μετάβασης σε καθαρές μορφές 

ενέργειας, των πράσινων και 

γαλάζιων επενδύσεων, της 

κυκλικής οικονομίας, της 

προσαρμογής στην κλιματική 

αλλαγή, της πρόληψης και της 

διαχείρισης των κινδύνων  

  

- Έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των 
δημοτικών κτιρίων, περιλαμβανομένων των σχολικών 
κτιρίων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
λυμάτων, των εγκαταστάσεων αφαλάτωσης κλπ.  

- Επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ 

- Υλοποίηση συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με στόχο την 
ενεργειακή αυτοδυναμία πολύ μικρών νησιών και την 
απεξάρτησή τους από ορυκτά καύσιμα 

- Υποστήριξη των «ενεργειακών κοινοτήτων» 
- Εκπόνηση / θεσμοθέτηση χωροταξικών σχεδίων 
- Πολεοδομικές εφαρμογές 
- Εκπόνηση / αναθεώρηση σχεδίων πολιτικής 

προστασίας, ενημέρωση, κινητοποίηση, εκπαίδευση 
πολιτών  

- Κατασκευή (κυρίως από τις περιφέρειες) υποδομών 
προστασίας και πρόληψης των πλημμυρών και λήψη 
των αναγκαίων μέτρων για τη διαχείριση της γης, των 
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δασών και των λεκανών απορροής ποταμών, όπου δε 
ενδείκνυται σε διασυνοριακό πλαίσιο. 

- Εφαρμογή  νέων  τεχνολογιών (συστημάτων 
τηλεδιάγνωσης  βλαβών και τηλεδιαχείρισης)  δικτύων 
ύδρευσης 

- Επενδύσεις σε μονάδες αφαλάτωσης με προηγμένες 
τεχνικές και με αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας   

- Δημιουργία φραγμάτων όπου είναι εφικτό, για 
ύδρευση, άρδευση,  

- Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης με βαθμό απώλειας. 
- Ολοκλήρωση των υποδομών αποχέτευσης σε οικισμούς 

γ’ κατηγορίας 
- Επιλογή οικισμών δ’ κατηγορίας με ευαίσθητους 

αποδέκτες και υψηλή εποχικότητα πληθυσμού για 
εγκατάσταση δικτύων αποχέτευσης και μονάδων 
επεξεργασίας 

- Επαναχρησιμοποίηση και εξοικονόμηση νερού  
- Μέτρα διαχείρισης ιλύος βιολογικών καθαρισμών 
- Προώθηση της ανακύκλωσης και ολοκλήρωση των 

υποδομών συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης στερεών 
αποβλήτων (Αφορά σε οχήματα, κάδους, ΣΜΑ, 
εργοστάσια διαλογής και παραγωγής ενέργειας, 
χώρους διάθεσης υπολειμμάτων)  

- Αξιοποίηση βιοαποδομήσιμων για την παραγωγή 
compost, ενδεχομένως με τη μέθοδο της υπεργολαβίας 
σε επιχειρήσεις  του κοινωνικού τομέα 

- Επενδύσεις στη μεταποίηση υπολειμμάτων 
κλαδεύσεων σε συνεργασία με επιχειρήσεις του 
κοινωνικού τομέα 

- Προώθηση, γενικότερα, μέτρων για τη διευκόλυνση της 
μετάβασης στην κυκλική οικονομία  

- Δράσεις διατήρησης/ προστασίας σε εγκεκριμένες 
προστατευόμενες φυσικές περιοχές με εγκεκριμένα 
σχέδια προστασίας και εγκατεστημένους φορείς 
διαχείρισης  
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ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 

Μια πιο διασυνδεδεμένη 

Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης 

της κινητικότητας και των 

περιφερειακών διασυνδέσεων  

- Κατασκευή (κυρίως από τις περιφέρειες) των οδικών 
διασυνδέσεων που θα διασφαλίσουν την προσβασιμότητα 
και τη βέλτιστη χρήση των εθνικών οδών, των θαλάσσιων 
λιμένων και των αεροδρομίων, ώστε να διασφαλιστεί 
«επαρκής συνδεσιμότητα των περιφερειών και των πόλεων 
με το βασικό Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (TET–N) και 
τους κόμβους του» 

- Λιμενικά έργα βελτίωσης της προσβασιμότητας των νησιών  

- Εκπόνηση / υλοποίηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) σε επιλεγμένα μεγάλα αστικά κέντρα 
της χώρας (Θεσσαλονίκη,  Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, 
Ιωάννινα, Αγρίνιο, Χαλκίδα κλπ). 

- Υλοποίηση έργων υποστήριξης των ΣΒΑΚ, μέσω 
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σχεδίων ΒΑΑ.  

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4 ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 

Μια πιο κοινωνική Ευρώπη 

μέσω της υλοποίησης του 

ευρωπαϊκού πυλώνα 

κοινωνικών δικαιωμάτων
  

- Σχεδιασμός έργων για την κοινωφελή απασχόληση ανέργων / 
συνδυασμός της απασχόλησης με την επίτευξη στόχων των 
έργων 

- Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας  
- Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής   -στήριξη 

της απασχόλησης των γυναικών  κλπ  -  παροχής φροντίδας και 
φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί 
σταθμοί, ΚΔΑΠ κλπ). 

- Προγράμματα βελτίωσης της ισορροπίας της επαγγελματικής 
και της οικογενειακής ζωής ( παιδικοί / βρεφικοί / 
βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ κλπ ) 

- Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εθελοντισμού για 
άτομα στο μεταίχμιο της ολοκλήρωσης του επαγγελματικού 
βίου 

- Προγράμματα δια βίου μάθησης 
- Προγράμματα κοινωνικοοικονομικής ένταξης μειονεκτουσών 

κοινωνικών ομάδων (ρομά, μεταναστών κλπ)  

- Προγράμματα  κοινωνικής ένταξης των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού 
- δημιουργία νέων-  ενίσχυση λειτουργίας υφιστάμενων 
κοινωνικών υποδομών και δομών  

- Ενίσχυση της λειτουργίας κοινωνικών δομών 
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ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 

Μια Ευρώπη πιο κοντά στους 

πολίτες της μέσω της 

προώθησης της βιώσιμης και 

ολοκληρωμένης ανάπτυξης των 

αστικών, αγροτικών και 

παράκτιων περιοχών, καθώς 

και μέσω της στήριξης τοπικών 

πρωτοβουλιών 

- Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές που 
προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού ιστού, τον 
πολιτισμό και την ασφάλεια. Ως αστικές περιοχές νοούνται: 
 Αστικές περιοχές με πρόβλεψη για ολοκληρωμένες 

αστικές παρεμβάσεις από τα Περιφερειακά Χωροταξικά 
Πλαίσια 

 Οικιστικές ενότητες (λειτουργικές περιοχές) ή πόλεις 
που αναπτύσσονται σε μία ή περισσότερες Δημοτικές 
Ενότητες και με πληθυσμό > 50.000 κατ. 

 Πόλεις-έδρες Περιφερειακών Ενοτήτων που δεν 
καλύπτονται από τα παραπάνω, με σημαίνοντα 
λειτουργικό ρόλο αστικού κέντρου. 

 
- Εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών (ΟΧΕ, ΤΑΠΤΟΚ) στις 

ορεινές, αγροτικές  και παράκτιες περιοχές που στοχεύουν 
στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην προσβασιμότητα και ανάδειξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

- Εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών στις νησιωτικές 
περιοχές και συμπλέγματα νησιών που στοχεύουν στη 
βιώσιμη ανάπτυξη, στην προσβασιμότητα, στην ανάδειξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην αξιοποίηση των 
προοπτικών τους. 
Επιδιώκεται κατά προτεραιότητα η άρση της γεωγραφικής 
απομόνωσης, η αειφόρος ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο και η 
διασφάλιση ποιοτικών συνθηκών διαβίωσης. Για την 
επίτευξη αυτών δίνεται έμφαση στις επενδύσεις στις 
υποδομές – ιδιαίτερα λιμενικές - (που δεν 
προτεραιοποιούνται από το ΣΠ3) για τη διασύνδεση μεταξύ 
των νησιών, και την εφαρμογή ολιστικών παρεμβάσεων που 
προωθούν την κυκλική οικονομία, την ενεργειακή και 
ψηφιακή μετάβαση, την τοπική επιχειρηματικότητα και την 
ανάδειξή τους ως τουριστικών προορισμών. 

- Ολοκληρωμένες στρατηγικές σε περιοχές που εμφανίζουν 
χωρική και θεματική συνέχεια, με δυνατότητα αξιοποίησης 
πλουτοπαραγωγικών πόρων και ιδιαίτερων τοπικών 
χαρακτηριστικών -πολιτιστικών, τοπικής παραγωγής, 
τουριστικής δραστηριότητας. 
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2.2.4. Ταμείο Ανάκαμψης  

2.2.4.1. Στόχοι, Πυλώνες και Προϋπολογισμός 

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας (και για την 
ώθηση της ευρωπαϊκής οικονομίας να ανακάμψει από την πανδημία), οι Αρχηγοί των Κ-Μ και 
πρόσφατα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν, με βάση τη σχετική πρόταση της 
Επιτροπής, σε ένα σημαντικό πακέτο ανάκαμψης για την περίοδο 2021-2027, το οποίο 
συνδυάζει το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) με το νέο μέσο ανάκαμψης “Next 
Generation EU».  

Η κεντρική ιδέα του Ευρωπαϊκού πακέτου ανάκαμψης βασίζεται σε τέσσερις στόχους 
πολιτικής: 

1. Προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης 

2. Ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας 

3. Μετριασμός των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης 

4. Υποστήριξη του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού 

Η Ε.Ε στο πλαίσιο του νέου εργαλείου θα δανειστεί κεφάλαια για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από τις κεφαλαιαγορές, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθεί η προσπάθεια ανάκαμψης 
και προκειμένου να παράσχει στην ΕΕ τα μέσα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
έχει δημιουργήσει η πανδημία.  
Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility-RRF) 
συστάθηκε για την αντιμετώπιση της  κρίσης και τη στήριξη της μετάβασης σε μια πράσινη 
και ψηφιακή οικονομία. Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό 
προϋπολογισμό 672,5 δις ευρώ εκ των οποίων 312,5 δις ευρώ επιχορηγήσεις και 360 δις 
ευρώ με τη μορφή δανείων) θα στηρίξει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, ιδίως σε πράσινες 
και ψηφιακές τεχνολογίες, με διαρκή αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και την ανθεκτικότητα 
της οικονομίας της Ένωσης. Το 70% των πόρων του RRF πρέπει να δεσμευτεί τα έτη 2021 και 
2022 και το 30% των πόρων το έτος 2023. Για την υλοποίηση, τα Κράτη Μέλη καταρτίζουν εθνικά 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναλύοντας τις προβλεπόμενες μεταρρυθμίσεις και 
επενδύσεις και τα οποία εγκρίνονται από την Επιτροπή. 

Συμπληρωματικά με το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το REACT-EU αφορά πιο 
βραχυπρόθεσμες δράσεις αντιμετώπισης της κρίσης σε τομείς που χαρακτηρίζονται καίριας 
σημασίας για να τεθούν οι βάσεις μιας υγιούς ανάκαμψης (δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης, πράσινη συμφωνία, ψηφιακή μετάβαση). Το REACT-EU περιλαμβάνει 
πρόσθετα κονδύλια ύψους 47,5 δις ευρώ σε επίπεδο ΕΕ, τα οποία θα διατεθούν στα 
Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΕΒΑ.  

Το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) φιλοδοξεί να συμβάλει στην 
αλλαγή παραδείγματος στην ελληνική οικονομία και τους θεσμούς. 

 Μέσω φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων  
 Προς ένα εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και πράσινο οικονομικό μοντέλο  

Οι βασικοί Πυλώνες και άξονες του προγράμματος όπως τις ανακοίνωσε η Ελληνική Κυβέρνηση 
είναι οι εξής: 
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Ταμείο Ανάκαμψης Πυλώνες & Άξονες 

1. Πράσινη Μετάβαση  

1.1 Μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο, φιλικό στο περιβάλλον  

1.2 Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική 
μεταρρύθμιση  

1.3 Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών  

1.4 Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας  

2. Ψηφιακή Μετάβαση 

2.1 Συνδεσιμότητα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, το κράτος  

2.2 Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους  

2.3 Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων  

3. Απασχόληση - Δεξιότητες - Κοινωνική Συνοχή 

3.1 Αύξηση των θέσεων εργασίας και προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας  

3.2 Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης  

3.3 Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του 
συστήματος υγείας  

3.4 Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές 
πολιτικές  

4. Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας  

4.1 Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής 
διοίκησης  

4.2 Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης  

4.3 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης  

4.4 Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών  

4.5 Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας  

4.6 Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της 
χώρας  

4.7 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και 
εξαγωγών  

Ο προϋπολογισμός Ταμείο Ανάκαμψης  για την χώρα μας, θα ανέλθει στο ποσό των 30,2 δις 
€,  εκ των οποίων 12,7 δισ € από δανεισμό. Ο  συνολικός προϋπολογισμός μαζί με  τους 
επενδυτικούς πόρους που θα κινητοποιηθούν, εκτιμάται ότι θα ανέλθει  στο ποσό των 57,5 
δις € 
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2.2.5. Έργα / Δράσεις  του Ταμείο Ανάκαμψης και ενδιαφέρουν την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και ειδικά τον Δήμο Αχαρνών 

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΤΟΪΟΥ 

Ανακαίνιση των ιστορικών κτιρίων (42 κτίρια) και των υποδομών του κτήματος και 
ανάπτυξη περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών στο δάσος του Τατοΐου. Στόχος η 
απόδοση του ανακαινισμένου κτήματος στους κατοίκους του λεκανοπεδίου για επαφή με 
τη φύση και ψυχαγωγία και η δημιουργία ενός νέου πόλου έλξης για τον εισερχόμενο 
τουρισμό 

 «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ» 

Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών και κτιρίων του Δημοσίου και της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού, με την σύμπραξη 
του ιδιωτικού τομέα.  

 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η κατάρτιση και η επικύρωση πολεοδομικών σχεδίων, τοπικών και ειδικών, καθώς και η 
οριοθέτηση περιοχών και ζωνών υποδοχής μεταφοράς συντελεστή δόμησης, η 
οριοθέτηση οικισμών και τα σχέδια χαρακτηρισμών κοινόχρηστων οδών θα καλύψουν 
ολόκληρη την χώρα οδηγώντας μέσα στην επόμενη πενταετία στην ολοκλήρωση του 
πολεοδομικού χάρτη της χώρας (σήμερα καλύπτεται μόλις το 20%). Η μεταρρύθμιση θα 
διευκολύνει τη νόμιμη δόμηση λύνοντας ένα από τα μεγάλα προβλήματα που 
διαχρονικά καθυστερεί και εμποδίζει την προσέλκυση επενδύσεων και την φιλική προς 
το περιβάλλον πολεοδομική ανάπτυξη. 

 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
κ.λπ.)  

Προμήθεια πυροσβεστικών και άλλων οχημάτων και εξοπλισμού για τοπικές αρχές 
(Περιφέρειες & Δήμοι) και την Πολιτική Προστασία. Ανάπτυξη έργων πρόληψης. 
Προμήθεια μεταφερόμενων γεφυρών τύπου Bailey για αντιμετώπιση πλημμυρών 

 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  

Ψηφιοποίηση καίριων αρχείων σε διαφόρους τομείς (δικαιοσύνη, πολεοδομίες, 
κτηματολόγιο, μετανάστευση, ΕΦΚΑ κα) και ενσωμάτωση τους σε αντίστοιχα 
πληροφοριακά συστήματα. 

 ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ  

Ολοκληρωμένος ψηφιακός μετασχηματισμός επιλεγμένων πόλεων σε πιλοτική βάση, 
μέσα από την ολοκληρωμένη ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών των Δήμων 
τους, που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη. Αφορά στην ψηφιακή 
αναβάθμιση κρίσιμων τομέων όπως στάθμευση, διαχείριση απορριμμάτων, 
κυκλοφορία, υγεία, ύδρευση, κλπ. Το έργο βελτιώνει την ποιότητα ζωής και ενισχύει το 
τουριστικό προϊόν 

 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Επενδύσεις πολλαπλών χρήσεων με στόχο τον περιορισμό των κινδύνων πλημμύρας και 
την παροχή νερού για αρδευτικούς σκοπούς σε περιοχές με μεγάλη ξηρασία κατά τη 
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θερινή περίοδο και την ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης υδάτων σε 
επιλεγμένες περιοχές στην Ελλάδα (Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κεντρική 
Μακεδονία 

 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Η επένδυση εστιάζει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων Ψηφιακές υπηρεσίες στα σχολεία (e-school)  

 ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Μετάβαση στα λογιστικά πρότυπα δημόσιας λογιστικής και σε ενοποιημένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Περιλαμβάνει: (α) θέσπιση των βασικών πολιτικών 
εφαρμογής των λογιστικών προτύπων δημόσιας λογιστικής, (β) σχεδιασμό, υλοποίηση 
και λειτουργία του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και 
προγραμματισμού των πόρων του δημοσίου (GOV-ERP), (γ) εισαγωγή της ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης στο πληροφοριακό σύστημα GOV-ERP, (δ) αντίστοιχη εκπαίδευση των 
στελεχών των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων του Δημοσίου στο νέο Λογιστικό 
Σχέδιο της Γενικής Κυβέρνησης (GGAF) και στα εξειδικευμένα ζητήματα που σχετίζονται 
με τη δημόσια χρηματοοικονομική διαχείριση και (ε) εκπόνηση ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων 

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ (CRM) ΜΕ ΠΟΛΙΤΕΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση 
κάθε είδους συναλλαγής ή αλληλεπίδρασης της Δημόσιας Διοίκησης με τους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις. Το έργο θα οδηγήσει σε εξατομίκευση της προσέγγισης με τον πολίτη 
και θα προωθήσει υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών από ένα μόνο ψηφιακό σημείο, όπως 
για παράδειγμα την αναζήτηση της έκδοσης οποιασδήποτε άδειας (πχ. οικοδομής, 
άδειες λειτουργίας, περιβαλλοντικές άδειες κλπ). 

 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ  

Εκσυγχρονισμός και ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού των Κέντρων 
Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν τους πολίτες και από 
απόσταση (με τηλεδιάσκεψη) και ανάπτυξη νέων εφαρμογών (συστήματα αξιολόγησης, 
υπηρεσίες κινητών, αυτόματες μηχανές εισιτηρίων 

 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Μέτρα και κίνητρα για την τη μείωση αστικών στερεών αποβλήτων. Αντιμετώπιση του 
προβλήματος της υγειονομικής ταφής που αποτελεί την επικρατέστερη επιλογή 
διαχείρισης αποβλήτων, φτάνοντας το 80% των συνολικών αστικών στερεών αποβλήτων. 
Επίτευξη των στόχων μείωσης στο 10% των αστικών στερεών αποβλήτων στους χώρους 
υγειονομικής ταφής μέχρι το 2030 και αύξησης του ποσοστού ανακύκλωσης κατά 
τουλάχιστον 55% μέχρι το 2025. 

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ (CRM) ΜΕ ΠΟΛΙΤΕΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση 
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κάθε είδους συναλλαγής ή αλληλεπίδρασης της Δημόσιας Διοίκησης με τους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις. Το έργο θα οδηγήσει σε εξατομίκευση της προσέγγισης με τον πολίτη 
και θα προωθήσει υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών από ένα μόνο ψηφιακό σημείο, όπως 
για παράδειγμα την αναζήτηση της έκδοσης οποιασδήποτε άδειας (πχ. οικοδομής, 
άδειες λειτουργίας, περιβαλλοντικές άδειες κλπ). 

 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Σχεδιασμός ολοκληρωμένης βάσης και υπόβαθρου για την διασύνδεση και 
διαλειτουργικότητα συστημάτων και επιμέρους μητρώων και μεμονωμένων εφαρμογών 
μεταξύ φορέων του Δημοσίου Τομέα. Η μεταρρύθμιση ακολουθεί το Ευρωπαϊκό πλαίσιο 
Διαλειτουργικότητας (New European Interoperability Framework, EIF) και δημιουργεί το 
υπόβαθρο για να μην υποκατασταθεί η γραφειοκρατία με μια «ψηφιακή 
γραφειοκρατία» μεμονωμένων και μη επικοινωνούντων 

 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ  

Αναβάθμιση των υποδομών και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των κέντρων υγείας 
και αναδιοργάνωση της δομής τους με επανεκπαίδευση του προσωπικού ώστε να 
δράσουν αποτελεσματικά σαν φροντίδα πρώτης γραμμής, σε στενή αλληλεπίδραση με 
τη δευτεροβάθμια περίθαλψη (ιδίως σε ό,τι αφορά στην προσφυγή σε νοσοκομειακή 
φροντίδα - gatekeeping). Παράλληλα στον σχεδιασμό δίνεται έμφαση στην φροντίδα 
χρόνιων νοσημάτων και την παρηγορητική φροντίδα. Το έργο θα οδηγήσει σε βελτίωση 
των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες και θα υποστηρίξει την αρχή ισότιμης 
πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και την κοινωνική συνοχή. 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

Δημιουργία συστήματος κατ’ οίκον νοσηλείας για στοχευμένες ευαίσθητες ομάδες 
ασθενών με χρόνιες αναπηρίες. Η κατ’ οίκον φροντίδα συνδυάζεται με παράλληλη 
οργανωμένη υποστήριξη από μονάδες υγειονομικής περίθαλψης και αφορά παιδιά, 
εφήβους και ενήλικες με σοβαρά χρόνια προβλήματα υγείας που προκαλούν 
μακροχρόνιες ή μόνιμες αναπηρίες. Έτσι βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των ασθενών, ενώ 
παράλληλα απελευθερώνονται νοσοκομειακά κρεβάτια και εξοικονομούνται πόροι για 
το εθνικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

Δημιουργία προγραμμάτων επανένταξης και κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 
(αστέγων, δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος) στην αγορά εργασίας, 
επανεκπαίδευσης ψηφιακά ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρίες σε νέες τεχνολογίες 
και προγραμμάτων στέγασης που απευθύνονται σε ευάλωτες ομάδες. Το έργο και τα 
υποέργα του προωθούν την κοινωνική συνοχή και την αποτελεσματικότερη παροχή 
υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας στους περισσότερο ευάλωτους 

 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Μεταρρύθμιση που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του Δημόσιου Τομέα και την ενίσχυση 
του ανθρώπινου δυναμικού του μέσα από τους εξής πυλώνες:  

‒ προσδιορισμός του συστήματος διακυβέρνησης και των αρμοδιοτήτων στο 
Δημόσιο Τομέα  
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‒ εργαλείο που αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για το 
στρατηγικό προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού  

‒ εκσυγχρονισμός της διαδικασίας προσέλκυσης και επιλογής υποψηφίων για 
θέσεις ευθύνης  

‒ ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης των δεξιοτήτων  

‒ μελέτη θέσπιση συστήματος ανταμοιβών και κινήτρων απόδοσης  

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ  

Η επένδυση στοχεύει στην ενίσχυση της ταξιδιωτικής εμπειρίας για τουρίστες που 
επισκέπτονται περιοχές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τα μνημεία και τις 
φυσικές διαδρομές. Αντικείμενο είναι η αναβάθμιση των φυσικών υποδομών των 
μνημείων καθώς και υποδομών 5G που πρόκειται να εγκατασταθούν κατά μήκος των 
φυσικών και πολιτισμικών διαδρομών. Οι υποδομές συμπληρώνονται με: (α) Ψηφιακές 
υπηρεσίες, π.χ. πληροφοριών, (β) Υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου και (γ) Υπηρεσίες 
πιστοποίησης για παρόχους τοπικών αγαθών και υπηρεσιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

  

        

  

ΔΗΜΟΣ Αχαρνών 

        

  

        

  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ανατολικής Αττικής  

        

  

        

  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αττικής  

        

  

        

  

ΕΔΡΑ Αχαρναί  

        

  

ΕΚΤΑΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Ο Δήμος Αχαρνών ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Ανατολικής Αττικής και βρίσκεται στο 
βορειοδυτικό τμήμα του λεκανοπεδίου της Περιφέρειας Αττικής, στους πρόποδες της Πάρνηθας. 
Περιλαμβάνει τη Δημοτική Ενότητα (ΔΕ) Αχαρνών, με τρεις οικισμούς: Αχαρναί, Βαρυμπόμπη και 
Πάρνης και τη Δημοτική Ενότητα Θρακομακεδόνων με τον ομώνυμο οικισμό. Η ΔΕ 
Θρακομακεδόνων,  βρίσκεται στις απολήξεις της Πάρνηθας, σε υψόμετρο 360 μέτρων. Στα 
διοικητικά όρια του δήμου περιλαμβάνονται: ο Κόκκινος Μύλος, το Αεροδρόμιο Τατοϊου 
(Δεκέλεια), μικρό μέρος του πρώην Βασιλικού Κτήματος, το Ολυμπιακό Χωριό και μεγάλο μέρος 
του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας, με το Μον Παρνές και τα δύο ορειβατικά καταφύγια. Έδρα 
του Δήμου είναι οι Αχαρνές, που βρίσκονται σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από το κέντρο 
της Αθήνας.  
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Η έκταση του Δήμου είναι 149.000 περίπου στρέμματα, από τα οποία τα 40.000 καταλαμβάνει ο 
αστικός ιστός. Η ΔΕ Θρακομακεδόνων έχει έκταση 3.636 στρεμμάτων.   

Στο βόρειο τμήμα του Δήμου εκτείνεται ο ορεινός όγκος της Πάρνηθας, που καλύπτει τη μισή 
περίπου έκταση του Δήμου, ενώ το νότιο καλύπτεται από τον οικιστικό ιστό. Το βόρειο τμήμα, 
είναι, λόγω της Πάρνηθας, το πιο ενδιαφέρον από πλευράς φυσικού περιβάλλοντος. Η ποικιλία 
βλάστησης, το εκτεταμένο δάσος Κεφαλληνιακής Ελάτης, αλλά και η πλούσια πανίδα, που 
περιλαμβάνει θηλαστικά, ερπετά, αμφίβια, ενδημικά είδη και κυρίως ένα σημαντικό πληθυσμό 
του κόκκινου ελαφιού, καθιστούν την Πάρνηθα και το περιβάλλον της, πόρο μοναδικής αξίας. 
Εκτός όμως από την Πάρνηθα, περιβαλλοντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και άλλα σημεία του 
Δήμου, όπως τα ρέματα που τροφοδοτούν τον Κηφισό ποταμό, το ανατολικό σύνορο του Δήμου, 
το κτήμα του Τατοΐου κι άλλα σημεία πρασίνου, όπως η δενδροστοιχία  με πεύκα που ξεκινά από 
τον Κόκκινο Μύλο και φτάνει μέχρι το Μενίδι.  

Μεγάλη έκταση του Δήμου καταλαμβάνουν οι γεωργικές καλλιέργειες, π.χ. ανθέων, οι χώροι 
εγκατάστασης βιομηχανικών μονάδων αλλά και αδόμητοι χώροι, όπως τα στρατόπεδα 
Παπαστάθη και Καποτά.   

Για πολλά χρόνια ο Δήμος Αχαρνών δέχθηκε την εγκατάσταση λειτουργιών μητροπολιτικής 
εμβέλειας, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ζωής των κατοίκων και του περιβάλλοντος. 

  

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Κατά την περίοδο σύνταξης του ΕΠ, τα μόνα διαθέσιμα δημογραφικά δεδομένα είναι τα στοιχεία 
της απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) του 2011. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά, η 
Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, στην οποία ανήκει ο Δήμος Αχαρνών, είχε, το 2011, 
πληθυσμό 502.348 κατοίκους, ο δε Δήμος Αχαρνών είχε συνολικό πληθυσμό 106.943 κατοίκων, 
κατανεμημένο μεταξύ των οικισμών του ως εξής:    
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Οικιστικά σύνολα Πληθυσμός 

Αχαρνές 99.346 

Βαρυμπόμπη 1.377 

Πανόραμα Πάρνηθας 20 

Θρακομακεδόνες 6.200 

Δήμος Αχαρνών 106.943 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, απογραφή 2011 

Σε αντίθεση με την τάση μείωσης του πληθυσμού, που παρατηρείται τόσο στο σύνολο της Χώρας 
όσο και στην Περιφέρεια Αττικής, διαχρονικά, στο Δήμο Αχαρνών, διαπιστώνεται μια σημαντική 
αύξηση του πληθυσμού. Η αύξηση αυτή ήταν πολύ μεγαλύτερη μεταξύ των δεκαετιών 1960-1990, 
οπότε και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή Πόντιοι παλλινοστούντες και μετανάστες από 
βαλκανικές και ασιατικές χώρες. Η πληθυσμιακή αύξηση συνεχίζεται με μικρότερους ρυθμός και 
μεταξύ των δεκαετιών 1991, 2001 και 2011. Οι απόλυτες και ποσοστιαίες μεταβολές το διάστημα 
αυτό, εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

          

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ    ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

1991 2001 2011 1991-2001 2001-2011 

 

65.035 

 

 

82.555 

 

106.943 

 

26,94 

 

29,54 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Οι παλαιότερες αρχαίες ενδείξεις στην περιοχή, όπου αναπτύχθηκε ο αρχαίος δήμος των 
Αχαρνών, ανάγονται στα υστεροελλαδικά χρόνια (1300 – 1150 π.Χ.). Σε απόσταση 3χιλ. νότια των 
Αχαρνών, στη θέση Λυκότρυπα στον Κόκκινο Μύλο, πάνω στο δρόμο που οδηγεί στη 
Ν.Φιλαδέλφεια, βρέθηκε και ανασκάφηκε τον περασμένο αιώνα, ο επιβλητικότερος μυκηναϊκός 
θολωτός τάφος της Αττικής. Πρόκειται για τάφο του 13ου αι. π.Χ., μάλλον ενός σημαντικού 
προσώπου της περιοχής (Πλάτωνος-Γιώτα Μ., 2004, σ.112),  ο οποίος σώζεται σε αρκετά καλή 
κατάσταση και τα ευρήματα του εκτίθενται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Από την 
γεωμετρική περίοδο (11ος-8ος αι. π.Χ.), υπάρχουν επίσης άφθονες ενδείξεις στην περιοχή, όπως 
τάφοι διασκορπισμένοι, σε πολλές θέσεις του αρχαίου δήμου, νεκροταφεία, που έχουν εντοπιστεί 
στην περιοχή του Κόκκινου Μύλου καθώς και στην οδό Σαλαμίνος κοντά στο αρχαίο θέατρο.   

Κατά την περίοδο της αρχαιότητας, οι Αχαρνές είχαν εξαιρετική σημασία για την πόλη-κράτος των 
Αθηνών και αποτέλεσαν έναν από τους κύριους προμαχώνες της, λόγω της γεωγραφικής – 
στρατηγικής θέσης τους στο βόρειο άκρο της αθηναϊκής πεδιάδας. Τη στρατιωτική σπουδαιότητα 
της περιοχής αποδεικνύει και η πληθώρα των οχυρώσεων, φρουρίων, πύργων και τειχών 
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που  απαντούν στους λόφους γύρω  από τις Αχαρνές και θωράκιζαν τα σύνορα της Αττικής. Οι 
Αθηναίοι μετά την ήττα τους στον Πελοποννησιακό πόλεμο οικοδομούν οχυρώσεις, φρούρια, 
πύργους και οχυρωματικούς περιβόλους που χρονολογούνται κυρίως τον 4ο αι. π.Χ. όπως το 
τείχος Δέμα που έκλεινε το πέρασμα προς το Θριάσιο πεδίο και τη Μεγαρίδα, το φρούριο 
Λειψύδριο που βρίσκεται αρκετά κοντά στην εκκλησία του Αγ. Νικολάου στην Πάρνηθα και ο 
πύργος του Λοιμικού στους βόρειους πρόποδες της Πάρνηθας, που σώζεται μέχρι σήμερα. Ο 
πύργος αυτός, όπως και άλλοι όμοιοί του, ήταν πιθανότατα παρατηρητήριο των Αθηναίων και 
φρυκτωρία. 

Τον Φεβρουάριο του 2007, ανασκαφή που έγινε σε οικόπεδο κοντά στη συμβολή των οδών 
Σαλαμίνος και Λιοσίων έφερε στο φως το αρχαίο θέατρο του Δήμου Αχαρνών που χρονολογείται 
από τον 4ο π.Χ. αιώνα. Η ανακάλυψη αυτή ενισχύει την άποψη για τη χωροθέτηση του αρχαίου 
δήμου σε μια ακτίνα γύρω από το σημείο αυτό. 

Άλλα ευρήματα της κλασικής περιόδου είναι νεκροταφεία που ανασκάφηκαν σ’ όλη την έκταση 
των σημερινών Αχαρνών, ιδιαίτερα στο κεντρικό τμήμα τους, δύο κατοικίες που βρέθηκαν στην 
περιοχή Μονομάτι και ένα μικρό αγροτικό ιερό, πιθανώς της Δήμητρας και της Κόρης, που 
αποκαλύφθηκε στην ίδια περιοχή κατά τις ανασκαφές της Αττικής Οδού. Τμήματα αγωγών που 
ανήκαν στον «Αχαρνικό Οχετό», ένα σπουδαίο υδραυλικό έργο του 4ου αι. π.Χ. που υδροδοτούσε 
τις Αχαρνές και τους γύρω δήμους, έχουν εντοπιστεί σε διάφορα σημεία των Αχαρνών. Και από 
τους δρόμους της εποχής αυτής σώθηκαν αρκετά κατάλοιπα, όπως στην περιοχή Χαραυγή (οδός 
Ιππίου) που ανασκάφηκε τμήμα της αρχαίας οδού που οδηγούσε από τις Αχαρνές στην Αθήνα και 
στους βόρειους γειτονικούς των Αχαρνών δήμους. Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί και ερευνηθεί 
αρκετά τμήματα του οδικού δικτύου των Αχαρνών. 

Από την ρωμαϊκή και υστερορωμαϊκή εποχή σώζονται αρκετά κατάλοιπα: τάφοι, κατοικίες, 
αγροτικές και εργαστηριακές εγκαταστάσεις, λουτρά, αγωγοί, κ.λ.π., που απαντούν διάσπαρτα σ’ 
όλη την έκταση του σημερινού δήμου, περισσότερο όμως στην περιφέρειά του, ενώ στο κέντρο 
υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση κλασικών νεκροταφείων. Υπάρχουν ευρήματα Ρωμαϊκών σπιτιών 
και κατασκευών, τάφων και νεκροταφείων, αγωγών και δεξαμενών. (Πλάτωνος-Γιώτα Μ., 2004, 
σ.160-195) 

Η κατοίκηση των Αχαρνών συνεχίστηκε και κατά τους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους. 
Στις Αχαρνές σώζεται ένας μεγάλος αριθμός εκκλησιών αυτής της περιόδου. Στη συμβολή των 
οδών Κωνσταντινουπόλεως και Δεκελείας ανασκάφηκε κατά τους πρόσφατους χρόνους 
παλαιοχριστιανικός ναός. Είναι σημαντικό και ιστορικά ενδιαφέρον ότι από τις ρωγμές και 
καταρρεύσεις που προκάλεσε ο σεισμός του 1999 στις Αχαρνές αποκαλύφθηκαν δομικά στοιχεία 
και επάλληλα στρώματα τοιχογραφιών που παραπέμπουν ασφαλώς τα περισσότερα στη 
βυζαντινή ή μεταβυζαντινή εποχή. Τέλος ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι πως σε παλαιές εκκλησίες 
των Αχαρνών (Αγία Τριάδα Πάρνηθας, Αγία Σωτήρα, Άγιοι Σαράντα, Άγιος Ιωάννης) είναι ορατά 
και σήμερα μεμονωμένα αρχιτεκτονικά μέλη από αρχαία κτήρια που χρησιμοποιήθηκαν ως 
οικοδομικό υλικό σε δεύτερη χρήση. 

Οι Αχαρνές επανεμφανίζονται κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, οπότε οι κάτοικοι 
της Φυλής υπό το Μελέτιο Βασιλείου, συνέλαβαν τους προεστούς και δέκα συνεργάτες των 
προεστών και τους φυλάκισαν. Στις 25 Απριλίου, οι επαναστάτες με τον Βασιλείου κυρίευσαν την 
πόλη της Αθήνας και στις 28 Απριλίου κυρίευσαν το διοικητήριο, απελευθερώνοντας όλην την 
Αττική, εκτός από την Ακρόπολη. 
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Ο Δήμος Αχαρνών συστάθηκε το 1835 με την εφαρμογή της πρώτης διοικητικής διαίρεσης του 
ελληνικού κράτους και αποτέλεσε έναν από τους δέκα δήμους στους οποίους διαιρέθηκε αρχικά 
η Επαρχία Αττικής. Το 1840 ένα τμήμα του αποσπάστηκε και αποτέλεσε τον Δήμο Χασιάς, 
μετέπειτα δήμο Φυλής. Ο δήμος διατηρήθηκε αμετάβλητος μέχρι το 1912 οπότε το μεγαλύτερο 
τμήμα του αποτέλεσε την νεοσύστατη κοινότητα Μενιδίου. Στην κοινότητα εντάχθηκαν εκτός από 
το Μενίδι, οι οικισμοί Βαρυμπόπη και Τατόϊ. Το 1915 μετονομάστηκε σε κοινότητα Αχαρνών. Το 
1946 η κοινότητα αναγνωρίστηκε σε δήμο. Τα επόμενα χρόνια αποσπάστηκαν από το Δήμο 
Αχαρνών οι οικισμοί Κρυονέρι, Ζεφύρι και το 1979 οι Θρακομακεδόνες.[1] Ο Δήμος στη συνέχεια 
παρέμεινε αμετάβλητος μέχρι την εφαρμογή του σχεδίου Καλλικράτης, το 2011, οπότε 
συνενώθηκε με την κοινότητα Θρακομακεδόνων. 

 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ:   Ευρώ 

ΑΕΠ κατά κεφαλή σε ευρώ του συνόλου της χώρας το έτος 2018 16.745 

ΑΕΠ κατά κεφαλή σε ευρώ της Περιφέρειας Αττικής το έτος 2018 22.915 

ΑΕΠ κατά κεφαλή σε ευρώ της ΠΕ Ανατολικής Αττικής το έτος 2018 17.917  

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ της ΠΕ Ανατολικής Αττικής, είναι το δεύτερο μικρότερο της Περιφέρειας 
Αττικής, μετά την ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών. Το κ.κ. ΑΕΠ μειώνεται κατ΄έτος από το 2010 και 
μετά.  

 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 179.727 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 85.918 

ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών 15.568 

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών 5.634 

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών 30.527 

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών 10.289 

ΠΕ Ανατολικής Αττικής 10.134 

ΠΕ Δυτικής Αττικής 4.027 

ΠΕ Πειραιώς - Νήσων 9.740 
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Μετά το 2000 το ΑΕΠ της ΠΕ Ανατολικής Αττικής παρουσίαζε σταδιακή άνοδο και εμφάνισε την 
μεγαλύτερη τιμή του το 2009. Από τότε και μετά παρουσιάζει μείωση, η οποία το διάστημα 2009 
- 2018, άγγιξε το 23% περίπου.  

 
 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ3   2000 2010 2018 

1. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 132 198 147 

2. Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία, παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού, κλιματισμού και 
νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και 
δραστηριότητες εξυγίανσης 

805 1505 1312 

Εκ των οποίων Μεταποίηση 650 1251 1090 

3. Κατασκευές 803 964 249 

4. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσυκλετών, μεταφορές και 
αποθήκευση, δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής 
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης 

1223 3139 2463 

5. Ενημέρωση και επικοινωνία 318 528 467 

6. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 117 325 324 

7. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 532 2295 1828 

8. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές 
δραστηριότητες, διοικητικές και υποστηρικτικές 
δραστηριότητες 

270 699 509 

9. Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση, εκπαίδευση, δραστηριότητες σχετικές με την 
ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα 

663 1595 1234 

10. Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία, άλλες δραστηριότητες 
παροχής υπηρεσιών 

169 301 251 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΞΙΑ 5032 11550 8783 

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην ΑΠΑ έχει το εμπόριο (χονδρικό και λιανικό) και οι 
υπηρεσίες που σχετίζονται με τα οχήματα και ακολουθεί η διαχείριση της ακίνητης 
περιουσίας που διαχρονικά παρουσιάζει άλμα, η δημόσια διοίκηση και ο δευτερογενής 
τομέας. Όλοι οι κλάδοι μειώνουν διαχρονικά την αξία τους, από το 2010 και μετά και 
περισσότερο από όλους ο τομέας των κατασκευών. 

 

                                                 
3 Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) είναι το καθαρό αποτέλεσμα της παραγωγής, η οποία 
αποτιμάται σε βασικές τιμές μείον την ενδιάμεση ανάλωση, η οποία αποτιμάται σε τιμές αγοράς. Η 
ΑΠΑ υπολογίζεται πριν την ανάλωση παγίου κεφαλαίου 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ:   

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ   

 Το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Τατοΐου (Αεροπορική Βάση Δεκέλειας) 

ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ   

Η Αττική οδός, διέρχεται από το Δήμο Αχαρνών 

Η Εθνική οδός Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη περνά στην ανατολική πλευρά του Δήμου 

Η Λεωφόρος Κύμης συνδέει το Ολυμπιακό Χωριό και τους Θρακομακεδόνες με την Εθνική Οδό. 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ   

Ο Προαστιακός σιδηρόδρομος λειτουργεί, εντός των ορίων του Δήμου, το  σταθμό «Αχαρνές», 
το σταθμό «Κάτω Αχαρνές» και το σταθμό «Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ)», 
υπερτοπικής σημασίας, από όπου διέρχονται τέσσερις γραμμές του προαστιακού: 

1. Αεροδρόμιο – Κορωπί – Άνω Λιόσια  και Αεροδρόμιο – Κορωπί – Αθήνα – Πειραιάς 

2. Πειραιάς – Αθήνα – Κιάτο 

3. Πειραιάς – Αθήνα – Αεροδρόμιο 

4. Αθήνα – Χαλκίδα – Αθήνα 

Επίσης, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ), λειτουργεί το σταθμό «Δεκέλεια» 

ΛΕΩΦΟΡΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ   

 Περίπου είκοσι λεωφορειακές γραμμές συνδέουν το Δήμο Αχαρνών με άλλους Δήμους, με την 
Αθήνα και άλλους σημαντικούς προορισμούς. 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Περιγραφή ή Τίτλος):  

 Δεν υπάρχουν στα όρια του Δήμου 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΠΟΛΕΙΣ (Περιγραφή ή Τίτλος): 

 Δεν υπάρχουν 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Περιγραφή ή Τίτλος): 

 Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ:  

 Στα όρια του Δήμου λειτουργεί μία ΒΙΠΑ και ένα ΒΙΟΠΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ:  Πλήθος 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 1 
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 Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ:  Πλήθος 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ  

ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 

5; 

1 

 

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Ο Δήμος Αχαρνών είναι ο 4ος μεγαλύτερος σε πληθυσμό Δήμος της Περιφέρειας Αττικής και ο 16ος 
μεγαλύτερος, στο σύνολο της Χώρας. Τις δεκαετίες 1961 – 1991, η αύξηση του πληθυσμού ήταν 
αλματώδης και συνεχίστηκε και τις επόμενες δεκαετίες με χαμηλότερους όμως ρυθμούς. Το 
διάστημα αυτό εγκαταστάθηκαν στην περιοχή κάτοικοι από άλλες περιοχές, όπως από την Κρήτη, 
Ήπειρο, Θεσσαλία, Μακεδονία, παλλινοστούντες Πόντιοι από την πρώην Σοβιετική Ένωση, 
Αλβανοί και άλλων εθνοτήτων πρόσφυγες και οικονομικοί μετανάστες και ρομά. Αποτέλεσμα των 
συγκεκριμένων γεγονότων είναι η σημερινή πολυπολιτισμικότητα, από πλευράς κοινωνικής 
σύνθεσης του Δήμου, η οποία θέτει έντονα ζητήματα κοινωνικής συνοχής. 

Από πλευράς χρήσεων γης, το Δήμο χαρακτηρίζει η πληθώρα διαφορετικών και ανταγωνιστικών 
μεταξύ τους χρήσεων. Στην περιοχή είναι εγκατεστημένες μεταποιητικές μονάδες, αποθήκες και 
εκθετήρια εταιριών, σταθμοί της ΔΕΗ, εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ, που έχουν υπεροπτική σημασία, 
μεγάλες δημόσιες εκτάσεις όπως  τα δύο στρατόπεδα και η Αμυγδαλέζα, η Κεντρική Ανθαγορά 
Ελλάδας, το Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών, ΒΙΟΠΑ, ΒΙΠΑ, κλπ. που δημιουργούν σοβαρά 
προβλήματα ρύπανσης. 

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της περιοχής είναι ότι διασχίζεται και οριοθετείται από μεγάλους 
οδικούς άξονες.  Η Αττική οδός τέμνει εγκάρσια την περιοχή του Δήμου ενώ η Εθνική οδός ΠΑΘΕ 
διατρέχει το ανατολικό της όριο, με αποτέλεσμα ο Δήμος και να διαιρείται ο ίδιος και να 
αποκόπτεται από τους γειτονικούς Δήμους.  

Ο αστικός ιστός δεν έχει ενιαίο χαρακτήρα. Το μεν παλιό Μενίδι είναι πυκνοκατοικημένο και 
διαθέτει την αναγκαία οργάνωση από πλευράς κοινόχρηστων χώρων, κοινωνικών υποδομών, 
οδικών δικτύων, δικτύων αποχέτευσης κλπ, οι δε περιοχές γύρω από αυτό παρουσιάζουν άναρχη 
ανάπτυξη και σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές και δίκτυα.  

Τα χαρακτηριστικά αυτά, ωστόσο, συνυπάρχουν με άλλα που σχετίζονται με την πλούσια ιστορία 
του, με το μοναδικό φυσικό περιβάλλον της Πάρνηθας και των παρόχθιων περιοχών του Κηφισού, 
με τα διατηρητέα κτίρια και μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, όπως ο Τύμβος του Σοφοκλή, 
ο θολωτός τάφος του 13ου ή 14ου αιώνα π.Χ. και το Θέατρο των Αχαρνών του 4ου αιώνα π.Χ. 

Η εικόνα είναι διαφορετική στην ΔΕ Θρακομακεδόνων, που περιβάλλεται από τα δάση της 
Πάρνηθας. Οι Θρακομακεδόνες βρίσκονται στη νότια πλευρά και της Πάρνηθας, σε υψόμετρο 
360μ. και βορειοανατολικά του Δήμου Αχαρνών, του οποίου ήταν οικισμός μέχρι το 1979 οπότε 
και αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητη κοινότητα. Η έκταση τους είναι 3.636 στρέμματα και ο 
χαρακτήρας τους καθαρά οικιστικός. Το ρυμοτομικό σχέδιο είναι κυκλικό, οι δρόμοι φαρδείς και 
στην περιοχή δεν υπάρχουν οχλήσεις από άλλες δραστηριότητες. Η πρόσβαση γίνεται μέσω τριών 
βασικών εισόδων: από το Μενίδι, από την Βαρυμπόμπη στα ανατολικά και τέλος από τον 
καινούργιο δρόμο του Ολυμπιακού Χωριού που οδηγεί κατευθείαν στην εθνική οδό (έξοδος 
Θρακομακεδόνες). 
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Σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας Αττικής (Ν. 4277/2014),  ο Δήμος Αχαρνών εντάσσεται 
στην Χωρική Ενότητα Ανατολικής Αττικής και στην Χωρική Υποενότητα Βόρειας Αττικής, «η οποία 
χαρακτηρίζεται από σημαντικούς φυσικούς και παραγωγικούς πόρους που συνεισφέρουν στη 
βιωσιμότητα του συνόλου της Αττικής, περιλαμβάνει δε σημαντικές διαπεριφερειακές 
λειτουργίες, στο ευρύτερο αναπτυξιακό πλέγμα της». Μεταξύ των προτεραιοτήτων για την 
περιοχή, σύμφωνα με το ΡΣΑ, είναι η προστασία του περιβάλλοντος και της αγροτικής γης που 
καταλαμβάνουν σημαντική έκταση, η ενθάρρυνση νέων δραστηριοτήτων που να κατευθύνονται 
σε πειραματικές οικολογικές καλλιέργειες σε συνεργασία με τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά 
ιδρύματα, η οργάνωση της αστικής ανάπτυξης, η πολεοδομική οργάνωση των παραγωγικών 
ζωνών καθώς και η οργάνωση των ήδη θεσμοθετημένων περιοχών παραγωγικών 
δραστηριοτήτων. 

Ο Δήμος Αχαρνών συγκαταλέγεται επίσης μεταξύ των Διαδημοτικών Κέντρων Ευρείας 
Ακτινοβολίας, τα οποία αποτελούν τα δευτερεύοντα κέντρα ή συστήματα κέντρων της Χωρικής 
Ενότητας Λεκανοπεδίου που συγκεντρώνουν πολυδιάστατη ανάπτυξη και έχουν σημαντική 
εμβέλεια μέσα στη Χωρική Ενότητα στην οποία ανήκουν, αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα της και μπορεί να περιλαμβάνουν και ορισμένες συμπληρωματικές δραστηριότητες 
μητροπολιτικής ακτινοβολίας.  

Συνιστούν δίκτυο συμπληρωματικών κέντρων πολλαπλών δραστηριοτήτων, τα οποία διατηρούν 
ταυτόχρονα τη λειτουργική τους αυτοτέλεια και ετερογένεια, προωθώντας την εσωτερική συνοχή 
και την ισόρροπη ανάπτυξη. Τα κέντρα αυτά κατηγοριοποιούνται με βάση πολλαπλά κριτήρια, 
όπως η γεωγραφική θέση στο ευρύτερο οικιστικό δίκτυο, η βέλτιστη διασύνδεση με εθνικές και 
διαπεριφερειακές μεταφορές, το επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών διοίκησης, πρόνοιας, 
εκπαίδευσης, το πληθυσμιακό μέγεθος, το επίπεδο απασχόλησης, το επίπεδο κοινωνικής 
συνοχής, η πολυλειτουργικότητα, οι προοπτικές ανάπτυξης χρήσης κατοικίας και η 
προσβασιμότητα στα μέσα σταθερής τροχιάς. 

Τα Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας εντός Χωρικής Ενότητας Λεκανοπεδίου είναι οι 
Δήμοι Καλλιθέας, Γλυφάδας, Αμαρουσίου, Νέας Ιωνίας και Περιστερίου, καθώς και οι δημοτικές 
ενότητες Κηφισιάς, Κερατσινίου και Δραπετσώνας. Αντίστοιχα, τα Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας 
Ακτινοβολίας εκτός Χωρικής Ενότητας Λεκανοπεδίου είναι οι Δήμοι Παλλήνης, Κρωπίας, 
Ραφήνας, Λαυρίου, Αχαρνών και Αιγίνης, καθώς και οι δημοτικές ενότητες Ωρωπού, Ελευσίνας, 
Ασπροπύργου, Μεγάρων και η δημοτική ενότητα Αγ. Στεφάνου του Δήμου Διονύσου. 

Συμπερασματικά, στο Δήμο Αχαρνών συνυπάρχουν: κοινότητες με διαφορετικά πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά, ανταγωνιστικές δραστηριότητες, συγκρουόμενες χρήσεις γης (Κηφισός – ΒΙΟΠΑ), 
δυνατότητες αλλά και αδυναμίες, σύνθετα και  απαιτητικά ζητήματα που απαιτούν κατάλληλους 
χειρισμούς.  

Ενδεικτικά, τα κυριότερα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο  Δήμος σχετίζονται με:  

1. τις πλημμύρες που παρατηρούνται σε συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου. Ιδιαίτερα μετά την 
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν μερικά χρόνια στην Πάρνηθα, τα φαινόμενα πλέον είναι 
οξυμένα, ενώ έχουν σημειωθεί και θάνατοι στο Δήμο, σε κεντρικούς μάλιστα δρόμους  

2. την εγκληματικότητα που, σε ορισμένες περιοχές του Δήμου, καταγράφει αυξητικές τάσεις 
και η ενδυνάμωση του αισθήματος σιγουριάς και ασφάλειας σε όλες τις γειτονιές του Δήμου  

3. τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης και άλλων αντίστοιχων φαινομένων (όπως οι παράνομοι 
καταυλισμοί, παράνομες χωματερές, κλπ.)  
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4. την αξιοποίηση και ανάπτυξη συγκεκριμένων εκτάσεων του Δήμου, που παραμένουν 
αναξιοποίητες, μεταξύ αυτών και του Ολυμπιακού χωριού 

5. την αξιοποίηση της γειτνίασης με τον εθνικό δρυμό της Πάρνηθας  
6. την ανάδειξη των φυσικών και πολιτισμικών πόρων της πόλης  
7. την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας και των επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιοχή 

και  
8. τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

 

Μέσω του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος, η Δημοτική Αρχή, οργανωμένα και 
μεθοδικά, καταγράφει, μελετά, σχεδιάζει και προγραμματίζει παρεμβάσεις που θα 
αντιμετωπίσουν τα προηγούμενα ζητήματα, θα αναβαθμίσουν την περιοχή και θα βελτιώσουν τη 
ζωή των κατοίκων σε όλους τους τομείς.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Στο παρόν κεφάλαιο αποτυπώνεται με συντομία και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση: 
α) της περιοχής του Δήμου Αχαρνών, τόσο από πλευράς φυσικού όσο και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος, προκειμένου να διαφανούν οι ανάγκες σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον, 
τις υποδομές, τη δόμηση, την καθαριότητα, αλλά και σε σχέση με τους δημότες και τις 
επιμέρους πληθυσμιακές ομάδες, τους εργαζόμενους, τους ανέργους αλλά και τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και συμβάλλουν με τη δράση τους στην 
ανάπτυξή της και β) του εσωτερικού περιβάλλοντος του ίδιου του Δήμου και των Νομικών 
του Προσώπων, ως οργανισμών, που τα προβλήματα και οι ανάγκες τους (π.χ. σε σχέση με 
την ύπαρξη του κατάλληλου προσωπικού, της κατάλληλης οργάνωσης, των κατάλληλων 
συστημάτων λειτουργίας, εξοπλισμού, οχημάτων, κτιρίων, οικονομικών, κοκ.) πρέπει να 
αντιμετωπισθούν, προκειμένου να ανταποκριθούν στην αποστολή τους.   

Η αξιολόγηση αποσκοπεί στον εντοπισμό των κρισίμων ζητημάτων, δηλαδή των πλέον 
σημαντικών αναγκών που πρέπει να ικανοποιηθούν ή προβλημάτων που πρέπει να 
επιλυθούν ή και ευκαιριών που πρέπει να αξιοποιηθούν για να βελτιωθεί η κατάσταση σε 
συγκεκριμένους τομείς, το επόμενο χρονικό διάστημα. Για τον εντοπισμό των κρισίμων 
ζητημάτων εφαρμόζεται η ανάλυση SWOT, δηλαδή η παράλληλη αντιπαράθεση των 
δυνατοτήτων, των αδυναμιών του Δήμου, των ευκαιριών και των απειλών που αντιμετωπίζει 
ο Δήμος από εξωτερικούς παράγοντες, έτσι ώστε συνδυαστικά να γίνουν φανερές οι πλέον 
κρίσιμες ανάγκες. 

Η καταγραφή και η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στηρίχθηκε στα στοιχεία και 
τις απόψεις των αρμόδιων υπηρεσιών, οι οποίες για το σκοπό αυτό συμπλήρωσαν ειδικά 
έντυπα – ερωτηματολόγια.   

Η αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής (και των δημοτών), 
οργανώνεται, για μεθοδολογικούς σκοπούς, σε τρεις επιμέρους θεματικούς τομείς: 

Θεματικός Τομέας Α, που περιλαμβάνει ότι σχετίζεται με το φυσικό περιβάλλον και την 
ποιότητα ζωής, με υπο-τομείς όπως το φυσικό περιβάλλον, η καθαριότητα της πόλης, τα 
δίκτυα και οι υποδομές που εξυπηρετούν την πόλη, η δόμηση κοκ. 

Θεματικός Τομέας Β, που περιλαμβάνει ότι σχετίζεται με την κοινωνική πολιτική, την υγεία, 
την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. 

Θεματικός Τομέας Γ, που περιλαμβάνει θέματα τοπικής οικονομίας, επιχειρηματικότητας, 
και απασχόλησης. 

Οι Θεματικοί Τομείς επιλέγονται έτσι ώστε, κατά τη φάση οργάνωσης του στρατηγικού 
σχεδιασμού, να αντιστοιχηθούν με τους Άξονες και οι υπο-τομείς με τα Μέτρα. Άλλωστε οι 
Άξονες του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι συγκεκριμένοι και προσδιορίζονται από την 
σχετική ΚΥΑ που προαναφέρθηκε. 
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4.1. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α: Περιβάλλον Και Ποιότητα Ζωής 
Προκειμένου να αποφευχθεί η εξαντλητική παρουσίαση στοιχείων που δεν σχετίζονται με 
τον Στρατηγικό Σχεδιασμό, για την αποτύπωση και την αξιολόγηση της υφιστάμενης 
κατάστασης χρησιμοποιήθηκαν τα τυποποιημένα έντυπα που προτείνονται από την οδηγό 
σύνταξης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Ε.Ε.Τ.Α.Α.  

Τα έντυπα συμπληρώθηκαν με τη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, ήτοι: 

 Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών 
 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
 Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
 Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
 Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού 
 Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων και  
 Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων 
  

Α 1. Φυσικό περιβάλλον 

Στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος 

Δάση  

1. Ελατοδάσος Πάρνηθας 

2. Πευκοδάσος Πάρνηθας 

3. Τμήμα του Κτήματος Τατοΐου 

Εθνικός δρυμός  1. Πάρνηθας 

Ρέματα 

1. Εσχατιάς 

2. Καναπίτσας 

3. Μόρνου 

4. Χελιδονούς 

5. Τίμου Μωραϊτίνη 

6. Σιατίστης - Δοϊράνης 

7. Μακεδονίας (Θρακ/νες) 

Ποτάμια Κηφισός (βόρειο τμήμα) 

Ορεινοί Όγκοι  Πάρνηθα 

Αστικό Πράσινο 
Λόφοι, ελεύθερες και χέρσες εκτάσεις κλπ όπως π.χ. οι 

λόφοι: Σαράντα Μάρτυρες, Προφήτης Ηλίας, Τάφος 
Γύφτισσας 

Περιαστικό Πράσινο 
Θρακομακεδόνες, Βαρυμπόμπη που γειτνιάζουν με τον 

ορεινό όγκο της Πάρνηθας 
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 Περιγραφή προβλημάτων ρύπανσης 

1. Το φυσικό περιβάλλον της Πάρνηθας δέχεται έντονες πιέσεις από την ανεξέλεγκτη 
οικιστική επέκταση 

2. Συρρίκνωση του περιαστικού πρασίνου και απειλή προς εξαφάνιση ευαίσθητων 
οικολογικών συστημάτων 

3. Το φυσικό περιβάλλον των παρόχθιων περιοχών του Κηφισού απειλείται από τη 
βιομηχανική δραστηριότητα 

4. Η εγκατάλειψη των ρεμάτων και η ρύπανσή τους από τις παράνομες βιομηχανίες - 
βιοτεχνίες 

5. Ρύπανση και ηχορύπανση λόγω της Αττικής οδού και άλλων βασικών οδικών αξόνων 

 

Οι κυριότερες δράσεις του Δήμου στον τομέα του Περιβάλλοντος 

1.  Λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων 
χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς. 

2.  Συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, παιδικές χαρές, νησίδες κλπ) 

3.  Συντήρηση των χώρων πρασίνου 

4.  Μελέτη και εφαρμογή συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης αλλά και εφαρμογή 
μέτρων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήμου. 

5.   Ανάπλαση περιοχών 

6.  Παρακολούθηση της εφαρμογής των ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του 
Περιαστικού Δάσους και δασικών περιοχών στην γεωγραφική περιοχή του Δήμου.    

7. 7 Δράσεις προστασίας και διαχείριση των υδάτινων πόρων καθώς και των στερεών 
αποβλήτων με σκοπό την καταπολέμηση της ρύπανσης 

8.   Επικοινωνία - συνεργασία με άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμούς ΚΟ. 

9.   Επικοινωνία - συνεργασία με εργολάβους - προμηθευτές 

10.  Ειδοποιήσεις ιδιοκτητών ιδιωτικών χώρων για καθαρισμό των οικοπέδων από ξερή 
βλάστηση κλπ 

Βασικές Συνεργασίες Του Δήμου 

11.  Περιφέρεια 

12.  Δασαρχείο   

13.  
Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και Ανάπτυξη της Πάρνηθας 
(Σ.Υ.Ν.Π.Α) 

14.   Ορειβατικοί ή περιβαλλοντικοί σύλλογοι 

15.   Συνεργασία σε δράσεις εθελοντικών ομάδων 
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16.  Κτηματολόγιο, Υποθηκοφυλακείο   

17.  Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ)  

18.  Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) 

 

Α 2. Καθαριότητα 

Μεγέθη που αφορούν τον τομέα καθαριότητας 

Όγκος 
Απορριμμάτ

ων  

Τόνοι/ημέρ
α 

Ημερομηνία 
καταγραφής Μήκος 

Δικτύου 

χλμ 
Ημερομηνία 
καταγραφής 

49.322,37 2022020   

Απορριμματ
οφόρα 

(συμβατικά) 

Περιγραφή 
/ πλήθος 

Ημερομηνία 
καταγραφής 

Απορριμμα
τοφόρα 

(ανακύκλω
σης) 

Περιγραφή / 
Πλήθος 

Ημερομηνία 
καταγραφής 

ΑΦ: 16 (για 
σύμμεικτα) 

2020 ΑΦ (10 m3): 2 (για 
μπλε κάδο) 

2020 

Διαχείριση 
Απορριμμάτ

ων (ΧΥΤΑ)  

Πλήθος 
Ημερομηνία 
καταγραφής 

Οχήματα 
(πλύσιμο 
κάδων) 

Περιγραφή / 
πλήθος 

Ημερομηνία 
καταγραφής 

  Απορριμματοφόρ
ο τύπου μύλος με 
σύστημα πλύσης 

κάδων για 
αποκομιδή 

βιοαποβλήτων ( 
12 m3): 2 

2020 

Κάδοι 
(συμβατικοί) 

Περιγραφή 
/ Πλήθος 

Ημερομηνία 
καταγραφής 

Κάδοι 
(ανακύκλω

σης) 

Περιγραφή / 
Πλήθος 

Ημερομηνία 
καταγραφής 

Κάδοι 
συμμείκτω
ν (1.100 lt): 

3.500 

Κάδοι 
συμμείκτω
ν (μικροί): 

1.500 

2020 Μπλε 
κάδοι(1.100 lt): 

1.432 

Κώδωνες γυαλιού 
(1.300 lt): 8 

Κώδωνες γυαλιού 
(2.500 lt): 6 

Κάδοι χαρτιού σε 
σχολεία: 23 

Καφέ κάδοι (660 
lt): 50 

Καφέ κάδοι (240 
lt): 100 

2020 
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Οι κυριότερες δράσεις του Δήμου στον τομέα 

Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών 

Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων 

Αποκομιδή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων 

 

Α 3. Δόμηση – πολεοδομία 

Α. Πολεοδομικές μελέτες – Τοπικά πολεοδομικά σχέδια  

Είδος μελέτης – σχεδίου και 
περιοχή αναφοράς 

Έτος εκπόνησης 

1. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 
Δήμου Αχαρνών 

Αρχική έγκριση το 1989 ΦΕΚ 145Δ/89, 

Τροποποιήσεις ΦΕΚ 238Δ/90, ΦΕΚ1238Δ/94, ΦΕΚ767Δ/99 

  

 Τροποποίηση ΦΕΚ 13Δ / 19-1-2004 

(τροποποίηση 2009 ΦΕΚ 93/2009 ΜΟΝΟΝ για την περιοχή 
Σφετσέϊκα) 

  

Καφέ κάδοι (140 
lt): 50 

Οχήματα - 
Σκούπες 

Πλήθος 
Ημερομηνία 
καταγραφής 

   

     

Όγκος  
Ογκωδών 

Αντικειμένω
ν 

Κυβικά 
μέτρα 

Ημερομηνία 
καταγραφής 

Οχήματα 
Ογκωδών 
Αντικειμέν

ων και 
άλλων 

Περιγραφή / 
Πλήθος 

Ημερομηνία 
καταγραφής 

  Ανοιχτά φορτηγά: 
5 

Αρπάγες: 2 

Εκσκαφείς  JCB: 3 

2020 
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Β.  Χρήσεις γης 

 Εκτάρια % κάλυψης 

Σύνολο αστικών χρήσεων 2.712,27 10,4% 

Σύνολο μη αστικών χρήσεων 23.439,06 89,6% 

ΓΠΣ Δήμου Αχαρνών
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Θρακομακεδόνες 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το κέντρο του Δήμου 
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Δράσεις του Δήμου στον τομέα 

Εκδόσεις οικοδομικών αδειών, αναθεωρήσεων -ενημερώσεων οικοδομικών αδειών, επισκευών, 
νομιμοποιήσεων κλπ 

Έλεγχος αυθαιρέτων κατασκευών, σύνταξη εκθέσεων αυτοψίας, επιβολή προστίμων (σύνταξη 
χρηματικών καταλόγων), αυτοψία και σύνταξη εκθέσεων επικινδύνου 

Πολεοδομικές Μελέτες  - Πράξεις εφαρμογής – Τροποποιήσεις εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 
– Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής 

Συγκρότηση και λειτουργία ΣΥΠΟΘΑ Β΄ΠΕ Αν. Αττικής με χωρική αρμοδιότητα ΥΔΟΜ Αχαρνών, 
Διονύσου, Ωρωπού 

 

 

Δράσεις άλλων φορέων που εκτελούνται στην περιοχή 

Α/Α Περιγραφή 

1.  
Δράσεις του ΟΣΕ στη σιδηροδρομική γραμμή που πρόκειται να υπογειοποιηθεί μεταξύ 
ΣΚΑ και Μαιάνδρου Χαραυγή Β΄ 

2.  Αγωγοί φυσικού αερίου 

3.  Γραμμές μεταφοράς ΔΕΗ  

4.   ΕΥΔΑΠ (αγωγός Μόρνου) 

 

Βασικές συνεργασίες του Δήμου 

1. Περιφέρεια Αττικής – Χωρικός Σχεδιασμός 

2.  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 

3. ΥΠΕΝ  
 
 

Α 4. Υποδομές - Δίκτυα 

Υποδομές 
εξυπηρέτησης 

δικτύων 
Μονάδες Μέτρησης   

Ύδρευση 

Υδρόμετρα Δίκτυο (χλμ) Μέση ετήσια 
κατανάλωση 
(μ3) 

Γεωτρήσεις 
Ύδρευσης 

Ημερομηνί
α 
Καταγραφή
ς 

260 συνολικά 
(περίπου) 

30χλμ (περίπ
ου) 

115.000 (περί
που) 

Δεν υπάρχουν 
γεωτρήσεις 
ύδρευσης 

Τελευταία 
καταγραφή 

12-2020 
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180 
ενεργά  (περίπου) 

(τροφοδοτείτα
ι από παροχή 

ΕΥΔΑΠ)  

Αποχέτευση 
Δίκτυο (χλμ) Ημερομηνία Καταγραφής     

13.775km       

Άρδευση 

Γεωτρήσεις 
Άρδευσης 

Ημερομηνία Καταγραφής     

8 ενεργές,          5 
σφραγισμένες 

2014      

Ενέργεια 
kwh Ημερομηνία Καταγραφής     

        

ΑΠΕ 

Εγκατεστημένα 
kwh 

Ημερομηνία Καταγραφής     

- -     

Διαχείριση 
Ομβρύων 

Δίκτυο (χλμ)     

Το δίκτυο είναι 
υποτυπώδες. Θα 
κατασκευαστεί 
δίκτυο ομβρίων 

στο Κ. Μενίδι από 
την Περιφέρεια. 

1) Στις οδούς Κ.Παλαμά – 
Κων/πολεως – Β. Λογοθετίδη 
– Λ. Δημοκρατίας – 
Κηπουπόλεως & Σάμου έχει 
κατασκευαστεί δίκτυο 
ομβρίων μήκους 2.400 
μέτρων με Δεξαμενή 
Ανάσχεσης 1000 κυβικών 
μέτρων.  
2) Στις οδούς Δεκελείας – 
Πλ.Γεμιστού και Λαθέας έχει 
κατασκευαστεί δίκτυο 
ομβρίων μήκους περίπου 2 
χλμ. που καταλήγει στο ρέμα 
Καναπίτσας.   

    

 

Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες του Δήμου για την Εξοικονόμηση Ενέργειας (τίτλος) 

α/α Τίτλος 

1. Εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα του ηλεκτροφωτισμού  

2.  Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων (προγραμματίζεται η υποβολή πρότασης του Δήμου στο 
σχετικό πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ).  
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Α 5. Υποδομές μεταφορών 

 

Σιδηρόδρομοι 

 Ονομασία Σταθμών 

Α. 
Προαστιακός 

Β. ΟΣΕ 

1. Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ) 

2. Αχαρνές 

3. Κάτω Αχαρνές 

4. Δεκέλεια 

Οδικό Δίκτυο  

Ονομασία    

1. Εθνική οδός Πάτρας- Αθήνας- Θεσσαλονίκης (ΠΑΘΕ)       

2. Αττική οδός: την ευθύνη συντήρησης έχει η «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ» – για το 
παράπλευρο οδικό δίκτυο η ευθύνη ανήκει στο ΥΠΟΜΕΔΥ 

3. Προέκταση Λεωφόρου Κύμης  (Δημοτική οδός) 

4. Λ.  Τατοΐου (από Μεταμόρφωση ως Βασιλικά κτήματα), υπεύθυνη είναι η 
Περιφέρεια 

5. Ν. Ερυθραίας (από Α/Κ Αθηνών – Λαμίας ως Τατοϊου), υπεύθυνη είναι η 
Περιφέρεια 

6. Λ. Πάρνηθος (από Παραδείσου και Βόρεια), υπεύθυνη είναι η Περιφέρεια 

Πρωτεύον και 
δευτερεύον οδικό 

δίκτυο 

Πρωτεύουσες οδικές αρτηρίες :  

 Λ. Δημοκρατίας –Μπόσδα – Αριστοτέλους - σύνδεση με Μπόσδα. 
 Σύνδεση Περιφ. Ζεφυρίου –Μπόσδα – Τατοΐου.  
 Τατοΐου από Εθνική οδό Α/Λ – Καραμανλή – Πάρνηθας ως Περιφ. Αιγάλεω. 
 Λ.Κύμης (από Θρακ/νες ως Εθνική οδό Α/Λ) 
 Εθν. Αντιστάσεως σύνδεση με Περιφ. Αιγάλεω.  
 Περιφερειακή Αιγάλεω 

Δευτερεύουσες οδικές αρτηρίες :  

 Φιλαδελφείας 
 Ιωνίας 
 Τατοΐου (από Καραμανλή ως όριο Προστασίας Πάρνηθας) 
 Ορφέως – Δαμάσκου – σύνδεση με Τατοΐου 
 Δεκελείας ( από Τατοΐου ως Εθνική οδο Α/Λ) 
 Πάρνηθος (από Περιφ. Αιγάλεω ως όριο Προστασίας Πάρνηθος) 
 Πάρνηθος (από Αριστοτέλους ως Καραμανλή) 
 Θρακ/νων ως Περιφ. Αιγάλεω 
 Αγ. Τριάδος – Ξενοδοχ/λων ως Περιφ. Αιγάλεω 
 Σύνδεση από Λ. Κύμης ως Ορφέως 
 Φυτά 
 Μεσονυχίου ως Σύνδεση Εθν. Αντιστάσεως – Περιφ. Αιγάλεω 
 Ανεξαρτησίας 
 Λιοσίων 
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 1. Δεκελείας                                                                      

Δίκτυο 
αποχέτευσης – 
ομβρίων 

2. Λεωφόρος Καραμανλή                                             

3. Οδός Αριστοτέλους                                                   

4. Οδός Αγ. Κων/νου                                                     

5. Λεωφόρος Αθηνών                                                   

6. Λιοσίων                                                                       

7. Ελ. Βενιζέλου                                                             

8. Φιλαδελφείας                                                                                                                      

9. Λαθέας 

10. Αγ. Τριάδος                                                 

11. Πλ. Γεμιστού 

12. Ιωνίας 

13. Κύπρου 

14. Εθν. Αντίστασης 

15. Θρακ/νων 

16. Αγ. Διονυσίου 

17. Κύμης 

Ποδηλατοδρόμοι Δεν υπάρχουν 

Δημοτικοί Χώροι 
στάθμευσης 

Δεν υπάρχουν νομιμοποιημένοι χώροι 

Αερολιμένες Αεροπορική Βάση Δεκελείας (αεροδρόμιο Τατοΐου)   
 

Συγκοινωνία 

Αριθμός 
Γραμμής 

Συνδεόμενες περιοχές 

504 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 

537 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ 

712 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΕΡΓ. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – Α.ΛΙΟΣΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ) 
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721 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΚΗΦΙΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 

724 ΘΡΑΚ/ΔΟΝΕΣ – ΑΧΑΡΝΑΙ – Ν. ΙΩΝΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 

727 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΜΕΣΟΝΥΧΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 

728 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΠΛΑΤΩΝΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 

729 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 

733 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 

735 ΑΧΑΡΝΑΙ -ΖΕΦΥΡΙ – ΣΤ. ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 

740 ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟ – ΣΚΑ- ΑΧΑΡΝΑΙ- ΑΓ.ΑΝΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 

752 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 

753 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 

878 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

879 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

Α10 ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ – ΑΧΑΡΝΑΙ 

Β10 ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ – ΑΧΑΡΝΑΙ (Μέσω ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ)  

Γ9  ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ – Κ. ΜΥΛΟΣ – ΑΧΑΡΝΑΙ 

 

 

 

Δημοτική Συγκοινωνία 

Ο  Δήμος έχει προμηθευτεί τρία μικρά λεωφορεία τα οποία συνδέουν το Ολυμπιακό Χωριό με το 
κέντρο της πόλης και το Σταθμό Κάτω Αχαρνών. Η λειτουργία τους ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου και 
τα δρομολόγια θα λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή 
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Δράσεις του Δήμου στον τομέα υποδομών - δικτύων 

1. Κατασκευή – συντήρηση οδικού δικτύου, διαπλατύνσεις, διαμορφώσεις. 

2. Μελέτες τεχνικών έργων (αντιπλημμυρικές, ομβρίων, αποχέτευσης, εγγειοβελτιωτικές, κλπ). 

3. Συνδέσεις αποχέτευσης, αποκατάστασης βλαβών στα φρεάτια ακαθάρτων, κατασκευή 
τμημάτων αγωγών, συντήρηση φρεατίων όμβριων.  

4. Προμήθεια υλικών και συντήρηση του υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροφωτισμού.  

5. Κατασκευή – διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και κτιρών. 

6. Μελέτες και έργα αναβάθμισης αθλητικών χώρων, σχολείων. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» 

 ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ Ή ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

Α 1. 
Φυσικό 

περιβάλλον 

 Η ανεξέλεγκτη οικιστική επέκταση 
προς την Πάρνηθα και η μείωση του 
περιαστικού πρασίνου 

 Η εγκατάλειψη των ρεμάτων, η μη 
οριοθέτηση τους και η ρύπανσή τους 
από απορρίμματα, βιομηχανικά 
απόβλητα και λύματα 

 Η περιβαλλοντική υποβάθμιση 
οικοσυστημάτων (απολήξεις της 
Πάρνηθας και ρέματα Κηφισού) λόγω 
πυρκαγιών και οχλουσών 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων  

 Οι χώροι πρασίνου δεν συνδέονται με 
τον αστικό ιστό  

 Έλλειψη ενεργειακής πολιτικής του 
Δήμου (π.χ. φωτοβολταϊκά, ηλιακή 
ενέργεια)  

 Η περαιτέρω καταπάτηση εκτάσεων 
πρασίνου, η μείωση της  έκτασης και 
η συνολική υποβάθμιση της 
ποιότητας των φυσικών πόρων.  

 Η περαιτέρω αύξηση των 
πλημμυρικών φαινομένων λόγω της 
τσιμεντοποίησης και της 
συρρίκνωσης των φυσικών κοιτών 
και του ρου του Κηφισού  

 Η γειτνίαση με την Πάρνηθα, το 
υψηλότερο βουνό της Αττικής, με 
αξιόλογα στοιχεία, όπως δάση 
ελάτης και πεύκου, πηγές, 
φαράγγια, αξιόλογη πανίδα και 
μεγάλο πληθυσμό του κόκκινου 
ελαφιού. 

 Το υδάτινο στοιχείο της περιοχής, ο 
Κηφισός και τα ρέματά του 
αποτελούν σημεία 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος 
και η ολοκληρωμένη διαχείρισή 
τους μπορεί να συμβάλλει στην 
βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος και της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων. 

 Οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες που 
δημιουργούνται για την 
Αυτοδιοίκηση από εθνικούς και 
ευρωπαϊκούς πόρους  

 Η ύπαρξη του φορέα προστασίας 
της Πάρνηθας και η δυνατότητα 
συνεργασίας με περιβαλλοντικούς 
φορείς και συλλόγους  

 Η ύπαρξη ελεύθερων δημοσίων 
εκτάσεων που μπορούν να 
αξιοποιηθούν με παράλληλη 
ενίσχυση του πρασίνου 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» 

 ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ Ή ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

Α 2. Καθαριότητα 

 Χαμηλό ποσοστό ανακύκλωσης 
 Χαμηλό επίπεδο 

περιβαλλοντικής συνείδησης 
των πολιτών και των 
επιχειρήσεων. 

 Απουσία σταθμών 
μεταφόρτωσης. 

 Απουσία πράσινου σημείου 
 Ανάγκη κατάρτισης 

επικαιροποιημένου κανονισμού 
καθαριότητας 
 

 Η εκπόνηση τοπικού σχεδίου 
διαχείρισης  αποβλήτων το οποίο 
βρίσκεται σε επικαιροποίηση  

 Η προγραμματισμένη ενίσχυση του 
στόλου των απορριμματοφόρων   

 Η αύξηση των καφέ κάδων σύμφωνα 
με το ΕΣΔΑ 

 Η ανάπτυξη δικτύων διαλογής στην 
πηγή σύμφωνα με το ΕΣΔΑ 

 Η δυνατότητα ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των κατοίκων και 
υπευθύνων επιχειρήσεων 

Α 3. Οικιστικό 
περιβάλλον/ 
Πολεοδομική 

οργάνωση 

 Η αυθαίρετη και άναρχη 
δόμηση 

 Η κυκλοφοριακή συμφόρηση 
 Η έλλειψη χώρων στάθμευσης 
 Ελλιπής πεζοδρόμηση 
 Η ηχορύπανση από τους 

μεγάλους οδικούς άξονες 
 Περιορισμένοι χώροι αστικού 

πρασίνου 
 Επιβάρυνση του αστικού 

περιβάλλοντος από τις 
διάσπαρτες βιομηχανικές 
δραστηριότητες 

 Η ένταση των φαινομένων 
άναρχης πολεοδομικής 
επέκτασης και σύγκρουσης  των 
χρήσεων γης με συνέπειες την 
υποβάθμιση του αστικού 
περιβάλλοντος και της ζωής των 
δημοτών 

 Ελλιπής εφαρμογή του 
πολεοδομικού σχεδιασμού 

 Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι 
ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις 
με αποτέλεσμα αδιάνοιχτους 
δρόμους, αδιαμόρφωτους 
κοινόχρηστους χώρους κλπ 

 Χαμηλή ποιότητα δημόσιου 
χώρου 

 Η ύπαρξη μεγάλων αδόμητων 
δημοσίων εκτάσεων (Αμυγδαλέζα, 
Καποτά, Παπαστάθη) 

 Το υπό εκπόνηση «Σχέδιο Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας», εκτιμάται 
ότι θα προτείνει λύσεις για το 
ζήτημα της κινητικότητας και των 
μετακινήσεων των κατοίκων και θα 
συμβάλλει στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στην πόλη  

 Η δυνατότητα σύνταξης Τοπικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου 

 Δυνατότητα ένταξης του Δήμου στο 
Στόχο Πολιτικής 5 του νέου ΕΣΠΑ ως 
περιοχή Ολοκληρωμένης Χωρικής 
Παρέμβασης 

 



 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2021-2023 Α΄ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ        60 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» 

 ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ Ή ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
 Τα μη οριοθετημένα ρέματα 
 Η ασυμφωνία του ΓΠΣ με τα 

εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια 
 Οι μη εγκεκριμένοι δρόμοι 

εντός των  ρυμοτομικών 
(χρήζουν τροποποιήσεων) 

 Η αδυναμία υλοποίησης των 
εγκεκριμένων σχεδίων λόγω μη 
συντέλεσης των 
απαλλοτριώσεων. 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΑΠΕΙΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Ηλεκτροφωτισμός  Ανάγκη εξοικονόμησης 
ηλεκτρικής ενέργειας στο 
δημοτικό φωτισμό (στις οδούς) 
και στα δημοτικά κτήρια. 

  
  

 Έχει κατατεθεί αίτηση χρηματοδότησης 
στην Περιφέρεια Αττικής για την 
αναβάθμιση του οδοφωτισμού του 
Δήμου Αχαρνών προϋπολογισμού 
10.553.657.36€ 

  

 Υποδομές 
ύδρευσης / 

αποχέτευσης 

 Ελλιπές και πεπαλαιωμένο 
δίκτυο ύδρευσης    

 Περιοχές χωρίς δίκτυο 
αποχέτευσης: Μ. Σχοίνα – Αγ. 
Παρασκευή – Λυκότρυπα-
Πύργουθι (διανοίξεις) 

   

  Έχει ανατεθεί η υδραυλική μελέτη 
για την ανακατασκευή – εξυγίανση 
του δικτύου ύδρευσης 
Βαρυμπόμπης προκειμένου να 
κατατεθεί αίτηση χρηματοδότησης 
στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 
για το έργο που θα προκύψει 

 Δυνατότητα αξιοποίησης πόρων από 
εθνικά προγράμματα 

 

Οδικό δίκτυο και 
δίκτυο 

μεταφορών 

 Ελλιπές οδικό δίκτυο, ιδίως στις 
περιοχές που προστέθηκαν    

 Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 
των οδικών αξόνων δεν 
καλύπτουν τη λειτουργία τους 
και το κυκλοφοριακό φόρτο      

 Η διέλευση βαρέων οχημάτων 
επιβαρύνει την κίνηση και 
δημιουργεί προβλήματα 
ρύπανσης 

 Περιοχές εντός σχεδίου Πόλεως 
(π.χ. Αγριλέζα, Αγ. Παρασκευή, 
Πανόραμα κλπ) στις οποίες 

 Διεκδίκηση από τον ΟΑΣΑ της 
επέκτασης των δρομολογίων  

 Δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας  
 Το υπό εκπόνηση Σχέδιο Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» 

 ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ Ή ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
εκκρεμεί η κατασκευή της 
υπολειπόμενης  οδοποιίας 
λόγω έλλειψης πόρων. 

 Παλαιότητα και προβλήματα 
γεφυρών του Δήμου που 
δημιουργούν  την ανάγκη 
ελέγχου, επισκευής, 
καθαιρέσεων και κατασκευής 
νέων 

Ενέργεια  Ενεργοβόρα δημοτικά και  
κυρίως σχολικά κτίρια  

 Ο Δήμος προγραμματίζει την 
υποβολή προτάσεων στο 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα 
ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων 
«ΗΛΕΚΤΡΑ», το οποίο, το επόμενο 
διάστημα θα ανακοινώσει σχετικές 
προσκλήσεις. 

Δημοτικά 
κοιμητήρια 

 Ανάγκη επέκτασης του 
δημοτικού κοιμητηρίου 

 

 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Από πλευράς φυσικού περιβάλλοντος, ο Δήμος διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα: Η μισή 
περίπου έκταση του Δήμου περιλαμβάνει τον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας και τα φυσικά 
οικοσυστήματα που αναπτύσσονται σε αυτόν. Όμως, η οριογραμμή του αστικού ιστού απέναντι 
στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας, τα τελευταία χρόνια, μεταβάλλεται συνεχώς, καθώς δέχεται 
έντονες πιέσεις από την ανεξέλεγκτη οικιστική ανάπτυξη. Αποτέλεσμα είναι η συνεχής συρρίκνωση 
των εκτάσεων του περιαστικού πρασίνου και η απειλή προς εξαφάνιση ευαίσθητων 
οικοσυστημάτων. Το περιβάλλον του Δήμου χαρακτηρίζεται επίσης, από τη σημαντική παρουσία 
του υδάτινου στοιχείου. Στα ανατολικά, ο Δήμος οροθετείται από τους βόρειους κλάδους του 
ποταμού Κηφισού, ενώ σε όλη του την έκταση διασχίζεται από ένα μεγάλο αριθμό ρεμάτων 
(Εσχατιά, Καναπίτσα, Μόρνος, κλπ.). Τα ρέματα, σχεδόν στο σύνολο της έκτασής τους 
παρουσιάζουν εικόνες εγκατάλειψης και υποβάθμισης. Τα κυριότερα προβλήματα που 
εντοπίζονται είναι η ρύπανση των υδάτων, οι πλημμύρες, η μη ενσωμάτωσή τους στον αστικό ιστό, 
η έλλειψη οριοθέτησης της όχθης τους και η ανάπτυξη αυθαίρετων δραστηριοτήτων σε αυτές. 
Όσον αφορά στον Κηφισό, παρόλο που προστατεύεται από ειδικό Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 
632/Δ/27-6-1994), συνεχίζει να δέχεται πιέσεις και επιβαρύνσεις από ασύμβατες χρήσεις, 
αυθαίρετες δραστηριότητες, μπαζώματα, κλπ. Ενώ θα μπορούσε να αποτελεί ένα ζωτικό στοιχείο 
για το Δήμο Αχαρνών, παραμένει αποκομμένος από την οικιστική περιοχή, καθώς μεσολαβεί η 
βιομηχανική ζώνη και το αεροδρόμιο του Τατοΐου. 



 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2021-2023 Α΄ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ        62 
 

Ο αστικός ιστός της πόλης περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: την κεντρική στην οποία εντάσσεται το 
παλιό Μενίδι, τις επεκτάσεις του κεντρικού τομέα ( 21 νεοενταχθείσες – μετά το Ν.1337/83- 
περιοχές με ολοκληρωμένη πράξη εφαρμογής) (Λαθέα, Αγ. Πέτρος, Μεγάλα Σχοίνα Α΄και Β΄, 
Πανόραμα, Μπόσκιζα κ.α.), τη Λυκότρυπα , την Αγία Άννα (εντός σχεδίου με μη ολοκληρωμένη 
πράξη εφαρμογής), τις περιοχές αυθαιρέτων, ιδίως στη βόρεια πλευρά του Δήμου, το Ολυμπιακό 
Χωριό , τη Βαρυμπόμπη και τους Θρακομακεδόνες. Στο κέντρο της πόλης υπάρχουν σε κάποιο 
βαθμό πλατείες, χώροι πρασίνου, πεζόδρομοι, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές παρατηρούνται 
σοβαρές ελλείψεις. Ακόμη και στις πολεοδομικές ενότητες, όπου οι πράξεις εφαρμογής έχουν 
ολοκληρωθεί εδώ και δεκαετίες, ο πολεοδομικός σχεδιασμός παραμένει ελλιπής λόγω αδυναμίας 
συντέλεσης των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων με αποτέλεσμα να υπάρχουν μη διανοιγμένοι 
δρόμοι και μη διαμορφωμένοι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. 

Πρόβλημα δημιουργούν στο Δήμο οι σιδηροδρομικές γραμμές που διακόπτουν την επικοινωνία 
μεταξύ του ανατολικού και του δυτικού τμήματος της πόλης, τόσο στο κεντρικό όσο και στο νότιο  
τμήμα του, η διέλευση της Αττικής οδού, που την τέμνει εγκάρσια και η Εθνική οδός που την 
αποκόπτει από τις γειτονικές περιοχές. Οι εκτάσεις των στρατοπέδων, οι εγκαταστάσεις χρήσεων 
υπερτοπικής σημασίας (ΔΕΗ, κλπ), μέσα στο αστικό ιστό, αλλοιώνουν την εικόνα του, αποτελούν 
πηγές όχλησης και διακόπτουν την ενότητα του αστικού περιβάλλοντος. 

Ιδιαίτερα προβληματικές περιοχές από πλευράς οικιστικής οργάνωσης και λειτουργίας είναι οι 
περιοχές εκτός του κέντρου, που μέχρι πριν λίγα χρόνια, αποτελούσαν περιοχές αυθαίρετης 
δόμησης. Η βορειοδυτική  πλευρά του Δήμου είναι πυκνοκατοικημένη, λόγω της συστηματικής 
εγκατάστασης μεταναστών. Στη βορειοανατολική, η δόμηση είναι πιο αραιή και υπάρχουν 
προβλήματα συνοχής και στο νότιο τμήμα η οικιστική ενότητα διακόπτεται από τους μεγάλους 
οδικούς άξονες. Το κέντρο, το Παλαιό Μενίδι, είναι έντονα πυκνοκατοικημένο, με προβλήματα 
συμφόρησης και σύγκρουσης χρήσεων, αλλά και με σχετική οργάνωση από πλευράς κοινόχρηστων 
χώρων (πλατειών, πεζοδρόμων και χώρων πρασίνου).  

Γενικά, παρατηρείται μια άναρχη εξάπλωση των διαφόρων δραστηριοτήτων στο χώρο μέσω της 
εκτός σχεδίου δόμησης. 

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης, απομακρύνθηκαν παραδοσιακές βιοτεχνικές 
δραστηριότητες από την περιοχή, όπως τα υφαντουργεία, ενώ εγκαταστάθηκαν νέες χρήσεις 
(συγκέντρωση ανακυκλούμενων υλικών, σκραπ κλπ) αμφίβολης νομιμότητας και αδειοδότησης, οι 
οποίες συντελούν στην περιβαλλοντική και αισθητική υποβάθμιση της περιοχής, με έμφαση την 
επιδείνωση του κυκλοφοριακού φορτίου. 

Η περιοχή των Θρακομακεδόνων είναι μια πολεοδομική ενότητα αμιγούς και αποκλειστικής 
κατοικίας. 

Η Βαρυμπόμπη είναι επίσης περιοχή αμιγούς κατοικίας. 

Το Ολυμπιακό Χωριό  (σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων 
2004) βρίσκεται στα βορειοανατολικά του δήμου Αχαρνών και αποτελεί σήμερα έναν αυτόνομο 
οικισμό με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα είδος "υπνούπολης" 9.000 - 10.000 
περίπου κατοίκων καθώς κυριαρχούν απολύτως οι κατοικίες και δεν υπάρχει σχεδόν κανένας χώρος 
εργασίας, πολιτισμού ή βασικών κοινωνικών υποδομών. Οι κάτοικοι μετακινούνται εκτός της πόλης 
για δουλειά, βασικές αγορές, δημόσιες υπηρεσίες, εξωσχολική εκπαίδευση και διασκέδαση. Κτήρια 
που προορίζονταν για υποδομές μένουν εγκαταλελειμμένα, ενώ τεράστιες εκτάσεις που 
προορίζονταν, επίσης, για αυτόν τον σκοπό παραμένουν αδόμητες και ανεκμετάλλευτες. Τέλος, το 
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Ολυμπιακό Χωριό δεν έχει καλή σύνδεση με τον υπόλοιπο δήμο Αχαρνών και ειδικά με τα κέντρα 
του. Με την λεωφόρο Κύμης δυτικά και νότια και το Αεροδρόμιο Τατοΐου ανατολικά, η πόλη 
περιβάλλεται από ισχυρά όρια τα οποία ενισχυόμενα από μια περίφραξη από συρματοπλέγματα 
την καθιστούν έντονα απομονωμένη. 

Στον τομέα της καθαριότητας, αν και ο Δήμος εφαρμόζει πρόγραμμα για τη διαχείριση 
ανακυκλώσιμων υλικών, όπως οι γυάλινες συσκευασίες, οι μπαταρίες, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, 
οι λάμπες, διαθέτει ειδικούς κάδους ανακύκλωσης σε δημοτικά σχολεία, κάδους για χαρτί/χαρτόνι, 
μέσω ΕΔΣΝΑ και πρόγραμμα για Οχήματα στο Τέλος Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), όπως και πρόγραμμα 
διαχείρισης πράσινων αποβλήτων, βιοαποβλήτων, ογκωδών αποβλήτων και οικιακών 
απορριμμάτων, τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα. Η αύξηση της περιβαλλοντικής 
συνείδησης των κατοίκων και η συμπλήρωση των υποδομών / εγκαταστάσεων, με σταθμούς 
μεταφόρτωσης και πράσινα σημεία, είναι απαραίτητη. 

Στο θέμα των υποδομών και των οδικών δικτύων παρουσιάζονται επίσης σημαντικά προβλήματα. 
Οι ετερόκλητες χρήσεις εντός του Δήμου Αχαρνών, η άναρχη δόμηση, η διέλευση βαρέων 
οχημάτων κλπ, προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση, δημιουργούν ανάγκη για  χώρους 
στάθμευσης, ιδίως στο κέντρο του Δήμου, για συντηρήσεις, διαπλατύνσεις οδών και γενικότερα 
για βελτίωση του οδικού δικτύου. 

Σε σχέση με τα δίκτυα αποχέτευσης, οι ανάγκες αφορούν κυρίως  τις συνδέσεις ακινήτων με το 
δίκτυο, την εκπόνηση μελετών για νέες περιοχές και την κατασκευή αγωγών αποχέτευσης, όπου 
δεν υπάρχουν (διανοίξεις, αφού για την κατασκευή υπάρχουν ήδη μελέτες). Ιδιαίτερα αυξημένες 
ανάγκες εμφανίζονται σε σχέση με το δίκτυο ομβρίων. 

Ο ηλεκτροφωτισμός πρέπει να αναβαθμιστεί στο σύνολό του. Πρέπει να γίνει επέκταση και σε 
σημεία που δεν υφίσταται. Αρχικά προτείνεται η αναβάθμιση του υφισταμένου δικτύου 
οδοφωτισμού με την αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά led και 
η εγκατάσταση συστήματος τηλεδιαχείρισης, που λόγω μεγάλου κόστους, αρχικά θα καλύπτει 
μόνο ένα μέρος  του δικτύου με την προοπτική να επεκταθεί και στο υπόλοιπο δίκτυο ακολούθως. 
Επίσης, σε δεύτερο στάδιο προτείνεται η επέκταση της αναβάθμισης στις πλατείες και στους 
λοιπούς κοινόχρηστους χώρους.  

 Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ο Δήμος Αχαρνών πληροί τα κριτήρια επιλογής για την 
ένταξή του σε ΟΧΕ. Το σύνολο των προβλημάτων που αφορούν το φυσικό, το οικιστικό περιβάλλον 
αλλά και κοινωνικά και πολιτισμικά ζητήματα μπορούν, με την κατάλληλη πρόταση, να 
«μεταφραστούν» σε δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το ΣΠ 5. Άλλωστε η προσέγγιση αυτών 
των προβλημάτων χρήζει ολοκληρωμένου σχεδιασμού. 

 

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Α1 Φυσικό περιβάλλον 

‒ Ανάγκη προστασίας, αναβάθμισης και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος της Πάρνηθας  
‒ Ανάγκη προστασίας, καθορισμού και διευθέτησης των ρεμάτων   
‒ Ανάγκη αύξησης, αναβάθμισης και επέκτασης του αστικού πρασίνου στις περιοχές με τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις 
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Α 2 Οικιστικό περιβάλλον 

‒ Αντιμετώπιση του ζητήματος της αυθαίρετης δόμησης και εφαρμογή των πολεοδομικών 
κανόνων 

‒ Ανάγκη οριοθέτησης των οχλουσών δραστηριοτήτων - Πολεοδόμηση – οργάνωση των 
βιομηχανικών περιοχών 

‒ Ανάγκη αύξησης, αναβάθμισης και επέκτασης των δημοσίων χώρων (πλατειών, αστικού και 
περιαστικού πρασίνου, πεζοδρόμων, κλπ) 

‒ Ανάγκη οριοθέτησης ρεμάτων και ελέγχου των ρυμοτομικών παρεμβάσεων  
‒ Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας  
‒ Αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής (ζήτημα καίριας σημασίας για μια βιώσιμη πόλη). 
‒ Ανάγκη σύνταξης Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου 

  

Α 3 Υποδομές - Δίκτυα 

‒ Επέκταση και αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, εκμετάλλευση των 
γεωτρήσεων για πότισμα κοινόχρηστων χώρων  

‒ Αντιμετώπιση του ζητήματος της κυκλοφορίας και της στάθμευσης και των μετακινήσεων των 
δημοτών στην πόλη 

‒ Αναβάθμιση του οδικού δικτύου  
‒ Ανάγκη επέκτασης του δημοτικού κοιμητηρίου 

 
  



 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2021-2023 Α΄ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ        65 
 

4.2. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός 
και Αθλητισμός 
 

Όπως προαναφέρθηκε, προκειμένου να αποφευχθεί η εξαντλητική παρουσίαση στοιχείων 
που δεν σχετίζονται με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό, για την αποτύπωση και την αξιολόγηση 
της υφιστάμενης κατάστασης χρησιμοποιήθηκαν τα τυποποιημένα έντυπα που προτείνονται 
από την οδηγό σύνταξης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Ε.Ε.Τ.Α.Α.  

Τα έντυπα συμπληρώθηκαν με τη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, ήτοι: 

 Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής 
 Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς 
 

Β.1 Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια 
 

Δομές – Προγράμματα Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας 

ΚΑΠΗ (πλήθος δομών) - ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Ν.Π.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΑΧΑΡΝΩΝ (ΔΗΦΑ) 9 

Αριθμός ωφελούμενων Δ.Α 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) (πλήθος δομών)  ΥΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Ν.Π. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΔΗΦΑ) 1 

Αριθμός ωφελούμενων  Δ.Α 

ΚΔΑΠ – ΜΕΑ (πλήθος δομών) ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΤΟΜΩΝ 
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ «ΑΡΩΓΗ» 1 

Αριθμός ωφελούμενων  Δ.Α 

Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί Σταθμοί (πλήθος δομών)  ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ 
Ν.Π.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΔΗΦΑ). ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  12 

Αριθμός ωφελούμενων Δ.Α 

ΚΗΦΗ (πλήθος δομών) ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Ν.Π.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΑΧΑΡΝΩΝ (ΔΗΦΑ). 1 

Αριθμός ωφελούμενων Δ.Α 

Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας (πλήθος μονάδων) ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Ν.Π.  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΔΗΦΑ) 6 

Αριθμός ωφελούμενων Δ.Α 

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» (πλήθος προγραμμάτων) ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 
ΤΟΥ Ν.Π.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΔΗΦΑ) 1 

Αριθμός ωφελούμενων Δ.Α 
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Δομές – Προγράμματα Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας 

Δομές Υποστήριξης ΑμεΑ (ΒΑΜΒΑΚΑΡΕΙΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ-ΣΥΔ/ 2 στέγες 
υποστηριζόμενης διαβίωσης) – ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ «ΑΡΩΓΗ» 1 

Άλλες Δομές/ Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες  στον τομέα της Υγείας- Κοινωνικής 
Πρόνοιας 

1. Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας 

2. Κοινωνικό Παντοπωλείο 

3. Κοινωνικό Φαρμακείο 

4. Υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και Υπηρεσιών Νοσηλείας 
κατ΄οίκον (ΙΑΣΙΣ) 

 

Ακολούθως παρουσιάζονται δομές και δράσεις του Δήμου Αχαρνών στον τομέα της 
κοινωνικής πρόνοιας: 

1. ΚΑΠΗ – ΚΗΦΗ (υπό την εποπτεία της ΔΗΦΑ) 

Στο Δήμο Αχαρνών λειτουργούν 9 Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και 1 
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ). Το ΚΗΦΗ απευθύνεται σε ηλικιωμένους 
μη δυνάμενους να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες- άνοια) και 
προσφέρει:  

 Νοσηλευτική Φροντίδα  

 Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης  

 Ατομική Υγιεινή  

 Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης  

 Υπηρεσία μετακίνησης των φιλοξενούμενων από και προς το Κ.Η.Φ.Η.  

Ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα παρέχεται από το νοσηλευτικό προσωπικό των ΚΑΠΗ 
καθώς και από τον ιατρό που εξετάζει και συνταγογραφεί στους ειδικά διαμορφωμένους 
χώρους των ΚΑΠΗ. Επίσης φυσιοθεραπευτής παρέχει θεραπείες όπου έχει διαγνωστεί 
ανάγκη.  

2. ΚΔΑΠ (Υπό την εποπτεία της ΔΗΦΑ) 

Επίσης, στον Δήμο λειτουργεί ένα (1) Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. 
Απευθύνεται σε παιδιά 6-12 ετών και λειτουργεί καθημερινά από τις 15:00-20:00 και το 
Σάββατο από τις 9:00-14:00. Σκοπός του κέντρου είναι η δημιουργική απασχόληση των 
παιδιών προσφέροντας:  

 Την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να εκφραστούν δημιουργικά, ενεργοποιώντας τη 
φαντασία και τη δημιουργική τους διάθεση  

 Τη δυνατότητα να συναναστραφούν με άλλα παιδιά  
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Στελεχώνεται από Παιδαγωγό, Θεατρολόγο και Βοηθητικό Προσωπικό. Στεγάζεται στο κτίριο 
του Παιδικού Σταθμού Αγ. Άννας. 

3. ΚΔΑΠ-ΜΕΑ - Βαμβακάρειος Ξενώνας (Υπό την εποπτεία του ΚΑΕΑ «ΑΡΩΓΗ») 

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες λειτουργεί από τις αρχές 
του 2003. Απευθύνεται σε παιδιά και νέους 6-25 ετών με νοητική υστέρηση και αναπτυξιακές 
διαταραχές και είναι στελεχωμένο με κατάλληλα εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. 
Σκοπός του είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών μέσω των προγραμμάτων 
έκφρασης και ψυχαγωγίας, ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και 
σωματικής αγωγής. Ένας ακόμη σκοπός του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ είναι η συμμετοχή των παιδιών σε 
προγράμματα προεπαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και η παροχή υποστηρικτικών 
υπηρεσιών προς τα ίδια τα παιδιά και το οικογενειακό τους περιβάλλον. 

Στο κέντρο λειτουργούν τμήματα: 

 Εργοθεραπείας 

 Κεραμικής 

 Ζωγραφικής 

 Χειροτεχνίας 

 Φυσικής αγωγής 

 Εκπαίδευση μέσω Η/Υ 

 Πρόγραμμα κολύμβησης 

Πραγματοποιούνται επίσης δραστηριότητες που γίνονται εκτός του χώρου μας και αφορούν 
εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκδρομές, γεύματα, διοργάνωση bazaar, παραστάσεις ποικίλου 
καλλιτεχνικού περιεχομένου κ.α. 

4. Παιδικοί Σταθμοί (Υπό την εποπτεία της ΔΗΦΑ) 

Στο Δήμο Αχαρνών λειτουργούν, υπό την εποπτεία του Ν.Π. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών, 
δώδεκα (12) παιδικοί σταθμοί στις εξής περιοχές: Κεντρικό Μενίδι, Κόκκινος Μήλος (2), 
Λαθέα, Αγ. Διονύσιος (2), Χαραυγή, Άγ. Πέτρος, Αγ. Άννα, Πλατεία Αριστοτέλους, Ερεσσού & 
Σκρέκη και Αγίας Παρασκευής 

5. Μονάδες Κοινωνική Μέριμνας  (πηγή: www.acharnes.gr) 

Το πρόγραμμα «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας» προσφέρει φροντίδα σε ηλικιωμένους και 
άτομα με αναπηρίες. Προσφέρει υπηρεσίες: Συμβουλευτικής στήριξης, 
Ψυχοσυναισθηματικής στήριξη, Νοσηλευτικής μέριμνας, Φροντίδας του νοικοκυριού, 
Συντροφιάς, συμβουλευτικής ατομικής υγιεινής  

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων λόγω της μεγάλης έκτασης του Δήμου 
Αχαρνών, λειτουργούν έξι (6) Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας: 

  Μ.Κ.Μ. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ  

  Μ.Κ.Μ. ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  

  Μ.Κ.Μ. ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ  

  Μ.Κ.Μ. ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ  
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  Μ.Κ.Μ. ΑΓ.ΑΝΝΑΣ  

 Μ.Κ.Μ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ 

Επίσης υπάρχει συνεργασία με ιατρό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων. Στους 
χώρους των Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας διενεργούνται μετρήσεις αρτηριακή πίεσης, 
σακχάρου, χοληστερόλης, τριγλικεριδίων καθώς και καρδιογράφημα και άλλες ιατρικές 
εξετάσεις. 

6. Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» (Υπό την εποπτεία της ΔΗΦΑ) 

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που έχει ως 
στόχο την παροχή οργανωμένης φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες. 
Προσφέρει: Συμβουλευτική,  Ψυχοσυναισθηματική στήριξη, Νοσηλευτική μέριμνα, 
Φροντίδα του νοικοκυριού, Συντροφιά,  Ατομική υγιεινή 

7. Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) - Βαμβακάρειος Ξενώνας (Υπό την εποπτεία του 
ΚΑΕΑ «ΑΡΩΓΗ») 

Οι δύο (2) ΣΥΔ πρόκειται να λειτουργήσουν άμεσα, στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης 
από το ΕΚΤ/ΕΣΠΑ πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ) ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ».  Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν άτομα με Αναπηρία άνω των 18 
ετών. Η παροχή των υπηρεσιών προβλέπεται να διαρκέσει για 3 χρόνια. 
Οι Στέγες, θα προσφέρουν σε δεκαοχτώ (18) άτομα με Αναπηρία υπηρεσίες διαβίωσης και 
φροντίδας και υπηρεσίες οι οποίες θα εστιάζουν σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, 
κατάρτισης και σύνδεσης με την κοινότητα. 

Οι ΣΥΔ, θα λειτουργούν χωρίς διακοπή, καθ’ όλη τη διάρκεια  του έτους, 24ώρες το 24ωρο, 
προσφέροντας υπηρεσίες σε άτομα με Αναπηρία των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον 
αντιμετωπίζει σοβαρές αδυναμίες στη στήριξή τους και συγκεκριμένα: α) δε διαθέτει την 
απαραίτητη γνώση για την ιατρική, κοινωνική και περαιτέρω στήριξή τους, β) εργάζεται, γ) 
έχει οικονομική αδυναμία σε ό,τι αφορά στην παροχή των προβλεπόμενων αναγκαίων 
υπηρεσιών προς τα άτομα με Νοητική Υστέρηση, δ) αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά 
προβλήματα ή και προβλήματα υγείας.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν τα εξής: 

 Υγιεινή, άνετη και ασφαλή διαμονή 

 Υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή 

 Ιατρική φροντίδα των ενοίκων με μέριμνα για την εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυμα 

 Μέριμνα για την κατάλληλη ψυχαγωγία και την συμμετοχή των ενοίκων σε κοινωνικές 
εκδηλώσεις ανάλογα με τις επιθυμίες τους. 

 Διαρκή φροντίδα αγωγής για την αξιοποίηση και διατήρηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό, 
των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενοίκων ώστε να επιτυγχάνεται ο 
βέλτιστος βαθμός αυτονομίας, ανάπτυξης της προσωπικότητας και άνετης παρουσίας 
στο κοινωνικό περιβάλλον. 

 Υπηρεσίες Υποστήριξης σε συνεχή βάση 
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Το σύνολο των προαναφερόμενων υπηρεσιών έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των ωφελούμενων, τη δημιουργική απασχόληση και ενίσχυση της κοινωνικοποίησής 
τους και της κοινωνικής τους ένταξης. 

8. Κοινωνικό Παντοπωλείο (πηγή: http://www.socialattica.gr/) 

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενη δράση από το ΠΕΠ «Αττικής» (2014-2020). Ο σκοπός 
της ίδρυσης του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι να  προστατεύσει και να μεριμνήσει για τις 
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται από τις συνέπειες  τόσο της κοινωνικής  
όσο και της  οικονομικής κρίσης , καταπολεμώντας  την φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό 
και βοηθώντας τους έτσι στην ομαλή επανένταξη και επανασύνδεση με το κοινωνικό σύνολο. 
Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου αποσκοπεί στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών 
διαβίωσης των κατοίκων του Δήμου Αχαρνών ώστε να καταστεί εφικτή ή με αξιοπρεπείς 
όρους διαβίωσή τους. 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι Έλληνες πολίτες με κύρια κατοικία στο Δήμο Αχαρνών  
(συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων  χωρών ή ανιθαγενών και 
δικαιούχων / αιτούντων διεθνούς προστασίας). Στους δικαιούχους του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου διανέμονται σε σταθερή και τακτική βάση τα παρακάτω είδη ανάλογα με τις 
ανάγκες του νοικοκυριού: τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη ατομικής υγιεινής 
και καθαριότητας, είδη βρεφικής ανάπτυξης, είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακού 
εξοπλισμού , σχολικά είδη /βιβλία,  νωπά προϊόντα Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στελεχώνεται 
από έμπειρο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό. Γίνεται καταγραφή των αναγκών των 
ωφελούμενων και ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν γίνεται παραπομπή σε 
αντίστοιχες υπηρεσίες εξυπηρέτησης. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα συμβουλευτικής 
υποστήριξης των οικογενειών από Κοινωνική Λειτουργό.  

 Περίοδος λειτουργίας: 14/05/2018 - 13/05/2021 

 Συνολικός αριθμός εξυπηρετήσεων της Δομής: 18.430 

 Μέσος όρος εξυπηρετήσεων ανά ημέρα: 32 

9. Κοινωνικό Φαρμακείο (πηγή: http://www.socialattica.gr/) 

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενη δράση από το ΠΕΠ «Αττικής». Παρέχει σε σταθερή και 
τακτική βάση δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα σε 
ωφελούμενα άτομα που τα έχουν ανάγκη. 

 Περίοδος λειτουργίας: 06/03/2021 - 06/03/2021 

 Συνολικός αριθμός εξυπηρετήσεων της Δομής: 64 

 Μέσος όρος εξυπηρετήσεων ανά ημέρα: 3 

10. Υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και Υπηρεσιών Νοσηλείας κατ΄οίκον 
(Συμπράττων φορέας: ΙΑΣΙΣ- ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) (πηγή: 
http://www.socialattica.gr/) 

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενη δράση από το ΠΕΠ «Αττικής». Η Αστική Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία ΙΑΣΙΣ ιδρύθηκε το 2005. Βασικοί στόχοι του φορέα αποτελούν η 
παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, η παροχή ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, 
η δημιουργία ίσων ευκαιριών και νέων προοπτικών για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, 
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η προαγωγή της ψυχικής υγείας, η παροχή ψυχιατρικής φροντίδας στην Κοινότητα με βάση 
τις αρχές της Κοινωνικής Ψυχιατρικής και της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, παροχή 
εξειδικευμένων ψυχιατρικών υπηρεσιών και ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων. 

 Περίοδος λειτουργίας: 06/03/2021 - 06/03/2021 

 Συνολικός αριθμός εξυπηρετήσεων της Δομής: 5473  

 Μέσος όρος εξυπηρετήσεων ανά ημέρα: 16 

 

Οι κυριότερες δράσεις του Δήμου στον υποτομέα 

Σχεδιασμός και υλοποίηση κοινωνικών πολιτικών που αφορούν στην κοινωνική φροντίδα 
της οικογένειας, του παιδιού, των εφήβων, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία 
καθώς και των ΕΚΟ. 

Σχεδιασμός, εφαρμογή και συμμετοχή σε δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη και 
φροντίδα της υγείας των δημοτών και την προαγωγή της ψυχικής υγείας 

Οργανώνει και παρακολουθεί τη δικτύωση τοπικών φορέων κοινωνικής φροντίδας όπως 
οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, Νομικά πρόσωπα του Δήμου με αρμοδιότητες 
κοινωνικής μέριμνας, ΜΚΟ, συλλόγους/ομάδες πολιτών με παρόμοιο πεδίο 
δραστηριοποίησης, κλπ. 

Χορήγηση αδειών για την ίδρυση και λειτουργία δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών 
σταθμών, ή βρεφονηπιακών σταθμών, ιδρυμάτων κοινωνικής πρόνοιας, ιδιωτικών 
επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων/ατόμων με κινητική αναπηρία 

Καταβολή επιδομάτων σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 

Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων υπέρ της δημόσιας υγείας 
 

Βασικές Συνεργασίες Του Δήμου – Δράσεις ‘Αλλών Φορέων 

Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Αρωγή» (ΝΠΔΔ) (πηγή: www.kentroamea.gr) 

Σύσταση βάσει της υπ’αριθμ. 630/13-07-2000 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αχαρνών (ΦΕΚ25/Α’/6-2-2003)  - Εποπτευόμενες Μονάδες: ΚΔΑΠ ΜΕΑ, δύο (2) Στέγες 
Υποστηριζόμενης διαβίωσης (Πλαταιών 23Α & Μπόσκιζας). 

Σκοπός του Κέντρου “Αρωγή” είναι η μέριμνα των ανάπηρων παιδιών, και ειδικότερα η 
πρόληψη και θεραπεία της παιδικής αναπηρίας και η παροχή κάθε δυνατής ηθικής και 
κοινωνικής συμπαράστασης για τη θεραπεία, αγωγή, εκπαίδευση και κοινωνική 
αποκατάσταση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

Παράλληλα, φροντίζει για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης 
σχετικά με τα προβλήματα των παιδιών αυτών και των οικογενειών τους και ερευνά για τη 
βελτίωση των μεθόδων αποκατάστασης και την εκπαίδευση του προσωπικού σε 
ειδικότητες σχετιζόμενες με την περίθαλψη, την κοινωνική προσαρμογή και την 
αποκατάσταση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

Στο Κέντρο λειτουργούν:  
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1. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες λειτουργεί από 
τις αρχές του 2003. Απευθύνεται σε παιδιά και νέους 6-25 ετών με νοητική 
υστέρηση και αναπτυξιακές διαταραχές και είναι στελεχωμένο με κατάλληλα 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. 
Σκοπός του είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών μέσω των 
προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων, άθλησης και σωματικής αγωγής. Στο κέντρο λειτουργούν τμήματα: 
Εργοθεραπείας, Κεραμικής, Ζωγραφικής, Χειροτεχνίας, Φυσικής αγωγής, 
Εκπαίδευση μέσω Η/Υ, Πρόγραμμα κολύμβησης 

2. Βαμβακάρειος Ξενώνας ΣΥΥ. Το 2010 έγινε η τελετή θεμελίωσης των κτιριακών 
εγκαταστάσεων στις  οποίες φιλοξενείται ο Βαμβακάρειος Ξενώνας, στην περιοχή 
Αυλίζα. Με την απόφαση 699/22.3.2017 η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφέρειας Αττικής χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δύο Στεγών 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – Οικοτροφεία, στο Κέντρο Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες Δήμου Αχαρνών “ΑΡΩΓΗ” με διακριτικό τίτλο της δομής “Βαμβακάρειο 
Ίδρυμα – Αρωγή”. Το “Βαμβακάρειο Ίδρυμα – Αρωγή” παραδόθηκε το 2013 στον 
Δήμο Αχαρνών, πλήρως εξοπλισμένο και έτοιμο να φιλοξενήσει άτομα με ειδικές 
ανάγκες. 

Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΝΠΔΔ) (πηγή:  https://www.difa.gr/) 

Σύσταση βάσει της υπ’αριθμ. 82/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών 
(ΦΕΚ 1722/Β΄/2-8-2011). Εποπτευόμενες Μονάδες: (α) αρμοδιότητες κοινωνικής 
προστασίας: εννέα (9) ΚΑΠΗ, ένα (1) Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, 
αρμοδιότητες (β) αρμοδιότητες στήριξης προσχολικής εκπαίδευσης: δώδεκα (12) Παιδικοί 
Σταθμοί 

Σκοποί της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών είναι: 

 Η παροχή υπηρεσιών προς τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας για την πρόληψη 
βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων. Για την επίτευξη του 
σκοπού αυτού, μεριμνά για τη λειτουργία των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων και τη διαφώτιση και τη συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των 
αρμόδιων φορέων σχετικά με τα προβλήματα και της ανάγκες των ηλικιωμένων. 

 Η παροχή υπηρεσιών προς τα παιδιά της Προσχολικής Ηλικίας. Η ΔΗ.Φ.Α φροντίζει 
για την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και την ημερήσια 
διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία των παιδιών, ώστε αυτά να 
αναπτυχθούν ολόπλευρα σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά. 

 Η εκπόνηση αθλητικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
προγραμμάτων για την ανάπτυξη της σωματικής, πνευματικής, ηθικής και 
αισθητικής αγωγής των κατοίκων, την ανάδειξη και προστασία του τοπικού 
πολιτισμού, την προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την προστασία 
και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, αντίστοιχα. 
 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αχαρνών ΔΗΚΕΑ (ΝΠΙΔ).  

Σύσταση βάσει της υπ’αριθμ. 141/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Θρακομακεδόνων (ΦΕΚ 45/Β’/19-01-2009) και της υπ’αριθμ. 208/2011 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών (ΦΕΚ 1859/Β’/22-08-2011).  
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Σκοπός της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών είναι η οργάνωση κοινωφελούς 
χαρακτήρα λειτουργιών, δραστηριοτήτων και υπηρεσιών στους τομείς της κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και του 
περιβάλλοντος. Επίσης ασχολείται με θέματα οργάνωσης της δημοτικής συγκοινωνίας και 
με την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη 
της περιοχής. 

 
 

Β.2 Κοινωνική Μέριμνα- Ενσωμάτωση 

Δομές, Υπηρεσίες και δράσεις στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας 
Αριθμ. 

ωφελουμένων 
Κέντρο Υποστήριξης – Πληροφόρησης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων 
(ΚΥΠΕΚΟ) Δ.Α. 
Γραφείο Παροχής κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δ.Α. 
Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας - 
Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών (Κεντρική Δομή και 
Παράρτημα ΡΟΜΑ) 

Δ.Α. 

Όσον αφορά την κοινωνική μέριμνα και ενσωμάτωση, στη Δήμο Αχαρνών λειτουργούν οι 
εξής δομές/ υπηρεσίες: 

1. Κέντρο Υποστήριξης – Πληροφόρησης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (ΚΥΠΕΚΟ) 

Το  Κέντρο  Υποστήριξης  και  Πληροφόρησης  Ευπαθών  Κοινωνικά  Ομάδων  ιδρύθηκε  τον  
Οκτώβριο 2000, εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών, λειτουργεί από τις 8:00 π.μ έως τις 9:00 μ.μ. 
Στόχος του κέντρου είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και η επίλυση των 
προβλημάτων ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Πιο συγκεκριμένα αποσκοπεί στην παροχή 
εξατομικευμένων υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, 
αλλά και στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων σε συνεργασία με την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση (σχολεία όλων των βαθμίδων, Νομαρχία, Αστυνομικό Τμήμα, μονάδες 
κοινωνικής μέριμνας του Δήμου, πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι», ΟΑΕΔ, ΚΕΠ,  κλπ),  την  
Πολιτεία,  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  με  άλλους  οργανισμούς  και  φορείς  (Χαμόγελο του 
παιδιού, Κέντρα ψυχικής υγείας, ΚΕΔΔΥ Ανατ. Αττικής, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Εθνικό  
Κέντρο  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,  Νοσοκομεία,  ΓΑΔΑ,  Εισαγγελία  ανηλίκων,  Μέριμνα,  
Μονάδες Οικογενειακής Θεραπείας). Το ΚΥΠΕΚΟ δρα συμβουλευτικά και υποστηρικτικά. 

Οι υπηρεσίες του Κέντρου παρέχονται εντελώς δωρεάν σε όλους τους δημότες Αχαρνών. Το 
εύρος των δραστηριοτήτων του αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας του προς τους 
δημότες. Βρίσκεται  δίπλα στο γονέα, στο σχολείο, στο παιδί και σε όλες τις κοινωνικές 
ομάδες που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και μέριμνας, με στόχο την ομαλή ένταξή τους στο 
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Στο ΚΥΠΕΚΟ λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα: 

 Κοινωνικής Παρέμβασης και ψυχολογικής Υποστήριξης: παρέχει υπηρεσίες  Ατομικής 
Συμβουλευτικής για όλες τις ηλικίες, Ομαδικής Συμβουλευτικής για γονείς, 
εκπαιδευτικούς, καθώς και για ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, Δικτύωσης με την 
κοινότητα. 

 Λογοθεραπείας: παρέχει υπηρεσίες σε παιδιά  αντιμετώπισης της Φωνολογικής 
Καθυστέρησης, της  Εξελικτική Διαταραχή της άρθρωσης, της Διαταραχής της Ροής 
(τραυλισμός) 



 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2021-2023 Α΄ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ        73 
 

 Νομικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε θέματα Οικογενειακά, Εργατικά, 
Στεγαστικών Δανείων, Ομογένειας – Παλιννοστούντων, Αστικής και Δημοτικής 
Κατάστασης, Παραβατικότητας.  

2. Γραφείο Παροχής κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών  

Λειτουργεί Γραφείο Παροχής κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών με στόχο την κοινωνική 
ενσωμάτωση ατόμων που πλήττονται από τον κοινωνικό αποκλεισμό. Παρέχονται υπηρεσίες 
ενημέρωσης και διασύνδεσης με υπηρεσίες,  εξατομικευμένης στήριξης, συμβουλευτικής. 
Απευθύνεται σε όλες τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.  

3. Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας  

Ο Δήμος συμμετέχει σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας που δίνει την δυνατότητα σε 
άτομα (κυρίως έγκλειστοι για οικονομικά αδικήματα) να προσφέρουν εργασία στον Δήμο. Ο 
Δήμος στηρίζει αυτή τη μορφή εργασίας προκειμένου να ενισχύσει την επανένταξη αυτών 
των ατόμων στον κοινωνικό ιστό και την αποφυγή της περιθωριοποίησης μέσω του 
στιγματισμού. Στο Δήμο έχει συσταθεί Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας 
που έχει ως στόχο την χάραξη πολιτικών ενάντια στην παραβατικότητα με απώτερο στόχο 
την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω του εντοπισμού και της καταπολέμησης 
συμπεριφορών που οδηγούν σε ενίσχυση της παραβατικότητας.  

4. Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΡΟΜΑ)  

Το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών στοχεύει στην υποστήριξη ομάδων του 
πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό 
μέσω ενός πλέγματος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στο Δήμο Αχαρνών. Ειδικότερα 
στοχεύει στη δημιουργία και λειτουργία, Δομής με την ονομασία «Κέντρο Κοινότητας» για 3 
έτη και περιλαμβάνει και Λειτουργία Παραρτήματος ΡΟΜΑ παράρτημα ΚΕΜ, για παροχή 
υπηρεσιών σε θύλακες/πληθυσμό Ρομά και σε μετανάστες. Η κεντρική δομή του Κέντρου 
Κοινότητας χωροθετήθηκε στον οικιστικό / αστικό ιστό του Δήμου, ενώ τα Παραρτήματα στα 
σημείο συγκέντρωσης Ρομά (θύλακας, καταυλισμός, κλπ) και σε περιοχές με υψηλή 
συγκέντρωση μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας.  

Το «Κέντρο Κοινότητας» δραστηριοποιείται, στα εξής πεδία: 

 Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών 

 Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές 

 Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα 
διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων 

Το «Κέντρο Κοινότητας» στεγάζεται στο Κεντρικό Κατάστημα του Δήμου Αχαρνών. Το 
Παράρτημα Ρομά έχει εγκατασταθεί στην περιοχή Εργατικές Κατοικίες στη θέση Προφήτης 
Ηλίας. Το Κέντρο λειτουργεί στην περιοχή Εργατικές Κατοικίες στη θέση Προφήτης Ηλίας. 
Ωφελούμενοι/ες είναι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των «Κέντρων 
Κοινότητας», και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι 
ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς και μετανάστες, 
ΑμεΑ, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως περιγράφονται στο «Εθνικό 
Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη». 
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 Περίοδος λειτουργίας: 20/09/2018 - 19/09/2021 

 Συνολικός αριθμός εξυπηρετήσεων της Δομής: 16.035 

 Μέσος όρος εξυπηρετήσεων ανά ημέρα: 30 

 

Β.3 Παιδεία – Διά Βίου Μάθηση 
 
Υποδομές Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης 

 Δομές/ πλήθος δομών 

Πλήθος 
μαθητών/ 

εξυπηρετούμεν
ων 

Νηπιαγωγεία  39 2016 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  34 Δημοτικά 7.154 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
 15 Γυμνάσια, 9 Λύκεια, 3 ΕΠΑΛ, 1 ΤΕΕ 
ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ, 2 Ε.Κ, 2 Εσπερινά Λύκεια 7.438 

Μεταδευτεροβάθμια 
εκπαίδευση Δημόσιο ΙΕΚ 480 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση    
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης  ΚΔΒΜ Δήμου Αχαρνών (1) (2) 
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας  1 125 

Λοιπές δραστηριότητές  

1. Ανέγερση Σχολείων:  
 31ου Δημοτικού Σχολείου στο Ο.Τ. 2122 στην Π.Ε. 

Αγία Άννα.    
 9oυ Δημοτικού Σχολείου και 9ου Νηπιαγωγείου  

στο Ο.Τ. 2122 στην Π.Ε. ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ.   
 24ου Δημοτικού Σχολείου και 35ου Νηπιαγωγείου 

στην περιοχή Ρέθι (ΠΛΑΤΩΝΑΣ).   
 19ου Δημοτικού Σχολείου και 19ου Νηπιαγωγείου 

στο Ο.Τ.137 στην  Π.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑ  Ε. 18ου 
Δημοτικού Σχολείου στο Ο.Τ. 815 στην Π.Ε. ΑΓΙΟΣ 
ΠΕΤΡΟΣ. 

2. Μεταστέγαση 3ου Νηπιαγωγείου, 17ου 
Νηπιαγωγείου και 21ου Νηπιαγωγείου σε κτίρια που 
πληρούν τις προϋποθέσεις σχολικών διδακτηρίων. 

 
 
 
 

Οι κυριότερες δράσεις του Δήμου στον υποτομέα 

Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην 
πρόληψη της παραβατικότητας 

Υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών και 
οικονομικών προβλημάτων (προσφύγων, μεταναστών, παλιννοστούντων, κλπ) 

Δημιουργία μονάδων παροχής συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης 
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(1) Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του  Δήμου Αχαρνών έχει τους εξής στόχους:  
 Την ενίσχυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της δωρεάν επιμόρφωσης ενηλίκων 
 Τη δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και την ενίσχυση ίσων ευκαιριών 

πρόσβασης κάθε πολίτη στην εκπαίδευση. 
 Την αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης ,εργασίας και κοινωνικής κατάστασης 

ευάλωτων κοινωνικά ομάδων  
 Τη συμμετοχή στη κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας και την πρόσβαση στις νέες 

εργασιακές, κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές ευκαιρίες. 

Επίσης το Κέντρο ολοκλήρωσε το πρόγραμμα «Επεξεργασία Κειμένου- Διαδίκτυο (Ι) του 
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δ. Αχαρνών 2019-2020 στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρο Δια 
Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)  - Νέα Φάση». Το πρόγραμμα «Διαδικτυακά Εργαλεία και 
Υπηρεσίες στην Καθημερινή Ζωή» διάρκειας είκοσι πέντε (25) ωρών βρίσκεται σε εξέλιξη. 

(2) Έχουν υποβληθεί 89 αιτήσεις για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενηλίκων του ΚΔΒΜ για το 
έτος 2020. Για τα εκπαιδευτικά προγράμματα Πληροφορικής απ’ το προϋπολογισμό 
δαπανών του Δήμου (μέσω της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών) αναμένεται να 
υποβάλλουν αίτηση περίπου 150 ενδιαφερόμενοι. 
 

Οι κυριότερες δράσεις του Δήμου στον υποτομέα 

Κατάρτιση προγραμμάτων διά βίου μάθησης 

Εποπτεία ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Διά Βίου Μάθησης 

Αρμοδιότητες Λαϊκής Επιμόρφωσης 

Ρύθμιση ζητημάτων εύρυθμης λειτουργίας προσχολικής, πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

Συντήρηση, βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής δημόσιας πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

Εισήγηση για τη σύσταση των σχολικών επιτροπών και μέριμνα για τη συγκρότηση της 
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 

 
 

Β.4 Πολιτισμός 
 

Πολιτιστική Υποδομή και Δραστηριότητες  

Υποδομές – 
Χώροι – Δομές 

Περιγραφή 

Μέσος ετήσιος 
αριθμός 

εισιτηρίων/επισ
κεπτών/ 

εκδηλώσεων 

Αρχαιολογικοί 
Χώροι 

- Μυκηναϊκός Θολωτός Τάφος στον Κόκκινο Μύλο  
- «Τύμβος του Σοφοκλή» στην Βαρυμπόμπη (επισκέψιμη 

κατόπιν ραντεβού) 
- Αρχαίο θέατρο (οδός Σαλαμίνος) Δεν έχει ολοκληρωθεί 

η ανασκαφή 

2.000 
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- Αδριάνειο Υδραγωγείο (ρωμαϊκό) Υπαίθριος ανοιχτός 
αρχαιολογικός χώρος  

- Αχαρνικός Οχετός (αρδευτικό έργο)  
- Ρωμαϊκή Αγροικία (επισκέψιμη κατόπιν ραντεβού) 

Βυζαντινά και 
Μεταβυζαντινά 
Μνημεία 

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος (Νηστικός), Άγιοι Θεόδωροι, 
Άγιος Νικόλαος (Πέτρα Βαρυμπόμπης), Αγία Τριάδα 
(Πάρνηθα), Άγιος Νικόλαος (Αγ. Σωτήρα), Άγιος Ιωάννης ο 
Θεολόγος, Αγία Παρασκευή, Άγιοι Πάντες, Ευαγγελίστρια, 
Άγιος Δημήτριος (Λεωφόρος Αθηνών), Άγιος Δημήτριος 
(Μονομάτι), Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες, Προφήτης Ηλίας, 
Ανάληψη (Άγιοι Ανάργυροι), Άγιος Αθανάσιος, Αγία Τριάδα, 
Άγιος Πέτρος, Ζωοδόχος Πηγή (Γκατζανά), Άγιος Γεώργιος 
Βουρδουμπάς, Ζωοδόχος Πηγή (Παναγίτσα) Βαρυμπόμπη, 
Άγιος Νικόλαος (Μετόχι), Προφήτης Ηλίας (Μετόχι) 

Δ.Α. 

Μουσεία 
Ιστορικό Και Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών 

 
2500-3000 

 Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών 8000 
 Μουσείο Πολεμικής αεροπορίας  5500 
 Μουσείο Ορυκτών και Πετρωμάτων Ε.Α.Γ.Μ.Ε 1500 
Δημοτικές 
Βιβλιοθήκες 

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
Δήμου Αχαρνών Δ.Α. 

Φιλαρμονική/ 
Δημοτική 
Ορχήστρα 

Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αχαρνών Δ.Α. 

Δημοτικά 
Θέατρα 

- Δημοτικό Θέατρο «Μίκης   Θεοδωράκης» 
- Δημοτικό Θέατρο «Σοφοκλής» 

Δ.Α 

Σχολές Χορού 3 τμήματα (μοντέρνοι, παραδοσιακοί, μπαλέτο) Δ.Α 
Εργαστήρι 
Τέχνης 

Εικαστικό Εργαστήρι “Χρήστος Τσεβάς”, Εργαστήρι 
Γλυπτικής- Ξυλογλυπτικής-Κεραμικής 

Δ.Α 

Δημοτικό Ωδείο Δημοτικό Ωδείο Δήμου Αχαρνών Δ.Α 
Δημοτική 
Πινακοθήκη 

Δημοτική Πινακοθήκη Αχαρνών «Χρήστος Τσεβάς» Δ.Α 

Λοιπές 
Πολιτιστικές 
Υποδομές  

  

 Κέντρο Ενημέρωσης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Δ.Α 
 Μικρό Μουσείο Πάρνηθας (Σταθμός αφετηρίας Τελεφερίκ) Δ.Α 
Πολιτιστικές 
Εκδηλώσεις 

 

Εκδηλώσεις 

Εορτασμός την 1Η του έτους, Εορτή Αγίου Βλασίου Αχαρνών, Επετειακή 
εκδήλωση 25ης Μαρτίου 1821, Μαθητική εκδήλωση Παραδοσιακών χορών, 
Επιμνημόσυνη δέηση Γενοκτονίας Ποντίων, Αρχαιολογικός Ποδηλατικός 
γύρος Αχαρνών – Σύνδεση μνημείων του Δήμου Αχαρνών, Επιμνημόσυνη 
δέηση Κυπρίων , Επετειακή εκδήλωση 28ης Οκτωβρίου,  Εορτή των Ενόπλων 
Δυνάμεων,  Πρωτάθλημα Σκάκι σχολείων Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας 
εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών, Βραβεύσεις Αθλητών και Αθλητικών συλλόγων 
Δήμου Αχαρνών, Βραβεύσεις επιτυχόντων μαθητών/τριων του Δήμου 
Αχαρνών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας,  Χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις  - Χριστουγεννιάτικο χωριό 

Πανηγύρια 
Τετραήμερες Εορταστικές εκδηλώσεις  - Τοπικό Πανηγύρι Ζωοδόχου Πηγής,  
Εορτασμός του Αγίου Πνεύματος -  Πάρνηθα και Θρακ/νες (Τοπικό Πανηγύρι), 
Ετήσιο Αντάμωμα Ποντίων - Παρχαρομάνα 
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Φεστιβάλ 

(1) Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών σε συνεργασία με τις Σχολικές Βαθμίδες  - 
Θεατρικές Παραστάσεις, 

(2) Παιδικό Φεστιβάλ Αχαρνών « Μάριος Δημήτριος Σουλούκος » με την 
συμμετοχή των σχολείων της Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης και των 
Πολιτιστικών Φορέων της πόλης των Αχαρνών,  

(3) Βραδιές Πολιτισμού – κάθε Σεπτέμβριο 
(4) Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου για την ανάδειξη του αρχαίου Θεάτρου 

Αχαρνών 

Καρναβάλι 
Απόκριες – Αναβίωση ηθών και Εθίμων,  Παραδοσιακά μακαρόνια των 
Αρβανιτών « Ντόντιγιες » 

Άλλα (Τμήμα 
Πολιτιστικής 
Εκπαίδευσης) 

 Παιδική Λέσχη Ανάγνωσης: εβδομαδιαίες συναντήσεις των μικρών 
αναγνωστών για την προώθηση της φιλαναγνωσίας 

 Καλοκαιρινές εκστρατείες για την προώθηση της ανάγνωσης και της 
δημιουργικότητας με τη συνεργασία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 
Ελλάδος. 

 Εκπαιδευτικές δράσεις στη Δημοτική Πινακοθήκη «Χρήστος Τσεβάς», με 
τη συμμετοχή μαθητών σχολικών τμημάτων από όλες τις εκπαιδευτικές 
βαθμίδες. 

 Δανειστική Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτιστικής Εκπαίδευσης 
Πολιτιστικοί 
Σύλλογοι 

Αντικείμενο 

1. Λύκειο 
Ελληνίδων – 
Παράρτημα 
Αχαρνών 

Μελέτη, ενδυνάμωση και διατήρηση των Ελληνικών εθίμων και παραδόσεων, 
προαγωγή του Εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης,  έρευνα και 
συλλογή Δημοτικών τραγουδιών, διοργάνωση εορτών και χορευτικών 
επιδείξεων κλπ.  

2. Επισκήνιον 
«Κίνηση 
Πολιτών για την 
ανάδειξή του 
αρχ. Θεάτρου 
Αχαρνών  

Συμβολή στην προστασία και την ανάδειξη του Αρχαίου θεάτρου Αχαρνών, η 
ευαισθητοποίηση και υποστήριξη μέσω δικτύου πολιτών όλων των φορέων 
που σχετίζονται με την αποκατάσταση, την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου 
Αχαρνών, κλπ 
 

3. Φιλοτεχνική 
Λέσχη Αχαρνών 

 Ανάπτυξη της αγάπης προς όλες τις μορφές της Τέχνης και τη Λογοτεχνία και η 
διάδοση τους στην κοινωνία των Αχαρνών, ενίσχυση των μαθητών της πόλης 
για καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία. 
Οργάνωση συναυλιών, εκδηλώσεων  τέχνης, λογοτεχνικές και ποιητικές 
παρουσιάσεις και αφιερώματα κλπ 

4. Σύλλογος 
Κρητών 
Αχαρνών  

Οικιστική, κοινωνική και οικονομική και Πολιτιστική γενικά ανάπτυξη των 
Κρητών του Δήμου Αχαρνών.  Προβολή μουσικών, χορευτικών, καλλιτεχνικών, 
μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, κλπ 
 

5. Σύλλογος 
Θεσσαλών 
Αχαρνών 
Θρακ/νων  

Προβολή της Θεσσαλίας στον Ελληνικό χώρο αλλά και στο εξωτερικό, καθώς 
και η διατήρηση ζωντανών των Θεσσαλικών παραδόσεων, ηθών και εθίμων, 
Οργάνωση ομιλιών, διαλέξεων, εκδηλώσεων, εκθέσεων αξιοποιώντας την 
πολιτιστική παράδοση των Θεσσαλών, κλπ 
 

6. Σύλλογος 
Πελοποννησίων 
Αχαρνών «Θ. 
Κολοκοτρώνης»  

Προβολή του Λαογραφικού πλούτου της Πελοποννήσου και γενικότερα του 
λαϊκού της πολιτισμού, Συνεργασία με τους τοπικούς φορείς της πόλης  στα 
πλαίσια Πολιτιστικών δράσεων, Συγκρότηση ομάδων για την διάδοση του 
Πολιτισμού και την σύσφιξη των δεσμών με τους Πελοποννήσιους, κλπ 

 

7. Εύξεινος 
Λέσχη Αχαρνών 
«Ο Καπετάν 
Ευκλείδης» 

Μετάδοση της Ποντιακής παράδοσης, της Ιστορίας, Λαογραφίας και γλώσσας. 
Προώθηση και συντονισμός ενεργειών για την λύση των προβλημάτων των 
Ποντίων, την ανταλλαγή και προώθηση μορφωτικών, πολιτιστικών και 
ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, Αγώνας για την ανάδειξη της 19ης Μαΐου ως 
ημέρα μνήμης  της Ποντιακής Γενοκτονίας, κλπ 
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8. Ένωση 
Ηπειρωτών 
Αχαρνών 

Προβολή του Λαογραφικού πλούτου της Ηπείρου και γενικότερα του Λαϊκού 
της Πολιτισμού, Ηθική, κοινωνική και πνευματική εξύψωσης των μελών του 
συλλόγου, Ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας, συναδελφώσεως και 
αλληλεγγύης μεταξύ των μελών, κλπ 
 

9. 
Εκπολιτιστικός 
Σύλλογος 
Παραδοσιακή 
Αναβίωση 
Αχαρναϊκή 
Κληρονομιά  

Διατήρηση και παραπέρα προβολή και διάδοση των παραδόσεων και εθίμων. 
Έρευνα για την ανεύρεση και διάσωση κάθε στοιχείου ιστορικής και 
λαογραφικής κληρονομιάς, Προστασία, και αξιοποίηση των μνημείων, των 
παραδόσεων, των ηθών και εθίμων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, κλπ .    
  

10. Όμιλος 
Δημοτικής 
Πινακοθήκης 
«Χρήστος 
Τσεβάς»  

Υποστήριξη της λειτουργίας της Δημοτικής Πινακοθήκης, Προβολή και 
προστασία των έργων της. Πραγματοποίηση των σκοπών του μέσω 
κατάλληλων διδασκαλιών και διαλέξεων, εκδρομών και άλλων μορφωτικών 
και πολιτιστικών εκδηλώσεων, κλπ 

11. 
Λαογραφικός 
Χορευτικός 
Σύλλογος 
Αχαρνών «Ο 
Κόκκινός 
Μύλος» 

Ευαισθητοποίηση για την αξία της λαϊκής πολιτιστικής μας παράδοσης, 
Έρευνα, διάσωση – διατήρηση και διάδοση των παραδοσιακών χορών, 
Διδασκαλία Παραδοσιακών μουσικών οργάνων με τα οποία εκτελούνται οι 
χοροί, Ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμένες σημαντικές πολιτιστικές υποδομές, 
εκδηλώσεις, προγράμματα καθώς και μνημεία σημαντικού πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

1. Καλλιτεχνικά Τμήματα που λειτουργούν στο Δήμο 

Θεατρικό Τμήμα: Δημιουργήθηκε το 1994 και λειτουργεί μέχρι σήμερα με ομάδες παιδικές 
και εφηβικές. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν δοθεί εξαιρετικά δείγματα δουλειάς μέσα από καλές 
θεατρικές παραστάσεις και εκτός των ορίων του Δήμου. Στόχος του τμήματος είναι να 
γνωρίσουν νέοι και παιδιά τη θεατρική λειτουργία, να απελευθερωθεί η φαντασία τους και 
να έρθουν στην επιφάνεια οι έμφυτες ικανότητές τους.  

Εικαστικό Εργαστήρι “Χρήστος Τσεβάς”: Ιδρύθηκε το 1993 από το γνωστό λαϊκό ζωγράφο 
Χρήστο Τσεβά και φέρει το όνομά του. Περιλαμβάνει τμήματα Ζωγραφικής και Αγιογραφίας. 
Στη Ζωγραφική διδάσκεται ελεύθερο σχέδιο και χρώμα, ενώ στην Αγιογραφία η τεχνική της 
Βυζαντινής Ζωγραφικής, με προετοιμασία του ξύλου και σχεδίαση της εικόνας. Επίσης 
λειτουργεί και προπαρασκευαστικό τμήμα για εισαγωγή στη Σχολή Καλών Τεχνών. Η φοίτηση 
συνοδεύεται από εκπαιδευτικές εκδρομές και εκθέσεις σε μουσεία και πινακοθήκες.  

Γλυπτική- Ξυλογλυπτική-Κεραμική: Το τμήμα της Κεραμικής λειτουργεί εδώ και δέκα χρόνια. 
Το τμήμα Ξυλογλυπτικής & Κεραμικής λειτουργεί από το 2005. Με το μεράκι, τη φαντασία 
των δασκάλων και των μαθητών δίνεται μορφή σε άψυχα υλικά όπως ο πυλός, ο γύψος και 
το ξύλο. Με υλικά από τη μητέρα φύση, μαθητές και καθηγητές δημιουργούν 
αριστουργήματα. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης, οι μαθητές διδάσκονται παραδοσιακές 
τεχνικές, παρακολουθούν σεμινάρια και επισκέπτονται συχνά γλυπτοθήκες και μουσεία.  

Χορός/ Μπαλέτο: Το τμήμα δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1980. Λειτουργούν Παιδικά και 
Εφηβικά τμήματα. Στο κλασικό μπαλέτο αναπτύσσεται πειθαρχεία, μυϊκός έλεγχος, 
ευλυγισία, χάρη και αρμονία. Παραδοσιακοί Χοροί: Το τμήμα λειτουργεί από το 1981 και 
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σκοποί του είναι η εκμάθηση παραδοσιακών χορών και η διατήρηση και διάδοση της 
πολιτιστικής παράδοσης της Ελλάδας, και ιδιαίτερα των Αχαρνών.  

2. Δημοτικό Ωδείο  

Το Δημοτικό Ωδείο ιδρύθηκε το 1982. Με ένα επιτελείο διπλωματούχων έμπειρων μουσικών, 
απονέμει αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών (Υπουργείο Πολιτισμού), δίνοντας την 
ευκαιρία στους σπουδαστές, να ακολουθήσουν ακόμα και επαγγελματική καριέρα στο χώρο 
της μουσικής. Παρέχει την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση στους σπουδαστές, την αξιοποίηση 
των δεξιοτήτων τους, τη συνεχή αξιολόγηση και την προβολή των προσπαθειών τους. Το 
Δημοτικό Ωδείο, έχει έντονη παρουσία με συναυλίες, σεμινάρια και διαγωνισμούς. 
Διδάσκονται: πιάνο – βιολί – βιολοντσέλο – κλασική κιθάρα – ηλεκτρική κιθάρα – φλάουτο – 
κλαρινέτο – σαξόφωνο – αρμόνιο – ακορντεόν – βυζαντινή μουσική – υποχρεωτικά & 
ανώτερα θεωρητικά – μουσική προπαιδεία (orff) – φωνητική / ορθοφωνία – ελαφρό 
τραγούδι – σαντούρι – μπουζούκι – μπαγλαμάς – ποντιακή λύρα  

3. Φιλαρμονική- Δημοτική Ορχήστρα 

Η Φιλαρμονική του Δήμου Αχαρνών ιδρύθηκε το 1967 και φέτος συμπληρώνει 43 χρόνια 
λειτουργίας και προσφοράς. Μέσα από τις τάξεις της αναδείχθηκαν πολλοί επαγγελματίες 
μουσικοί. Σήμερα απαριθμεί 34 μέλη και λαμβάνει μέρος σε περισσότερες από 50 
εκδηλώσεις (επετειακές, εορταστικές, κοινωνικές). Το ρεπερτόριό της είναι υψηλού 
επιπέδου και η κατάρτιση των μουσικών της άρτια. Στη Φιλαρμονική διδάσκονται δωρεάν 
πνευστά και κρουστά όργανα. Μέσα από τις τάξεις της Φιλαρμονικής ιδρύθηκε πριν 7 χρόνια 
η Δημοτική Ορχήστρα, η οποία έχει ψυχαγωγικό και πολιτιστικό χαρακτήρα. Καλύπτει 
εκδηλώσεις του Δήμου και των Συλλόγων και απαριθμεί 12 μέλη. 

4. Δημοτική Βιβλιοθήκη  

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Αχαρνών ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1999 ως 
βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Κέντρου του Κόκκινου Μύλου. Με τη σύσταση του Τμήματος 
Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας εντάχθηκε σε αυτό ως αναπόσπαστο μέρος της. Ο 
αριθμός των βιβλίων ανέρχεται σε περισσότερους από 15.000 τίτλους που προέρχονται από 
αγορές και δωρεές φορέων και πολιτών. Συγκεκριμένα το υλικό καλύπτει ευρύ πεδίο 
γνωστικών αντικειμένων, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, επιστημονικά και λογοτεχνικά βιβλία 
Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, περιοδικές εκδόσεις καθώς και οπτικοακουστικό υλικό. Η 
Βιβλιοθήκη λειτουργεί και ως δανειστική-ήδη απαριθμούνται 850 ενεργά μέλη. Ο πολυχώρος 
της Βιβλιοθήκης στεγάζεται στον ίδιο χώρο με το Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας, 
διαθέτει παιδικό τμήμα, αναγνωστήριο και αίθουσα προβολών και προσφέρει πολυάριθμες 
ευκαιρίες δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας, στοχασμού και αισθητικής καλλιέργειας 
μέσα από ποικίλες εκδηλώσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις, εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, 
αφιερώματα λόγου & τέχνης. 

5. Μουσείο Πολεμικής Αεροπορίας (πηγή: www.haf.gr) 

Το Μουσείο Πολεμικής Αεροπορίας εδρεύει στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας στο Τατόι και 
περιλαμβάνει μια ενδιαφέρουσα συλλογή από αεροπορικά εκθέματα. Η αποστολή του 
Μουσείου είναι η συγκέντρωση, διαφύλαξη και η έκθεση των κειμηλίων της Αεροπορίας, η 
μελέτη και η τεκμηρίωση της Ιστορίας, η προβολή των ιερών αγώνων και της Αεροπορικής 
Ιδέας ανά τους αιώνες. 
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Από τη φύση της αποστολής του το Μουσείο είναι ταυτόχρονα αεροπορικό, στρατιωτικό και 
τεχνολογικό μουσείο. Σύμφωνα με την ταξινόμηση του Διεθνούς Συμβουλίου για τα Μουσεία 
(ΙCOM), τo M/ΠΑ ανήκει στην κατηγορία των ιστορικών – τεχνολογικών μουσείων. 

6. Το αρχαίο θέατρο των Αχαρνών (πηγή: Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών – Χορηγικός 
Φάκελος, Διάζωμα) 

Το Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών αποκαλύφθηκε στην οδό Σαλαμίνος αριθ. 21 κοντά στη 
διασταύρωση με την οδό Λιοσίων, στο κέντρο του σημερινού δήμου κατά την 
παρακολούθηση εκσκαφής σε ιδιωτική ιδιοκτησία, για την ανέγερση τριώροφης οικοδομής. 
Οι αμφιθεατρικά τοποθετημένοι ορθογώνιοι ασβεστολιθικοί δόμοι, που εμφανίστηκαν και 
διαμόρφωναν σειρές εδράνων ανήκαν στο κυκλικό κοίλο ενός αρχαίου οικοδομήματος. Οι 
οικοδομικές εργασίες διακόπηκαν και άρχισε αμέσως η σωστική αναγραφή του οικοπέδου 
με έκτακτες επιχορηγήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, τη βοήθεια του Δήμου Αχαρνών  και 
ιδιώτη χορηγού. Η μέχρι τώρα ανασκαφική έρευνα έφερε στο φως μια ολόκληρη κερκίδα, 
πλάτους 5 μ. (στο δυτικό της τμήμα) και 22μ. (στο ανατολικό της τμήμα) με 11 σειρές 
καθισμάτων από ασβεστολιθικούς δόμους σε ημικυκλική διάταξη, που είχαν μεταφερθεί 
προφανώς από κάποιο τοπικό λατομείου λίθου. Ανασκάφθηκε επίσης μικρό τμήμα κερκίδας, 
βόρεια της πρώτης. Επίσης αποκαλύφθηκε και πολύ μικρό τμήμα της ορχήστρας σε βάθος 
2,3 περίπου μέτρων. Η έκταση που καταλαμβάνει, στην παρούσα φάση, η ανασκαφή είναι 
220 μ2.   

Για τη συνέχιση των εργασιών αποκάλυψης αυτού του τόσο σημαντικού μνημείου πρέπει να 
ολοκληρωθεί η απαλλοτρίωση του ακινήτου, εντός του οποίου έχει αποκαλυφθεί το τμήμα 
του θεάτρου. Έχει συντελεστεί η διαδικασία απαλλοτρίωσης του ακινήτου εντός του οποίου 
έχει βρεθεί τμήμα του θεάτρου, με την έκδοση του ΦΕΚ παρακατάθεσης αποζημίωσης των 
δικαιούχων (ΦΕΚ 190/τ.Δ/19-4-2019). Ωστόσο, δεν έχουν ακόμα παραδοθεί τα ακίνητα λόγω 
εκκρεμούς δικαστικής απόφασης 

7. Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο 

Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών ιδρύθηκε το 1977 από τον Ελληνικό 
Ορειβατικό Σύλλογο Αχαρνών και παραχωρήθηκε στην Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία 
Αχαρνών το 1981, έτος ίδρυσης της Εταιρείας. Το μουσείο που στεγάζεται στο Παλαιό 
Δημαρχείο Αχαρνών, περιλαμβάνει αντικείμενα από το 1700 έως το 1950 που σχετίζονται με 
τη ζωή των ανθρώπων της περιοχής, η οποία ήταν πάντα συνυφασμένη με το υψηλότερο 
βουνό της Αττικής την Πάρνηθα. Έγγραφα, φωτογραφίες, όπλα, εργαλεία, ενδυμασίες, 
κοσμήματα, θρησκευτικά και αγροτικά αντικείμενα εκτίθενται σε προθήκες και παράλληλα 
προβάλλονται ψηφιακά από οθόνες στις τέσσερις αίθουσες του Μουσείου. Το Μουσείο 
αποτελεί τον θεματοφύλακα της νεότερης ιστορίας της πόλης των Αχαρνών, η οποία είναι 
μακρά και ξεκινά ήδη από το 4.600 π.Χ. σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα.  

8. Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών (πηγή: odysseus.culture.gr) 

Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης απέναντι από το 
Δημαρχείο και σε κοντινή απόσταση προς το μυκηναϊκό θολωτό τάφο των Αχαρνών 
(Λεωφόρος Φιλαδελφείας). 

Η έκθεση αναπτύσσεται σε δύο ισόγειες αίθουσες. Περιλαμβάνει κυρίως κτερίσματα από 
αρχαία νεκροταφεία ή μεμονωμένες ταφές, αντικείμενα καθημερινής χρήσης από οικίες, 
εργαστήρια, αποθέτες, δεξαμενές, δρόμους, αγωγούς και αντικείμενα από ιερά. Τα εκθέματα 
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παρουσιάζονται μέσα σε προθήκες ως σύνολα από την κάθε ανασκαφή με χρονολογική 
σειρά αρχίζοντας από τα προϊστορικά (νεώτερη νεολιθική περίοδος, 5η χιλιετία π.Χ.) έως τα 
μεσοβυζαντινά χρόνια (12ος μ. Χ. αι.). Τα γλυπτά και τα μεγάλα πήλινα αγγεία εκτίθενται 
ελεύθερα εκτός προθηκών σε αυτόνομες βάσεις. Από τα εκθέματα ξεχωρίζει για τη 
μοναδικότητά του ο ερυθρόμορφος κρατήρας του ζωγράφου της Φλωρεντίας, στην κύρια 
όψη του οποίου εικονίζονται Νίκες να βραβεύουν αθλητή νικητή στο πένταθλο (470-460 
π.Χ.). 

9. Κέντρο Ενημέρωσης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  

10. Βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία (πηγή: Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής 
Έρευνας: (πηγή: https://arxaiologikoacharnes.wordpress.com/) 

Στους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους ανήκει μεγάλος αριθμός ναών, που 
εντάσσονται στα γεωγραφικά πλαίσια του σημερινού Δήμου. Αρκετοί από αυτούς έχουν 
καταγραφεί από τον Αναστάσιο Ορλάνδο στο Γ΄ τεύχος του Ευρετηρίου Μεσαιωνικών 
Μνημείων της Ελλάδος, το 1933. Οι ναοί αυτοί καλύπτουν χρονικά μια μεγάλη περίοδο- από 
το 13ο αιώνα μ.Χ. έως και τις αρχές του 19ου αιώνα μ.Χ., στοιχείο που καταδεικνύει τη 
συνεχή κατοίκηση και χρήση του χώρου, σε όλη τη διάρκεια της υστεροβυζαντινής και 
μεταβυζαντινής περιόδου.  

Πιο αναλυτικά οι ναοί που τοποθετούνται στη Βυζαντινή περίοδο είναι οι: (1) Άγιος Ιωάννης 
ο Πρόδρομος (Νηστικός). Πρόκειται για το μικρότερο σωζόμενο ναό του απλού 
τετρακιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου τύπου (2) Άγιοι Θεόδωροι. Χρονολογείται στο 
13ο αιώνα. Υπάγεται στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Σώζει τοιχογραφίες του 18ου 
αιώνα (3) Άγιος Νικόλαος (Πέτρα Βαρυμπόμπης). Διατηρεί τρία στρώματα τοιχογραφιών: 
ένα βυζαντινό (13ος αιώνας), ένα μεταβυζαντινό (16ος) και ένα νεότερο (αρχές 20ου αιώνα). 
(4) Αγία Τριάδα (Πάρνηθα). Χρονολογείται στον 13ος αιώνα. Υπάγεται στην Ιερά Μονή 
Πετράκη. 

Οι ναοί που τοποθετούνται στη Μεταβυζαντινή περίοδο είναι οι: (1) Άγιος Νικόλαος (Αγία 
Σωτήρα) Χρονολογείται στον 16ο αιώνα. Υπάγεται στην Ιερά Μονή Πετράκη (2) Άγιος 
Ιωάννης ο Θεολόγος. Χρονολογείται στο 17ο αιώνα. Σώζονται τοιχογραφίες του 18ου 
αιώνα. (3) Αγία Παρασκευή. Σώζονται τοιχογραφίες του 18ου αιώνα, οι περισσότερες εκ 
των οποίων έχουν επιζωγραφιστεί κατά το 1969-1970. (4) Άγιοι Πάντες. Χρονολογείται στο 
18ο αιώνα. Διατηρεί δύο στρώματα τοιχογραφιών: ένα μεταβυζαντινό (18ος αιώνας) και 
ένα νεότερο (αρχές 20ου αιώνα). (5) Ευαγγελίστρια. Χρονολογείται πιθανόν τις πρώτες 
δεκαετίες του 19ου αιώνα, οπωσδήποτε πριν από το 1866. Εκκρεμεί υλοποίηση μελέτης 
αποκατάστασης, που εγκρίθηκε το 2016. (6) Άγιος Δημήτριος (Λ. Αθηνών). Η μορφή του 
σήμερα είναι εξαιρετικά αλλοιωμένη λόγω των μεταγενέστερων επεμβάσεων. (7) Άγιος 
Δημήτριος (Μονομάτι. Μετά το σεισμό του 1999 έχει καταρρεύσει η οροφή και μεγάλο 
τμήμα των τοίχων. Σήμερα σώζεται τμήμα από το κτιστό τέμπλο, όπως και ο βόρειος και 
νότιος τοίχος σε χαμηλό ύψος. (8) Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες Ο σημερινός ναός 
χρονολογείται στα 1817. Έχει ανοικοδομηθεί ως απλός τετρακιόνιος σταυροειδής 
εγγεγραμμένος, σε νέα θεμέλια. (9) Προφήτης Ηλίας Πιθανόν μεταβυζαντινός. Ήταν 
ιδιαίτερα σημαντικός στην καθημερινή ζωή των Μενιδιατών των παλαιότερων χρόνων. (10) 
Ανάληψη (Άγιοι Ανάργυροι). Σήμερα είναι επιχρισμένος τόσο εσωτερικά όσο και 
εξωτερικά, με αποτέλεσμα να έχει αλλοιωθεί εντελώς η μορφή του. (11) Άγιος Αθανάσιος. 
Στο ιερό σώζονται τοιχογραφίες του αρχικού στρώματος διακόσμησης.. (12)Αγία Τριάδα. 
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Κατά τις εργασίες διαμόρφωσης της πλατείας μεταξύ άλλων, βρέθηκε χάλκινο νόμισμα του 
φραγκικού πριγκιπάτου της Αχαΐας (1245-1278). (13) Άγιος Πέτρος. Χρονολογείται στο 17ο-
18ο αιώνα. Μετά το σεισμό του 1999, πραγματοποιήθηκαν πολλές αυθαίρετες επεμβάσεις. 
Το 2008 αφαιρέθηκαν όλα τα νεωτερικά στοιχεία και ο ναός αποκαταστάθηκε στις αρχικές 
του διαστάσεις. (14) Ζωοδόχος Πηγή (Γκατζανά). Από το ναό αυτό ξεκίνησε το πανηγύρι του 
Μενιδίου με συμμετοχή ντόπιων αλλά και κατοίκων των γύρω χωριών. Το 1845 
μεταφέρθηκε στον Άγιο Βλάσιο. (15) Άγιος Γεώργιος Βουρδουμπάς. Χρονολογείται στο 
18ο αιώνα. Σώζονται τοιχογραφίες του 18ου αιώνα. (16) Ζωοδόχος Πηγή (Παναγίτσα) στη 
Βαρυμπόμπη. Βρίσκεται στη θέση Μεγάλη Βρύση, δυτικά της οδού Τύμβου Σοφοκλή σε 
μικρό ύψωμα. Είναι περισσότερο γνωστός, λόγω της αποκάλυψης στην περιοχή του 
επονομαζόμενου "Τύμβου του Σοφοκλή". Από την περιοχή προέρχεται πλήθος 
αρχαιολογικών ευρημάτων, που χρονολογούνται από τη μυκηναϊκή ως την ρωμαϊκή εποχή. 
(17) Άγιος Νικόλαος (Μετόχι). Χρονολογείται στο 18ο αιώνα. Έχει υποστεί μεγάλες ζημιές 
από το σεισμό του 1999. (18) Προφήτης Ηλίας (Μετόχι). Χρονολογείται στο 18ο αιώνα. 
Σώζει τοιχογραφίες του 18ου αιώνα. Εντός του ναού, πρόσφατα βρέθηκε αρχιτεκτονικό 
μέλος με σπάραγμα υστεροβυζαντινής τοιχογραφίας. 

11. Πολιτιστικές δράσεις  που υλοποιούνται από το τμήμα Πολιτιστικής Εκπαίδευσης 
Δήμου Αχαρνών 

Δημοτική Πινακοθήκη Αχαρνών «Χρήστος Τσεβάς» 

Η Δημοτική Πινακοθήκη Αχαρνών «Χρήστος Τσεβάς» βρίσκεται στην καρδιά της πόλης των 
Αχαρνών. Η μόνιμη Συλλογή περιλαμβάνει έργα του Λαϊκού ζωγράφου Χρήστου Τσεβά, με 
έργα δωρεά του κ. Τσεβά στο Δήμο Αχαρνών (Συλλογή Α΄) καθώς επίσης και έργα του, δωρεά 
στην Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών, τα οποία φιλοξενούνται στην Πινακοθήκη 
(Συλλογή Β΄). Πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές δράσεις για τους μαθητές όλων των 
εκπαιδευτικών βαθμίδων των σχολικών μονάδων του Δήμου Αχαρνών και όχι μόνο. Επίσης 
στο χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης υλοποιούνται συναντήσεις με μικρούς αναγνώστες στα 
πλαίσια της Παιδικής Λέσχης Ανάγνωσης, καθώς επίσης και καλοκαιρινές εκστρατείες για την 
προώθηση της φιλαναγνωσίας και της δημιουργικότητας στα πλαίσια της συνεργασίας του 
Δήμου Αχαρνών με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. 

Δανειστική Βιβλιοθήκη στο Γραφείο Πολιτιστικής Εκπαίδευσης 

Στο Γραφείο Πολιτιστικής Εκπαίδευσης που βρίσκεται στο κτίριο του Δημαρχιακού Μεγάρου 
(2ος όροφος), δημιουργήθηκε δανειστική Βιβλιοθήκη που εξυπηρετεί τις ανάγκες των 
δημοτών. Απαριθμεί 365 μέλη, με τη δυνατότητα δανεισμού 2 τεκμηρίων για 15 ημέρες 
(εφόσον γίνει εγγραφή ως μέλος). Η συλλογή περιλαμβάνει λογοτεχνικά βιβλία Ελλήνων και 
ξένων συγγραφέων. Επίσης πλούσια συλλογή σύγχρονων παιδικών βιβλίων με τη 
δυνατότητα δανεισμού από σχολικές μονάδες του Δήμου με την εγγραφή ως μέλος του 
υπεύθυνου εκπαιδευτικού. Η Συλλογή αυτή αναπτύχθηκε με σκοπό τη δημιουργία Κεντρικής 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης, στο κέντρο της πόλης. 

12. Εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποίει το Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής 
Έρευνας  Δήμου Αχαρνών.  

«Το τραγούδι της Λύρας» Θολωτός Τάφος των Αχαρνών   

[Έγκριση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής–ΥΠΠΟ (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο), 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων]. Το πρόγραμμα που διεξάγεται από το 2000 με 
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μεγάλη συμμετοχή των σχολείων όλης της Αττικής έχει ως σκοπό την ανάδειξη, προβολή και 
προστασία του σημαντικού αυτού μνημείου που χρονολογείται στην μυκηναϊκή εποχή (14ος 
-13ος αι. π.Χ.) και αποτελεί μάρτυρα της μακραίωνης ιστορίας των Αχαρνών. Οι μαθητές 
συνδυάζοντας την επιστημονική πληροφορία με τη βιωματική προσέγγιση γνωρίζουν τη 
μυκηναϊκή εποχή στην οποία ανήκει ο θολωτός τάφος με τη χρήση εποπτικού υλικού, όπως 
εκπαιδευτικοί πίνακες, μουσειοσκευή, προβολή  αρχαίων ευρημάτων.   

«Μύθοι και Λατρεία στις Αχαρνές»  

 [Έγκριση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής–ΥΠΠΟ (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο), 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων]. Τα παιδιά κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
ανακαλούν τις γνώσεις τους για τη λατρεία στην αρχαία Ελλάδα και τους σχετικούς μύθους, 
έρχονται σε επαφή με λατρευτικά αντικείμενα καθώς και με παραστάσεις όπως αυτές 
αποτυπώνονται στα μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αγγεία της Αρχαιολογικής Συλλογής, 
μαθαίνουν για τη λατρεία στις αρχαίες Αχαρνές, τις θρησκευτικές τους γιορτές, την κοινή 
λατρεία με όμορους δήμους, τη λατρεία στην Πάρνηθα.  

«Το παιγνίδι στην Αρχαιότητα» 

[Έγκριση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής–ΥΠΠΟ (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο), 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων]. Στόχος του προγράμματος: α) να γνωρίσουν οι 
μαθητές τα αρχαία παιχνίδια ως μέσο ψυχαγωγίας, άμιλλας, συναγωνισμού και κοινωνικής 
εκπαίδευσης β) να ανακαλύψουν τις ρίζες και την προέλευση παιχνιδιών που παίζονται έως 
σήμερα, να κατανοήσουν τη λειτουργία τους  και γ) να εκπαιδευτούν  με αβίαστο και 
ευχάριστο τρόπο στο σεβασμό της ετερότητας, της αποδοχής του άλλου και της 
διαπολιτισμικότητας. Με αφορμή τα αντικείμενα της Αρχαιολογικής Συλλογής, τα 
αρχαιολογικά δεδομένα και τις φιλολογικές μαρτυρίες οι μαθητές μαθαίνουν για το παιδί 
στην αρχαιότητα από τη γέννησή του ως την ενηλικίωση, το παιχνίδι, την εκπαίδευση, τις 
ασχολίες του, τη συμμετοχή του  σε γιορτές με σκοπό την ένταξη στην κοινότητα.  

«Ο Δικαιοπόλις μας ταξιδεύει στον μαγευτικό κόσμο του αρχαίου θεάτρου» 

[Έγκριση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων]. Στόχος του προγράμματος είναι η 
ανάδειξη, προβολή και προστασία του αρχαίου θεάτρου των Αχαρνών. Το πρόγραμμα 
υλοποιείται σε συνεργασία με το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟ-φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που 
προωθεί την πλήρη αποκάλυψη του αρχαίου θεάτρου των Αχαρνών και την ανάδειξή του και 
τη βοήθεια εθελοντών .Βαρύτητα δίδεται στην αναβίωσή του αρχαίου δράματος. Οι μαθητές 
μέσα διάφορες δραστηριότητες (εικαστικό εργαστήρι, δραματοποίηση, παιγνίδια γνώσεων)   
μαθαίνουν για το αρχαίο θέατρο των Αχαρνών, τη γέννηση του αρχαίου θεάτρου, τους 
μεγάλους τραγικούς και κωμικούς ποιητές, την αναβίωση του αρχαίου θεάτρου στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό.  

«Η ιστορία της Γραφής και των Βιβλιοθηκών» 

 [Έγκριση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων]. Βασικοί άξονες του εκπαιδευτικού 
προγράμματος «η Ιστορία της Γραφής και των Βιβλιοθηκών» είναι: α) η ιστορία της γραφής 
στην διαπολιτισμική και διαχρονική της διάσταση, β) η ιστορία του βιβλίου από την αρχαία 
εικονογραφία έως τα μεσαιωνικά χειρόγραφα, τα  έντυπα και ηλεκτρονικά βιβλία και γ) η 
λειτουργία των Βιβλιοθηκών.  
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«Θέατρο σκιών και ο μαγικός κόσμος του Καραγκιόζη» 

 [Έγκριση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων].Υλοποιείται  από το 2008. Το πρόγραμμα 
πραγματοποιείται στους χώρους της  Βιβλιοθήκης στους οποίους  υπάρχει πλούσιο εποπτικό 
υλικό όπως: φιγούρες, αφίσες, σκηνικά, ρεκλάμες και φυλλάδια έργων του Καραγκιόζη. Στο 
χώρο παράλληλα πραγματοποιείται βιντεοπροβολή, αυτοσχεδιαστικό θεατρικό σε 
πραγματικό «μπερντέ», εικαστικές δραστηριότητες και σωματικές ασκήσεις. 

«Δανεισμός Μουσειοβαλιτσών» 

 [Έγκριση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων]. Η δραστηριότητα αυτή συμβάλει στην 
πολιτιστική αποκέντρωση και γίνονται  ανοιχτός  δίαυλος επικοινωνίας ως εναλλακτικός 
τρόπος προσέγγισης του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου. Το ευέλικτο και εύκολα 
μεταφερόμενο υλικό με θέμα: α) «Το Παιχνίδι στη Διαχρονία» και  β) «Ο Μαγικός Κόσμος 
του Θεάτρου Σκιών» προσφέρει τη δυνατότητα στα σχολεία, που δεν έχουν τη δυνατότητα 
της επίσκεψης είτε λόγω της οικονομικής δυσκολίας ή της αδυναμίας μεταφοράς των 
μαθητών στο μουσείο λόγω κινητικών δυσκολιών, να γνωρίσουν το παιχνίδι στη διαχρονία 
και τον κόσμο του θεάτρου σκιών, να τα συνδέσουν με την αντίστοιχη σχολική ύλη και να τα 
εξετάσουν διαχρονικά και διαπολιτισμικά ως φορείς μηνυμάτων.   

Καλοκαιρινή δράση της Βιβλιοθήκης 

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας στα πλαίσια των 
καλοκαιρινών δράσεων υλοποιεί  από το 2016 εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά 
ηλικίας 6-12 ετών. Στα προγράμματα τα παιδιά μέσα από δραστηριότητες ψυχαγωγίας,  
δημιουργικής απασχόλησης και καλλιτεχνικής έκφρασης όπως αφήγηση παραμυθιού, 
παρουσίαση βιβλίου, ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων και ποιημάτων, προβολή ταινιών, 
δραματοποίηση, χορό, τραγούδι και εικαστικό εργαστήρι έρχονται σε βιωματική  επαφή με 
διαφορετικά κάθε χρόνο αντικείμενα .  

Ψηφιακές δραστηριότητες πολιτισμού και ψυχαγωγίας 

Το Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας εμπλούτισε την ιστοσελίδα του με ψηφιακές 
δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν παζλ και 
σταυρόλεξα με θέματα που αφορούν σημαντικά μνημεία των Αχαρνών: Μυκηναϊκός 
Θολωτός Τάφος-Τύμβος του Σοφοκλή-Αρχαίο Θέατρο, το Θέατρο Σκιών του Καραγκιόζη, το 
παιχνίδι στην αρχαιότητα καθώς και έργα Ελλήνων και ξένων ζωγράφων εμπνευσμένα από 
τις μεγάλες γιορτές της Χριστιανοσύνης (https://arxaiologikoacharnes.wordpress.com/) 

Το νέο υλικό δύναται να αναζητηθεί στη νέα κατηγορία: «Ελάτε να μάθουμε παίζοντας» στο 
διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας :  

13. Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου δράματος Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορικής 
Έρευνας  για την ανάδειξη του αρχαίου θέατρου Αχαρνών  

Το Φεστιβάλ υλοποιείται σε συνεργασία των Τμημάτων της Διεύθυνσης Παιδείας, 
Πολιτισμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Αχαρνών: Αρχαιολογίας και Ιστορικής 
Έρευνας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, της ΔΗΚΕΑ και του μη Κερδοσκοπικού 
Φορέα «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ» και εγκρίνεται κάθε έτος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Παιδείας και του Υπουργείου Πολιτισμού.  Δικαίωμα συμμετοχής στο Φεστιβάλ έχουν τα 
σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης εντός 
και εκτός Αττικής. Το Φεστιβάλ δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και σκοπός του είναι η 
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βιωματική επαφή των μαθητών με το αρχαίο δράμα  (τραγωδία – κωμωδία), η εξοικείωσή 
τους με το αρχαίο θέατρο, η γνώση της τοπικής ιστορίας και η συγκρότηση συλλογικής 
μνήμης προς όφελος της  προστασίας των μνημείων γενικότερα.  Το Φεστιβάλ περιλαμβάνει 
παραστάσεις τραγωδίας, σατυρικού δράματος και κωμωδίας, καθώς και έργα της νεότερης 
δημιουργίας εμπνευσμένα από το αρχαίο δράμα.  
 

Οι κυριότερες δράσεις του Δήμου στον υποτομέα 

Σχεδιασμός και μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον 
τομέα του τοπικού πολιτισμού 

Διοργάνωση πολιτιστικών προγραμμάτων  

Δημιουργία και λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών υποδομών 

Δράσεις για τη στήριξη και αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων 

Παρακολούθηση της δράσης δημοτικών δομών και φορέων που υλοποιούν δράσεις 
πολιτισμού 

Υλοποίηση εκπαιδευτικών πολιτιστικών προγραμμάτων για σχολεία 
 

Βασικές Συνεργασίες Του Δήμου – Δράσεις ‘Αλλών Φορέων 

Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων (ΝΠΔΔ)  Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1765 Β / 05.08.2011, 
σκοπός του είναι η πνευματική εξύψωση και ψυχαγωγία των κατοίκων καθώς και η 
προβολή, μελέτη και η εκτέλεση παντός προγράμματος που μπορεί να συμβάλλει στην 
πολιτιστική ανάπτυξη των κατοίκων.  

Δραστηριότητες του Κέντρου:  
 Ομιλίες –Διαλέξεις, Θεατρικές Παραστάσεις ,Συναυλίες, 
 Λειτουργία εκπαιδευτικών κύκλων με αντικείμενα θεατρικής ομάδας, ζωγραφικής, 

αγιογραφίας και εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
 
 

 

Β.5 Αθλητισμός 
 
Αθλητικές Υποδομές & Δραστηριότητες 

Γήπεδα 

 Δημοτικό Γυμναστήριο Αχαρναϊκού (Σ. Πηγάδα 13) 

 

Κλειστά Γυμναστήρια 

Δημ. Κλ. Γυμναστήριο Αγ. Κωνσταντίνου, Κ. Μύλος (Γήπεδο 
Μπάσκετ και Βόλεϊ) 

 

Δημ Κλ. Γυμναστήριο Αχαρνών, Λιοσίων και Αριστοτέλους 
(Γήπεδο Μπάσκετ και Βόλεϊ) 

 

Δημ. Κλ. Γυμναστήριο «Χολίδης», Ελ. Φυτά 5, Ερ. Κατοικίες, Πρ. 
Ηλίας (Γήπεδο Μπάσκετ και Βόλεϊ, πρόγραμμα άθλησης για την 
3η Ηλικία, Αεροβική Γυμναστική) 

Αθλητικά Κέντρα  Εγκαταστάσεις Στίβου Ολυμπιακού Χωριού 
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Αθλητικές Υποδομές & Δραστηριότητες 
Λοιποί αθλητικοί 
Χώροι  Ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ Χαραυγής 
  Ιδιωτικά γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5, 6Χ6 & 8Χ8. 

 

Αίθουσα Ορειβατικού Συλλόγου Αχαρνών, Φιλαδέλφειας 126 
(ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ / ΤΖΟΥΝΤΟ /ΞΙΦΑΣΚΙΑ) 

 

Αίθουσα 3ου Κ.Α.Π.Η (Μουσικοκινητική Αγωγή) 

 

 

Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων 9ο Δημ. Σχολείο, 11η Στάση Αγ. 
Άννας (Αεροβική Γυμναστική) 

 

Αίθουσα εξωραϊστικού συλλόγου Ειρήνης, Αιτωλικού 30 
(Αεροβική Γυμναστική) 

 
 

Οι κυριότερες δράσεις του Δήμου στον υποτομέα 

Σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων για την προώθηση του τοπικού 
αθλητισμού 

Κατασκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 

Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού 

Εποπτεία επί των εθνικών αθλητικών κέντρων 
 

Βασικές Συνεργασίες Του Δήμου – Δράσεις ‘Αλλών Φορέων 

Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΝΠΔΔ) (πηγή:  https://www.difa.gr/) 

Σύσταση βάσει την υπ’αριθμ. 82/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών 
(ΦΕΚ 1722/Β΄/2-8-2011)-  

Σε ό,τι αφορά τον Αθλητισμό και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το 
καταστατικό της, η ΔΗΦΑ μεριμνά για τη λειτουργία και συντήρηση των ακόλουθων 
αθλητικών υποδομών: 

 Δημοτικό Γυμναστήριο «Μπάμπης Χολίδης» 
 1ο Κλειστό Γυμναστήριο Αχαρνών 
 2ο Κλειστό Γυμναστήριο Αχαρνών – Κόκκινος Μύλος 
 Ανοιχτό Γήπεδο Θολωτού Τάφου 
 Ανοιχτό Γήπεδο Μπάσκετ 
 Ανοιχτό Γήπεδο Αυλίζας. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» 

 ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ  Ή ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

Β 1. 
Υγεία και 
Κοινωνική 
Πρόνοια 

 Απουσία δημόσιου νοσοκομείου 
και δημοτικού ιατρείου στην 
περιοχή, για την εξυπηρέτηση των 
πολιτών  

 Υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας 
τόσο σε ιατρικό όσο και σε 
παραϊατρικό, βοηθητικό και 
διοικητικό προσωπικό. Σημαντικές 
ελλείψεις βασικών ιατρικών 
ειδικοτήτων.  

 Ανεπαρκείς πόροι για τη Δημόσια 
Υγεία. 

 Απουσία πολιτικών πρόληψης και 
προαγωγής υγείας. 

 Δυσκολία πρόσβασης στο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο -  
Φαρμακείο εάν οι ωφελούμενοι 
δεν διαθέτουν δικό τους όχημα. 

 Έλλειψη καταρτισμένου 
προσωπικού. 

 Δημοσιονομικοί περιορισμοί  

 Γραφειοκρατία της δημόσιας 
διοίκησης 

 Μη αξιοποίηση ενωσιακών ή 
άλλων πόρων. 

 Νέες απειλές για τη Δημόσια Υγεία 
(πχ. πανδημία)  

 Ύπαρξη αξιόλογων παρόχων 
υπηρεσιών υγείας του ιδιωτικού 
τομέα 

 Διαθεσιμότητα χώρων 
ιδιοκτησίας του Δήμου όπου θα 
μπορούσαν, με την κατάλληλη 
χρηματοδότηση, να 
μετεξελιχθούν σε υποδομές 
πρωτοβάθμιας υγείας 

 Αξιοποίηση της δημοτικής 
περιουσίας προς όφελος 
δημιουργίας επιπρόσθετων 
υποδομών και εκσυγχρονισμού 
αυτών  

 Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και 
χρηματοδοτικές ευκαιρίες από 
προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε ή 
άλλους διεθνής οργανισμούς 

 Συνεργασία δημόσιου 
συστήματος παροχής 

υπηρεσιών υγείας με τον 
ιδιωτικό τομέα. 

 Δυνατότητα μεταφοράς 
τεχνογνωσίας από Ευρωπαϊκή 
Ένωση και Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας. 

Β.2 Κοινωνική 
Μέριμνα - 

Ενσωμάτωση 

 Ελλείψεις σε πόρους και 
αρμοδιότητες της αρμόδιας 
Δ/νσης για την ολοκληρωμένη 
εφαρμογή πολιτικών ένταξης. 

 Αυξημένα ποσοστά ανεργίας και 
αύξηση του πληθυσμού εκτός 
αγοράς εργασίας με παράλληλη 
αύξηση φαινομένων 
παραβατικότητας και 
εγκληματικότητας  

 Καθυστέρηση ενεργοποίησης 
θεσμικών παρεμβάσεων από την 
κεντρική Κυβέρνηση 

 Πολιτική βούληση της ηγεσίας 
του Δήμου για την ανάπτυξη 
πολιτικών κοινωνικής ένταξης 
ευπαθών, ευάλωτων και ειδικών 
ομάδων 

 Υψηλή τεχνογνωσία της 
αρμόδιας Δ/νσης για το 
συντονισμό και την εφαρμογή 
πολιτικών ένταξης. 

 Σχετική επάρκεια των 
διαθέσιμων κοινωνικών 
υποδομών (πχ Βοήθεια στο Σπίτι 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» 

 ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ  Ή ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
 Ύπαρξη θυλάκων φτώχειας 

(άτυποι οικισμοί και καταυλισμοί) 
και σημαντικού αριθμού ομάδων 
που χρήζουν παρέμβασης 

 Έλλειψη τεχνογνωσίας 
αξιοποίησης των νέων 
χρηματοδοτικών εργαλείων 
(εθνικών ή ενωσιακών) και των 
απαιτήσεων τους 

 Ο αυθαίρετος οικισμός των ΡΟΜ, 
χωρίς τις απαραίτητες 
παρεμβάσεις, ενδέχεται να θέσει 
σε κίνδυνο την οικιστική, 
περιβαλλοντική και κοινωνική 
συνοχή της περιοχής 

 Άμβλυνση του κοινωνικού ρόλου 
της οικογένειας και των άτυπων 
δικτύων φροντίδας 

 Δημοσιονομικοί περιορισμοί στην 
άσκηση πολιτικών ένταξης  

 Αμφίβολη βιωσιμότητα των δομών 
μετά το πέρας της 
χρηματοδότησης από 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα. 

 Ισχυρή πιθανότητα αύξησης του 
πληθυσμού των ομάδων-στόχου, 
εξαιτίας της οικονομικής 
συγκυρίας. 

 Ισχυρή πιθανότητα αύξησης των 
κοινωνικών κινδύνων 
(υπερχρέωση, ανεργία, ακραία 
φτώχεια) για τα επόμενα έτη. 

 Ισχυρή πιθανότητα αύξησης ή 
διατήρησης υψηλών ποσοστών 
παραβατικότητας.  

 Έλλειψη μηχανισμών 
παρακολούθησης και 
συντονισμού των σχετικών 
πολιτικών με άλλους ΟΤΑ με ίδια 
προβλήματα. Δυσκολία στη 

και Κέντρου Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών).  

 Εκτεταμένο δίκτυο και 
σημαντικός αριθμός φορέων 
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών 
και δικτύων κοινωνικής 
αλληλεγγύης (ΔΗΦΑ, «ΑΡΩΓΗ», 
ΔΗΚΕΑ). 

 Παροχή καλής ποιότητας 
υπηρεσιών κοινωνικής 
πολιτικής.  

 Η πολυπολιτισμικότητα στον 
Δήμο Αχαρνών αποτελεί ένα 
πολιτιστικό μωσαϊκό το οποίο 
μπορεί να αποτελέσει ένα 
πολιτιστικό, κοινωνικό και 
οικονομικό μοχλό ανάπτυξης 
του Δήμου. 

 Προώθηση πολιτικών υπέρ των 
ΕΚΟ μέσω της Εθνικής 
Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης 

 Αξιοποίηση των επιχειρησιακών 
και χρηματοδοτικών 
παρεμβάσεων της ΕΕ, στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ και της 
Πολιτικής Συνοχής 2014-2020, ή 
άλλων εθνικών ή διεθνών 
χρηματοδοτικών εργαλείων 

 Συνεργασία και συμβολή 
φορέων του δημόσιου, 
ιδιωτικού και εθελοντικού 
τομέα στην ανάπτυξη των 
τοπικών πολιτικών υπέρ των 
ΕΚΟ 

 Ενσωμάτωση διεθνών καλών 
πρακτικών 

 Ευαισθητοποίηση κοινής 
γνώμης και φορέων της 
κοινωνίας των πολιτών 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» 

 ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ  Ή ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
μεταφορά διεθνούς εμπειρίας και 
καλών πρακτικών 

 Δυσκολία ενημέρωσης των 
ομάδων-στόχο για τις πολιτικές 
ένταξης 

 Έλλειψη πληροφόρησης και 
ενημέρωσης σε σχέση με 
διαθέσιμους πόρους υπέρ ΕΚΟ, με 
έμφαση σε αυτούς που 
προέρχονται από την Ε.Ε ή άλλους 
υπερεθνικούς/διεθνής 
οργανισμούς. 

 Ύπαρξη στερεοτύπων και 
προκαταλήψεων 

Β.3 Παιδεία – 
Δια Βίου 
Μάθηση 

 Χαμηλά     ποσοστά     εκπαίδευσης     
–αναλφαβητισμός στους ΡΟΜΑ με 
αποτέλεσμα τη δυσκολία ένταξης 
στην ευρύτερη τοπική κοινωνία 
ήδη από τη νεαρή ηλικία. 

 Δυσκολία παραμονής των παιδιών 
στα σχολεία και υψηλό ποσοστό 
σχολική διαρροής (ΡΟΜΑ) 

 Ύπαρξη φαινομένων 
παραβατικότητας  

 Έλλειψη ειδικευμένου 
προσωπικού (διαφόρων 
ειδικοτήτων) στις δομές 

 Δυσκολία στη χρηματοδότηση 

 Έλλειψη σύγχρονου ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού 

 Έλλειψη σύγχρονων 
πληροφοριακών συστημάτων - 
προγραμμάτων 

 Μη ύπαρξη κατάλληλων χώρων 
για την πρόσβαση των ατόμων με 
ειδικές δεξιότητες (ΑΜΕΑ) 

 Αδυναμία στην πρόσβαση και 
συμμετοχή της Διεύθυνσης στα 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

 Ύπαρξη επαρκών υποδομών και 
εξοπλισμού σε 
πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια  
εκπαίδευση 

 ΄Ύπαρξη καταρτισμένων 
εκπαιδευτικών και με κίνητρο 

  ‘Ύπαρξη προγραμμάτων δια 
βίου μάθησης με συμμετοχή του 
ευρύτερου πληθυσμού του 
Δήμου και κυρίως ενηλίκων που 
οργανώνονται από το Δήμο 

 Ύπαρξη ιστοσελίδας του Δήμου 
για τη γνωστοποίηση των 
προγραμμάτων που 
υλοποιούνται 

 Καλή συνεργασία του Δήμου με 
τους τοπικούς Συλλόγους 

 Δραστηριοποίηση του Δήμου 
στο χώρο της παροχής 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης.  

 Αίσθημα συμμετοχής και 
εθελοντισμού των νέων.  

 Σημαντικός ρόλος  των σχολείων 
1βάθμιας και 2βάθμιας 
εκπαίδευσης της περιοχής  στην 
παροχή ποιοτικής δημόσιας 
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 ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ  Ή ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
 Ανομοιογένεια πληθυσμού και 

συνεπώς αναγκών στο επίπεδο της 
παιδείας και της ΔΒΜ 

 Στερεότυπα και προκαταλήψεις  

 Δύσκολη οικονομική συγκυρία με 
αποτέλεσμα τη δυσκολία 
εξεύρεσης πόρων για την 
υλοποίηση προγραμμάτων 
εκπαίδευσης και ΔΒΜ 

 Δυσκολία   επίτευξης   
συντονισμού   –συνέργειας   
εμπλεκόμενων   επιπέδων και 
φορέων 

 Αδυναμία ένταξης στις τοπικές 
κοινωνίες κοινωνικών ομάδων που 
διαβιούν στην περιοχή 
(μετανάστες/πρόσφυγες ROMA) 

 Αδυναμία υλοποίησης ή μη 
έγκριση του Προϋπολογισμού 
(Τμήμα Πολιτιστικής Εκπαίδευσης 

 Δυσκολία πραγματοποίησης 
προγραμμάτων λόγω πανδημίας 

 

εκπαίδευσης. Καλή συνεργασία 
με την αρμόδια Δ/νση του 
Δήμου. 

 Συνεργασία με ιδιωτικούς 
φορείς 

 Δωρεές από ιδιώτες 

Β.4 Πολιτισμός 

 Χαμηλός βαθμός συμμετοχής σε 
συγχρηματοδοτούμενες δράσεις 
από την Ε.Ε. στον τομέα του 
Πολιτισμού (πχ. ευρωπαϊκό έτος 
πολιτιστικής κληρονομιάς, 
Creative Europe) 

 Ελλιπής αξιοποίηση και ανάδειξη 
του πολιτιστικού πλούτου της 
περιοχής  

  Έλλειψη κατάλληλων χώρων που 
μπορούν να αναδειχθούν σε 
πολιτιστικά «στέκια»  

 Ελλιπή προγράμματα 
ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης 
και συμμετοχής των νέων σε 
θέματα περιβάλλοντος και 
πολιτισμού.  

 Ύπαρξη σημαντικής και 
πλούσιας πολιτιστικής και 
ιστορικής παράδοσης στην 
περιοχή 

 Ύπαρξη σημαντικών 
αρχαιολογικών χώρων και 
χώρων υψηλού πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος  ( ενδεικτικά: 
Τάφος Σοφοκλή, Θολωτός τάφος 
Αχαρνών, βυζαντινά και 
μεταβυζαντινά μνημεία, τμήμα 
του Αδριάνειου υδραγωγείου 
της Αθήνας στα ρέματα Γκούρας 
και Θοδώρας, βυζαντινές 
εκκλησίες και μοναστήρια στην 
Πάρνηθα). 

 Ύπαρξη πολλών σημείων 
τουριστικού και ψυχαγωγικού 
ενδιαφέροντος (ενδεικτικά: 



 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2021-2023 Α΄ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ        91 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» 

 ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ  Ή ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
 Απώλεια εσόδων από τη μη 

αξιοποίηση της δυναμικής 
επισκεψιμότητας χώρων υψηλού 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος   

 Έλλειψη οικονομικών πόρων για 
την ανάδειξη/συντήρηση  της 
σημαντικής πολιτιστικής 
κληρονομιάς της περιοχής 

 

Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας, 
ορεινά καταφύγια, Mont Parnes, 
κτήμα Τατοΐου, Βαρυμπόμπη).  

 Πολιτισμική πολυφωνία  λόγω 
της συμβίωσης με άλλες 
πολιτιστικές ομάδες (ΡΟΜΑ, 
μετανάστες, πρόσφυγες) 

 Ανάπτυξη εκπαιδευτικών – 
πολιτιστικών προγραμμάτων 
που χρηματοδοτεί ο Δήμος 

 Η Δημοτική περιουσία μπορεί να 
αξιοποιηθεί με στόχο την 
ενδυνάμωση των πολιτιστικών 
υποδομών  

 Η ιστορία του Δήμου σε 
συνάφεια με τους 
αρχαιολογικούς χώρους και τα 
αρχαία ευρήματα μπορούν με 
κατάλληλες δράσεις και 
συντονισμό όλων των 
εμπλεκόμενων τοπικών και 
κεντρικών φορέων να 
αναδείξουν διεθνώς το Δήμο.  

 Ευρωπαϊκά  προγράμματα  
χρηματοδότησης για τον 
πολιτισμό (πχ. ΕΣΠΑ, Creative 
Europe, Europe for Citizens) 

 

Β.5 Αθλητισμός 

 Πολλές από τις αθλητικές 
εγκαταστάσεις του Δήμου είναι 
παλιές, παρουσιάζουν 
προβλήματα φθοράς και 
απαιτούνται έργα αναβάθμισης 
των εγκαταστάσεων και αγορά 
νέου εξοπλισμού. 

 Αρκετές εγκαταστάσεις άθλησης 
του Ολυμπιακού Χωριού δεν έχουν 
αξιοποιηθεί με αποτέλεσμα να 
έχουν φθαρεί ή λεηλατηθεί και να 
έχουν υποβαθμίσει την περιοχή 

 Οικονομικοί περιορισμού που δεν 
επιτρέπουν την καλύτερη στήριξη 

 Διαθεσιμότητα επαρκών σε 
αριθμό αθλητικών υποδομών  

 Υψηλός βαθμός  
δραστηριοποίησης και κινήτρων 
των τοπικών αθλητικών 
συλλογών   

 Πλούσιες αθλητικές εκδηλώσεις 
και προγράμματα αθλητισμού 
που 
χρηματοδοτούνται/στηρίζονται 
από τον Δήμο με ελάχιστο ή 
μηδενικό κόστος για τον 
συμμετέχοντα δημότη 
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 ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ  Ή ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
της άθλησης μέσω της εκπόνησης 
και υλοποίησης περισσότερων 
προγραμμάτων άθλησης και 
ιδιαίτερα, μαζικής. 

 Οι αθλητικές εγκαταστάσεις  του 
Ολυμπιακού Χωριού μπορούν 
να συνεισφέρουν σημαντικά 
στην ανάπτυξη του αθλητισμού 
της πόλης. 

 Ο αθλητισμός, και ιδιαίτερα ο 
μαζικός, αποτελεί παράγοντα 
ενίσχυσης της κοινωνικής 
συνοχής και άρσης των 
κοινωνικών διαχωρισμών και 
στερεοτύπων. 

 Υψηλό αθλητικό πνεύμα των 
κατοίκων της περιοχής και 
κυρίως των νέων  

 Χρηματοδοτικές ευκαιρίες για 
την υλοποίηση αθλητικών 
δραστηριοτήτων με σκοπό την 
προώθηση του μαζικού 
αθλητισμού (χορηγίες ιδιωτών, 
ευρωπαϊκά προγράμματα όπως 
ERASMUS+ Αθλητισμός) 

 
 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Α. Κοινωνική Πολιτική 

Ο Δήμος Αχαρνών κατέχει σημαντικό τμήμα του Νομού Αττικής τόσο από πλευράς εκτάσεως όσο 
και από πλευράς πληθυσμού. Η πληθυσμιακή αύξηση στο Δήμο ξεκίνησε με την εγκατάσταση 
σημαντικού αριθμού Παλιννοστούντων καθώς και ομογενών Βορειοηπειρωτών. Όσον αφορά 
στην πληθυσμιακή σύνθεση, πρέπει να επισημανθεί ότι ο Δήμος δέχεται κυρίως χαμηλά 
οικονομικά στρώματα. Σήμερα το πρόβλημα είναι εντονότερο, μετά την αθρόα εισροή 
μεταναστών και προσφύγων και την εγκατάσταση των τσιγγάνων σε αυθαίρετους οικισμούς. Η 
ανεργία παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, με άμεσες συνέπειες στην κοινωνική συμπεριφορά των 
κατοίκων. Παράλληλα με τα προβλήματα του αστικού ιστού τίθεται έντονα το ζήτημα της 
κοινωνικής συνοχής, που προκύπτει από την ύπαρξη διαφορετικών ομάδων πληθυσμού, οι 
οποίες εκτός των άλλων εμφανίζουν διαφορετικές πρακτικές στις συνθήκες κατοίκησης και 
οργάνωσης της καθημερινής ζωής.  

Ο Δήμος Αχαρνών εφαρμόζει κοινωνικές πολιτικές και δράσεις, που στο επίπεδο της Κοινωνικής 
Πρόνοιας, σε έναν ικανοποιητικό βαθμό έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει με ποιοτικό τρόπο, 
ένα σημαντικό τμήμα των προβλημάτων της καθημερινότητας του πολίτη. Η κατάσταση, όμως, 
πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα περισσότερο από μια δεκαετία, δημιουργεί 
επείγουσες, άμεσες και πολλαπλές ανάγκες και απαιτήσεις, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες μερίδες 
ατόμων και ομάδων του πληθυσμού της τοπικής κοινωνίας. Επιτακτική κρίνεται και η ανάγκη 
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κοινωνικής ενσωμάτωσης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, με έμφαση στους 
μετανάστες/πρόσφυγες και στους Τσιγγάνους.  

Προσανατολισμένες στην αποτελεσματική διαχείριση, κάλυψη και επίλυση αυτών των αναγκών, 
οι υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου, καλούνται να προχωρήσουν σε έργα και δράσεις 
για τη στήριξη της κοινωνικής ανάπτυξης. 

Σημαντική συνεισφορά στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής του Δήμου έχουν και τα Νομικά 
Πρόσωπα που έχουν ιδρυθεί: Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών με την ευθύνη λειτουργίας των 9 
ΚΑΠΗ, των 8 παιδικών σταθμών και του ενός ΚΗΦΗ (ας σημειωθεί, επίσης,  ότι ο φορέας έχει την 
ευθύνη λειτουργίας μιας σειράς αθλητικών υποδομών – δημοτικά κλειστά γυμναστήρια, ανοικτά 
γήπεδα), το Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Αρωγή» (με την ευθύνη λειτουργίας του ΚΔΑΠ 
ΜΕΑ και του Βαμβακάρειου ξενώνα-ΣΥΔ) και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών (με 
αρμοδιότητες στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, όπως επίσης και παιδείας, αθλητισμού 
και περιβάλλοντος) 

Επιπλέον, ο Δήμος παρέχει υπηρεσίες που αναφέρονται στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής 
και αλληλεγγύης όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο, που καλύπτουν 
πρωτογενείς ανάγκες επιβίωσης – υγείας για τις άπορες οικογένειες. Στο Δήμο επίσης 
χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ «Αττική» μια σειρά δράσεων υπέρ των ΕΚΟ και της ενίσχυσης της 
κοινωνικής συνοχής (Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας ).  

Ενδεικτικά λοιπόν, οι αναπτυξιακές ανάγκες για κάθε ένα από τους ακόλουθους υποτομείς 
μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 

Υγεία –Πρόνοια: 

 Αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ώστε να μπορεί να ικανοποιήσει τη 
ζήτηση των σχετικών υπηρεσιών από τους δημότες  

 Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής 

Κοινωνική Μέριμνα: 

 Κοινωνική πρόληψη και μείωση της εγκληματικότητας  

 Ενίσχυση κοινωνικών υποδομών  

 Ενίσχυση των λιγότερο ευνοούμενων κοινωνικών ομάδων - Αντιμετώπιση διακρίσεων  

 Αντιμετώπιση προβλημάτων κοινωνικού αποκλεισμού και ανεργίας 

 Δημιουργία Συμβουλευτικού Κέντρου (έμφυλης βίας- αστέγων) 

 Δημιουργία κέντρου ψυχικής υγείας 

 

Β. Παιδεία – Διά Βίου Μάθηση, Πολιτισμός, Αθλητισμός 

Στο Δήμο Αχαρνών υπάρχει πλήθος ιστορικών τόπων και μνημείων όπως: Τάφος Σοφοκλή, Θολωτός 
τάφος Αχαρνών, βυζαντινά μνημεία κλπ, τμήμα του Αδριάνειου υδραγωγείου της Αθήνας στα 
ρέματα Γκούρας και Θοδώρας, Βυζαντινές εκκλησίες και μοναστήρια στην Πάρνηθα. Ακόμα 
υπάρχει πλούσια τοπική παράδοση σε λαογραφικά έθιμα (καρναβάλι, καροδρομίες, Ζωοδόχεια, 
Μενιδιάτικος Γάμος, πανηγύρια κλπ). Επίσης υπάρχουν πολλά σημεία τουριστικού και 
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ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος (Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας, περιήγηση Πάρνηθας, ορεινά 
καταφύγια, Mont Parnes, κτήμα Τατοΐου, Βαρυ-μπόμπη, κλπ). Παρ’όλα αυτά η υποδομή των 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων είναι ελλιπής. Οι διατεθειμένοι χώροι είναι στην πλειοψηφία τους 
προορίζονται για άλλες χρήσεις πλην πολιτισμού, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να γίνουν 
παρεμβάσεις που θα αλλάξουν την εικόνα του Δήμου. 

Το πλούσιο πολιτιστικό υπόβαθρο του Δήμου δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς μέχρι σήμερα λόγω 
της αδυναμίας συστηματικής χρηματοδότησης για την ανάδειξη των ιστορικών μνημείων, αλλά και 
της αδυναμίας διαχείρισης σημαντικών προβλημάτων της περιοχής, όπως η ελλιπής οργάνωση του 
οδικού δικτύου, η ανεπάρκεια ελεύθερων χώρων, η πυκνή και αυθαίρετη δόμηση. Το Αρχαίο 
Θέατρο υπενθυμίζει την πλούσια ιστορικότητα της πόλης, η ανάδειξη της εμποδίζεται λόγω των 
αδυναμιών του ισχύοντος αστικού σχεδιασμού. Η αναδιοργάνωση του αστικού χώρου απαιτεί τη 
λειτουργική ένταξη σε αυτόν των ιστορικών χώρων της περιοχής. Παράλληλα, οι ιστορικοί χώροι 
θα λειτουργήσουν ως χώροι συνάθροισης και αναψυχής για το ευρύ κοινό. 

Από την άλλη,  ο Δήμος Αχαρνών αναπτύσσει σημαντική αθλητική δραστηριότητα και αποτελεί ένα 
Δήμο με έντονη αθλητική παρουσία. Βασική επιδίωξή μέσω της ανάπτυξης και λειτουργίας των 
αθλητικών προγραμμάτων, είναι η συνειδητοποίηση της ωφέλειας και της ανάγκης για άσκηση και 
άθληση, η ανάπτυξη των φυσικών ικανοτήτων, η αγωγή και η μύηση στον Αθλητισμό, η καλλιέργεια 
της ευγενούς άμιλλας. Ο Δήμος αναπτύσσει αθλητικές εκδηλώσεις, συντηρεί και λειτουργεί, με 
πενιχρά οικονομικά μέσα, τους αθλητικούς χώρους της περιοχής (ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ, γήπεδα 
ποδοσφαίρου, κλειστά γυμναστήρια), με στόχο την ανάπτυξη και εξέλιξη του αθλητισμού στην 
πόλη των Αχαρνών. 

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις  του Ολυμπιακού Χωριού μπορούν, με τον κατάλληλο 
προγραμματισμό πόρων, να συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη του αθλητισμού της πόλης, 
ιδιαίτερα του μαζικού. 

Ενδεικτικά λοιπόν, οι αναπτυξιακές ανάγκες για κάθε ένα από τους ακόλουθους υποτομείς 
μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 

Εκπαίδευση – διαβίου μάθηση: 

 Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων  

 Ανάπτυξη προγραμμάτων πολιτιστικής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των 
νέων  

 Ανάπτυξη προγραμμάτων αντιμετώπισης φαινομένων σχολικής βίας  

 Ανάπτυξη δράσεων που θα αντιμετωπίσουν τη σχολική διαρροή, ιδιαίτερα των ΡΟΜΑ 

Πολιτισμός : 

 Ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής (πχ Αρχαίο Θέατρο)  

 Προστασία ιστορικού και αρχαιολογικού πλούτου περιοχής  

 Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων με σκοπό την προώθηση του 
πολιτιστικού πλούτου της περιοχής 

 Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας για την προώθηση των πολιτιστικών θησαυρών της 
περιοχής 

 Στήριξη πολιτιστικών συλλόγων  

 Ολιστική Ανάπλαση του ιστορικού κέντρου του Δήμου Αχαρνών 
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ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
Αθλητισμός: 

 Αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Χωριού για την  ανάπτυξη του 
αθλητισμού και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής  

 Ανάπτυξη προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού με τη συμμετοχή των κατοίκων της 
περιοχής και κυρίως των νέων. 

 Αναζήτηση πόρων για την υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού (πχ. χορηγίες, 
ευρωπαϊκά προγράμματα) 

Όπως προαναφέρθηκε, σημαντική πηγή χρηματοδότητησης για τον Δήμο Αχαρνών μπρορεί να 
αποτελέσει η συμμετοχή του σε ΟΧΕ στη νέα προγραμματικής περίοδο παρέμβασης των 
ενωσιακών ταμείων (2021-2027). Στο πλαίσιο αυτό, ένα πλήθος ανατπυξιακών δράσεων 
κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα μπορούν, με τον κατάλληλη προετοιμασία και σχεδιασμό, 
να ενταχθούν σε ΟΧΕ. 

 

 
 

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Βάσει των παραπάνω, τα κρίσιμα αναπτυξιακά ζητήματα που προκύπτουν για τον Θεματικό 
Τομέα Β: Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός είναι τα εξής: 

Β1 Υγεία Πρόνοια 

 Ανάγκη σχεδιασμού και  εφαρμογής  προγραμμάτων ενημέρωσης-πληροφόρησης-
πρόληψης σε θέματα υγείας (πχ. πρόληψη παχυσαρκίας, πρόληψη έναντι 
εξαρτησιογόνων ουσιών, άθληση και διατροφή, διακοπή καπνίσματος ) 

 Διασφάλιση υγιεινής στους δημοτικούς χώρους 

 Ανάγκη διατήρησης και ενδεχομένως βελτίωσης των υπηρεσιών και αγαθών υγείας που 
υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Δήμο (κέντρο υγείας).  

 Δημιουργία νέων δομών υγείας (δημοτικό ιατρείο, κέντρο ψυχικής υγείας) 

Β2 Κοινωνική Μέριμνα 

 Ανάγκη αντιμετώπισης φαινομένων παραβατικότητας και εγκληματικότητας. 

 Να υπάρξει σχεδιασμός για τη διατήρηση της βιωσιμότητας δομών και προγραμμάτων 
κοινωνικής μέριμνας και πρόνοιας και μετά το τέλος της περιόδου χρηματοδότησης από 
την κεντρική διοίκηση/ ΕΣΠΑ.  

 Να συνεχίσουν να υποστηρίζονται οι  ευπαθείς ομάδες που διαβιούν στο Δήμο και κυρίως 
οι ΡΟΜΑ και οι μετανάστες/πρόσφυγες προκειμένου να μη διαταραχθεί η κοινωνική 
συνοχή στην περιοχή. 

 Να ενισχυθούν τα υφιστάμενα προγράμματα  εκπαίδευσης και κατάρτισης για την 
απόκτηση κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων. 

 Να ενισχυθεί η ενημέρωσης ευαισθητοποίηση και ο εθελοντισμός, κυρίως των νέων για 
την εξοικείωσή τους με τα κοινωνικά προβλήματα της περιοχής.  
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 Να αναπτυχθούν  σχέσεις συνεργασίας-δικτυώσεις  με τοπικούς ή άλλους κοινωνικούς 
φορείς ή με άλλους δήμους για την ανταλλαγή απόψεων, καλών πρακτικών ή/και για την 
ανάληψη κοινών δράσεων κοινωνικής μέριμνας. 

 Ανάγκη αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας 
και αλληλεγγύης. 

 Ανάγκη ανάπτυξης δράσεων υπέρ των Αστέγων 

Β3 Παιδεία – Δια Βίου Μάθηση 

 Ανάγκη ενίσχυσης των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης  ενηλίκων. 

 Ανάγκη στήριξης οικογενειών τα παιδιά των οποίων αντιμετωπίζουν  δυσκολίες στη 
μαθησιακή διαδικασία. 

 Το σχολείο οφείλει να είναι ανοικτό στην κοινωνία: ανάγκη προώθησης πολιτικών  
συνεργασίας σχολείων και τοπικής αυτοδιοίκησης, αξιοποιώντας τις υπηρεσίες των 
Δήμων όπως περιβαλλοντική εκπαίδευση, επιμόρφωση γονέων, την εκμάθηση των 
ελληνικών στους μετανάστες κ.λπ.  

 Ανάγκη αύξησης των πόρων για τις ανάγκες συντήρησης των σχολείων 

 Ανάγκη αύξησης  των κρατικών επιχορηγήσεων  για την αντιμετώπιση  των λειτουργικών 
αναγκών των σχολικών μονάδων. 

Β4 Πολιτισμός  

 Ο Δήμος Αχαρνών διαθέτει μια πληθώρα μνημείων υψηλής ιστορικής και πολιτιστικής 
αξίας τα οποία πρέπει να αναδειχθούν. Η ανάδειξη του   Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών 
αποτελεί χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση. 

 Ανάγκη ολιστικής ανάπλαση του ιστορικού κέντρου του Δήμου Αχαρνών 

 Να υπάρξει στήριξη των τοπικών φορέων και των πολιτιστικών συλλόγων (μέσω του 
δημοτικού προϋπολογισμού). 

 Να προωθηθεί ο θεσμός χορηγιών και η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα με σκοπό την 
ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής και την υλοποίηση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. 

Β5 Αθλητισμός 

 Ανάγκη συνεχούς συντήρησης και αναβάθμισης των υφιστάμενων αθλητικών υποδομών 
και του εξοπλισμού τους ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες άθλησης των δημοτών.  

 Να αναπτυχθούν προγραμμάτων άθλησης ειδικών κατηγοριών πληθυσμού. Συνεργασίες 
με κέντρα απεξάρτησης, στήριξης νέων με παραβατική συμπεριφορά, ΚΑΠΗ, κλπ  

 Να αναβαθμισθεί και να ενισχυθεί ο θεσμός  των σχολικών πρωταθλημάτων . 

 Να προωθηθεί η  και αθλητιατρική υποστήριξη στις αθλητικές ομάδες και σωματεία μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα της πόλης. 
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4.3. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γ: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 
 

1. ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
 

Πίνακας 2. Μόνιμος Πληθυσμός, κατά φύλο και κατάσταση ασχολίας (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 2011) 

Περιγραφή τόπου 
μόνιμης διαμονής/ 
φύλο  

Σύνολο 

Οικονομικά ενεργοί Οικονομικά μη ενεργοί 

Σύνολο Απασχολούμενοι 

Άνεργοι 

Σύνολο 
Μαθητές- 

σπουδαστές 
Συνταξι-

ούχοι 
Λοιποί 

Σύνολο  
Πρώην 
απασχολού-
μενοι 

"Νέοι" 

Π.Ε.  ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ 502.348 226.409 188.117 38.292 27.748 10.544 275.939 86.071 89.093 100.775 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 106.943 49.730 38.480 11.250 8.373 2.877 57.213 19.806 14.954 22.453 
Άρρενες 53.905 29.553 22.819 6.734 5.047 1.687 24.352 10.402 8.131 5.819 
Θήλεις 53.038 20.177 15.661 4.516 3.326 1.190 32.861 9.404 6.823 16.634 
           
Γράφημα 1. Μόνιμος πληθυσμός κατά φύλο και κατάσταση ασχολίας 

 

 

 

Το σύνολο του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου αποτελεί το 21% του 
αντίστοιχου πληθυσμού της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής. Η αντιστοιχία σε επίπεδο 
Απασχολούμενων είναι 20%, Ανέργων 29% και Οικονομικά μη Ενεργού 
πληθυσμού 21%.  

Σε επίπεδο Δήμου, οι Απασχολούμενοι αποτελούν το 77% του Ενεργού 
Πληθυσμού και οι Άνεργοι το 23%. Οι Συνταξιούχοι αποτελούν το 30% του 
Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού. Ως προς το φύλο, 41% των Απασχολούμενων 
και το 40% των ανέργων. 
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Πίνακας 3.Μόνιμος Πληθυσμός κατά επίπεδο εκπαίδευσης και κατάσταση ασχολίας (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 2011) 

Δήμος Οικισμοί / επίπεδο εκπαίδευσης 
Σύνολο 

Μόνιμου 
Πληθυσμού 

Οικονομικά ενεργοί Οικονομικά μη ενεργοί 

Σύνολο Απασχολούμενοι Άνεργοι Σύνολο Συνταξιούχοι Λοιποί 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
  
  
  
  
  

ΣΥΝΟΛΟ 99.346 46.255 35.398 10.857 53.091 13.645 39.446 
Κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου 
/ Πτυχιούχοι Παν/μίου - Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, 
ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων επαγγελματικών  και 
ισότιμων σχολών 

10.778 8.542 7.253 1.289 2.236 888 1.348 

Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(ΙΕΚ, Κολλέγια κλπ.) /Απόφοιτοι Λυκείου 
(Γενικού, Εκκλησιαστικού, Επαγγελματικού 
κλπ.) 

31.063 21.333 16.611 4.722 9.730 2.055 7.675 

Απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου και πτυχιούχοι 
Επαγγελματικών Σχολών 

16.153 8.958 6.477 2.481 7.195 1.680 5.515 

Απόφοιτοι Δημοτικού 20.680 6.303 4.344 1.959 14.377 6.240 8.137 
Άλλη περίπτωση(1) 20.672 1.119 713 406 19.553 2.782 16.771 

 
(1) Περιλαμβάνεται και ο πληθυσμός που: α)Εγκατέλειψε το Δημοτικό αλλά γνωρίζει γραφή και ανάγνωση, β) Ολοκλήρωσε την προσχολική αγωγή, γ) Δεν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση και δ) γεννήθηκε 

μετά την 1/1/2005 
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Γράφημα 2. Μόνιμος Πληθυσμός κατά επίπεδο εκπαίδευσης και 
κατάσταση ασχολίας 

 

 

 

Το 46% των Απασχολούμενων είναι Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και Απόφοιτοι Λυκείου, ενώ η ίδια κατηγορία φθάνει στο 43% 
σε επίπεδο Ανέργων. Οι απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου και πτυχιούχοι 
Επαγγελματικών Σχολών ακολουθούν σε ποσοστό ανεργίας (23%). Οι κάτοχοι 
διδακτορικού/μεταπτυχιακού τίτλου, και γενικά οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης έχουν αξιοσημείωτο ποσοστό στο σύνολο των απασχολούμενων 
(21%), αν ληφθεί υπόψη ότι σε επίπεδο γενικού πληθυσμού το αντίστοιχο 
ποσοστό φθάνει στο 11%. 

 

2. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 
 

Πίνακας 4. Απασχολούμενοι κατά τόπο εργασίας (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 2011) 

Περιγραφή τόπου μόνιμης διαμονής  Σύνολο 

Τόπος εργασίας 

Στον Δήμο της μόνιμης διαμονής  
Σε άλλο δήμο ή σε 
χώρα εξωτερικού ή σε 
μη μόνιμο μέρος 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 188.117 68.744 119.373 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 38.480 13.798 24.682 

Η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων (64%) απασχολούνται σε χώρο εργασίας εκτός του Δήμου, ακολουθώντας το ποσοστό που ισχύει και σε επίπεδο 
Περιφερειακής Ενότητας. 
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Πίνακας 5.Απασχολούμενοι κατά θέση στην εργασία (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 2011) 

Δήμος 

  

Σύνολο 

Θέση στην εργασία  

Εργοδότες % Αυτοαπασχολούμενοι % Μισθωτοί ή 
ημερομίσθιοι 

% 
Βοηθοί στην 
οικογενειακή 

επιχείρηση 
% 

Μέλη 
παραγωγικών 

συνεταιρισμών  
/ Άλλη 

περίπτωση 

% 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΧΑΡΝΩΝ 

35.398 2.000 5,7% 4.756 13,4% 28.187 79,6% 266 0,8% 189 0,5% 

 
 

Γράφημα 3.Απασχολούμενοι κατά θέση στην εργασία 

 

 
 
 
Το 80% ων Απασχολούμενων στο Δήμο είναι Μισθωτοί ή Ημερομίσθιοι. 
Ακολουθούν οι Αυτοαπασχολούμενοι (13%), ενώ περιορισμένη 
ποσοστιαία συμμετοχή στο σύνολο των Απασχολούμενων έχουν οι 
κατηγορίες Εργοδότες (6%), Βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση (1%) 
και Μέλη παραγωγικών συντελεστών/ Άλλη περίπτωση (0,5%).  
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Πίνακας 6. Απασχολούμενοι κατά  επάγγελμα (μονοψήφιο) (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 2011) 

Περιγραφή τόπου μόνιμης διαμονής Σύνολο 

Επάγγελμα 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

188.117 14.621 37.089 19.937 17.180 39.692 4.898 23.949 12.277 18.474 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 38.480 1.883 4.695 3.296 3.586 9.647 466 6.052 4.014 4.841 
% 20,5% 12,9% 12,7% 16,5% 20,9% 24,3% 9,5% 25,3% 32,7% 26,2% 

 
 

Γράφημα 4.Απασχολούμενοι κατά  επάγγελμα (μονοψήφιο) 

 

 
 
Η κατανομή των απασχολούμενων ανά επάγγελμα στο Δήμο ακολουθεί 
τη γενική τάση σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (μόνη εξαίρεση, η 
κατηγορία Επαγγελματίες που αποτελεί το 20% των απασχολουμένων σε 
επίπεδο Π.Ε., ενώ το ποσοστό αυτό σε επίπεδο δήμου είναι στο 12%). Το 
¼ των απασχολουμένων του Δήμου (25%) ανήκουν στην επαγγελματική 
κατηγορία «Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές» ενώ 
οι «Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα» και οι 
«Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες» φθάνουν 
στο 16% και στο 13% αντίστοιχα. Η κατηγορία «Ειδικευμένοι γεωργοί, 
κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς» έχει τη μικρότερη συμμετοχή στην 
απασχόληση (1%). 
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Πίνακας 7.Απασχολούμενοι κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (μονοψήφιο) (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 2011) 

Περιγραφή τόπου 
μόνιμης διαμονής  

Σύνολο Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας 

1. 
ΓΕΩΡΓΙΑΔ
ΑΣΟΚΟΜΙ
Α ΚΑΙ 
ΑΛΙΕΙΑ 

 
2.ΚΑΤΑΣΚΕΥ
ΕΣ 

3.ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗ-
ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 

4.ΜΕΤΑΦ
ΟΡΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΕ
ΥΣΗ 

5.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

6.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

7. ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΜΥΝΑ - 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

8. ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗ 

9. 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ-
ΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ 

10.ΛΟΙΠΟΙ 
ΚΛΑΔΟΙ 

ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 

188.117 7.552 13.704 36.916 12.263 10.534 6.242 17.010 12.032 11.583 60.281 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΧΑΡΝΩΝ 

38.480 534 3.303 8.622 2.702 2.171 1.723 3.588 1.806 2.189 11.842 

% 20,5% 7,1% 24,1% 23,4% 22,0% 20,6% 27,6% 21,1% 15,0% 18,9% 19,6% 
 

Γράφημα 5.Απασχολούμενοι κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 
(μονοψήφιο) 

 

 
 
 
Ομοίως, η κατανομή των απασχολούμενων οικονομική 
δραστηριότητα  στο Δήμο ακολουθεί τη γενική τάση σε επίπεδο 
Περιφερειακής Ενότητας. Η κατηγορία «Λοιποί κλάδοι» έχει το 
μεγαλύτερο ποσοστό απασχολούμενων (31%), το «Χονδρικό και 
Λιανικό» ακολουθεί με 22%, ενώ καμία άλλη κατηγορία από αυτές του 
πίνακα δεν ξεπερνά το 10%. Η κατηγορία «Δημόσια Διοίκηση-Άμυνα» 
αγγίζει το 10%. 
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Πίνακας 8. Δήμος Αχαρνών: Μισθωτή Απασχόληση Ιαν. 2018 - Δεκ. 2020 - Οι 25 

Οικονομικές Δραστηριότητες με τις περισσότερες προσλήψεις (πηγή: ΕΙΕΑΔ -  Μηχανισμός 
Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας) 

 Δραστηριότητα  Προσλήψεις  % (*) Νέες Θέσεις 

1η Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 12.914 18,1% -41 
2η Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών 

μονάδων εστίασης 
8.302 11,7% 325 

3η Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 

5.520 7,8% 2 

4η Δραστηριότητες παροχής ποτών 2.639 3,7% 232 
5η Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για 

εκδηλώσεις 
2.590 3,6% 1 

6η Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 1.834 2,6% 92 
7η Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 1.611 2,3% 14 
8η Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 1.076 1,5% -10 
9η Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 1.013 1,4% 12 
10η Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α. 964 1,4% 153 
11η Άλλες υπηρεσίες εστίασης 801 1,1% 13 
12η Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και 

ειδών υγιεινής 
734 1,0% 195 

13η Χονδρικό εμπόριο ποτών 711 1,0% 89 
14η Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές 

δραστηριότητες 
600 0,8% 164 

15η Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 559 0,8% 105 
16η Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα 

που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό 
535 0,8% 126 

17η Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 525 0,7% -1 
18η Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών 

υγιεινής και ειδών τουαλέτας 
508 0,7% 193 

19η Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος 505 0,7% 87 
20η Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών 

ζαχαροπλαστικής 
491 0,7% 64 

21η Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του 
θεάματος 

489 0,7% 7 

22η Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και 
λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 

481 0,7% 27 

23η Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης 449 0,6% 68 
24η Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και 

εξοπλισμού 
446 0,6% 93 

25η Εκμετάλλευση ταξί 424 0,6% -9 
 Σύνολο (*)  71.178 65,6%  

(*) Το σύνολο αφορά  στις προσλήψεις και στις νέες θέσεις εργασίας συνολικά 362 Οικονομικών Δραστηριοτήτων που 
περιλαμβάνονται στα στοιχεία του ΕΙΕΑΔ. Τα ποσοστά είναι έναντι του συνόλου των 362 Οικονομικών Δραστηριοτήτων.           
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Γράφημα 6. Μισθωτή Απασχόληση Ιαν. 2018 - Δεκ. 2020 - Οι 25 Οικονομικές 
Δραστηριότητες με τις περισσότερες προσλήψεις 

 
 

 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία για την μισθωτή απασχόληση του ΕΙΕΑΔ για την περίοδο 2018-20, οι 
δραστηριότητες ψυχαγωγίας και εστίασης έχουν σημαντική συμμετοχή στο αριθμό των 
προσλήψεων που έγιναν στο Δήμο (38% των συνολικού αριθμού προσλήψεων). Άλλες 
δραστηριότητες με υψηλό σχετικά ποσοστό προσλήψεων για την ίδια περίοδο είναι οι 
δραστηριότητες παροχής ποτών (4%) οι Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (4%) και η 
Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής (3%). Από την άλλη, οι δραστηριότητες 
υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, παροχής ποτών, Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής, κατασκευής χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης 
και  ειδών υγιεινής είναι αυτές με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη δημιουργία νεών θέσεων 
εργασίας (συνολικά 20% επί του συνόλου ΝΘΕ στην τριετία). 
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3. ΑΝΕΡΓΟΙ 
 

 

Πίνακας 9.Εξέλιξη ανεργίας 2018-2020 (πηγή ΕΙΕΑΔ -  Μηχανισμός 
Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας) 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 
2018 

ΕΤΟΣ 
2019 

ΕΤΟΣ 
2020 

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 1.039 1.288 1.376 
1ΒΘΜΙΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5.468 5.113 4.968 
2ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4.445 4.256 4.467 
ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 852 809 868 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.127 1.057 1.164 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 33 38 61 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 3 3 3 
ΣΥΝΟΛΟ 12.967 12.564 12.907 

 

 

 

Γράφημα 7.Εξέλιξη ανεργίας 2018-2020 (πηγή ΕΙΕΑΔ -  Μηχανισμός Διάγνωσης 
Αναγκών της Αγοράς Εργασίας) 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, ο αριθμός των ανέργων της τελευταία τριετία δεν εμφανίζει αξιόλογη μεταβολή. Όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο, 
οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας –υποχρεωτικής εκπαίδευσης αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο των ανέργων (42%), ενώ ακολουθούν οι 
απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (34%). Εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά ανεργίας παρουσιάζουν οι κάτοχοι μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου 
σπουδών, ωστόσο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία ανήκουν, ούτως ή άλλως, λιγοστά μέλη.  
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Πίνακας 10.Άνεργοι κατά  επάγγελμα (μονοψήφιο) (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 2011) 
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ΔΗΜΟΣ 
ΑΧΑΡΝΩ
Ν 

10.857 204 1,9% 374 3,4% 406 3,7% 664 6,1% 1.775 16,3% 221 2,0% 2.105 
19,4
% 

935 8,6% 1.434 13,2% 2.739 25,2% 

Γράφημα 8. Άνεργοι κατά επάγγελμα 

 

 

 

Όσον αφορά το συσχετισμό επαγγέλματος και ανεργίας, οι νέοι 
άνεργοι (δηλαδή αυτοί που δεν έχουν προηγουμένως εξασκήσει ένα 
κάποιο επάγγελμα) αποτελούν το ¼ του συνόλου των ανέργων (25%). 
Ακολουθούν οι εξειδικευμένοι τεχνητές και τα συναφή επαγγέλματα 
(19%) και οι πωλητές/απασχολούμενοι στον τομέα των υπηρεσιών 
(16%). Τα λοιπά επαγγέλματα του πίνακα συμμετέχουν στην συνολική 
ανεργία με ποσοστό μικρότερο του 9%. 

 



 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2021-2023 Α΄ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ        107 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 

«ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ  Ή ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

 Περιορισμένες οι αρμοδιότητες ΟΤΑ σε 
επίπεδο πολιτικής υπέρ της 
απασχόλησης και της αγοράς εργασίας 
και οι δυνατότητες επηρεασμού τους. 

 Μη εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό  

 Μικρά μεγέθη τοπικής οικονομίας ως 
συνέπεια της ανάπτυξης πολλών 
μικρών επιχειρήσεων. 

 Κρίση λιανικού εμπορίου και τομέα 
εστίασης και διασκέδασης  λόγω της 
οικονομικής κρίσης και πλέον, λόγω της 
πανδημίας 

 Απουσία στρατηγικής Marketing,  
προώθησης και προβολής των τοπικών 
επιχειρήσεων 

 Η μείωση της καταναλωτικής ζήτησης 
και της αγοραστικής δύναμης μειώνει 
τις δυνατότητες οικονομικής 
ανάπτυξης της τοπικής αγοράς αγαθών 
και υπηρεσιών 

 Κίνδυνος εγκατάλειψης της περιοχής 
από τους νέους που δεν βρίσκουν 
απασχόληση.  

 Μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων 
στη  τοπική  Αυτοδιοίκηση  λόγω  της 
εφαρμοζόμενης    δημοσιονομικής 
πολιτικής  

 Μη  υλοποίηση  απαιτούμενων 
παρεμβάσεων   λόγω   αδυναμίας 
διασφάλισης πόρων  

 Έλλειψη κινήτρων σε επιχειρήσεις για 
την απορρόφηση των ανέργων 

 Έλλειψη δομών παρακολούθησης των 
εξελίξεων στην τοπική αγορά εργασίας 

 Απαξίωση    δεξιοτήτων    των 
απασχολουμένων και έλλειψη 
προγραμμάτων (επανα-) κατάρτισης 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό του οικονομικά ενεργού 
πληθυσμού απασχολείται με το εμπόριο, την 
εστίαση, τις υπηρεσίες ψυχαγωγίας αλλά και την 
μεταποιητική δραστηριότητα τα οποία 
αποτελούν και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
της περιοχής  

 Αξιοσημείωτη μεταποιητική δραστηριότητα 
(βιοτεχνίες και βιομηχανίες)  

 Ύπαρξη πολλών εμπορικών καταστημάτων 
κυρίως στο κέντρο της πόλης  

 Ο Δήμος είναι σημαντική αγορά όπου ο 
καταναλωτής μπορεί  να βρει προϊόντα και 
υπηρεσίες με βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. 

 Αξιοποίηση   της   ζήτησης   των καταναλωτών 
όμορων Δήμων 

 Δυνατότητα βελτίωσης της απασχολησιμότητας 
του γυναικείου πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας 
μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και 
ενισχύσεων σε κοινωνικές δομές  

 Δυνατότητα αύξησης της απασχόλησης και της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω έμμεσων 
ή άμεσων ενισχύσεων των ανέργων 

 Η ύπαρξη πλούσιων φυσικών και πολιτιστικών 
πόρων στην περιοχή του Δήμου, σε συνδυασμό 
και με τη γεωγραφική θέση του ευνοεί την 
αύξηση της επισκεψιμότητας και την ανάπτυξη 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού. (πόλης –
citybreak, συνεδριακού, αθλητικού, 
ψυχαγωγικού, σχολικού και θεματικών πάρκων) 

 Αξιοποίηση    πόρων    από χρηματοδοτούμενα  
προγράμματα  για τη  Βιώσιμη Αστική  Ανάπτυξη  
και συνεργασία με όμορους Δήμους 
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Η οργάνωση της τοπικής οικονομίας και η άσκηση πολιτικής για την απασχόληση δεν αποτέλεσαν 
αντικείμενα των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία δεν συμμετέχει στη 
διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής του Κράτους. Νεότερες ρυθμίσεις εισήγαγαν 
συμπληρωματικές δράσεις, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν έμμεσα την τοπική οικονομική 
ανάπτυξη (π.χ. πολεοδομικές και χωροταξικές παρεμβάσεις, ενίσχυση των δομών της κοινωνικής 
ζωής κ.ά.). Αυτό εξηγεί σε ικανό βαθμό και την έλλειψη συστηματικής παρακολούθησης από την 
τοπική αυτοδιοίκηση των τοπικών οικονομικών εξελίξεων. 

Η παραγωγική βάση του Δήμου Αχαρνών στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τομέα των υπηρεσιών 
αλλά και οι μεταποιητικές δραστηριότητες αποτελούν μια πολύ σημαντική πηγή απασχόλησης. 
Επίσης αποτελεί ένας από τους δήμους της Αττικής που συγκεντρώνει βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις του δευτερογενή παραγωγικού τομέα. Η στρατηγική του θέση, οι δυνατότητες 
σύνδεσης με το υπόλοιπο της Αττικής και η ύπαρξη αδόμητων εκτάσεων σε κυρίως εκτός σχεδίου 
περιοχές, αποτέλεσαν παράγοντες προσέλκυσης αυτών των δραστηριοτήτων.  

Η απογραφή του 2011 καταγράφει ότι από το σύνολο των 106.943 κατοίκων, οι οικονομικά 
ενεργοί (Απασχολούμενοι και Άνεργοι) ανέρχονται σε 49.730 άτομα (46,50% επί του συνολικού 
πληθυσμού), ενώ οι οικονομικά ανενεργοί (Μαθητές-Σπουδαστές, Συνταξιούχοι, κλπ) στα 57.213 
(53,5% αντίστοιχα). Παρατηρείται δηλαδή ήδη μια «ανισορροπία» ανάμεσα στον ενεργό και τον 
ανενεργό πληθυσμό της περιοχής (πιν. 1). 

Αναλυτικότερα από  τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτουν τα εξής:  

 Σημαντικό πρόβλημα στον Δήμο Αχαρνών αποτελεί η ανεργία. Οι άνεργοι που έχουν 
καταγραφεί υπολογίζονται σε 11.250, δηλαδή σε 22,6% επί των οικονομικά ενεργών ή 
σε 10,5% επί του συνολικού πληθυσμού. Από αυτούς το 25,6% είναι νέοι άνεργοι (5,8% 
επί του συνόλου των οικονομικά ενεργών), ενώ το 40,1% είναι γυναίκες (το ποσοστό 
γυναικών έναντί του συνόλου των νέων ανέργων ανέρχεται στο 41,4%). 

 Από τους οικονομικά μη ενεργούς, οι μαθητές/σπουδαστές και συνταξιούχοι αποτελούν 
το 60,8% του ανενεργού πληθυσμού και το 32,5% του συνολικού πληθυσμού.  

 Το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό ανέρχεται 
περίπου στο 40,6%, ενώ το ποσοστό των ανδρών στο 59,4%. Το αντίστοιχο ποσοστό 
γυναικών στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό ανέρχεται στο 57,4% γεγονός που 
προφανώς σημαίνει ότι υπάρχει ένα σημαντικό πλήθος γυναικών που παραμένει εκτός 
αγοράς εργασίας αλλά δεν αναζητά κατ’ ανάγκη εργασία.  

 Από το σύνολο των απασχολούμενων στο Δήμο, το 49,6% είναι Πτυχιούχοι 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολλέγια κλπ.) /Απόφοιτοι Λυκείου), το 20,5% 
Κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου / Πτυχιούχοι Παν/μίου - Πολυτεχνείου, 
ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, κλπ, ενώ το 18,3% είναι  Απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου και πτυχιούχοι 
Επαγγελματικών Σχολών. Όσον αφορά στους άνεργους, το 43,5% είναι Πτυχιούχοι 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 22,9% Απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου και 
πτυχιούχοι Επαγγελματικών Σχολών, ενώ το 18% Απόφοιτοι Δημοτικού. Σημειώνεται ότι 
σημαντικό ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της περιοχής (41,6%) είναι 
χαμηλών ακαδημαϊκών προσόντων (απόφοιτοι δημοτικού, άτομα που δεν ολοκλήρωσαν 
το Δημοτικό, δεν γνωρίσουν γραφή/ανάγνωση, κλπ) (πιν.2). 

 Από το σύνολο των απασχολούμενων, ένα σημαντικό ποσοστό (64,1%) απασχολείται σε 
άλλο δήμο ή σε μη μόνιμο μέρος (πιν. 3).  

 Από το σύνολο των απασχολούμενων το 79,6% είναι μισθωτοί ή ημερομίσθιοι, το 13,4% 
αυτοαπασχολούμενοι και το 5,7% εργοδότες (πιν.4). 

 Σε επίπεδο επαγγελμάτων, οι απασχολούμενοι κατανέμονται ως εξής: 25,1% είναι οι 
Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές, 15,7% Ειδικευμένοι τεχνίτες και 
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ασκούντες συναφή επαγγέλματα, 12,6% Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και 
μικροεπαγγελματίες, 12,2% Επαγγελματίες, 10,4% Χειριστές βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι), 9,3% 
Υπάλληλοι Γραφείου, 8,6%  Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, 4,9% Ανώτερα 
διευθυντικά και διοικητικά στελέχη και 1,2% Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, 
δασοκόμοι και αλιείς (πιν.5) 

 Ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (μονοψήφιο), το 22,4% των απασχολουμένων 
εργάζεται στον κλάδο του Χονδρικού & Λιανικού Εμπόριού, το 9,3% στον κλάδο της  
Δημόσιας Διοίκησης & Άμυνας, το 8,6% στον Κατασκευαστικό Κλάδο, το 7% στον κλάδο 
των Μεταφορών-Αποθήκευσης, το 5,7% σε Δραστηριότητες σχετικές με την Ανθρώπινη 
Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα, το 5,6% σε Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής 
Καταλύματος και Εστίασης, ενώ ένα 1,4% απασχολείται στον πρωτογενή τομέα (πιν.6). 

 Σε σχέση με τη δυναμική των επαγγελμάτων μισθωτής εργασίας, για το διάστημα 2018-
2020, το σύνολο των προσλήψεων ανήλθε στις 71.178. Οι 10 δραστηριότητες  με τις 
περισσότερες προσλήψεις ήταν: Διασκέδαση-Ψυχαγωγία (13.058, 18,3% επί των 
συνολικών προσλήψεων), Εστίαση (9.103, 18,8%), Χονδρικό Εμπόριο (6.811, 9,6%), 
Παραγωγή κινημ/γραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων (5.520, 
7,8%), Κατασκευές (4.545, 6,4%), Λιανικό Εμπόριο (3.898, 5,5%), Εκπαίδευση (2.908, 
4,1%), Άλλες Δραστηριότητες (Υπηρεσίες) (2.711, 3,8%), Δραστηριότητες παροχής ποτών 
(2.639, 3,7%) και Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (2.590, 3,6%).  

 Για το ίδιο διάστημα, καταγράφηκαν συνολικά 4.462 Νέες Θέσεις Εργασίας, εκ των 
οποίων οι 907 στη δραστηριότητα των Κατασκευών (20,3% επί του συνόλου), 742 στο 
Χονδρικό Εμπόριο (16,6%), 415 στο Λιανικό Εμπόριο (9,3%), 346 στην Παραγωγή Αγαθών 
(7,8%), και 338 στην Εστίαση (7,6%). 

 Οι άνεργοι, σε επίπεδο επαγγελμάτων, κατανέμονται ως εξής: το 25,2% είναι νέοι 
άνεργοι, το 19,4% είναι Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, το 
16,3% είναι Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές, το 13,2% είναι 
Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες, το 8,6% είναι Χειριστές 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές 
(μονταδόροι), το 6,1% είναι Υπάλληλοι γραφείου, το 3,7% είναι Τεχνικοί και ασκούντες 
συναφή επαγγέλματα, το 3,4% είναι Επαγγελματίες, το 2% είναι Ειδικευμένοι γεωργοί, 
κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς και το 1,9% είναι Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά 
στελέχη. 

Ενδεικτικά λοιπόν, οι αναπτυξιακές ανάγκες στον παρόντα θεματικό άξονα μπορούν να 
συνοψισθούν ως εξής: 

 Προώθηση των τοπικών προϊόντων  και υπηρεσιών. 
 Ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν οικονομικά σε 

ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, και ως εκ τούτου, να δημιουργηθούν ευκαιρίες 
απασχόλησης στην περιοχή. 

 Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης (βελτίωσης ή απόκτησης ανταγωνιστικών 
δεξιοτήτων) και προώθησης στην απασχόληση (τύπου ΝΘΕ, ΝΕΕ, stage) για  ανέργους, 
ιδιαίτερα τους μακροχρόνιους και τις ΕΚΟ, καθώς και δράσεις προώθησης της 
επιχειρηματικότητας (νεανικής, γυναικείας).  

 Αξιοποίηση ενωσιακών πόρων για σκοπούς της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (πχ. ΕΣΠΑ-
ΟΧΕ, ευρωπαϊκά προγράμματα τύπου URBACT, UIA, κλπ). 

 Βελτίωση αστικών υποδομών και κυκλοφοριακές-συγκοινωνιακές ρυθμίσεις ώστε να 
μειωθούν οι λόγοι μετεγκατάστασης των υφιστάμενων  βιομηχανιών – βιοτεχνιών ή και 
εμπορικών καταστημάτων της περιοχής σε άλλες. 
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  Σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας που θα εστιάζουν στις τοπικές 

επιχειρήσεις. 
 
 

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Βάσει των παραπάνω, τα κρίσιμα αναπτυξιακά ζητήματα – ενέργειες που προκύπτουν για τον 
Θεματικό Τομέα Γ: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση είναι τα εξής: 

 Να συμμετέχει ο Δήμος σε συνεργατικά σχήματα (πχ. μαζί με τοπικές ενώσεις 
επιχειρηματιών, εργαζομένων, το  ΚΠΑ2, φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)  προώθησης 
της απασχόλησης που θα χρηματοδοτηθούν από την κεντρική διοίκηση και τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά εργαλεία, πχ ΕΣΠΑ  (ενδεικτικά: Επιχορηγήσεις ενίσχυσης του ψηφιακού 
μετασχηματισμού ΜΜΕ στο τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, υποστήριξη νέων 
επιχειρήσεων για την υλοποίηση καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων πχ. σε τομείς της 
Έξυπνης Εξειδίκευσης, σχέδια αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, διοργάνωση 
προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, εξατομικευμένη συμβουλευτική 
υποστήριξη, mentoring, coaching  και εκκόλαψη νέων επιχειρηματικών ιδεών). 

 Να αναζητηθούν συνεργασίες για τη δημιουργία δομών προώθησης της απασχόλησης 
(πχ. θερμοκοιτίδες καινοτόμου επιχειρηματικότητας, εκκολαπτηρίων (incubators) και  
χώρων φιλοξενίας  διοργανώσεων  για τη  στήριξη  της  νεοφυούς επιχειρηματικότητας) 
μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας από οργανισμούς με επιτυχημένες αντίστοιχες 
πρακτικές. 

 Να προωθηθεί η συμμετοχή του Δήμου σε αναπτυξιακές συμπράξεις και προγράμματα 
κοινωνικής οικονομίας. 

 Να προωθηθούν δικτυώσεις με εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις, με στόχο την 
στήριξη των ΜΜΕ με εξειδικευμένο/καταρτισμένο προσωπικό και τη συγκράτηση του 
ανθρώπινου δυναμικού στην περιοχή. 

 Να προωθηθεί η προβολή  της  περιοχής,  των ιδιαίτερων  πολιτιστικών/ ιστορικών 
χαρακτηριστικών  και πλεονεκτημάτων  της για την  αύξηση  της επισκεψιμότητάς της. 

 Να προβληθούν τα καταστήματα και επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου για την 
προσέλκυση  καταναλωτών  όμορων Δήμων.  

 Ανάγκη υλοποίησης έργων αστικής βιώσιμης ανάπτυξης που θα διευκολύνουν την 
πρόσβαση στην αγορά, (πχ. δημιουργία θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης, αναβάθμιση 
του ιστορικού κέντρου της πόλης). 

 Να προωθηθεί η κοινωνική εταιρική  ευθύνη π.χ.  διοργάνωση  ημερών καριέρας, 
προγράμματα πρακτικής άσκησης δημοτών σε επιχειρήσεις που εδρεύουν στο Δήμο 
Αχαρνών με την παροχή αντισταθμιστικού οφέλους από το Δήμο (π.χ. μείωση δημοτικών 
τελών). 

 Να αναπτυχθούν δράσεις  πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων συνδεδεμένων 
με την τοπική οικονομία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
Τα έντυπα συμπληρώθηκαν με τη συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου, ήτοι: 

 Της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 
 Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού 
 Της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
 Του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου και λοιπού εξοπλισμού 
  

5.1. Όργανα διοίκησης – Οργανωτική δομή 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Τα όργανα διοίκησης του Δήμου Αχαρνών, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/17-06-
2010 ), είναι ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο και οι Αντιδήμαρχοι. 

Στο Δήμο Αχαρνών έχουν οριστεί οι ακόλουθοι θεματικοί Αντιδήμαρχοι:  

1. Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού,  
2. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη   
3. Οικονομικών, Προγραμματισμού Πολιτικού Σχεδιασμού,  
4. Δημοτικής Αστυνομίας  
5. Πολεοδομίας  
6. Τεχνικών Υπηρεσιών, Έργων & Υποδομών  
7. Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Αστικής Ανάπτυξης  
8. Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Απορριμμάτων  
9. Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας, Ισότητας & Δημόσιας Υγείας  
10. Παιδείας , Πολιτισμού, Αθλητισμού  
11. Τοπικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Νέας Γενιάς 

και δύο χωρικοί: 

1. Δημοτικής Ενότητας Αχαρνών  
2. Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων 

 Οι Επιτροπές του Δήμου είναι: 

1. Εκτελεστική Επιτροπή  
2. Οικονομική Επιτροπή  
3. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  
4. Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

Σύμφωνα με τον  Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1845/19.6.2013), ο Δήμος Αχαρνών 
είναι οργανωμένος σε: 

 12 Διευθύνσεις με 56 τμήματα  
 6 Αυτοτελή τμήματα  
 4  Αυτοτελή γραφεία   
 και σε Αποκεντρωμένες υπηρεσίες στην ΔΕ Θρακομακεδόνων (2 τμήματα και 4 

γραφεία) 

Αναλυτικότερα, οι Διευθύνσεις του Δήμου είναι οι εξής: 

1. Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, με πέντε Τμήματα 
2. Δημοτικής Αστυνομίας, με δύο Τμήματα 
3. Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού, με επτά Τμήματα 
4. Οικονομικών Υπηρεσιών, με οκτώ Τμήματα 
5. Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών, με τρία Τμήματα 
6. Τεχνικών Υπηρεσιών, με οκτώ Τμήματα 
7. Περιβάλλοντος και Πρασίνου, με τέσσερα Τμήματα 
8. Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, με τέσσερα Τμήματα 
9. Κοινωνικής Πολιτικής, με τρία Τμήματα 
10. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, με πέντε Τμήματα 
11. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, με τρία Τμήματα 
12. ΚΕΠ με τέσσερα Τμήματα 

 Τα Αυτοτελή Τμήματα είναι: 

1. Διαχείρισης, συντήρησης στόλου και λοιπού εξοπλισμού 
2. Υποστήριξης των πολιτικών οργάνων 
3. Διοικητικής βοήθειας 
4. Νομικής Υπηρεσίας 
5. Πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων 
6. Διαχείρισης και συντήρησης δημοτικών κοιμητηρίων 

Τα Αυτοτελή Γραφεία είναι: 

1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
3. Επικοινωνίας, Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 
4. Ειδικών Συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συμβούλων 

Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες στη ΔΕ Θρακομακεδόνων είναι: 

1. Τμήμα Διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη  
2. ΚΕΠ ΔΕ Θρακομακεδόνων 
3. Γραφείο Οικονομικών θεμάτων 
4. Γραφείο συντήρησης υποδομών 
5. Γραφείο Συντήρησης πρασίνου Βορείου Τομέα 
6. Γραφείο αποκομιδής απορριμμάτων Βορείου Τομέα 

Στην επόμενη σελίδα παρουσιάζεται σχηματικά το οργανόγραμμα του Δήμου. 
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ΕΙΚΟΝΑ 1. Οργανόγραμμα Δήμου Αχαρνών 
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5.2. Συστήματα λειτουργίας   
 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Πρότυπα - Συστήματα - 
Εργαλεία 

ΝΑΙ/ΌΧΙ Σχόλιο - Παρατηρήσεις 

Διαχειριστική Επάρκεια ΟΧΙ       

Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης ΟΧΙ       

ISO 9001/2008 ΟΧΙ       

Επιμορφώσεις - Κατάρτιση ΟΧΙ       

Σύστημα Διαχείρισης 
Επιχειρησιακών Πόρων ΝΑΙ       

Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης ΟΧΙ       

Σύστημα Προγραμματισμού & 
Παρακολούθησης Έργων ΟΧΙ       

Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου 
Δυναμικού ΝΑΙ       
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5.3. Ανθρώπινο δυναμικό 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ  

ΠΕ ΤΕ  ΔΕ ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ     3   3 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ     1   1 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ,ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ         0 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ,ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ          0 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΥ  0 0 50 9 59 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ    1 3   4 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ         0 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1 1 2   4 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΡΙΣΕΩΝ  0 0 4 0 4 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ      3 7 10 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 4 3 0 12 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  2 1 10   13 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  3 4 40 14 61 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ  1 2 24 4 31 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  4 8 26 2 40 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  3 10 3 1 17 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  5 4 40 4 53 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2 4 17 18 41 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  1 1 13 86 101 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1 4 13 0 18 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ 
ΓΕΝΙΑΣ 7 2 29 18 56 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  3 0 6 1 10 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΑΡΩΓΗ     3 1 4 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΔΗΚΕΑ 2 1 3 2 8 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΔΗΦΑ 1 1 10 12 24 

Σύνολο 41 48 306 179 574 



 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2021-2023 Α΄ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ        116 
 

Πίνακας 11. Διάρθρωση Προσωπικού Ανά Εκπαιδευτική Βαθμίδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

  

ΠΕ ΤΕ  ΔΕ ΥΕ 

41 48 306 179 

7,1% 8,4% 53,3% 31,2% 

7,1% 8,4%

53,3%

31,2%

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΕ

ΤΕ 

ΔΕ

ΥΕ

Γράφημα 9. Διάρθρωση Προσωπικού Ανά επίπεδο  Εκπαίδευσης 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ

ΙΔΑΧ

Γράφημα 10. Διάρθρωση Προσωπικού Ανά Σχέση Εργασίας 
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5.4. Κτιριακή υποδομή και εξοπλισμός 
 

Ονομασία 
κτιρίου 

Επιφάνεια 
κτιρίου 

(τ.μ.) 

Κτίσματα 
Ιστορικής / 

Αρχιτεκτονικής 
αξίας 

Δυναμικότητα 
κτιρίου 

Αριθμός 
Εργαζομένων 

Προσβασιμότητα 
σε ΑΜΕΑ 

ΚΤΙΡΙΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΑΡΧΩΝ  

3.155,02 τμ  

  

Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. ΝΑΙ 

 

ΚΤΙΡΙΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

3.343,31 τ.μ. 

  

Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. ΝΑΙ 

 

        

  

   

 
Οχήματα  

Α/Α Είδος οχημάτων και εξοπλισμού που ανήκουν στον Δήμο Αριθμός     
1. Απορριμματοφόρο  32  
2. Φορτηγά  11 
3. Βυτιοφόρα   5 
4. Λεωφορεία  7 
5. Σάρωθρα 4 
6. Εκσκαφέας- Φορτοεκφορτωτής 4 
7. Επιβατικά 15 
8. Ημιφορτηγά 11 
9. Δίκυκλα  3 

10. Λοιπά  12 
   

Α/Α Είδος οχημάτων και εξοπλισμού που ανήκουν σε υπό 
εκκαθάριση επιχειρήσεις του  Δήμου Αριθμός    

1. Φορτηγά 2 
2. Επιβατικά 10 
3. Ημιφορτηγά 3 
4. Δίκυκλα 2 
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ  

α/α Τίτλος εφαρμογής  
Συνοπτική περιγραφή των 

λειτουργιών τη εφαρμογής   
Αρμόδια Διεύθυνση  

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
Λογιστήριο, Ταμειακή, 
Προμήθειες, Τέλη 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
3 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Διαχείριση προσωπικού Φορέα  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
5 ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Χτυπήματα παρουσιών ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
6 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ψηφιοποίηση αρχείου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

7 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Διαχείριση αποφάσεων οργάνων 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ Καταγραφή ευπαθών ομάδων ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
9 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Διαχείριση διανομών ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

10 Alma Διαχείριση νομικών υποθέσεων 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

11 ΙΡΙΔΑ 

Σύστημα Ηλεκτρονικής 
Διαχείρισης Εγγράφων (σε 
διαδικασία μετάπτωσης. Με την 
ολοκλήρωση κατάργηση του 
Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

12 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

Διαχείριση των Ευπαθών 
Κοινωνικών Ομάδων (σε 
διαδικασία εγκατάστασης και 
ενεργοποίησης) 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

13 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Λογισμικό διαχείρισης δημοσίων 
συμβάσεων ( σε διαδικασία 
εγκατάστασης και 
ενεργοποίησης) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
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5.5. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση         
 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

1. Αριθμός εργαζομένων του φορέα, που χρησιμοποιούν 
Η/Υ καθημερινά στην εργασία τους: 

300 (όλες οι πληροφορίες αφορούν 
αποκλειστικά τα δύο κτίρια του 
Δημαρχείου Αχαρνών – Φιλαδελφείας 
87 & Μπόσδα) 

2. Σύνολο ψηφιακών υπογραφών που έχει ο φορέας 6 

3. Αριθμός προσωπικών Η/Υ του φορέα 300 

4. Αριθμός προσωπικών Η/Υ ηλικίας μικρότερης των 3 
ετών (αγορά το 2015 και αργότερα): 155 

155 

5. Αριθμός προσωπικών Η/Υ του φορέα που συνδέονται 
στο διαδίκτυο 

300 

6. 
Αριθμός των εργαζομένων, που χρησιμοποιούν το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (υπηρεσιακό email) του 
φορέα 

300 

7. Αριθμός εξυπηρετητών (servers) του φορέα 6 παλαιοί εν λειτουργία,  

8. Αριθμός εξυπηρετητών (servers) ηλικίας μικρότερης 
των 3 ετών (αγορά το 2015 και αργότερα): 

3  + 1 νέος προς αντικατάσταση των 
παλιών 

9. Ηλεκτρονική Διασύνδεση κτιρίων  
Τα δύο κτίρια διασυνδέονται με 
οπτική ίνα 

10. 
Αριθμός ευρυζωνικών συνδέσεων στα κτίρια που 
στεγάζονται οι υπηρεσίες του φορέα: Τηλεφωνία και 
Internet κυρίως μέσω Σύζευξις 

Υπάρχουν και 9 επιπλέον ADSL 
γραμμές 

11. 

Αριθμός δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής 
πρόσβασης στο διαδίκτυο (wifi hotspots), που 
διαθέτει ο φορέας στα γεωγραφικά - διοικητικά του 
όρια:      

3 (Δημαρχείο, Πλατεία Καράβου και 

Πλατεία Αγ. Βλασίου) 

 

12. Αριθμός κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του 
Δήμου 

2 κτίρια Δημαρχιακού Μεγάρου και (1 
κτίριο Δημοτικό Κατάστημα 
Θρακομακεδόνων – ΚΕΠ 
Θρακομακεδόνων,  5 κτίρια ΚΕΠ, 1 
κτίριο Κοιμητήριο, 1 κτίριο Γκαράζ-
Καθαριότητα, 1 κτίριο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, 1 κτίριο Κοινωνικό 
Φαρμακείο,1 κτίριο Δημοτική 
Αστυνομία, 1 κτίριο Δημοτική 
Πινακοθήκη.) 
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ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ – website   ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1. Είδος υπηρεσιών που 
παρέχει το website  

 Πληροφόρηση μόνο, 
 Δυνατότητα λήψης (downloading) έντυπων αιτήσεων 

(μονόδρομη αλληλεπίδραση), 
 Συμπλήρωση της φόρμας ηλεκτρονικής αίτησης (αμφίδρομη 

αλληλεπίδραση),  
 Διεκπεραίωση υπηρεσίας π.χ. παράδοση πιστοποιητικού 

(ηλεκτρονική υπηρεσία) 

2. 
Συχνότητα ενημέρωσης του 
περιεχομένου του website  Κάθε μέρα 

3. 
Πληροφόρηση προς τους 
επισκέπτες της ευρύτερης 
γεωγραφικής περιοχής 

 Εκδηλώσεις  
 Μουσεία 
 Διαδρομές στην πόλη 
 Καταλύματα 
 Χάρτες 
 Συγκοινωνία 
 Φωτογραφίες 
 Χρήσιμες Διευθύνσεις και τηλέφωνα 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Α/Α 
Επίπεδο 

Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών 

Περιγραφή     

 1. Στάδιο 1 ή 2 
Οδηγός Πόλης : Ενημέρωση για διάφορα θέματα που αφορούν το Δήμο όπως 
ιστορικά στοιχεία, αξιοθέατα, υπηρεσίες, αποφάσεις των διοικητικών οργάνων, 
εκδηλώσεις, κοινωνικές παροχές κλπ 

2. Στάδιο 3 Αιτήματα Καθημερινότητας του Πολίτη 

3. Στάδιο 3 
Σύστημα έκδοσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και Διοικητικών 
Πράξεων 

4. Στάδιο 1 
Σύστημα παρακολούθησης των Εισηγήσεων και Θεμάτων των Δημοτικών 
Συμβουλίων & Επιτροπών  

5. Στάδιο 3 Σύστημα Αιτημάτων Ραντεβού Περισυλλογής Ογκωδών- Κηπαίων 

6. Στάδιο 3 
Σύστημα παρακολούθησης των Εισηγήσεων και Θεμάτων των Δημοτικών 
Συμβουλίων & Επιτροπών 

7. Στάδιο 3 Υπηρεσία δημοσκοπήσεων 

8. Στάδιο 3 Υποστήριξη σχολείων 

9. Στάδιο 3 Υπηρεσίες Forum 

10. Στάδιο 3 Διαχείριση Προωθητικών Banners 

11.  Στάδιο 3 Διαχείριση Newsletters  
Επίπεδο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ορίζονται τα 5 στάδια υλοποίησης: Στάδιο 1 - Πληροφόρηση, Στάδιο 2 - Αλληλεπίδραση, 
Στάδιο 3 Αμφίδρομη αλληλεπίδραση, Στάδιο 4 Συναλλαγή, Στάδιο 5 Προσωποποίηση.
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5.6. Δημοτική περιουσία 
 

 ΑΚΙΝΗΤΑ 

Α/
Α 

Οδός Περιοχή 
Επιφάνεια 

(τ.μ.) 
Κατάσταση 

Κτίσματα 
Ιστορικής / 

Αρχιτεκτονικής 
αξίας 

Περιγραφή 

1  Λεκάνες 744.000    

Χορτολιβαδική έκταση στην οποία έχει κυριότητα ο Δήμος από το έτος 
1902, όπως αποδεικνύει το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης. Στο 
χώρο υπάρχουν δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 

 

2  Αμυγδαλέζα 2.368.749    

Δασόκτημα στο οποίο ο Δήμος έχει κυριότητα από το 1912 όταν με το 
ΝΔΖ/1912 συστάθηκε η Κοινότητα Μενιδίου η οποία μετονομάστηκε 
το έτος 1917 σε Κοινότητα Αχαρνών. Έγινε παραχώρηση από το Δήμο 
μόνο για χρήση έκταση στη Βουλή των Ελλήνων, στη ΔΕΠΑ , στην 
ΕΥΔΑΠ και ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε. και επίσης έγινε 
παραχώρηση κατά χρήση 300 στρεμμάτων στο Κέντρο Ερευνών 
Εθνικής Αμύνης σύμφωνα με την απόφαση Ε.Π. 512/3/14-05-1969 του 
Υπουργείου Γεωργίας.  

Σήμερα εκεί υπάρχουν ακίνητα Σχολών της Αστυνομίας.  

Το σύνολο της έκτασης που δόθηκε μόνο για χρήση στους ανωτέρω 
φορείς ανέρχεται περίπου στα 437.979,00 τ.μ. 
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 ΑΚΙΝΗΤΑ 

Α/
Α 

Οδός Περιοχή 
Επιφάνεια 

(τ.μ.) 
Κατάσταση 

Κτίσματα 
Ιστορικής / 

Αρχιτεκτονικής 
αξίας 

Περιγραφή 

3 
Πάρνηθος 

 

Κεντρικό 
Μενίδι 

Ο .Τ. 244 

238,00 τ.μ   

Στην Π.Ε. Κεντρικό Μενίδι (οδός Πάρνηθος) οικόπεδο με έκταση 
238,00 τ.μ. Επήλθε στην κυριότητα του Δήμου από Δωρεά με το υπ' 
αριθμ. 9875/1972 Συμβόλαιο με σκοπό την ανέγερση Πνευματικού 
Κέντρου. 

 

4 
Θεοφράστ

ου 12). 

Κεντρικό 
Μενίδι 

 

642,30 τμ   

Στην Π.Ε. Κεντρικό Μενίδι (οδός Θεοφράστου 12). Οικόπεδο με έκταση 
642,30τ.μ. Επήλθε στην κυριότητα του Δήμου με το 
υπ'αριθμ.2412/1985 Συμβόλαιο και αγοράστηκε με σκοπό την 
ανέγερση Κέντρου Πρόνοιας. 

 

5 
Κρυφού 
Σχολείου 

Π.Ε. 
«Προφήτης 

Ηλίας 

Τρία 
οικόπεδα 
α)490,00,       
β) 504,00,      
γ) 488,00 

  

Τα τρία (3) οικόπεδα επήλθαν στην κυριότητα του Δήμου με το υπ' 
αριθμ. 2234/1985 Συμβόλαιο το οποίο συνετάχθη μεταξύ του Α.Ο.Ε.Κ. 
και του Δήμου. 

 

6  
θέση 

«Χαμόμυλο» 
16.000,00   

Επήλθε στην κυριότητα του Δήμου με την με αριθμ. 2473/509//15-12-
95     Κύρωση      Πράξης     Εφαρμογής     περιοχής     «Χαμόμυλο».     
Ολόκληρη      η έκταση αποτελεί εισφορά σε γή. 
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 ΑΚΙΝΗΤΑ 

Α/
Α 

Οδός Περιοχή 
Επιφάνεια 

(τ.μ.) 
Κατάσταση 

Κτίσματα 
Ιστορικής / 

Αρχιτεκτονικής 
αξίας 

Περιγραφή 

Ο.Τ. 310-311-
312-313-314-

315 στη  

 

7  
Σαράντα 

Μάρτυρες 
150.272,00   

Αναδασωτέα Χορτολιβαδική έκταση η οποία επήλθε στην κυριότητα 
του Δήμου. 

 

       

Σημ.:  Επειδή δεν έχουν αποσταλεί στοιχεία,  αξιοποιήθηκαν στοιχεία από το προηγούμενο επιχειρησιακό  - απαιτείται επικαιροποίηση 
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5.7. Ανάλυση αναγκών ανά Διεύθυνση 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού 

1. Ανάγκη τροποποίησης- επικαιροποίησης του ΟΕΥ  

2. Ανάγκη αύξησης και εξειδίκευσης του προσωπικού προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
αυξημένες ανάγκες της υπηρεσίας  

3. Κατάρτιση Προσωπικού  - Αναβάθμιση των  ανθρωπίνων πόρων με σκοπό την αύξηση της 
εργασιακής ικανοποίησης και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας   

4. Απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός στο Τμήμα Δημοτολογίου (scanner, εκτυπωτές) με τις 
ανάγκες να είναι μεγαλύτερες σε περίπτωση διεξαγωγής εκλογών. 

5. Ανάγκη καλύτερης νομικής υποστήριξης  

Διεύθυνση καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

1. Ανάγκη τροποποίησης - επικαιροποίησης της οργανωτικής δομής της υπηρεσίας με στόχο 
την  αποτελεσματικότερη  λειτουργία – μεταφορά κάποιων αρμοδιοτήτων  

2. Έλλειψη τακτικού προσωπικού:  επιστημονικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, επόπτες  
καθαριότητας, οδηγοί-χειριστές, εργάτες καθαριότητας, συνοδοί απορριμματοφόρων και 
οδοκαθαριστές 

3. Πρόγραμμα κατάρτισης του προσωπικού (Περιβαλλοντική νομοθεσία, διαδικασίες  
προμηθειών ασφάλεια εργαζόμενων, διαχείριση εγγράφων ) 

4. Μη επαρκής χώρος στέγασης διοικητικού προσωπικού, μη επαρκής  χώρος στέγασης  του 
εργατικού δυναμικού. 

5. Αναβάθμιση εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικό (τηλεματικής, διαχείρισης 
προσωπικού)   

6. Αναβάθμιση στόλου απορριμματοφόρων, ανοιχτών φορτηγών,  μηχανημάτων έργου, κλπ 

Διεύθυνση Δόμησης  και Πολεοδομικών Εφαρμογών 

1. Ανάγκη τροποποίησης- επικαιροποίησης της οργανωτικής δομής της υπηρεσίας με στόχο 
την  αποτελεσματικότερη  λειτουργία  - μεταφορά κάποιων αρμοδιοτήτων  

2. Ανάγκη επαρκούς στελέχωσης με βασικές ειδικότητες  για τη λειτουργία της  πολεοδομίας, 

3. Πρόγραμμα συστηματικής κατάρτισης του προσωπικού (Πολεοδομική Νομοθεσία και 
εφαρμογή της, θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού, Νομοθεσία περί αυθαιρέτων 
κατασκευών) 

4. Αναβάθμιση χωρών  - Προμήθεια εξοπλισμού (Αυτοκίνητο για τις αυτοψίες Φωτοτυπικό, 
εκτυπωτής , scanner)  -Προμήθεια λογισμικών (AUTOCAD, Εφαρμογή διαχείρισης 
πολεοδομικών αδειών και αυθαιρέτων του Δήμου) 

5. Νομική υποστήριξη από εξειδικευμένο σε πολεοδομικά θέματα. 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

1. Βελτιώσεις στην οργανωτική δομή  
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2. Ανάγκη επαρκούς στελέχωσης 

3. Πρόγραμμα  κατάρτισης του προσωπικού (Πολεοδομική Νομοθεσία και εφαρμογή της, 
Ασφάλεια προωστικού) 

4. Αναβάθμιση χωρών εργασίας - αναβάθμιση  εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, εκτυπωτές 
κλπ) και εξοπλισμού γραφείου (ΦΑΞ, φωτοαντιγραφικά),  

5. Κατάρτιση εκπαίδευση προσωπικού 

Διεύθυνση κοινωνικής πολιτικής  

1. Βελτιώσεις στην οργανωτική δομή  - καλύτερος καταμερισμός εργασιών  

2. Ενίσχυση των υπαρχόντων επιστημονικών ειδικοτήτων (Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι)  

3. Επιμόρφωση  - Κατάρτιση προσωπικού σε σχέση με το αντικείμενό τους (Ψυχικής Υγείας, 
Συμβουλευτικής  – διαχείρισης & αντιμετώπισης  κρίσεων, Κοινωνικός Σχεδιασμός - 
Προγράμματα Εφαρμογής - Δημόσια Διοίκηση και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες – ποιότητα 
παρεχόμενων υπηρεσιών. Βασικές αρχές  οργάνωσης και λειτουργίας της Α΄βάθμιας 
φροντίδας υγείας, Βελτίωση κοινωνικών ικανοτήτων, Σύγχρονα περιβάλλοντα και 
αντιμετώπιση εργασιακού στρες) 

4. Ανανέωση εξοπλισμού – Κτηριακές εγκαταστάσεις –υποδομές   

5. Αναβάθμιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφορικής για να ανταποκρίνεται στις 
υψηλές απαιτήσεις των προγραμμάτων 

Διεύθυνση Παιδείας  

1. Επιμόρφωση  - Κατάρτιση προσωπικού 

2. Αναβάθμιση υποδομών  (εγκατάσταση ανελκυστήρα για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση 
των ατόμων με κινητικές δυσκολίες ) 

3. Αναβάθμιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφορικής  

4. Υπάρχει ανάγκη υποστήριξης της υπηρεσίας σε θέματα χρηματοδοτήσεων, απαραίτητων 
για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των δράσεων που πραγματοποιεί 
το Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας 

Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 

1. Απαιτείται  ανασχεδιασμός της οργανωτικής δομής  της Διεύθυνσης. Το Τμήμα Νομικών 
Προσώπων πρέπει να συγχωνευθεί  με το Τμήμα Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας και 
Οργάνωσης  (λόγω συνάφειας αρμοδιοτήτων,  βάσει του ΟΕΥ). Δημιουργία Τμήματος 
Σχεδιασμού, Μελετών και Τμήματος διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης 
υπηρεσιών/προμηθειών 

2. Ό χώρος στέγασης στέγασης της υπηρεσίας δεν είναι κατάλληλος (εξαερισμός, θέρμανση, 
ψύξη κλπ) – ανάγκη αναβάθμισης του χώρου - μεταφορά της υπηρεσίας 

3. Αναβάθμιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού  (Η/Υ -  scanner) 

4. Ανάγκη επαρκούς στελέχωσης  
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5. Ανάγκη συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα προγραμμάτων και διαχείρισης 
συμβάσεων  

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  

1. Ανάγκη επαρκούς στελέχωσης με βασικές ειδικότητες για τη λειτουργία τεχνικής υπηρεσίας, 
πρόσληψη - μετακίνηση μηχανικών στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τοποθέτηση 
προϊσταμένου στο Τμήμα Επίβλεψης  

2. Πρόγραμμα συστηματικής κατάρτισης του προσωπικού (σε θέματα Δημοσίων συμβάσεων,  
ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς κλπ),  

3. Αναβάθμιση χωρών  - Προμήθεια εξοπλισμού  (Εκτυπωτές – φωτοαντιγραφικό υλικό, κλπ), 
προμήθεια (άδειες χρήσης) ειδικού λογισμικού  για την τεχνική υπηρεσία AUTOCAD, Ms 
projectκλπ ), ανάγκη αναβάθμισης του δικτύου, εσωτερικού και σύνδεσης με διαδίκτυο. 

4.  Νομική υποστήριξη  - εξωτερικοί συνεργάτες για σύνταξη μελετών 

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης, συντήρησης στόλου και εξοπλισμού   

5. Δημιουργία αμαξοστασίου με καινούργιες εγκαταστάσεις,  συνεργείο,  γραφείο διαχείρισης 
οχημάτων – μηχανημάτων, πλυντήριο – λιπαντήριο κλπ.  Αγορά καινούργιου εξοπλισμού 
στο συνεργείο 

6. Αντικατάσταση παλαιών οχημάτων – μηχανημάτων με νέα. Σε ότι αφορά ειδικά για τα 
επιβατικά οχήματα μακροχρόνια μίσθωση ηλεκτρικών οχημάτων 

7. Στελέχωση με μηχανικούς – ηλεκτρολόγους – διοικητικούς – οδηγούς – χειριστές 

8. Στελέχωση γραφείου κίνησης  το οποίο διαθέτει τα οχήματα – μηχανήματα στις Διευθύνσεις 
του Δήμου που τα δρομολογούν, τήρηση αρχείου πεπραγμένων. Χρέωση των οχημάτων – 
μηχανημάτων στους οδηγούς – χειριστές που τα χρησιμοποιούν. 

 
 

5.8. Τα οικονομικά του Δήμου 
5.8.1. Εισαγωγή - Μεθοδολογία οικονομικής ανάλυσης 

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) αποτελούν μία κατηγορία οικονομικών 
μονάδων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά : 

 Παρέχουν υπηρεσίες και κατασκευάζουν υποδομές που χαρακτηρίζονται ως τοπικά 
δημόσια αγαθά,  

 Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, όπως οι επιχειρήσεις. 
 Αποτελούν φορείς άσκησης δημόσιας εξουσίας σε τοπικό επίπεδο. 

Οι οικονομικοί τους στόχοι επικεντρώνονται κατά συνέπεια σε τρεις κατευθύνσεις : 

α) στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (παραγωγή τοπικών δημόσιων αγαθών) με το 
χαμηλότερο δυνατό κόστος, με βάση ορισμένα πρότυπα ποιότητας, 

β) στην εξεύρεση σταθερών και μόνιμων εσόδων που επιτρέπουν την εφαρμογή 
προγραμματικών διαδικασιών, 
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γ) στην αξιοποίηση των πόρων με στόχο την  υλοποίηση μεσοπρόθεσμων αναπτυξιακών 
στόχων. 

Η ανάλυση της οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών του Δήμου βασίστηκε: 

 Στους οικονομικούς απολογισμούς των ετών 2018, 2019 & 2020, αλλά και σε    
δεδομένα της Οικονομικής Υπηρεσίας 

 Στις οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2018, 2019 & 2020  

 Στις επισημάνσεις και εκτιμήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας. 

Στους απολογισμούς εσόδων - εξόδων καταγράφονται τα οικονομικά στοιχεία που 
αφορούν τις προτεραιότητες και επιλογές της Δημοτικής Αρχής, την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων του Δήμου και γενικά τις δραστηριότητες του.  

Οι απολογισμοί αυτοί αποτυπώνουν με ακρίβεια τις οικονομικές  συναλλαγές του Δήμου, 
αφού έχουν ενσωματώσει τις θεσμικές και νομοθετικές αλλαγές που έχουν μεσολαβήσει τα 
τελευταία χρόνια και επιπλέον έχουν υιοθετήσει σύγχρονες λογιστικές προδιαγραφές. 

 

5.8.2. Πρόγραμμα εξυγίανσης  

O Δήμος Αχαρνών, το 2016, λόγω αδυναμίας ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, εντάθηκε 
στο πρόγραμμα εξυγίανσης του άρθρου 174 ν. 4270/14.  

Με βάση τον νόμο 4270/2014, η υπαγωγή σε πρόγραμμα εξυγίανσης προβλέπει την 
στενότατη παρακολούθηση των οικονομικών του Δήμου και την εποπτεία της οικονομικής 
διαχείρισης από το Υπουργείο Εσωτερικών.  

Μετά την ένταξη του σε πρόγραμμα εξυγίανσης, συντάχθηκε Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσής 
του (Σ.Ο.Ε.), το οποίο ψηφίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο. 

Το Σχέδιο προέβλεπε την  ανάληψη των παρακάτω υποχρεώσεων από την πλευρά του 
Δήμου: 

1. Μείωση ανελαστικών δαπανών  

2. Προσπάθεια αύξησης εσόδων 

3. Προσπάθεια άρσης διάφορων απαλλοτριώσεων που εκκρεμούν 

4. Αναχρηματοδότηση των δανείων του Δήμου  

5. Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών κλπ 

 

5.8.3. Ανάλυση Εσόδων Δήμου 2018-2020 

ι βασικές πηγές χρηματοδότησης του Δήμου είναι: 

 Οι ίδιοι πόροι από τέλη, δικαιώματα και εισφορές (τέλη καθαριότητας,  κοινοχρήστων 
χώρων, λαϊκών αγορών κλπ) καθώς και από αξιοποίηση της περιουσίας (μισθώματα) 
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 Θεσμοθετημένες επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (Κ.Α.Π. για γενικές δαπάνες, 
λειτουργικές δαπάνες σχολείων,  κλπ) 

 Θεσμοθετημένες επιχορηγήσεις για επενδύσεις (Κ.Α.Π. επενδύσεων, συντηρήσεις – 
συντηρήσεις /επισκευές σχολείων κλπ) 

 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους και εθνικά προγράμματα (πρόγραμμα Φιλόδημος , 
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», προγράμματα του «Πράσινου Ταμείου», κλπ)  

 Επιχορηγήσεις από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα είτε περιφερειακά (Π.Ε.Π.)   
είτε   τομεκά προγράμματα 

 Λοιπές έκτακτες επιχορηγήσεις (ειδικά για τον δήμο περιλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις 
από το πρόγραμμα εξυγίανσης) 

 Δάνεια για επενδυτικές δαπάνες (μόνο) και εφόσον τα οικονομικά του 
Δήμου πληρούν κάποια κριτήρια 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σημαντικά τα έσοδα του 
Δήμου. Η κρίση μείωσε τα εισοδήματα των πολιτών με αποτέλεσμα την μείωση της 
καταναλωτικής δαπάνης και συνεπώς μείωση των ιδίων εσόδων του Δήμου (άμεσα ως 
ποσοστό στα εισοδήματα ή έμμεσα λόγω αδυναμίας πληρωμής) 

Τα έσοδα ταξινομούνται σε έξι κύριες ομάδες, με κριτήριο την προέλευσή τους, οι οποίες 
υποδιαιρούνται σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εσόδου με βάση το δεκαδικό 
σύστημα : 

1. Τακτικά έσοδα 

2. Έκτακτα έσοδα 

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

4. Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα 
κατά το παρελθόν τακτικά και έκτακτα έσοδα) 

5. Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων 

6. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 

 

Η πραγματική οικονομική κατάσταση του Δήμου : εισπραχθέντα έσοδα 

Ταξινόμηση εισπραχθέντων εσόδων με βάση την αναλογία τους στα συνολικά έσοδα : το 
ποσοστό συμμετοχής κάθε κατηγορίας και υποκατηγορίας εσόδων στα συνολικά έσοδα του 
Δήμου περιγράφει το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται οι οικονομικές του δυνατότητες και 
αποτελεί ένδειξη των προσπαθειών που καταβάλει για τη βελτίωση τους. 

Για την παρακάτω ανάλυση στο σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων δεν λαμβάνεται υπόψη 
ο λογαριασμός εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων αφού δεν πρόκειται για έσοδα του 
δήμου αλλά για ποσά που αποδίδονται σε τρίτους (ελληνικό Δημόσιο, ασφαλιστικοί 
οργανισμοί κλπ) καθώς και το χρηματικό υπόλοιπο.  
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2019-2020  

KAE ΕΙΔΟΣ ΕΔΟΔΟΥ 

2019 2020 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ % ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ   
Μετ/λή 
19- 20 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 26.675.343 58,6% 24.068.555 58,2% -9,8% 

1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 150.656 0,3% 351.419 0,8% 133,3% 

2 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 57.510 0,1% 117.047 0,3% 103,5% 

3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 11.458.662 25,2% 10.530.723 25,4% -8,1% 

4 
Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και 
παροχή υπηρεσιών 

3.093.302 6,8% 2.042.655 4,9% -34,0% 

5 Φόροι και εισφορές 291.037 0,6% 258.438 0,6% -11,2% 

6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 11.357.024 24,9% 10.504.356 25,4% -7,5% 

7 Λοιπά τακτικά έσοδα 267.152 0,6% 263.917 0,6% -1,2% 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12.179.959 26,7% 13.456.476 32,5% 10,5% 

11 
Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης 
περιουσίας 

0 0,0% 18.128 0,0%    

12 
Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών 

3.443.522 7,6% 1.698.389 4,1% -50,7% 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 2.077.026 4,6% 1.876.617 4,5% -9,6% 

14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0 0,0% 0 0,0%   

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 1.367.203 3,0% 217.403 0,5% -84,1% 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 5.292.208 11,6% 9.645.939 23,3% 82,3% 

2 
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 
(ΠΟΕ)  

4.188.865 9,2% 3.502.698 8,5% -16,4% 

21 Τακτικά έσοδα 4.173.274 9,2% 3.491.160 8,4% -16,3% 

22 Έκτακτα έσοδα 15.591 0,0% 11.538 0,0% -26,0% 

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 2.501.127 5,5% 351.233 0,8% -86,0% 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0,0% 0 0,0%   

32 
Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων 
οικονομικών ετών 

2.501.127 5,5% 351.233 0,8% -86,0% 

  ΣΥΝΟΛΑ 45.545.294 100,0% 41.378.962 100,0% -9,1% 
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Πηγή:  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αχαρνών  

 

Με βάση τα στοιχεία του πίνακα  «Απολογισμός εισπραχθέντων Εσόδων» προκύπτουν τα 
εξής:  

1) Τακτικά Έσοδα  

 Τα τακτικά έσοδα αποτελούν το 58.6% των συνολικών εσόδων του 2019 και το 58.2% του 
2020, εκ των όποιων το σημαντικότερα μεγέθη προέρχονται από τα ανταποδοτικά τέλη 
και δικαιώματα (25% περίπου κάθε χρόνο) καθώς και από έσοδα  από επιχορηγήσεις  
για την κάλυψη  λειτουργικών δαπανών (25% περίπου κάθε χρόνο)  

 Σημειώνεται ότι το  2020 τα συνολικά τακτικά έσοδα  μειώθηκαν κατά 10%  σε σχέση με 
το σύνολο των τακτικών εσόδων του 2019. Η μείωση αυτή προέρχεται κυρίως από τα 
ανταποδοτικά έσοδα που μειώθηκαν κατά 927 χιλ εκ € (8,1%)   καθώς επίσης και από την 
μείωση κατά 1,05 εκ € (34%) των εσόδων από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή 
υπηρεσιών,   

 Παράλληλα υπήρξε αντίστοιχη μείωση  κατά 850 χιλ € (7,5%) των επιχορηγήσεων για την 
κάλυψη λειτουργικών δαπανών  

 Τα έσοδα από την κινητή και ακίνητη περιουσία του Δήμου ανέρχονται σε 468.466 € ήτοι 
1,1% των συνολικών εσόδων  

 

2) Έκτακτα έσοδα  

 Τα έκτακτα έσοδα  αποτελούν το 26,7% των συνολικών εσόδων του 2019 και το 32,5%  
των συνολικών του 2020 και αυξήθηκαν  κατά 5,5%. 

 Το σημαντικότερο ποσό των εκτάκτων εσόδων προέρχεται από το πρόγραμμα 
εξυγίανσης, 5.292.208 (11,6% των συνολικών εσόδων) για το 2019 και 9.645.698 για το 
2020 (23% των συνολικών εσόδων),  όπου υπήρξε  και σημαντική αύξηση κατά 82%. 

 Οι έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών  το 2019 και 2020 
αποτελούν το 9,2% και 8,5% αντίστοιχα και μειωθήκαν κατά 50%  

              

4 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

7.340.728   6.487.733   -11,6% 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου και τρίτων 6.191.518   5.481.683   -11,5% 

42 Επιστροφές χρημάτων 74.994   30.650   -59,1% 

43 
Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή 
Φυσικά Πρόσωπα) 

1.074.215   975.400   -9,2% 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 15.209.129   19.413.850   27,6% 

511 Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα 1.329.833   2.773.160   108,5% 

512 Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα 13.879.296   16.640.690   19,9% 

    68.095.150   67.280.545     
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Στις επιχορηγήσεις αυτές περιλαμβάνεται και η επιχορήγηση από το Ελληνικό Δημόσιο 
για κάλυψη Δανειακών υποχρεώσεων εξωτερικού που ανήλθε το 2019 σε 2.325.96, ενώ 
το 2020 μειώθηκε σε  215.373€. Για το λόγο αυτό, οι έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών μειώθηκαν το 2020 κατά 50%, σε σχέση με το 2019  

 Οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα (ΕΣΠΑ 2014-2020, πρόγραμμα Φιλόδημος κλπ) 
ανέρχονται σε 4,5% περίπου των συνολικών εσόδων. Για το 2020 υπήρξε μια μείωση 
κατά 9,6%   των εσόδων για επενδύσεις και έργα σε σχέση με το 2019 

 Τα έσοδα από πρόστιμα, παράβολα, προσαυξήσεις το 2019 ανήλθαν σε 1.367.203€ (3% 
των συνολικών εσόδων) ενώ το 2020 υπήρξε σημαντική μείωση κατά 1,1 εκ €  και 
ανήλθαν σε 217.403 €. 

3) Έσοδα ΠΟΕ  

 Τα έσοδα Π.Ο.Ε., που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά, αποτελούν το 
9,2% (2019) και το 8,5% (2020) των συνολικών εσόδων και αφορούν κυρίως τακτικά 
έσοδα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και, συμπληρωματικά, τακτικά έσοδα από 
ΤΑΠ, από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων, επί των 
ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών, από μισθώματα κλπ.  

  Το 2020 τα Έσοδα από ΠΟΕ μειώθηκαν κατά 16,9% σε σχέση με το 2019  

4) Εισπρακτέα υπόλοιπα εσόδων  

 Τα εισπρακτέα υπόλοιπα εσόδων που έχουν βεβαιωθεί  - οι συνολικές απαιτήσεις του 
Δήμου - ανέρχονται σε 16.082.353  € 

 Οι εισπράξεις  το 2019 ανήλθαν σε 2,5 εκ € ενώ το 2020 μειώθηκαν σημαντικά σε 351 
χιλ.€  

 

5) Σύνολο Ιδίων Εσόδων και Επιχορηγήσεων 

Στον παρακάτω πίνακα   αναλύονται τα ίσια έσοδα και οι επιχορηγήσεις του Δήμου  

Στα Ίδια Έσοδα περιλαμβάνοντα τα έσοδα που επιβάλλει, βεβαιώνει και εισπράττει ο 
ίδιος ο δήμος (ανταποδοτικά, από παροχή υπηρεσιών από κινητή και ακίνητη περιουσία 
κλπ)  

Πίνακας 12. Ίδια Έσοδα και επιχορηγήσεις 

ΕΣΟΔΑ 2019 2020 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 23.396.347 51,4% 18.075.073 43,7% 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 22.148.947 48,6% 23.303.889 56,3% 

  45.545.294 100,0% 41.378.962 100,0% 

Στις Επιχορηγήσεις περιλαμβάνοντα οι Επιχορηγήσεις από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους (ΚΑΠ) για λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες, οι επιχορηγήσεις  επενδύσεων, οι 
επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα εξυγίανσης κλπ. 
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Οι επιχορηγήσεις ταξινομούνται, λειτουργικά και λογιστικά, σε τακτικές και έκτακτες. Οι 
τακτικές χρηματοδοτούν όλους τους Ο.Τ.Α., είναι νομοθετικά κατοχυρωμένες και τα κριτήρια 
κατανομής τους είναι, σε μεγάλο βαθμό, γνωστά και μετρήσιμα.  

Οι έκτακτες επιχορηγήσεις αφορούν δημόσιες πολιτικές που χρηματοδοτούνται από 
Υπουργεία, συνήθως με προγραμματικές συμβάσεις, εθνικά προγράμματα στα οποία 
εντάσσονται οι Ο.Τ.Α. με ειδικές διαδικασίες (Φιλόδημος Σ) και τα Ε.Π. του Γ΄ Κ.Π.Σ.   

Στον πίνακα 3 περιλαμβάνονται επίσης και οι έκτακτες επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα 
εξυγίανσης καθώς και οι έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη δανειακών υποχρεώσεων 
εξωτερικού.  

Πίνακας 13. Ανάλυση Επιχορηγήσεων 2019-2020 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  2019 2020   

Τακτικές Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών (ΚΑΠ) 11.357.024 

51,3% 
10.504.356 

45,1% 

Έκτακτες Επιχορηγήσεις για κάλυψη δανειακών 
υποχρεώσεων εξωτερικού 2.325.960 

10,5% 
215.373 

0,9% 

Έκτακτες Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών  1.117.562 

5,0% 
1.483.016 

6,4% 

Έκτακτες Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους 
πόρους για έργα κλπ (πρώην ΣΑΤΑ) 999.910 

4,5% 
1.003.060 

4,3% 

Έκτακτες Επιχορηγήσεις για έργα  από προγράμματα  1.077.116 4,9% 873.557 3,7% 

Έκτακτες Επιχορηγήσεις από πρόγραμμα εξυγίανσης  5.271.376 23,8% 9.224.526 39,6% 

  22.148.947 1,0 23.303.889 1,0 

 

Ανακεφαλαιώνοντας: 

 Παρατηρείται μια σημαντική μείωση των Ιδίων  Εσόδων κατά 5,7 εκ € το 2020 σε σχέση 
με το  2019, που οφείλεται στην υγειονομική κρίση και προέρχεται από τη μείωση των  
εισπράξεων από τα ανταποδοτικά, κατά 927 χιλ €, από την μείωση κατά 1,05 εκ €  των 
εσόδων από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών, από την μείωση κατά 1,15 κ 
€ των εισπράξεων από πρόστιμα και προσαυξήσεις, από την μείωση κατά 682 χιλ  από 
ΠΟΕ καθώς και από τη μείωση κατά  2,2 εκ € από τα εισπρακτέα υπόλοιπα εσόδων. 

 Υπήρξε σημαντική αύξηση των επιχορηγήσεων από το πρόγραμμα εξυγίανσης κατά 4,3 
εκ € το 2020 σε σχέση με το 2019  

 Τα ίδια έσοδα του Δήμου, ανέρχονται στο 51,4% (2019) και στο 43,7% (2020) των 
συνολικών του εσόδων του Δήμου.  

 Οι συνολικές  επιχορηγήσεις έφθασαν το 48,6% (2019) και το 56,3% (2020) των 
συνολικών του εσόδων. Το ποσοστό αυτό φανερώνει τον δείκτη οικονομικής εξάρτησης 
του Δήμου. 
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Βαθμός υλοποίησης προϋπολογισμού : βεβαιωθέντα προς προϋπολογισθέντα 
έσοδα 

Η σχέση που διαμορφώνεται απολογιστικά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων 
εσόδων αποτελεί δείκτη αφενός μεν της ακρίβειας με την οποία συντάσσεται ο 
προϋπολογισμός και αφετέρου της φορολογικής και διαχειριστικής προσπάθειας που 
αναλαμβάνει ο Δήμος και οι υπηρεσίες του για την υλοποίησή του.  

Με βάση λοιπόν τα στοιχεία των πινάκων ΙΙ «Έσοδα 2019 – 2020», προκύπτουν τα εξής : 

 Όσον αφορά τα τακτικά  έσοδα παρατηρείται ότι τελικά βεβαιώνεται το 112,% (2019) 
και το 100% (2020), αφού βέβαια έχουν προηγηθεί οι αναμορφώσεις των 
προϋπολογισθέντων.  

 Στα έκτακτα, που περιλαμβάνουν τις επιχορηγήσεις για επενδύσεις, μόνο το 46% και το 
49% αντίστοιχα.  

 Στα έσοδα Π.Ο.Ε., το 2019 βεβαιώθηκε το 133% και το 2020 το 78,9%  

 

Το πρόβλημα που παρατηρείται στη σχέση βεβαιωθέντων εσόδων προς προϋπολογισθέντα 
συνήθως οφείλεται : 

 Σε καθυστερήσεις έργων, οπότε δεν είναι δυνατόν να ζητηθούν οι αντίστοιχες 
εκταμιεύσεις  

 Σε λάθη εκτιμήσεων για το ύψος συγκεκριμένων επιχορηγήσεων, τα οποία πολλές φορές 
προέρχονται από τα ασαφή κριτήρια κατανομής τους. 

 Σε αστάθμητους παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος των δημοτικών εσόδων π.χ. 
κατανομές των κρατικών επιχορηγήσεων, καταβολές εισροών από τα επιχειρησιακά 
προγράμματα του ΕΣΠΑ,  νομοθετικές ρυθμίσεις, δικαστικές αποφάσεις κ.α. 

 

Συμπερασματικά :  

 Η μεθοδολογία κατάρτισης και οι διαδικασίες υλοποίησης του προϋπολογισμού εσόδων 
κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα.  

 Τα σημαντικά προβλήματα παρουσιάζονται κυρίως στις έκτακτες επιχορηγήσεις για 
επενδύσεις. 
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Πίνακας 14. Απολογισμός Εσόδων 2019-2020 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2019-2020  

KAE ΕΙΔΟΣ ΕΔΟΔΟΥ 

2019 2020 

Βεβ. / 

Προϋπ. 

% 

Εισπρ. / 

Βεβ. % 

Βεβ. / 

Προϋπ. 

% 

Εισπρ. / 

Βεβ. % 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 112% 99% 100% 99% 

1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 38% 100% 68% 100% 

2 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 127% 100% 195% 100% 

3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 111% 98% 107% 98% 

4 
Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή 
υπηρεσιών 

100% 100% 67% 99% 

5 Φόροι και εισφορές 181% 90% 103% 100% 

6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 117% 100% 105% 100% 

7 
Λοιπά τακτικά έσοδα 

 
369% 95% 89% 100% 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 46% 98% 49% 99% 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 0%       

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 86% 100% 58% 100% 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 49% 100% 31% 100% 

14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0%       

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 488% 82% 31% 53% 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 29% 100% 55% 100% 

2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)  133% 86% 78% 98% 

21 Τακτικά έσοδα 132% 87% 82% 98% 

22 Έκτακτα έσοδα 252% 19% 5% 100% 

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 99% 14% 99% 2% 

31 Εισπράξεις από δάνεια         

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 99% 14% 99% 2% 

  1 85% 74% 79% 72% 

Πηγή:  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αχαρνών  
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1. Αποτελεσματική οικονομική διαχείριση : εισπραχθέντα προς βεβαιωθέντα έσοδα. 
 

Η σχέση εισπραχθέντα προς βεβαιωθέντα έσοδα δείχνει την αποτελεσματικότητα  του 
εισπρακτικού του μηχανισμού. Ως γνωστόν το άθροισμα των εισπραχθέντων εσόδων και των 
εισπρακτέων υπολοίπων ισούται με το σύνολο των βεβαιωθέντων για κάθε κατηγορία και 
υποκατηγορία εσόδων. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία  των Εσόδων 2019 – 2020, προκύπτουν 
τα εξής : 

 Στα τακτικά έσοδα  σχεδόν το 100% των εσόδων που βεβαιώνονται εισπράττονται για τα 
έτη 2019 - 2020 

 Το ίδιο ισχύει και για τα έκτακτα έσοδα, πλην των Προσαυξήσεων και προστίμων όπου η 
εισπρακτικότητα κυμαίνεται από 82% το 2019 σε 53% το 2020 

 Στα έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά έσοδα 
παραμένει ανείσπρακτο το 4% (2019) και το 2% (2020),  

 Από τα εισπρακτέα υπόλοιπα εσόδων που βεβαιώθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη 
εισπράττεται μόνο  το 14% (2019) και το 2% (2020). Τα εισπρακτέα υπόλοιπα εσόδων 
που έχουν βεβαιωθεί, δηλαδή οι συνολικές απαιτήσεις του Δήμου ανέρχονται, σε 
16.082.353   

 

Συμπερασματικά :  

 Ο Δήμος, εφόσον βεβαιώσει ένα τακτικό έσοδο της τρέχουσας χρήσης, κατά πάσα 
πιθανότητα το εισπράττει όπως φαίνεται και από τα τακτικά έσοδα που εισπράττεται 
σχεδόν το 100% 

 Σημαντικά προβλήματα είσπραξης εντοπίζονται στις εισπράξεις από υπόλοιπα 
προηγούμενων ετών  και στα έσοδα από πρόστιμα και προσαυξήσεις  

 
2. Συνοπτική αξιολόγηση εσόδων 

Οι δημοτικοί προϋπολογισμοί, όσον αφορά τα έσοδα, υλοποιούνται σε 3 συνεχόμενα 
στάδια: α) σχεδιασμός – κατάρτιση, β) υλοποίηση – βεβαίωση και γ) υλοποίηση – είσπραξη. 
Ο Δήμος παρουσιάζει ικανοποιητικές επιδόσεις στο πρώτο και στο τρίτο και αδυναμίες στο 
δεύτερο. Ειδικότερα με βάση τα συμπεράσματα των προηγούμενων κεφαλαίων : 

 Παρατηρείται μια σημαντική μείωση των Ιδίων  Εσόδων κατά 5,7 εκ € το 2020 σε σχέση 
με το  2019, που οφείλεται  στις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης.  

 Η μεθοδολογία κατάρτισης και οι διαδικασίες υλοποίησης του προϋπολογισμού εσόδων 
κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ο Δήμος βεβαιώνει πάνω από το 80% των τακτικών 
εσόδων του προϋπολογισμού τους.  

 Προβλήματα παρουσιάζονται κυρίως στις επιχορηγήσεις για επενδύσεις  
 Σημαντικά προβλήματα είσπραξης εντοπίζονται ιδίως στα εισπρακτέα έσοδα  

προηγούμενων ετών,  στις  οποίες εισπράττεται ένα πολύ μικρό ποσοστό καθώς και στα 
πρόστιμα και οι προσαυξήσεις. 
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 Οι εισπράξεις από  επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες κινούνται σε μέτρια επίπεδα 
για το λόγο αυτό πρέπει να ενισχυθούν οι μηχανισμοί σχεδιασμού και παραγωγής 
επενδύσεων ώστε να αυξηθεί το μερίδιό τους στο σύνολο του προϋπολογισμού. 

 ο Δήμος πρέπει να αξιοποιήσει  τις διορθώσεις των δημοτών για τα Τετραγωνικά Μέτρα 
Ακινήτων  
 

5.8.4. Ανάλυση Εξόδων   

Οι δαπάνες ταξινομούνται σε τέσσερις κύριες ομάδες (κεφάλαια) και ακολουθούν την ίδια 
μεθοδολογία υποδιαίρεσης σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου (οριζόντια 
ταξινόμηση ή παρακολούθηση κατά είδος δαπάνης) : 

 Λειτουργικές δαπάνες χρήσης (κωδικός 6), 

 Επενδύσεις (κωδικός 7), 

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

 Αποθεματικό (κωδικός 9). 

 

Οι δραστηριότητες του Δήμου : πληρωθέντα έξοδα 

Το ποσοστό συμμετοχής κάθε κατηγορίας και υποκατηγορίας πληρωθέντων εξόδων στα 
συνολικά έξοδα του Δήμου αποτελεί αφενός μεν δείκτη των προτεραιοτήτων του, αφετέρου 
δε περιγράφει το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται ο οικονομικός του προγραμματισμός.  

Για την παρακάτω ανάλυση στο σύνολο των πληρωθέντων εξόδων  δεν λαμβάνεται υπόψη 
ο λογαριασμός «αποδόσεις» καθώς δεν πρόκειται για έξοδα του δήμου αλλά για ποσά που 
έχουν παρακρατηθεί και αποδίδονται από τον Δήμο σε τρίτους (ελληνικό Δημόσιο 
ασφαλιστικοί οργανισμοί κλπ). 

 
Πίνακας 15. Απολογισμός Εξόδων 2019-2020 

    2019 2020 

KA
E 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΠΛΗΡΩΜΕΣ % 
ΠΛΗΡΩΜΕ

Σ 
% 

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 35.110.477 82,9% 29.884.266 85,4% 

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 12.681.443 30,0% 14.062.702 40,2% 

61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.034.813 2,4% 1.146.528 3,3% 

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.522.969 6,0% 2.688.451 7,7% 

63 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 178.490 0,4% 74.186 0,2% 

64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4.281.176 10,1% 675.901 1,9% 

65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗΣ 5.991.307 14,2% 3.559.974 10,2% 
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66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  681.509 1,6% 767.566 2,2% 

67 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ 
ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ 

6.473.069 15,3% 6.898.112 19,7% 

68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 1.265.701 3,0% 10.846 0,0% 

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.212.322 12,3% 2.510.931 7,2% 

71 
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΠΑΓΙΩΝ 4.181.180 

9,9% 499.050 1,4% 

73 ΕΡΓΑ 21.204 0,1% 0 0,0% 

74 
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.009.939 

2,4% 2.011.881 5,7% 

75 
ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 0 

0,0%   0,0% 

8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.012.280 4,8% 2.604.266 7,4% 

81 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) 

1.803.366 4,3% 2.149.738 6,1% 

82 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΣΙΤΡΟΦΕΣ 208.914 0,5% 454.528 1,3% 

  ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+81) 42.335.079 100% 34.999.463 1 

Πηγή:  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αχαρνών  

 

Με βάση τα στοιχεία του προηγούμενου Πίνακα, προκύπτουν τα εξής : 

Οι πληρωμές για τα λειτουργικά  έξοδα φθάνουν το 82.9,4% (2019) και το 85.45% (2020) 
των πληρωθέντων εξόδων, οι επενδύσεις το 12,3% και 7.2% αντίστοιχα και  οι πληρωμές 
Π.Ο.Ε.- το 4,8% και το 7,4%. 

Τα λειτουργικά έξοδα  αυξήθηκαν κατά 3 μονάδες  (2020 / 2019), οι επενδύσεις μειώθηκαν  
κατά 5 μονάδες  και οι πληρωμές Π.Ο.Ε. μειώθηκαν αυξήθηκαν  3,8  μονάδες . 

Οι κυριότερες υποκατηγορίες εξόδων είναι :  

 Οι αμοιβές και τα έξοδα του προσωπικού: αποτελούν το 30% (20019) και 40,2% (2020), 
των συνολικών πληρωθέντων  εξόδων, αυξήθηκαν σημαντικά  κατά 1.381.258 €  το 2020 
σε σχέση με το 2019. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στο κόστος έκτακτου προσωπικού 
κοινωφελούς εργασίας (623.902€) και την αύξηση του κόστους προσωπικού της 
υπηρεσίας καθαριότητας (409.929€). 

 Τα λοιπά γενικά έξοδα: αποτελούν το 10,9% (2019) και 1.9% (2020) των συνολικών 
πληρωθέντων  εξόδων. Υπήρξε σημαντική μείωση κατά 3.605.274 το 2020 σε σχέση με 
το 2019, οπότε καταβλήθηκε σημαντικό ποσό (4.154.080,18€) για δικαστικά έξοδα και 
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έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων και δικαστικές 
αποφάσεις για υπάλληλους.  

 Οι πληρωμές για εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης (τοκοχρεολύσια): αποτελούν το 
14,2% (2019) και 10,2% (2020) των συνολικών πληρωθέντων  εξόδων. Υπήρξε σημαντική 
μείωση κατά 2.431.333 € το 2020 σε σχέση με το 2019.  

 Οι μεταβιβαστικές πληρωμές – επιχορηγήσεις: αποτελούν το 15,3% (2019) και 19,2% 
(2020) των συνολικών πληρωθέντων εξόδων. Υπήρξε αύξηση κατά 425,043€  € το 2020 
σε σχέση με το 2019.  

 Οι επενδύσεις αποτελούν το 12,3% (2019) και το 7,2% (2020) των συνολικών 
πληρωθέντων  εξόδων. 

 
Πίνακας 16. Επιχορηγήσεις - χρηματοδοτήσεις  2019 – 2020 

Α/Α Επιχορηγήσεις  / χρηματοδοτήσεις 2019 2020 

1 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 981.458 1.244.268 

2 
Επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία « Δημοτική 
Φροντίδα Αχαρνών ΝΠΔΔ Δήμου Αχαρνών» 
(υποχρεωτικές και προαιρετικές εισφορές) 2.000.000 2.600.000 

3 
Επιχορήγηση  στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «  Κέντρο 
Ατόμων με ειδικές  ανάγκες.» 0 176.082 

4 Υποχρεωτικές  εισφορές  σε συνδέσμους  κλπ  463.690 442.493 

5 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 0 26.960 

6 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 14.000 17.000 

7 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελούς  επιχείρησης   89.400 390.000 

8 
Υποχρεωτική εισφορά  υπέρ Συνδέσμου για διαχείριση 
απορριμμάτων  2.924.521 2.001.310 

  ΣΥΝΟΛΟ 6.473.069 6.898.112 

Πηγή:  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αχαρνών  
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Πίνακας 17. Ανάλυση δαπανών ανά υπηρεσία 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
2019 2020 

ΛΈΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  ΣΥΝΟΛΑ ΛΈΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  ΣΥΝΟΛΑ 

0 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 17.114.338 0 17.114.338 11.226.013 0 11.226.013 

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.590.941 67.311 4.658.252 5.083.288 50.895 5.134.183 

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ. 2.056.145 479.409 2.535.554 2.210.407 351.273 2.561.680 

20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 9.750.615 638.315 10.388.930 9.361.910 9.658 9.371.569 

25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0 14.091 14.091 0 0 0 

30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.141.162 740.121 1.881.284 1.449.070 1.766.683 3.215.753 

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 943.321 11.334 954.655 1.071.110 8.879 1.079.989 

40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 328.282 3.815.538 4.143.820 354.502 544.361 898.862 

45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 211.979 0 211.979 208.039 0 208.039 

50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 211.101 0 211.101 224.643 0 224.643 

60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις 
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 

0 174.460 174.460 0 207.023 207.023 

64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ      0 0 217.551 217.551 

70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 46.615 0 46.615 654.158 0 654.158 

    36.394.499 5.940.579 42.335.079 31.843.140 3.156.323 34.999.464 

Πηγή:  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αχαρνών  
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Αξιολόγηση εξόδων  

Με βάση την ανάλυση των προηγούμενων κεφαλαίων, επισημαίνονται τα ακόλουθα σε 
σχέση με τα έξοδα του Δήμου:   

 Οι επενδύσεις απορρόφησαν το 7,2% των πληρωθέντων εξόδων το 2020 και οι 
λειτουργικές δαπάνες το 85,5%.  

 Ο Δήμος, λόγω των οικονομικών προβλημάτων και του προγράμματος εξυγίανσης 
προσανατολίστηκε περισσότερο στην παροχή υπηρεσιών και στην άσκηση των 
αρμοδιοτήτων που συνδέονται με την παροχή  υπηρεσιων  και λιγότερο στις επενδυτικές 
δαπάνες.  

 Οι γενικές υπηρεσίες, το 2020,  απορρόφησαν το 35,% των λειτουργικών εξόδων της 
χρήσης, στις δαπάνες αυτές  περιλαμβάνονται και σημαντικό ποσό για επιχορηγήσεις στα 
νομικά πρόσωπα που ανέρχονται  4,9  εκ €. καθώς και οι δαπάνες για τόκους και 
χρεολυσία 3.6 εκ € 

 Η καθαριότητα – ηλεκτροφωτισμός αποτελούν το 29%  των λειτουργικών εξόδων της 
χρήσης,  

 οι οικονομικές – διοικητικές  υπηρεσίες απορρόφησαν το 16% των λειτουργικών εξόδων 
της χρήσης.  

 

5.8.5. Θυγατρικά Νομικά πρόσωπα  

Σε άλλα τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος αναλύονται οι δραστηριότητες και η 
λειτουργία των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Στο 
κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν οι οικονομικές τους σχέσεις με το Δήμο. Τα νομικά 
πρόσωπα είναι τα εξής :  

 Δύο (2) Σχολικές Επιτροπές (Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) 

 Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών - ΝΠΔΔ Δήμου Αχαρνών 

 Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων  

 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών ( ΔΗ.ΚΕ.Α.)  

 Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών «Η Αρωγή» 

 

Σχόλια – παρατηρήσεις : 

Οι εξειδικευμένες επιχορηγήσεις (υποχρεωτικές και προαιρετικές)  για τα παραπάνω νομικά 
πρόσωπα του Δήμου ανήλθαν σε 3.070.858 € (2019) και σε 4.410.350€ (2020). Αποτελούν το 
11,5 % (2019) και το 18,3% (2020) των λειτουργικών δαπανών του Δήμου.  Αποτελούν δε  το 
27,04% (2019) και το 41,99% (2020), των συνολικών επιχορηγήσεων που εισπράττει ο δήμος  
(τακτικές, έκτακτες για λειτουργικές δαπάνες και για επενδύσεις).  

Συμπέρασμα : Τα θυγατρικά νομικά πρόσωπα του Δήμου απορροφούν ένα σημαντικό τμήμα 
των πόρων του δήμου και αυξήθηκαν σημαντικά  το 2020. 
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5.8.6. Δείκτες   

Στο πλαίσιο των διαδικασιών προγραμματισμού, διαχείρισης και ελέγχου των οικονομικών 
μονάδων κάθε μορφής (οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτικές – δημόσιες 
επιχειρήσεις, οργανισμοί δημοσίου δικαίου κ.α.) έχουν αναπτυχθεί από την 
χρηματοοικονομική επιστήμη διάφορα μέσα και τεχνικές με αντικείμενο την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των λειτουργιών τους. 

Οι χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες καταγράφουν, αναλύουν και αξιολογούν οικονομικά 
– λογιστικά δεδομένα και πληροφορίες, καθώς και στατιστικά στοιχεία με στόχο: 

1) την κατανόηση της οικονομικής συμπεριφοράς μίας συγκεκριμένης μονάδας, 

2) την επισήμανση τάσεων σε κρίσιμα οικονομικά της μεγέθη, 

3) την αποτίμηση των επιδράσεων που δέχεται από το οικονομικό περιβάλλον, μέσα στο 
οποίο δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται, 

4) τη σύγκριση της με άλλες ομοειδείς, 

5) την τεκμηρίωση προτάσεων και εναλλακτικών λύσεων, σε σχέση με τις επιλογές και τις 
προτεραιότητες της. 

Η κατάρτιση χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών για να αξιολογηθούν οι δραστηριότητες 
και οι λειτουργίες των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. θα πρέπει αφενός μεν να παίρνει υπόψη της τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά, αφετέρου δε να χρησιμοποιεί αξιόπιστα και κατάλληλα 
δεδομένα και στοιχεία. 

 

 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ : Σύνολο επιχορηγήσεων της κεντρικής – περιφερειακής 
διοίκησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς συνολικά έσοδα του Δήμου (εισπραχθέντα). 
Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο περισσότερο εξαρτάται ένας Ο.Τ.Α. από μη 
ελεγχόμενες πηγές εσόδων. Στον αριθμητή εντάσσονται οι τακτικές, οι έκτακτες 
επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες και οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις.  

48,6% (2019), 56,3% (2020)  

Ο δείκτης αυτός έχει δύο όψεις. Η πρώτη αφορά την εξάρτηση των Ο.Τ.Α. από επιχορηγήσεις 
μη ελεγχόμενες, ως προς τα κριτήρια κατανομής ή και την περιοδικότητά τους. Η δεύτερη 
αφορά τους δραστήριους Ο.Τ.Α. που επιτυγχάνουν την ένταξή τους σε κοινοτικά και εθνικά 
προγράμματα.  

Στο σύνολο των επιχορηγήσεων περιλαμβάνονται οι τακτικές επιχορηγήσεις (από ΚΑΠ) και 
οι έκτακτες. Ειδικά στο Δήμο Αχαρνών, στις έκτακτες επιχορηγήσεις περιλαμβάνονται 
σημαντικές επιχορηγήσεις  από το πρόγραμμα εξυγίανσης. Στο Δήμο, το 2019 οι τακτικές 
επιχορηγήσεις αποτελούσαν το 51,28% των συνολικών και οι έκτακτες το 48,8%, το 2020 οι 
τακτικές ανήλθαν σε 44,3% και οι έκτακτες το 55,7%,.  

Ο δήμος εξαρτάται σημαντικά από τις έκτακτες επιχορηγήσεις για να υλοποιήσει τις 
δραστηριότητές του.  
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 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ : Τακτικά προς συνολικά έσοδα (εισπραχθέντα). Όσο 
μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο μεγαλύτερη αυτονομία σε θέματα 
προϋπολογισμού και οικονομικής διαχείρισης διαθέτει ένας Ο.Τ.Α.  

58,6% (2019), 58,2% (2020)  

Ο Δήμος ελέγχει σε μέτριο βαθμό το ύψος των πραγματικών του εσόδων και έχει τη 
δυνατότητα να προγραμματίσει ανάλογα έξοδα.  

 ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ : Ίδια τακτικά προς συνολικά τακτικά έσοδα 
(εισπραχθέντα). Στα ίδια τακτικά περιλαμβάνονται: πρόσοδοι από ακίνητη και κινητή 
περιουσία, ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, λοιπά τέλη – δικαιώματα, φόροι – εισφορές, 
λοιπά τακτικά έσοδα. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο μικρότερη είναι η 
εξάρτηση του Ο.Τ.Α. από τις τακτικές επιχορηγήσεις της Κεντρικής Διοίκησης.  

57,4% (2019), 56,4,3% (2020)  

 ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ: Ετήσια τοκοχρεολύσια προς σύνολο τακτικών 
εσόδων (εισπραχθέντα). Με τον δείκτη αυτό υπολογίζεται το ποσοστό των τακτικών εσόδων 
που δεσμεύεται για την εξυπηρέτηση των δανείων που έχει συνάψει ο Δήμος με το Τ.Π.Δ. ή 
και με άλλες τράπεζες. Η τιμή του δείκτη εκτιμά τόσο την ικανότητα του Δήμου να 
αντεπεξέρχεται στις δανειακές του υποχρεώσεις όσο και την δανειοληπτική του ικανότητα 
και χρησιμοποιείται ως κριτήριο αξιολόγησης από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα. Όσο 
μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο μικρότερο τμήμα των τακτικών εσόδων απομένει 
για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών.  

22,5% (2019), 14,8% (2020)  

Η τιμή του δείκτη κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα και δεν υπάρχουν περιθώρια να αυξηθούν 
οι δανειακές υποχρεώσεις του Δήμου και να καταβάλλονται τα ετήσια τοκοχρεολύσια χωρίς 
δυσκολίες. Η τιμή του δείκτη βελτιώθηκε σημαντικά το 2020 σε σχέση με το 2019, λόγω 
μείωσης των τοκοχρεολυσίων. 

   

 ΔΕΙΚΤΗΣ: Αμοιβές και έξοδα προσωπικού προς σύνολο τακτικών εσόδων 
(εισπραχθέντα). Με τον δείκτη αυτό υπολογίζεται το ποσοστό των τακτικών εσόδων που 
δεσμεύεται για την εξυπηρέτηση των δαπανών προσωπικού. 

47,5% (2019), 58,4% (2020)  

Η τιμή του δείκτη επιδεινώθηκε σημαντικά το 2020 σε σχέση με το 2019 λόγω αύξησης των 
δαπανών προσωπικού.   

 ΔΕΙΚΤΗΣ: Λειτουργικές δαπάνες προς Σταθερά έσοδα. Με τον δείκτη αυτό 
υπολογίζεται το ποσοστό των σταθερών  εσόδων που δεσμεύεται για την εξυπηρέτηση των 
λειτουργικών δαπανών. 

98,3% (2019), 102,5 (2020)  

Η τιμή του δείκτη δείχνει ότι τα σταθερά έσοδα των δήμου δεν αρκούν για την κάλυψη των 
λειτουργικών  δαπανών    
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5.8.7. Συμπεράσματα  

Οι αναλύσεις που προηγήθηκαν, καταλήγουν στα παρακάτω κωδικοποιημένα 
συμπεράσματα με τη μορφή των ισχυρών και αδύνατων σημείων (πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα) που αντιμετωπίζει ο Δήμος  σε σχέση με τα οικονομικά του. Περιληπτικά η 
εικόνα διαμορφώνεται ως εξής : 

1. Η οικονομική κατάσταση του Δήμου, με βάση τις υπάρχουσες δραστηριότητες και 
λειτουργίες, παραμένει σε προβληματικό επίπεδο.   

2. Η οικονομική του αυτοδυναμία κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Η εξάρτησή του από 
εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης  - πρόγραμμα εξυγίανσης είναι μεγάλη.  

3. Οι οικονομικές του δυνατότητες θα μπορούσαν να διευρυνθούν, αν η βεβαίωση και 
είσπραξη των ιδίων εσόδων από πρόστιμα και προσαυξήσεις αποτελούσαν άμεση 
προτεραιότητα 

4. Ο Δήμος πρέπει να αξιοποιήσει τις διορθώσεις των δημοτών για τα Τετραγωνικά Μέτρα 
Ακινήτων 

5. Ο εισπρακτικός του μηχανισμός κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Προβλήματα 
είσπραξης εντοπίζονται στα ίδια έσοδα που ανάγονται σε προηγούμενα χρόνια και ιδίως 
τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις από τα οποία εισπράττεται ένα μικρό ποσοστό. 

6. Ο Δήμος δεν έχει ιδίους πόρους για επενδυτικές δαπάνες.  Οι εισπράξεις από  
επιχορηγήσεις, από προγράμματα για επενδυτικές δαπάνες κινούνται σε μέτρια επίπεδα. 
Για το λόγο αυτό πρέπει να ενισχυθούν οι μηχανισμοί σχεδιασμού και παραγωγής 
επενδύσεων ώστε να αυξηθεί το μερίδιό τους στο σύνολο του προϋπολογισμού. 

7. Ο Δήμος πρέπει να αξιοποιήσει πολύ ικανοποιητικά τα εθνικά και ευρωπαϊκά 
προγράμματα.  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ 
ΔΟΜΗ ΚΑΙ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1. Ανάγκη τροποποίησης του 
υφιστάμενου Ο.Ε.Υ - 
αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών 
του Δήμου και μερικής 
ανακατανομής των 
αρμοδιοτήτων  
Κάποιες οργανικές μονάδες 
έχουν μεγάλο πλήθος και εύρος 
αρμοδιοτήτων, χωρίς να είναι 
επαρκώς στελεχωμένα για την 
αποτελεσματική εκτέλεση 
αυτών. 

2. Ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης - 
αναβάθμισης των διαδικασιών 
προγραμματισμού, 
παρακολούθησης και 
αξιολόγησης της λειτουργίας του 
Δήμου 

3. Πολύπλοκη νομοθεσία και μη 
επαρκής ενημέρωση σχετικά με 
τις αλλαγές των διατάξεων 

4. Ελλείψεις στην τυποποίηση των 
διαδικασιών και συστήματος 
διαχείρισης της ποιότητας 

5. Μικρή συμμετοχή του Δήμου σε 
Δίκτυα και ελλιπή  ανάπτυξη 
συμμαχιών και συνεργασιών για 
την προώθηση των  τοπικών 
υποθέσεων σύμφωνα με τα 
ευρωπαϊκά δεδομένα  

 

1. Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών 
και βελτίωση της οργάνωσης των 
υπηρεσιών του Δήμου  - 
Προσαρμογές του ΟΕΥ ώστε να 
ανταποκριθεί  στις αρμοδιότητες 
και τις απαιτήσεις βέλτιστης 
άσκησής τους.  
Η νέα οργανωτική δομή θα πρέπει 
να εξεταστεί σε συνδυασμό με τη 
δυνατότητα επαρκούς στελέχωσης 
μονάδων, την αδυναμία 
πρόσληψης προσωπικού λόγω 
προγράμματος εξυγίανσης, και της 
προοπτικής αποχωρήσεων, και 
ενδεχομένως μπορεί να οδηγήσει 
σε συγχώνευση οργανικών 
μονάδων, προκειμένου να 
επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας  

2. Βελτίωση της επιχειρησιακής 
ικανότητας για την εξυπηρέτηση 
του πολίτη και άμεση προώθηση 
των αιτημάτων του 

3. Οργάνωση πληροφόρησης 
/ενημέρωσης των δημοτών 

4. Εφαρμογή συστήματος διοίκησης 
ποιότητας,  Διοίκηση μέσω 
στόχων.  

5. Εφαρμογή του Προγράμματος 
Παρακολούθησης Έργων και 
διασύνδεση με το οικονομικό 
διαχειριστικό σύστημα  

6.  Αύξηση του βαθμού συνεργασίας 
& συντονισμού μεταξύ των 
εσωτερικών υπηρεσιών, μεταξύ 
των υπηρεσιών & των πολιτικών 
οργάνων & μεταξύ του Δήμου & 
των Νομικών του Προσώπων 

7. Ενίσχυση της εξωστρέφειας και 
ανάπτυξη στενής συνεργασίας με  
τους γειτονικούς Δήμους  
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ  

1. Απουσία σχεδιασμού 
εκπαίδευσης και κατάρτισης του 
προσωπικού ανάλογα με τις 
αρμοδιότητες/υπηρεσίες που 
καλούνται να προσφέρουν, που 
υποσκάπτει την 
αποτελεσματικότητα του Δήμου 

2. Ανάγκη δικαιότερης κατανομή 
φόρτου εργασίας αναλόγως 
κλάδου και θέσης εργασίας 

3. Ανάγκη συνεχούς ανανέωσης 
εξοπλισμού και υποδομών 
γραφείου 

4. Αυξημένες ανάγκες ειδικευμένου 
επιστημονικού προσωπικού σε 
συγκεκριμένες υπηρεσίες  

5. Προστασία της υγείας και των 
συνθηκών εργασίας των 
εργαζομένων  

6. Αδυναμίες πρόσληψης 
προσωπικού λόγω 
προγράμματος εξυγίανσης  

7. Αδυναμίες  σε θέματα νομικής  
υποστήριξης, εφαρμογής 
νομοθεσίας κλπ.,  

 

 

 

 

1. Αξιολόγηση της υπάρχουσας 
κατάστασης των ανθρωπίνων 
πόρων, καταγραφή των 
αδυναμιών και των ελλείψεων του 
υπάρχοντος προσωπικού - 
Εκτίμηση των μελλοντικών 
αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό  
εκτίμηση των γνώσεων, των 
ικανοτήτων και των δεξιοτήτων 
του υπάρχοντος ανθρώπινου 
δυναμικού 

2. Τοποθέτηση, κατά το δυνατόν του 
κατάλληλου προσωπικού στις 
κατάλληλες θέσεις 

3. Εκπόνηση ενός Επιχειρησιακού 
Σχεδίου των Εκπαιδευτικών και 
Επιμορφωτικών Αναγκών των 
στελεχών του Δήμου, έτσι ώστε να 
διαμορφωθούν προγράμματα  
οργανωμένης και σχεδιασμένης 
μάθησης που θα λαμβάνει υπόψη 
τις εκάστοτε εκπαιδευτικές και 
επιμορφωτικές ανάγκες των 
υπαλλήλων 

4. Συμμετοχή  των στελεχών σε 
προγράμματα επιμόρφωσης 
στελεχών του ΕΚΔΑ και λοιπών 
φορέων - εφαρμογή πολιτικής δια 
βίου εκπαίδευσης 

5. Βελτίωση μηχανογράφησης των 
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υπηρεσιών ανθρώπινου 
δυναμικού  (αναβάθμιση των ήδη 
υπαρχόντων  συστημάτων  
πληροφορικής) 

6. Δημιουργία εργασιακού 
περιβάλλοντος υψηλής απόδοσης 

7. Ο καθορισμός στόχων, η 
διαμόρφωση λειτουργικών 
προγραμμάτων και η ανάπτυξη 
σχεδίων δράσης 

8. Βελτίωση των υλικοτεχνικών 
υποδομών  

9. Βελτίωση των συνθηκών υγιεινής 
στους χώρους εργασίας 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

1. Ανάγκη για περαιτέρω 
αξιοποίηση σύγχρονων 
συστημάτων ΤΠΕ για τη βελτίωση 
της παραγωγικότητας των 
λειτουργιών του Δήμου 

 
2. Έλεγχος της Προσαρμογής στον 

Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (GDPR) 
 

 

1. Αναβάθμιση των  πληροφοριακών 
συστημάτων - 
Διαλειτουργικότητα.  

2. Ενίσχυση της χρήσης ΤΠΕ και 
δημιουργία Ψηφιακού Δήμου, 
σύμφωνα και με την εθνική 
πολιτική και την «Βίβλο Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού»  

3. Ολοκληρωμενη εφαρμογή του 
συστήματος  διακίνησης 
εγγράφων 

4. Συνεχής εκπαίδευση/ 
επιμόρφωση των υπαλλήλων στη 
χρήση συστημάτων ΤΠΕ. 

ΚΤΙΡΙΑΚΗ  
ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1. Έλλειψη χώρου σε επιμέρους 
υπηρεσίες και Διευθύνσεις 

2. Ανάγκη αναβάθμισης χωρών 
εργασίας  σε ορισμένες 
Διευθύνσεις  

3. Ελλείψεις σε Αναβάθμιση 
στόλου απορριμματοφόρων, 
ανοιχτών φορτηγών,  
μηχανημάτων έργου, κλπ. 

 

 

 

1. Δυνατότητα ενεργειακής 
αναβάθμισης του κτιρίου μέσω 
ευρωπαϊκών ή άλλων πόρων 
(ΕΣΠΑ – ταμείο Ανάκαμψης κλπ.) 

2. Αναβάθμιση στόλου 
απορριμματοφόρων, ανοιχτών 
φορτηγών,  μηχανημάτων έργου, 
κλπ 

3. Αναβάθμιση εξοπλισμού  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

1. Η οικονομική του αυτοδυναμία 
κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Η 
εξάρτηση του Δήμου από 
εξωτερικές πηγές 
χρηματοδότησης  - πρόγραμμα 
εξυγίανσης είναι μεγάλη 

2. Εξάρτηση από την ετήσια 
επιχορήγηση για την κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών 

3. Ο Δήμος δεν έχει ιδίους πόρους 
για επενδυτικές δαπάνες 

4. Μη επαρκής αξιοποίηση των 
εθνικών και ευρωπαϊκών 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων 
 

1. Διαμόρφωση ενός 
μεσοπρόθεσμου σχεδίου για τα 
οικονομικά του Δήμου  

2. Διαμόρφωση σχεδίου 
αξιοποίησης δημοτικής 
περιουσίας 

3. Η δυσχερής οικονομική συγκυρία 
και η οικονομική θέση του Δήμου  
κάνει επιτακτικότερη την ανάγκη 
αξιοποίησης των  εθνικών  και 
ευρωπαϊκών  χρηματοδοτικών 
εργαλείων και προγραμμάτων  
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ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του 
Δήμου ως δημόσιου οργανισμού και ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και 
ως θεσμού διασφάλισης της υλοποίησης πολιτικών με σκοπούς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
και 
της αποδοτικότητας της λειτουργίας του. Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του 
εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου,  διαπιστώνονται τα εξής: 
 Στον τομέα των οικονομικών, το Πρόγραμμα εξυγίανσης  που ακολουθεί ο Δήμος αποτελεί βασικό 

ανασταλτικό  παράγοντα για την ανάληψη πρωτοβουλιών και αναπτυξιακών δράσεων.  
 Στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, παρατηρούνται ελλείψεις τόσο ως προς την απαιτούμενη 

στελέχωση όσο και ως προς την επάρκεια δεξιοτήτων. Η απουσία πολιτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης του προσωπικού βάσει των  αρμοδιοτήτων τους και του αντικειμένου τους υποσκάπτει 
την αποτελεσματικότητα του Δήμου 

 Στον τομέα της οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η 
τροποποίηση του ΟΕΥ στην κατεύθυνση κάλυψης των ελλείψεων που παρατηρούνται σε 
ορισμένες υπηρεσίες και μείωσης του φόρτου εργασίας που παρουσιάζουν. Η ανακατανομή του 
ανθρώπινου δυναμικού, με βάση τα προσόντα και την εμπειρία του, θα βελτιώσει σημαντικά την 
αποτελεσματικότητα του Δήμου. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή αναδιοργάνωση είναι η 
αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης των ανθρωπίνων πόρων, η καταγραφή των αδυναμιών 
και των ελλείψεων του υπάρχοντος προσωπικού, αλλά και η εκτίμηση των μελλοντικών αναγκών 
σε ανθρώπινο δυναμικό. Η αναδιοργάνωση θα συμβάλλει επίσης στη δημιουργία εργασιακού 
περιβάλλοντος υψηλής απόδοσης. Τέλος, κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή πρότυπων διαδικασιών 
ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να καθίσταται πιο εύκολη η 
μέτρηση δεικτών απόδοσης   

 Στον τομέα του εξοπλισμού καταγράφονται ανάγκες ανανέωσης του μηχανογραφικού εξοπλισμού 
και της υλικοτεχνικής υποδομής και παράλληλα, ανάγκη αναβάθμισης των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες. 

 Ως προς τα κτιριακά, διαπιστώνεται έλλειψη λειτουργικότητας σε κάποιους χώρους που 
στεγάζουν τις υπηρεσίες του Δήμου 
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ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

1. Ανάγκη μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγραμματισμού, με στόχο την βελτίωση της 
οικονομικής θέσης του Δήμου. 

2. Ανάγκη βελτίωσης της οργανωτικής δομής του Δήμου, εισαγωγή μονάδας Εσωτερικού 
Ελέγχου, βελτίωση της κατανομής του ανθρώπινου δυναμικού, τοποθέτηση, κατά το 
δυνατόν, του κατάλληλου προσωπικού στις κατάλληλες θέσεις, ανάλογα με το 
αντικείμενο αλλά και το  φόρτο εργασίας της κάθε υπηρεσίας. 

3. Ενδυνάμωση των πολιτικών επιμόρφωσης – Εκπόνηση και εφαρμογή ενός 
Επιχειρησιακού Σχεδίου για την συνεχή εκπαίδευση των στελεχών του Δήμου. 

4.  Ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης - ενδυνάμωσης τόσο των δομών όσο και των διαδικασιών 
προγραμματισμού και στρατηγικής - αξιοποίηση Επιχειρησιακών Επενδυτικών 
Προγραμμάτων 

5. Αναβάθμιση των διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας του 
Δήμου  και των Νομικών του Προσώπων.  

6. Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των διαδικασιών λειτουργίας 
του Δήμου - Προσανατολισμός στη διοίκηση ποιότητας μέσω καθορισμού στόχων και 
μέτρησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.  

7. Τυποποίηση διαδικασιών - βελτίωση συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των 
υπηρεσιών του Δήμου και μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών 
Προσώπων. 

8. Λειτουργική αναβάθμιση κτιριακών υποδομών  - Αναβάθμιση τεχνολογικού και λοιπού 
εξοπλισμού.  

9. Ενσωμάτωση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε όλα τα 
επίπεδα λειτουργίας του Οργανισμού, με απώτερο στόχο την αποτελεσματικότητα και 
την παροχή νέου επιπέδου ποιοτικών υπηρεσιών προς τους δημότες - Ψηφιακός 
μετασχηματισμός του Δήμου. 

10. Αξιοποίηση εξωτερικών συνεργασιών – συμβούλων διαχείρισης ειδικά στα σημεία των 
νέων τεχνολογιών, της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, την διαχείριση συμβάσεων  και 
κυρίως χρηματοδοτικών προγραμμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΤΟ ΟΡΑΜΑ, ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 

6.1. Αποστολή και όραμα του Δήμου 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 
«Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την 
ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη 
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του». 

 
ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Το όραμα αποτελεί συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής επιθυμητής κατάστασης του Δήμου ως 
γεωγραφικής μονάδας και ως οργανισμού, για την επόμενη μεσο-μακροπρόθεσμη περίοδο, την 
οποία θα επιδιώξει με την εφαρμογή της στρατηγικής που θα επιλέξει και με την ευρύτερη δυνατή 
κοινωνική συναίνεση. 
 
Το όραμα του Δήμου Αχαρνών, διατυπώνεται ως ακολούθως: 

  
 

Δήμος Αχαρνών: 

Ένας δήμος ασφαλής, περήφανος για το παρελθόν του, 

Ένας δήμος που αναπτύσσεται, με φροντίδα για τους δημότες και το περιβάλλον, 

Ένας δήμος ψηφιακός που λειτουργεί με διαφάνεια, οργάνωση και αποτελεσματικότητα 
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6.2. Οι αρχές λειτουργίας του Δήμου 
 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
  

Οι κατευθυντήριες αρχές αποτελούν τη φιλοσοφία της Διοίκησης του Δήμου, τις αξίες και τις 
γενικές αρχές για τον τρόπο προσέγγισης της αποστολής και του οράματος, για τον τρόπο 
διαχείρισης των σχέσεων με τους πολίτες, για τον τρόπο διοίκησης και εκτέλεσης των 
δραστηριοτήτων και για τον τρόπο διαχείρισης των πόρων του Δήμου. 
 
Οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αχαρνών συνοψίζονται ως ακολούθως: 
 

 σχεδιασμός και υιοθέτηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων 
 κινητοποίηση περιφερειακών και εθνικών πόρων και δυνατοτήτων 
 προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών 
 Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τοπικούς φορείς και εθελοντές 
 σεβασμός των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης 
 προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης 
 καλλιέργεια και η αποδοχή της πολιτισμικής ποικιλομορφίας 
 ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των κατοίκων χωρίς διακρίσεις 
 ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών 
 διαφάνεια και χρηστή διαχείριση 

 
 

6.3. Αναπτυξιακές προτεραιότητες και στρατηγική του Δήμου 
 

ΆΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

1.1. Φυσικό 
περιβάλλον 

Περιορισμός πηγών ρύπανσης – 
προστασία φυσικών οικοσυστημάτων 

Μελέτες, έργα, οριοθέτηση 
δραστηριοτήτων, οριοθέτηση ρεμάτων, 
έλεγχοι 

Αναβάθμιση – επέκταση αστικού 
πρασίνου 

Μελέτες και έργα διαμόρφωσης και 
επέκτασης χώρων πρασίνου 

Εξοικονόμηση ενέργειας Μελέτες και έργα για την ενεργειακή 
αναβάθμιση κτιρίων  

Αντικαταστάσεις λαμπτήρων 
οδοφωτισμού 

1.2. Οικιστικό 
περιβάλλον 

Οργάνωση, οριοθέτηση οχλουσών 
δραστηριοτήτων 

Σύνταξη Τοπικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου 

Σύνταξη πρότασης για ΟΧΕ 

Περιορισμός αυθαίρετης δόμησης Οριοθετήσεις χρήσεων, έλεγχοι, 
αυτοψίες 

Αναβάθμιση, επέκταση δημόσιων 
χώρων 

Μελέτες και έργα για την αξιοποίηση 
δημοτικών εκτάσεων 
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ΆΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Βελτίωση των λειτουργιών της 
Καθαριότητας – Ανακύκλωσης 

Υλοποίηση σχεδίου διαχείρισης 
απορριμμάτων 

Ενίσχυση του εξοπλισμού και των 
υποδομών καθαριότητας - 
ανακύκλωσης 

Δράσεις ευαισθητοποίησης των 
πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης 

1.3. Πολιτική 
προστασία 

Αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης Μελέτες και αντιπλημμυρικά έργα 

1.4. Υποδομές - 
Δίκτυα 

Επέκταση και αναβάθμιση των 
δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης   

Συνδέσεις ακινήτων στο δίκτυο 
αποχέτευσης 

Αντιμετώπιση του ζητήματος της 
κυκλοφορίας και της στάθμευσης και 
των μετακινήσεων των δημοτών στην 
πόλη 

Σύνταξη ΣΒΑΚ 

Κυκλοφοριακές μελέτες 

Αναβάθμιση του οδικού δικτύου  Συντήρηση, κατασκευή, διασύνδεση 
οδών, έργα ανάπλασης  

Βελτιωτικές παρεμβάσεις σε γέφυρες 

Αναβάθμιση οδοφωτισμού 

Επέκταση του δημοτικού κοιμητηρίου Μελέτη, έρευνα 
 
 

ΆΞΟΝΑΣ 2 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

2.1  
Προαγωγή 
της 
δημόσιας 
υγείας και 
υγιεινής 

Προστασία της υγείας των κατοίκων 
του δήμου 

Λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου 

Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων 
προληπτικής ιατρικής 

Σχέδιο διασφάλισης υγιεινής στους 
δημοτικούς χώρους 

Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων 
προληπτικής ιατρικής 

Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων 

Παροχή υπηρεσιών υγείας με 
υψηλή ζήτηση λόγω των σύγχρονων 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών 

Δημιουργία Δημοτικού Ιατρείου 

Δημιουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας 
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ΆΞΟΝΑΣ 2 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

2.2 
Προώθηση 
της 
κοινωνικής 
μέριμνας 

Ανάπτυξη της κοινωνικής 
αλληλεγγύης 

Λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου, 

Λειτουργία των δομών κοινωνικής 
αλληλεγγύης: ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ(ΜΕΑ), 
ΜΚΜ, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 
(ΣΥΔ). 

Λειτουργία των προγραμμάτων κοινωνικής 
αλληλεγγύης: «Βοήθεια στο Σπίτι», 
Υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Κοινοτικής 
Θεραπείας και Υπηρεσιών Νοσηλείας 
κατ΄οίκον 

Μελέτη και κατασκευή βρεφονηπιακού 
σταθμού στην Κοινότητα Θρακομακεδόνων 

Δημιουργία Συμβουλευτικού Κέντρου 
Οικογένειας 

Δημιουργία κοινωνικού φροντιστηρίου 

Δημιουργία Κέντρου φροντίδας Αστέγων 

Προώθηση εθελοντισμού με τη συνεργασία 
ΜΚΟ και τη συμμετοχή νέων για την στήριξη 
ενεργειών υπέρ ΕΚΟ. 

Κοινωνική μέριμνα και ενσωμάτωση Λειτουργία του Κέντρου Υποστήριξης – 
Πληροφόρησης Ευπαθών Κοινωνικών 
Ομάδων 

Λειτουργία του Διευρυμένου Κέντρου 
Κοινότητας Δήμου Αχαρνών (Κεντρική Δομή 
και Παράρτημα ΡΟΜΑ) 

Λειτουργία του Γραφείου Παροχής 
κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.  

Διασύνδεση του Δήμου με δίκτυα φορέων 
παροχής υπηρεσιών ενημέρωσης, πρόληψης 
και παρέμβασης 

Ίδρυση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών 

Αντιμετώπιση της παραβατικότητας Λειτουργία  του Τοπικού Συμβούλιου 
Πρόληψης της Παραβατικότητας. 

Μελέτη χαρτογράφησης εγκληματικότητας 
στο Δήμο. 

Αξιοποίηση Δημοτικής Αστυνομίας στην 
πρόληψη και πάταξη της παραβατικότητας 
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ΆΞΟΝΑΣ 2 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

2.3 Στήριξη 
της 
δημόσιας 
παιδείας και 
ανάπτυξη 
της δια βίου 
μάθησης 

Βελτίωση και ενίσχυση της 
παρεχόμενης δημόσιας παιδείας 

Ανέγερση νέων σχολικών μονάδων (πχ. 31ου 
Δημοτικού Σχολείου, 9ου Δημοτικού 
Σχολείου και 9ου Νηπιαγωγείου, 24ου 
Δημοτικού Σχολείου και 35ου  
Νηπιαγωγείου, 19ου και 18ου Δημοτικού 
Σχολείου) 

Μεταστέγαση 3ου Νηπιαγωγείου, 17ου 
Νηπιαγωγείου και 21ου Νηπιαγωγείου 

Μελέτες κατασκευής νέων σχολικών 
κτιρίων, προσθήκης αιθουσών και 
βοηθητικών εγκαταστάσεων 

Μελέτη για ενεργειακή αναβάθμιση 
Δημοτικών κτηρίων και σχολικών μονάδων 

Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για 
την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ 
σε σχολικές μονάδες  

Σύνδεση της εκπαίδευσης με το 
πλούσιο ιστορικό και πολιτιστικό 
παρελθόν της περιοχής 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που 
απευθύνονται στα σχολεία της 1βάθμιας και 
2βάθμιας εκπαίδευσης (πχ. «Το τραγούδι 
της Λύρας - Θολωτός Τάφος», «Μύθοι και 
Λατρεία στις Αχαρνές», Μαθητικό φεστιβάλ 
αρχαίου δράματος) 

Ενίσχυση της εκπαίδευσης ενηλίκων 
και της δια βίου μάθησης 

Λειτουργία του Κέντρου Δια βίου μάθησης 
του Δήμου Αχαρνών  

Ενίσχυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
και της δωρεάν επιμόρφωσης ενηλίκων 

2.4 Ανάδειξη 
της 
ιστορικής 
και 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

Ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής 
κληρονομιάς για την προσέλκυση 
επισκεπτών 

Ανάπλαση χώρου Αρχαίου Θεάτρου 

Συντηρήσεις και επισκευές εκκλησιαστικών 
μνημείων (πχ. Ι.Ν. . Ευαγγελίστριας ( Εθνικής 
Αντιστάσεως), Άγιου Νικόλαου (Μετόχι), 
Αγίων Θεοδώρων (Π. Μελά). 

Εργασίες ανάδειξης άλλων σημαντικών 
μνημείων  (Μυκηναϊκός Θολωτός Τάφος, 
Αδριάνειο Υδραγωγείο, κλπ) 

Διατήρηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς μέσω της δημιουργίας 
αντίστοιχων υποδομών 

Μελέτη - κατασκευή Πνευματικού Κέντρου 
σε δημοτική έκταση επί της οδού 
Θεοφράστου στο Κεντρικό Μενίδι 
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ΆΞΟΝΑΣ 2 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Μελέτη - κατασκευή Δημοτικού Κτιρίου για 
τη στέγαση ΚΕΠ και τμήματος Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης στην οδό Πάρνηθος στο 
Κεντρικό Μενίδι 

Μελέτες για κατασκευή, συντήρηση και 
επισκευή Δημοτικών Θεάτρων 

Προβολή  του πολιτιστικού 
στίγματος της πόλης και ενίσχυση 
της πολιτιστικής ταυτότητας των 
κατοίκων της 

Λειτουργία και αναβάθμιση των μουσείων 
και λοιπών ιδρυμάτων πολιτισμού που 
φιλοξενούνται στην πόλη: Ιστορικό Και 
Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών, 
Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών, Δημοτική 
Πινακοθήκη Αχαρνών «Χρήστος Τσεβάς» 
κλπ. 

Ενίσχυση των τοπικών πολιτιστικών 
συλλόγων 

Συνέχιση των πολιτιστικών εκδηλώσεων που 
διοργανώνει ο Δήμος σε τακτική φάση (πχ. 
φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου, Παιδικό 
Φεστιβάλ Αχαρνών «Μάριος Δημήτριος 
Σουλούκος», Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις  
- Χριστουγεννιάτικο χωριό, Βραδιές 
Πολιτισμού, πανηγύρια, καρναβάλι) 

2.5 
Προώθηση 
του 
Αθλητισμού 

Ανάπτυξη της υποδομής άθλησης Συντήρηση- Ανακατασκευή και Πιστοποίηση 
Παιδικών χαρών στο Δήμο Αχαρνών 

Αναβάθμιση και συντήρηση ανοικτών και 
κλειστών  γυμναστηρίων και αθλητικών 
χώρων  

Μελέτες κατασκευής αθλητικών χώρων 

Προώθηση του μαζικού αθλητισμού Διοργάνωση αγώνων (πχ. κλασσικού 
αθλητισμού, καλαθοσφαίρισης, 
ποδοσφαίρου, ορειβασίας, κλπ) 

 
 

ΆΞΟΝΑΣ 3 : ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

3.1 Αύξηση 
της 
Απασχόλησης 

Βελτίωση της απασχολησιμότητας 
των δημοτών και ιδιαίτερα των πιο 

Λειτουργία του Γραφείου Προώθησης στην 
Απασχόληση 
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ΆΞΟΝΑΣ 3 : ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ευάλωτων έναντι των αλλαγών της 
αγοράς εργασίας 

Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύωση με 
τοπικούς επαγγελματικούς φορείς-ενώσεις 
(εργοδοτών και εργαζομένων), 
Επιμελητήρια, το τοπικό ΚΠΑ2, φορείς 
3βάθμιας εκπαίδευσης, κλπ για το 
σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων υπέρ της 
Απασχόλησης. 

Συμμετοχή σε δράσεις προώθησης της 
απασχόλησης, ειδικά των νέων, γυναικών και 
μελών ΕΚΟ και σε τομείς υψηλής 
προστιθέμενης αξίας (πχ. δημιουργία-
λειτουργία θερμοκοιτίδας, κατάρτιση και 
τοποθέτηση σε νέες θέσεις εργασίας, 
αυταπασχόληση ανέργων) 

Συμμετοχή σε δράσεις προώθησης της 
κοινωνικής οικονομίας 

3.2  
Προώθηση 
της 
τουριστικής 
ανάπτυξης 

Αύξηση του τοπικού εισοδήματος 
μέσω του τουρισμού 

Προβολή των αξιοθέατων φυσικής, ιστορικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου 

Αξιοποίηση δυνατοτήτων για την ανάπτυξη 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

 
 
 

ΆΞΟΝΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

4.1.Οργανωτική 
δομή και 

συστήματα 
λειτουργίας 

Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών του 
Δήμου  

Αναπροσαρμογή  Ο.Ε.Υ.  
Εισαγωγή συστημάτων  ποιότητας   

Βελτίωση του προγραμματισμού  για την 
αξιοποίηση των προγραμμάτων 

Σχέδιο δράσης για την βελτίωση του 
προγραμματισμού στην κατεύθυνση  
αξιοποίησης Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων   

Ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ των 
υπηρεσιών  

Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών 
συστημάτων  
Ανάπτυξη συστήματος 
παρακολούθησης έργων και δράσεων 
του δήμου – διασύνδεση με το 
οικονομικό διαχειριστικό σύστημα  

Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρωπίνου 
δυναμικού 

Έρευνα αναγκών και σχεδιασμός 
προγραμμάτων συνεχούς κατάρτισης 
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ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

4.2. Ανθρώπινο 
δυναμικό 

Βελτίωση της διαχείρισης του 
ανθρωπίνου δυναμικού 

Εφαρμογή συστημάτων διοίκησης μέσω 
στόχων 

Ορθολογική κατανομή ανθρώπινων 
πόρων  

 

Σχεδιασμός – αναβάθμιση των 
εφαρμογών λογισμικού των υπηρεσιών 
ανθρώπινου δυναμικού   
Βελτίωση των συνθηκών υγιεινής στους 
χώρους εργασίας 

4.3. 
Ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση 

Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση  του πολίτη 
Ανοιχτή Διακυβέρνηση  - Συμμετοχή 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακών - 
εφαρμογών 3ου, 4ου και 5ου επιπέδου 
προς τους πολίτες  
Προώθηση δράσεων διευκόλυνσης της 
ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων  

Δράσεις για Έξυπνη πόλη  

4.4. Κτιριακή 
υποδομή και 

τεχνικός 
εξοπλισμός 

Λειτουργική Αναβάθμιση κτιριακών 
υποδομών  

Μελέτες, έργα αναβάθμισης κτιριακών 
υποδομών  

Αναβάθμιση εξοπλισμού  
 

Πρόγραμμα εργασιών για τη συνεχή 
συντήρηση, αναβάθμιση ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού  
Προμήθεια, νέου τεχνολογικού και 
λοιπού εξοπλισμού 

4.5. Οικονομικά 
και περιουσία 

 
Βελτίωση της οικονομικής θέσης του 
Δήμου - Αποδοτική διαχείριση 
αξιοποίηση οικονομικών πόρων - 

 

Μεσοπρόθεσμος οικονομικός 
Προγραμματισμός  
Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων για 
την αξιοποίηση Εθνικών και 
ευρωπαϊκών  προγραμμάτων  
Διαμόρφωση Σχεδίου για την 
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας 
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