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Κεφάλαιο 1. Θεσμικό πλαίσιο Ε.Π.
Η εκπόνηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤΑ α΄ βαθμού στηρίζεται :
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1. Στα άρθρα 203 – 207 του Ν. 3463/2006 με τα οποία θεσπίστηκε για πρώτη φορά η
υποχρεωτική κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους ΟΤΑ α΄ βαθμού
2. Στο άρθρο 266 του Ν. 3852/2010
3. Στην υπ’ αρ. 45/58939/25.10.2006 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, τη
διάθρωση και τους στόχους των Ε.Π.
4. Στην υπ’ αρ. 66/50837/14.09.2007 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις
διαδικασίες κατάρτισης των Ε.Π. των ΟΤΑ α΄ βαθμού
5. Στο Π.Δ. 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης
των Ε.Π. των ΟΤΑ α΄ βαθμού»
6. Στο Π.Δ. 89/2011 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης
των Ε.Π. των ΟΤΑ α΄ βαθμού», το οποίο τροποποιεί το Π.Δ. 185/2007
7. Στην υπ’ αρ. 41179 ( ΦΕΚ 2970/04.11.2014 Β΄) Υ.Α. «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος
υποβολής των πενταετών Ε.Π. των ΟΤΑ α΄ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014 – 2019
8. Στο υπ’ αρ. 8586/31.03.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής
Ανασυγκρότησης με το οποίο δίνεται παράταση πέραν του εξαμήνου, της έναρξης της
δημοτικής περιόδου, για την εκπόνηση των Ε.Π. των ΟΤΑ α΄ βαθμού

Ομάδες Έργου κατάρτισης Ε.Π. Δήμου Νέας Σμύρνης
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 12924/23.04.2015 ( ΑΔΑ : ΩΝΘ5ΩΚ3-ΕΥΣ ) απόφαση Δημάρχου Νέας
Σμύρνης συγκροτήθηκαν τέσσερις (4) ομάδες έργου, με βάση τέσσερις (4) θεματικού άξονες του
Σχεδίου του Ε.Π. του Δήμου ως ακολούθως :
Α) ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ : Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής
Επικεφαλής : Αλέξανδρος Κωστούρος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.
Μέλη : α) Βασίλειος Ανανιάδης, Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Πολεοδομίας, β) Θεόδωρος
Φιλιππάκος Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Εξοπλισμού καθαριότητας,
γ) Ασημίνα Καραγιάννη, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Δημοτικής Περιουσίας &
Αδειοδοτήσεων Καταστημάτων
Β) ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ : Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός
Επικεφαλής : Γεώργιος Ιωακειμίδης, Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής
Μέλη : α) Ειρήνη Κοντογούρη, Γυμνάστρια, β) Αργυρώ Μπαντέσκα, Υπάλληλος του ΝΠΔΔ «Κέντρο
Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων - Εθνική Στέγη Δήμου Ν.Σμύρνης», γ)
Ταλίν Γεβοντιάν, Υπάλληλος του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός», δ)Κωνσταντίνα Μπαλταγιάννη,
Υπάλληλος Γραφείου Δημάρχου
3

Γ) ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ : Τοπική Οικονομία & Απασχόληση
Επικεφαλής : Θωμάς Γιαννιώτης, Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού
Μέλη : α) Γεώργιος Δαφνής, Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Λογιστικού, β) Θεοπούλα Κυμιατζή,
Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών, γ) Αικατερίνη Σωτήρχου, Υπάλληλος Λογιστικού
Τμήματος
Δ) ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ : Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου
Επικεφαλής : Χρήστος Ακριτανάκης, Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικού
Μέλη : α) Αφροδίτη Φροσύνη, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης &
Ληξιαρχείου, β) Ιωάννα Σμυλιοτοπούλου, Υπάλληλος Τμήματος Διοίκησης, γ) Ευαγγελία
Παλαιολόγου, Υπάλληλος Τμήματος Διοίκησης

Ομάδες έργου ΝΠΔΔ Δήμου Νέας Σμύρνης
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει τρία (3) νομικά πρόσωπα:
1. ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
2. ΝΠΔΔ Πολιτιστικός Οργανισμός
3. ΝΠΔΔ Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων _ Εθνική Στέγη
Το ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης όρισε με την υπ’ αρ. 31/05.03.2015
απόφαση του προέδρου του Ομάδα Έργου αποτελούμενη από : α) Βασιλική Βαλίρη –
Στασινοπούλου (Διευθύντρια του Νομικού προσώπου), β) Γεωργία Παλιάτσα ( Υπάλληλος του
νομικού προσώπου) και γ) Γεωργία Πολύζου (Υπάλληλος του νομικού προσώπου)
Υπάλληλοι των άλλων δύο (2) ΝΠΔΔ συμμετέχουν στην ομάδα «Β. Θεματικός άξονας – Κοινωνική
Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός»

Κεφάλαιο 2. Χαρακτηριστικά Δήμου
2.1 Γεωγραφικά Στοιχεία
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Ο Δήμος Νέας Σμύρνης καταλαμβάνει 3.520 στρέμματα γής, τα οποία απλώνονται στα νότια της
πόλης των Αθηνών. Στα δυτικά συνορεύει με το Δήμο Καλλιθέας, στα νότια με το Δήμο παλαιού
Φαλήρου, στα ανατολικά με το Δήμο Αγίου Δημητρίου και στα βόρεια με τους Δήμους Δάφνης και
Αθηναίων. Έχει υψόμετρο 59 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, γεωγραφικό μήκος
23.7141069546 και γεωγραφικό πλάτος 37.9429516694. Ως Δήμος υπάγεται στην Περιφερειακή
Ενότητα Νοτίου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής.
2.2. Ιστορικά Στοιχεία (**)
Κατά την αρχαιότητα στο χώρο του σημερινού Δήμου υπήρχαν αγροί και χωράφια και ήταν σχεδόν
ακατοίκητος. Η περιοχή βρισκόταν εκτός των αθηναϊκών τειχών. Ελάχιστα αρχαιολογικά κατάλοιπα
έχουν εντοπιστεί στη Νέα Σμύρνη. Τα ελάχιστα ανασκαμμένα σύνολα έχουν ταφικό χαρακτήρα και
εντοπίζονται κυρίως στο νοτιοδυτικό τμήμα του σύγχρονου δήμου, δηλαδή του Φαληρικού
τείχους, τη σημερινή Λεωφόρο Συγγρού.
Ουσιαστικά η δημιουργία της πόλης ξεκινά με την έλευση των προσφύγων του ΄22. Σχεδιάστηκε
για τους πρόσφυγες των μεσοαστικών και αστικών κοινωνικών στρωμάτων, οικοδομήθηκε αφού
είχε καταλαγιάσει η αναστάτωση των πρώτων χρόνων της προσφυγικής εγκατάστασης και, το
κυριότερο εντάχθηκε εξαρχής στο σχέδιο πόλεως.
Αρχικά ως συνοικισμός τη δεκαετία του ΄20 και στη συνέχεια τη δεκαετία του ΄30 ως κοινότητα για
να γίνει δήμος μέσα στα χρόνια της γερμανικής κατοχής, τον Ιούνιο του 1943.
Η πόλη αναπτύχθηκε κυρίως από το μετέπειτα κύμα της εσωτερικής μετανάστευσης τη δεκαετία
του 1960 και μετά φτάνοντας στη σημερινή της μορφή.

2.3 Δημογραφικά στοιχεία (*)

Μόνιμος πληθυσμός
Με βάση την απογραφή του 2011 ο μόνιμος πληθυσμός ανέρχεται σε 73.076 εκ των οποίων 33.607
άρρενες και 39.469 θήλεις.

(**) Πηγή : Ιστορικό Λεύκωμα Νέας Σμύρνης
(*)Πηγή ΕΛΣΤΑΤ
Κατανομή πληθυσμού ηλικία/φύλο (*)
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Εκπαιδευτικό επίπεδο (*)

(*)Πηγή ΕΛΣΤΑΤ
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2.4 Οικονομικά στοιχεία (*)
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, λαμβάνοντας ως βάση το μητρώο επιχειρήσεων, στη Νέα
Σμύρνη λειτουργούσαν 5.610 επιχειρήσεις.
Την πρώτη θέση της οικονομικής δραστηριότητας κρατούσε ο τομέας των κατασκευών
(κατασκευαστικές εταιρίες – αρχιτεκτονικά γραφεία) σε ποσοστό που κυμαίνονταν γύρω στο 25%
της συνολικής δραστηριότητας, ενώ στη δεύτερη θέση ερχόταν ο τομέας των υπηρεσιών και στην
τρίτη θέση ο τομέας της εστίασης.
Είναι φυσικό ότι η επιχειρηματική διάρθρωση στην πόλη έχει αλλάξει καθώς το έτος 2010 είναι
σχεδόν η αρχή της οικονομικής κρίσης με συνέπεια οι ως άνω αναφερόμενοι κλάδοι
δραστηριότητας να έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά, με την κύρια υποχώρηση στον
κατασκευαστικό τομέα.
Ως επακόλουθο της οικονομικής κρίσης είναι και ο αυξημένος δείκτης ανεργίας.
Με τα στοιχεία του 2010 η διάρθρωση της απασχόλησης σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της
πόλης ήταν 33.211 απασχολούμενοι (17.260 άρρενες & 15.951 θήλεις). Με τα στοιχεία του
Αυγούστου του 2015, ο μέσος όρος ανεργίας σε αστικούς δήμους του λεκανοπεδίου ανέρχεται στο
24,5 % (άνδρες και γυναίκες).
Ο κύριος όγκος των απασχολούμενων ήταν στον κλάδο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και
των υπηρεσιών. (*)
Πηγή ΕΛΣΤΑΤ
ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΔΡΑ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΘΕΣΗ & ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ο Δήμος Ν. Σμύρνης αποτελεί βασικό παράγοντα ανάπτυξης στην
Περιφερειακή Ανάπτυξη του Νοτίου Τομέα. Κομβικό σημείο προς αυτή την
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κατεύθυνση παίζει η γεωγραφική του θέση, η οποία είναι κεντροβαρής
ανάμεσα στο παραλιακό μέτωπο και στον ευρύτερο αστικό οικισμό της
Περιφερειακής Ενότητας. Αυτό προσδίδει στο Δήμο Ν. Σμύρνης δυναμικές
αναπτυξιακές προοπτικές, διότι πρόκειται για ζώνες (παραλιακό μέτωπο)
οικονομικής, οικιστικής αλλά και πολιτισμικής – αθλητικής ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο αυτής της λογικής, η καλή συνεργασία με την Περιφέρεια
Αττικής αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα για τα συμφέροντα του δήμου.
Κάθε αναπτυξιακή σύμπραξη, ευρωπαϊκή ή εθνική επιχορήγηση αλλά και
άλλοι οικονομικοί πόροι μπορούν να βοηθήσουν προς αυτό το σκοπό είναι
επιλέξιμες δράσεις για το δήμο μας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια
Αττικής γενικότερα και ειδικότερα με την Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου
Τομέα.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ο ΔΗΜΟΣ:
ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ:
Πλήθος
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ (Περιγραφή ή Τίτλος)
ΛΙΜΑΝΙΑ (Περιγραφή ή Τίτλος)
ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ (Περιγραφή ή Τίτλος) Λ. Συγγρού – Ελ.
Βενιζέλου
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ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ (Περιγραφή ή Τίτλος)
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (Περιγραφή ή Τίτλος)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ:
Πλήθος
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Έκταση (τ.χμ.):
Πραγματικός Πληθυσμός:
1991
Πυκνότητα Πληθυσμού:
1991

3,524
72.550

2001

76.508

2011

73.076

20,587

2001

21,710

2011

20,736

Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001):
Σύνολο

0-5

6-14

3.212
6.811
Δημογραφικοί δείκτες (2001) :
Δείκτης Γήρανσης
Δείκτης Εξάρτησης
Δείκτης Αντικατάστασης

15-24

25-39

40-54

55-64

65-79

80
ετών
και
άνω

9.709

17.967

17.223

8.798

10.241

2.547

1,28
0,42
#ΔΙΑΙΡ./0!

2.4 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
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Με βάση τον υφιστάμενο ΟΕΥ ο Δήμος συγκροτείται σε 8 ομάδες υπηρεσιών, οι οποίες καλύπτουν
τους τομείς Υπηρεσιών Δημάρχου, Γενικού Γραμματέα, Διοικητικής Υποστήριξης, Οικονομικής
Υποστήριξης, Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και Εξυπηρέτησης Πολιτών

2.4.1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
1. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
5. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
6. ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
7. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
8. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
9. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1.ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ & ΑΡΧΕΙΟΥ
δ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΦΥΛΑΞΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΤΗΡΙΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
2.ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
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α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
3.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
4.ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1.ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
2.ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΟΡΩΝ-ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΛΩΝ
γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
δ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ
ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ & ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Κ.Ο.Κ.
στ΄ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ζ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
η. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
θ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ι. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
3.ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΑΜΙΑ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
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γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΟΔΩΝ
4.ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ –ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
5.ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΩΝ-ΕΚΤΑΦΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΦΩΝ & ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ
γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
δ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
2.ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
3.ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
4.ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
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γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
5.ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ΄: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΤ΄. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1.ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2.ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
3.ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ
γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΣΟΥΣ
δ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
4.ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ζ. Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

12

1.ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ & ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
2.ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΑΡΧ
ΟΣ
Ιδιαίτερο Γραφείο
Δημάρχου

Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας &
Δημοσίων Σχέσεων

Νομική
Υπηρεσία

Γραφείο
Αντιδημάρχων

Γραφείο Ειδικών Συμβούλων-Συνεργατών & Επιστημονικών
Συμβούλων

Γραφείο Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής
Βοήθειας

Αυτοτελές Γραφείο
Διαφάνειας
Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης &
Οργάνωσης

Γενικός
Γραμματέας

Γραμματεία Γενικού
Γραμματέα

Δ/νση
Διοικητικού
Τμήμα
Διοίκησης

Δ/νση
Οικονομικού
Τμήμα
Λογιστικό

Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών

Δ/νση
Περιβάλλοντος

Κτιριακών Έργων & ΥπαίθριωνΤμήμα Αποκομιδής &
Ανακύκλωσης
χώρων

Δ/νση Κέντρου Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Δ/ΝΣΗ Δημοτικής
Αστυνομίας

Τμήμα Επικοινωνίας με τους
Πολίτες

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
& Ληξιαρχείου
Τμήμα Εσόδων, Δημοτικής Περιουσίας & Αδειοδοτήσεων
Τμήμα Εσωτερικής
Καταστημάτων
Τμήμα
Ανταπόκρισης
Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης
Εξοπλισμού
Καθαριότητας
Υποδομής
Έργων
Τμήμα Κοινωνικής
Πολιτικής

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών
Τμήμα Ειδικής Ταμειακής
Έργων
Υπηρεσίας
Τμήμα Συντήρησης & Ανάπτυξης
Πρασίνου

Τμήμα Παιδείας-Αθλητισμού &Τμήμα
Νέας
Γενιάς
Προμηθειών
Τμήμα
Πολεοδομίας
Τμήμα Δημοτικού
Κοιμητηρίου

Τμήμα Μελετών & σχεδιασμού
Πρασίνου
Τμήμα Πληροφορικής &
Δικτύων
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2.4.3. Το Προσωπικό του Δήμου
Το 2015 στο Δήμο απασχολούνταν συνολικά 463 άτομα (μόνιμοι , ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ). Το μόνιμο
προσωπικό φθάνει τα 248 άτομα (60%) και οι ΙΔΑΧ τα 163 (40%).
13 ΙΔΟΧ με δικαστική απόφαση, 116 ΙΔΑΧ με δικαστική απόφαση
Έως 5/2016 (460 άτομα): Μόνιμοι :246, Αορίστου 49, Ο.Χ. 38, ΙΔΟΧ με δικαστική απόφαση:13, ΙΔΑΧ
με δικαστική απόφαση :114
2.4.4 Σύνθεση προσωπικού ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (ΜΟΝΙΜΟΙ & ΙΔΑΧ)
ΠΕ
48

% στο
σύνολο
11,62 %

ΤΕ
26

% στο
σύνολο

ΔΕ

6,3%

% στο
σύνολο
162

ΥΕ

39,22%

% στο
σύνολο
177

42,85%

2.4.5 Δημογραφικά χαρακτηριστικά του προσωπικού
Ο μέσος όρος ηλικίας του μόνιμου προσωπικού είναι τα 49 έτη και του προσωπικού ΙΔΑΧ τα 50 έτη.
Η ηλικιακή κατανομή ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και σχέση εργασίας αποτυπώνεται ως εξής:

Ηλικία
31-45
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
65+
Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

2
16
20
32
23
17
11
3
124

7
11
28
28
23
16
7
4
124

Σύνολο
9
27
48
60
46
33
18
7
248

Σύνολο %
4%
11%
19%
24%
19%
13%
7%
3%
100%

Παρατήρηση 1η: έλλειψη νέων σε ηλικία (25-30) και τα ελάχιστα άτομα στην ηλικιακή ομάδα 31-35
ετών
Παρατήρηση 2η : Το προσωπικό δεν ανανεώνεται και χωρίς νέες προσλήψεις, ο Δήμος θα
αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια ελλείψεις προσωπικού.
Παρατήρηση 3η : Το ποσοστό των πτυχιούχων (ΠΕ/ΤΕ) κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ενώ
σχεδόν το 50% της κατηγορίας ΔΕ ανήκουν σε διοικητικές ειδικότητες
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_03: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΟΜΕΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΔΙΚΤΥΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΤΑ

Δημοτικές Ενότητες
Δ.Ε.1
Δ.Ε.2

Δ.Ε.3

Δ.Ε.4

Δ.Ε.5

Δ.Ε.6

Δ.Ε.3

Δ.Ε.4

Δ.Ε.5

Δ.Ε.6

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης
Υγεία – Πρόνοια
Υπηρεσίες Υγείας (πλήθος)
Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας
1
Αριθμος ατόμων που
1.827 (2013)
έκαναν χρήση των
717 (2014)*
υπηρεσιών

Υπηρεσίες Πρόνοιας (πλήθος)
ΚΑΠΗ
(πλήθος
δομών)
4
Βρεφονηπιακοί
Παιδικοί Σταθμοί
7
700 (2013)
750
(2014)
Αιτήσεις
Αριθμος ατόμων που
έκαναν χρήση των 501 (2013)
υπηρεσιών
525 (2014)
Υποδομές Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης
Πλήθος
Σύνολο
Δ.Ε.1
Νηπιαγωγεία
11/500 ΠΑΙΔ
Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση
10
Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση
20
Μεταδευτεροβάθμια
εκπαίδευση
1
Κέντρα Εκπαίδευσης
Ενηλίκων
1
Σχολές Γονέων
3
Μουσικές Σχολές
Κέντρα Εικαστικών
Τεχνών
Λοιπές
Υποδομές
Εκπαίδευσης
1 (ΣΥΛΑΠ)

Δ.Ε.2

Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες

16

Πληθυσμός
ΑμεΑ
Άστεγοι

831
8

Πολιτιστική Υποδομή και Δραστηριότητες
Υποδομές - Χώροι – Δομές
Πλήθος
Αρχαιολογικοί Χώροι
2
Μουσεία
1*
Μνημεία Σύγχρονου
Πολιτισμού
1
Πολιτιστικά Κέντρα
1
Δημοτικές
Βιβλιοθήκες
1*
Φιλαρμονική
1
ΔΗΠΕΘΕ
2(Είναι
ενοικιαζόμε
Δημοτικοί
νες σε
Κινηματογράφων
τρίτους)
Σχολές Χορού
2
Εργαστήρι Τέχνης
1
Ωδεία
Λοιπές Πολιτιστικές ενοικιαζόμε
Υποδομές
νοι
χώροι για
Πολιτιστικές
δράσεις
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
Ονομασία
Εκδηλώσεις
ΙΩΝΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ/ΓΑΛΑΞΙΑΣ/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ
Φεστιβάλ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
Καρναβάλι

Σύλλογοι
1.

Ε.Ε.Σ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

2.

ΕΒΕΝΣ

3.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

4.

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

5.

7.

ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
ΕΞΩΡ/ΚΟΣ & ΕΚΠ/ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΦΟΙΝΙΞ»
ΙΩΝΕΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

8.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

9.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

10.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» (Μ.Κ.Ο.

11.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ «Η ΤΙΤΑΝΗ»

12.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΜΒΡΙΩΝ

6.

«Ο
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13.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ «Η ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ»

14.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ «Η ΚΟΡΥΦΩ»

15.

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ

16.

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

17.

19.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΕΜΩΤΙΣΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΦΑΡΟΣ/ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ–ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΟΓΟΣ
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

20.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

21.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ»ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΕΣ»

18.

22.
ΑΔΕΣΠΟΤΟΛΟΓΙΟ
23.
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΦΑΡΟΥ
Αδελφοποιήσεις/Δικτυώσεις Πόλεων
1.
ΣΙΣΙΑΝ
ΑΡΜΕΝΙΑΣ
Αθλητικές Υποδομές & Δραστηριότητες
Αθλητικοί Χώροι
Έκταση
Πλήθος
(τ.μ)
Γήπεδα
6
4.254
Κλειστά
1.883,62
Γυμναστήρια
1
2.853,45
Κολυμβητήρια
1
Εθνικά Στάδια
Αθλητικά Κέντρα
Δημοτικά
Λοιποί
αθλητικοί
Γυμναστ
Χώροι
3
1.400
ήρια

Αθλητικοί Φορείς και Σωματεία
1.
Α.Ο.ΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
2.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
3.
Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ
4.
Α.Σ. «ΙΡΙΣ»
5.
ΑΟΚ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
6.
ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ
7.
ΛΕΟΝΤΕΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
8.
Α.Σ. «ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ»
9.
ΑΠΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
10.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΦΑΡΟΣ
11.
ΛΕ.ΦΙ.ΚΑ.Ν.Σ.
Διοργανώσεις - Εκδηλώσεις – Αγώνες
1.
2.
3.
4.
5.

Δρόμος ημιαντοχής
Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών
Φεστιβάλ αθλητισμού
Αγώνες μπάσκετ 3Χ3
Σχολικοί αγώνες ποδοσφαίρου
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6. Σχολικοί αγώνες μπάσκετ
7. Σχολικοί αγώνες κολύμβησης
8. Σεμινάρια παραδοσιακών χορών
9. Επιμορφωτικές ημερίδες
10. Διοργάνωση πρωταθλημάτων ΑΜΕΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Μαζικός Αθλητισμός : Τμήματα παραδοσιακών χορών, γυμναστικής, ποδοσφαίρου, βόλεϊ, μπάσκετ, τένις,
κολύμβησης, baby swimming, aqua aerobic
Διοργάνωση αγώνων ιστορικής μνήμης (αγώνες δρόμου)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Μαζικός Αθλητισμός : Λειτουργούν παιδικά τμήματα ποδοσφαίρου, βόλεϊ, τένις,
μπάσκετ, κολύμβησης και baby swimming. Επίσης λειτουργούν τμήματα ενηλίκων
παραδοσιακών χορών, γυμναστικής, aqua aerobic και τένις. Λειτουργούν επίσης
τμήματα αθλητισμού στην Γ΄ ηλικία, παραδοσιακών χορών & γυμναστικής. Τα
τμήματα αυτά εξυπηρετούν περί πους 1.500 κατοίκους
2. Δημοτικά Γυμναστήρια: Λειτουργούν 3 δημοτικά γυμναστήρια που εξυπηρετούν
περίπου 6.000 αθλούμενους. Στα δημοτικά γυμναστήρια εκτελούνται
προγράμματα αεροβικής γυμναστικής, γιόγκα, πιλάτες και άλλα είδη εκγύμνασης
καθώς και ειδικά προγράμματα για ΑΜΕΑ. Σε κάθε γυμναστήριο υπάρχει και
μηχάνημα power plate για πιο εξειδικευμένη εκγύμναση. Λειτουργούν επίσης
σάουνα και χαμάμ και όλα τα γυμναστήρια είναι εξοπλισμένα με όργανα μυϊκής
ενδυνάμωσης, εξειδικευμένα προγράμματα εκγύμνασης - χαλάρωσης και
αποθεραπείας αθλούμενων.
3. Διοργάνωση σχολικών πρωταθλημάτων : Μέσα από τα προγράμματα σχολικού
Γραφείο Αθλητισμού
αθλητισμού, που είναι δωρεάν για όλους τους μαθητές της Νέας Σμύρνης,
& Νέας Γενιάς
διοργανώνονται σχολικά πρωταθλήματα σε διάφορα ομαδικά αθλήματα.
4. Αθλοδιακοπές : Οι αθλοδιακοπές είναι ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα απασχόλησης
παιδιών 6 – 12 ετών σε αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης μας. Στο πρόγραμμα
αυτό απασχολούνται 1.500 παιδιά για διάστημα 6 εβδομάδων
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Συνεργασία με όμορους δήμους σε διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις (π.χ. Διαδημοτικό
1.
Φεστιβάλ Αθλητισμού
Συνεργασία με πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για το σχολικό αθλητισμό και
2.
τη διοργάνωση σχολικών πρωταθλημάτων
Συνεργασία με το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών και με την Ελληνική Παραολυμπιακή
3.
Επιτροπή
4.
Συνεργασία με τοπικούς αθλητικούς συλλόγους
Συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την εκπόνηση των προγραμμάτων
5.
μαζικού αθλητισμού και τη διεξαγωγή πρωταθλημάτων
6.
Συνεργασία με την Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. για τη διεξαγωγή πρωταθλήματος μπάσκετ 3Χ3

Α’ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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Υποδομές
εξυπηρέτησης
δικτύων

Μονάδες Μέτρησης
Υδρόμετρα

Ύδρευση
Αφαλατώσεις
(πλήθος)
Φράγματα
–
Λιμνοδεξαμενέ
ς
Υδατοφόρα
Οχήματα
(πλήθος)

ΕΥΔΑΠ
Πλήθος

Δίκτυο
(χλμ)

Μέση ετήσια
κατανάλωση
(μ3)

Ονομασία

Ημερομηνία Καταγραφής

Ημερομηνία Καταγραφής

Δίκτυο (χλμ)
101
Πλήθος

Ημερομηνία Καταγραφής
18.09.2015
Ημερομηνία Καταγραφής

Γεωτρήσεις
Άρδευσης
14
Kwh

Ημερομηνία Καταγραφής

Εγκατεστημένα
kwh

Ημερομηνία Καταγραφής

ΑΠΕ
Διαχείριση
Ομβρύων

Δίκτυο (χλμ)
23

Ημερομηνία Καταγραφής
18.09.2015

ΒΙΟΚΑ

Ημερομηνία
Καταγραφής

Ημερομηνία Καταγραφής

Πλήθος
1

Αποχέτευση

Γεωτρήσεις
Ύδρευσης

Οχήματα
Μεταφοράς
Λυμμάτων
(πλήθος)
Άρδευση
Ενέργεια

18.09.2015
Ημερομηνία Καταγραφής

Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες Εξοικονόμησης Ενέργειας (τίτλος)
α/α
Τίτλος
1.
Θέρμανση-υγρομόνωση
σχολικών
κτιρίων
καιν
δημοτικών
κτιρίων
(ΠράσινοΤαμείο)
2.
Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου (Περιφέρεια Αττικής )
3.
Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού (από απλούς λαμπτήρες σε LED)
4.
Εξοικονόμηση ύδατος με υδρογεωτρήσεις
Καθαριότητα
Όγκος
Απορριμμάτων

Τόνοι/ημέρα
110

Ημερομην
ία
καταγραφ
ής
22/6/2015

Μήκος
Δικτύου

χλμ

Ημερομηνία
καταγραφής

20

Απορριμματοφ
όρα
(συμβατικά)

Πλήθος
9

Διαχείριση
Απορριμμάτων
(ΧΥΤΑ)

Πλήθος

Πλήθος

Κάδοι
(συμβατικοί)

1.690
Οχήματα
Σκούπες

–

Πλήθος

Ημερομην
ία
καταγραφ
ής
22/6/2015
Ημερομην
ία
καταγραφ
ής
Ημερομην
ία
καταγραφ
ής
22/6/2015
Ημερομην
ία
καταγραφ
ής

Απορριμματ
οφόρα
(ανακύκλωσ
ης)

πλήθος

Ημερομηνία
καταγραφής

3

22/6/2015

Οχήματα
(πλύσιμο
κάδων)

πλήθος

Ημερομηνία
καταγραφής

Κάδοι
(ανακύκλωσ
ης)

πλήθος

Ημερομηνία
καταγραφής

735

22/6/2015

πλήθος

Ημερομηνία
καταγραφής

1

22/6/2015

Βυθιζόμενοι 10

2
Όγκος
Ογκωδών
Αντικειμένων

Πολιτική
Προστασία
Υποδομές
Εξοπλισμός

5-6 τόνοι/ημέρα

Ημερομην
ία
καταγραφ
ής
22/6/2015

Πλήθος

Περιγραφή

1

Νερό από 14 υδρογεωτρήσεις για την αντιμετώπιση
πυρκαγιάς (το δίκτυο διατίθεται και σε όμορους δήμους σε
περίπτωση ανάγκης)
Υδροφόρο, το οποίο κατά τους θερινούς μήνες σταθμεύει στο
άλσος της Ν. Σμύρνης
Αλάτι σε σάκους ή χύδην που αποθηκεύεται στην Υπηρεσία
Καθαριότητας

Κυβικά μέτρα

-

1

9
Δράσεις
Ενέργειες
Προγράμματα

Οχήματα
Συλλογής
Ογκωδών
Αντικειμένω
ν

Σειρήνες υπό τη δικαιοδοσία Α.Τ. Νέας Σμύρνης
Σε περιόδους καύσωνα διατίθενται κλιματιζόμενοι χώροι στα
4 ΚΑΠΗ του δήμου
Προγράμματα αντισεισμικής προστασίας και αντιμετώπισης
καταστροφών (σε συνεργασία Υπ. Παιδείας-Υπ. Εσωτερικών )

α) Συνεργασία με τους εθελοντές του Ε.Ε.Σ, β) Συνεργασία με τον ΟΑΣΠ για ενημερώσεις
αντισεισμικής προστασίας στα σχολεία
Δημοτική Συγκοινωνία
Οχήματα
(πλήθος)

Χλμ

Αριθμός
Γραμμών

Συχνότητα
Δρομολογίω
ν

21

6
3 είναι
λειτουργία

Αστικές
Μεταφορές

σε

32
Α Γραμμή : Άνω
Νέα
ΣμύρνηΜετρό (5χλμ)

3
Β Γραμμή:
Κάτω Νέα
Σμύρνη
ΝαζλίουΜετρό
(7,5χλμ)

ανά ώρα
Γ
Γραμμή
(τοπικό)
8χλμ

Πλήθος Γραμμών
Βλ. πίνακα*

Συχνότητα Δρομολογίων

Χλμ Δικτύου

Πολεοδομική Πληροφορία
Α. Ανάλυση εντός σχεδίου εκτάσεων
στρ.
Σύνολο εντός σχεδίου εκτάσεων
[στρ.]
Οικοδομήσιμοι χώροι
Κοινόχρηστοι χώροι
Κοινωφελείς χώροι

3.529

% κάλυψης
100

Ημερομηνία
Καταγραφής
16.09.15

2.143
1.386
111,6

Β. Ανάλυση κοινόχρηστων χώρων
στρ.
Χώροι κυκλοφορίας
Οργανωμένοι κοινόχρηστοι χώροι
Χώροι αστικού πρασίνου

1.226
58,06
55

Οργανωμένοι Χώροι Αγροτικών
Πάρκων,
Μονοπατιών,
Εγκαταστάσεων Αναψυχής και
Αθλητισμού

% κάλυψης
Περίπου
30%
Περίπου 2%
Περίπου
1,8%

Ημερομηνία
Καταγραφής
16.09.15
16.09.15
16.09.15
16.09.15

46,55

Περίπου
1,5%

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.
Δημοτική Συγκοινωνία
2.
3.
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΎΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΟ
ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Α/Α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Tραμ
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2.
Αστικές συγκοινωνίες
3.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
1.
ΟΣΥ
2.
3.

Αστικές Συγκοινωνίες*
Από το Δήμο Ν. Σμύρνης διέρχονται 18 δρομολόγια αστικών λεωφορείων και 2 γραμμές σύνδεσης
με τραμ κυρίως στα όρια του με όμορους Δήμους.
Γραμμή
040
10
106
126
130
131
136
137
217
218
219
229
232
550
816
Α2
Β2
Ε90
Τ4
Τ5

Περιγραφή
ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ-ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
Π.ΦΑΛΗΡΟ-ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΣΤ. ΔΑΦΝΗΣ-ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΩ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Β – ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΝΩ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Α-ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΥΜΗΤΤΟΣ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΣΤ. ΔΑΦΝΗΣ)
ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΥΜΗΤΤΟΣ-ΒΥΡΩΝΑΣ
Π.ΦΑΛΗΡΟ-ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΑΥΡΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΒΟΥΛΑ(ΜΕΣΩ Λ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ(ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ)
ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ(ΣΧΟΛΙΚΗ EXPRESS)
ΤΡΑΜ ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΤΡΑΜ ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΒΟΥΛΑ

Υπηρεσία Καθαριότητας
Η Υπηρεσία Καθαριότητας εξυπηρετεί καθημερινά, 7 ημέρες/εβδομάδα τον μ όνιμο πληθυσμό που
ανέρχεται σε 73.000 κατοίκους και τις τοπικές επιχειρήσεις.
Συλλέγονται ετησίως περίπου 35.000 τόνοι απορριμμάτων.
Ασκούμενες αρμοδιότητες βάσει υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου θεσμικού
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Ν.3463/06 :
Δήμου

α) Καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του
β) Προστασία των κοινοχρήστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης
απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς

Ν.3852/10 :

Διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης,
μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και γενικά αξιοποίησης, διάθεσης,
λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και
αξιοποίησης καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.).

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Περιγραφή Λειτουργίας

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα
Παραγομένου
έργου Εργασίας

Αποκομιδή απορριμμάτων

Τόνοι/έτος

35.000

Αποκομιδή Ογκωδών
Αντικειμένων

Τόνος/έτος

10.000

Αποκομιδή Ανακυκλώσιμων
Υλικών

Τόνος/έτος

3.700

Αποκομιδή Ανακυκλώσιμων
Συσκευών

Τόνος/έτος

60

Καθαρισμός Κάδων

Κάδοι/μήνα

1.500

Συντήρηση – επισκευή
κάδων

Κάδοι/μήνα

15

Καθαρισμός Δρόμων –
Κοινοχρήστων Χώρων
Καθαρισμός Οικοπέδων &
Λοιπών Ακάλυπτων Χώρων
Απομάκρυνση & φύλαξη
εγκαταλελειμμένων
οχημάτων

Συχνότητα
7
ημέρες/εβδο
μάδα
7
ημέρες/εβδο
μάδα
7
ημέρες/εβδο
μάδα

Αριθμός
Απασχολουμένων
27

12

6
Εξωτερικός
εξειδικευμένος
συνεργάτης

6
ημέρες/εβδο
μάδα
6
ημέρες/εβδο
μάδα

3

1
45

Οικόπεδα/έτος

5

Οχήματα/έτος

46

2
2
φορές/μήνα

Εξωτερικός
εξειδικευμένος
Συνεργάτης

Η Υπηρεσία λειτουργεί σε 5 βάρδιες με 24ωρη ανταπόκριση.
Προσωπικό (στοιχεία 5/2016)
Μόνιμο: 59
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Αορίστου Χρόνου: 121
ΙΔΟΧ: 38
ΙΔΟΧ με ασφαλιστικά μέτρα: 13

Μηχανολογικός Εξοπλισμός Καθαριότητας
Περιγραφή
Απορριμματοφόρο Συμβατικό
Απορριμματοφόρο Ανακύκλωσης
Όχημα Μεταφοράς Ογκωδών
Μηχανοκίνητο Σάρωθρο
Θρυμματιστής
Εκσκαφέας
Βυτιοφόρο – Υδροφόρο
Ρυμουλκό
Όχημα Μεταφοράς Προσωπικού
Κάδοι Ανακύκλωσης
Συμβατικοί Κάδοι
Σκούπα

Ποσότητα
10
2
3
3
1
1
1
4
4
500
1.500
2

Προβλήματα/ανάγκες
1.
2.
3.
4.
5.

Μη επαρκής χώρος στάθμευσης οχημάτων
Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης αποκομιδής απορριμμάτων
Ελλείψεις σε προσωπικό
Βελτιώσεις στο γκαράζ
Αδειοδότηση χώρου μεταφόρτωσης - γκαράζ

Δυνατότητες
1.
2.
3.
4.
5.

Συντήρηση υφιστάμενου εξοπλισμού, προμήθεια νέου
Ενίσχυση της ανακύκλωσης με στόχο τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων
Αγορά – λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων
Ευαισθητοποίηση πολιτών
Ενίσχυση της δημοτικής συγκοινωνίας

Περιορισμοί
1. Έλλειψη επιδοτούμενων προγραμμάτων για ανανέωση σχετικού εξοπλισμού
2. Συρρίκνωση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων και της χρηματοδότησης των ΟΤΑ από
την κεντρική εξουσία
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Ευκαιρίες










1. Εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων με τη συνεργασία της Περιφέρειας
Αττικής.
2. Αξιοποίηση του Πράσινου Ταμείου - ΕΣΠΑ/ΣΕΣ 2014-2020.
3. Συμμετοχή πολιτών, τοπικών φορέων, σχολείων κ.ά. στην ανακύκλωση.
4. Σταδιακή επέκταση του προγράμματος υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων με
προτεραιότητα στην εμπορική περιοχή καθώς και αντικατάσταση των κοινών κάδων
απορριμμάτων με νέας τεχνολογίας.
5. Εφαρμογή νέων προγραμμάτων, όπως ανταποδοτική ανακύκλωση, κομποστοποίηση,
ανακύκλωση χαρτιού, γυαλιού και ηλεκτρικών συσκευών.
6. Ευαισθητοποίηση των πολιτών στην ανακύκλωση με ανάλογες δράσεις (Σχολεία)(Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαβούλευσης)
7. Αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Σταθμού Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων (ΣΜΑ), σύμφωνα με το εκπονηθέν Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης
Απορριμμάτων και την εφαρμογή των Πράσινων Σημείων.
8. Η κατασκευή υπόγειου γκαράζ κάτω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας
Καθαριότητας.
9. Αναβάθμιση της κυκλοφορίας της δημοτικής συγκοινωνίας με την τηλεματική
διαχείριση της κυκλοφορίας των λεωφορείων (έχει ήδη εφαρμοσθεί) ώστε κάθε πολίτης
να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για την άφιξή τους, αλλά και την προμήθεια
MIDI λεωφορείων .
10. Ανανέωση του στόλου των οχημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας με την προμήθεια:
Ανατρεπόμενου ημιφορτηγού
Φορτηγού με υδραυλική πόρτα 5 τόνων
Ανατρεπόμενου φορτηγού 19 τόνων μεικτού φορτηγού με γερανό και αρπάγη
Οχήματος με γάντζο (HOOK LIFT) και συρόμενο όχημα για μεταφορά containers.
Αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 4 κυβικών μέτρων
Απορριμματικιβωτίου press container χωρητικότητας 12 κυβικών μέτρων
Απορριμματοφόρου πλυντηρίου κάδων
Mini απορριμματοφόρου για στενούς δρόμους

Υπηρεσία Πρασίνου – Περιβάλλοντος
Α. Τμήμα Συντήρησης & Ανάπτυξης Πρασίνου
Β. Τμήμα μελετών & Σχεδιασμού Πρασίνου
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Ασκούμενες αρμοδιότητες βάσει υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου
Ν.3463/06- 3852/10 : α) Δημιουργία χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και λοιπών
υπαίθριων Κοινοχρήστων χώρων
β) Καθορισμός χώρων για δημιουργία κοιμητηρίων και η παροχή γνώμης για
καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών
Περιγραφή Λειτουργίας

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα
Παραγόμενου
Έργου
116,28
10

Αριθμός
Απασχ/νων

Συντήρηση Πρασίνου
Δημιουργία Χώρων Πρασίνου

Τετ. χλμ/έτος
Τετ. χλμ/έτος

Κηποτεχνίες
Κοπή επικίνδυνων δένδρων

Τετ. χλμ/έτος
Αριθμός
δένδρων/έτος
Τετ. χλμ/έτος
Αριθμός
δένδρων/έτος
Αριθμός
δένδρων/έτος

20,4
55

5

21,3
8.200

5

Αριθμός
δένδρων/έτος
Τετ. χλμ/έτος
Τετ. χλμ/έτος
Τετ. χλμ/έτος

140

5+
Εξωτερικός
συνεργάτης
15

24,43
50,48
22,8

15
15
15

Αριθμός
δένδρων/έτος

3.850

Εξωτερικός
συνεργάτης

Αποψιλώσεις
Κλάδεμα δένδρων
Κλάδεμα ψηλών δένδρων

Φύτευση δένδρων
Αρόσεις
Αρδεύσεις
Φυτοϋγειονομικές επεμβάσεις
σε χλοοτάπητα
Φυτοϋγειονομικές επεμβάσεις
σε δένδρα

125

23
Εξωτερικός
συνεργάτης

*Επικαιροποιημένα
στοιχεία
9/15
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Ποσοτικά στοιχεία
Υποδομές
Είδος
πλατείες
Παιδικές χαρές
πάρκα

31
18
32

άλση
Κήποι σχολικών & άλλων δημοτικών κτηρίων
Νησίδες πρασίνου

1
46
5

πλήθος
*επικαιροποιημένα

στοιχεία

9/15

Προσωπικό
Μόνιμοι/ΙΔΑΧ : (1) ΠΕ Γεωπόνων, (1) ΤΕ Γεωπόνων, (1) ΔΕ Διοικητικού, (15) ΔΕ κηπουροί, (2) ΥΕ
Εργάτες Καθαριότητας
 Επικαιροποιημένα στοιχεία 9/15

Μηχανολογικός εξοπλισμός
Περιγραφή

Ποσότητα

Επικαθήμενα χλοοκοπτικά
Μηχανές άροσης
Χλοοκοπτικές μηχανές
Θαμνοκοπτικό μηχάνημα
Ψαλίδια μπορντούρας
Ψεκαστικό μηχάνημα

2
3
9
9
7
1

Αλυσοπρίονα
Φυσητήρας

14
3



Επικαιροποιημένα

στοιχεία

9/15

Προβλήματα/ανάγκες
1. Έλλειψη Κανονισμού Πρασίνου (να δημιουργηθεί)
2. Ανθρωπογενείς παρεμβάσεις και βανδαλισμοί
3. Ελλείψεις σε ειδικό εξειδικευμένο προσωπικό
Δυνατότητες
1. Πρόσληψη εργαζομένων με σύμβαση για εκτέλεση των εποχιακών εργασιών
Περιορισμοί
1. Υψηλό κόστος για δημιουργία νέων χώρων πρασίνου
Ευκαιρίες
1. Αξιοποίηση επιχορηγούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 σχετικά με τη βιοκλιματική
αναβάθμιση δημοσίων ανοιχτών χώρων
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2. Ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση αστικού πρασίνου, περιλαμβανομένου και
των δενδροστοιχιών με σύστημα GIS
3. Συνεργασία με ομάδες, συλλόγους και φορείς για την προστασία του περιβάλλοντος και την
ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών
4. Αξιοποίηση του Πράσινου Ταμείου
5. Αναβάθμιση προγράμματος πυροπροστασίας Άλσους Ν.Σμύρνης
Στόχοι
1. Χάρτα Πρασίνου – Κανονισμός
2. Ακριβής χαρτογράφηση του πρασίνου και η μέγιστη δυνατή ταξινόμηση των φυτικών ειδών
3. Με τη χρήση τηλεσκοπικών δεικτών υψηλής ανάλυσης μπορεί να γίνει ανίχνευση της
βλαστικής ανάπτυξης των φυτών και της καταπόνησής τους από φυσιολογικό, υδατικό και
θρεπτικό στρες.
4. Με βάση τα αποτελέσματα της παραπάνω ανάλυσης θα δημιουργηθεί σχέδιο διαχείρισης
του φυτικού υλικού της πόλης
5. Δημιουργία θεματικών χαρτών για την αποτελεσματική διαχείριση των χώρων πρασίνου
του δήμου
6. Αποτύπωση του φυτικού υλικού από αέρος για την ανάδειξη του έργου της Γεωπονικής
Υπηρεσίας του Δήμου (εικόνες R.G.B) από αέρος/δορυφορικές
7. Ανάπτυξη- συμπλήρωση- διαχείριση του φυτικού υλικού και των χώρων παιγνίου και
αναψυχής του δημοτικού άλσους
8. Ανάπτυξη αστικού πρασίνου με βασικό στόχο την ανάδειξη της Ν. Σμύρνης σε πράσινη πόλη

Τεχνική Υπηρεσία
Ασκούμενες αρμοδιότητες βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου
Ν.3463/06 :
 Ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων
της κυκλοφορίας
 Μέριμνα και λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής της πόλης
 Μέριμνα και λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινοχρήστους χώρους
 Ονομασία οδών, πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας, αρίθμηση κτισμάτων
 Μελέτη των έργων συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας δήμου.
 Εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών καθώς και μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη των
εργασιών σήμανσης, σηματοδότησης και ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου του Δήμου
Ν.3852/10
 Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για τη στήριξη της
τοπικής οικονομίας, όπως έργων οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, αντιπλημμυρικών και
εγγειοβελτιωτικών έργων

29



Καθορισμός, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση υπόγειων και υπέργειων χώρων
στάθμευσης, έλεγχος της στάθμευσης των αυτοκινήτων, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία
Η Τεχνική Υπηρεσία ασκεί μόνο μέρος των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων (Ν.3852/10)
Αναλυτικότερα οι εργασίες που αναλαμβάνει η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου είναι:
 Όλες τις μελέτες (τεύχη δημοπράτησης, σχέδια, διαγράμματα) για έργα και εργασίες
συντήρησης. Ένα 10% των μελετών δίνεται προς διεκπεραίωση σε εξωτερικό συνεργάτη
 Επίβλεψη των έργων που εκτελούνται από εξωτερικά συνεργεία
 Συντηρήσεις σχολικών συγκροτημάτων (12 νηπιαγωγεία, 8 δημοτικά, 13 γυμνάσια-λύκεια
και 6 παιδικοί).
 Συντήρηση όλου του δικτύου των δημοτικών οδών (λακκούβες με ψυχρά άσφαλτο, κ.λ.π
 Οδοσήμανση
 Συντήρηση δικτύου όμβριων υδάτων
 Καθαρισμός και απολύμανση δικτύου (φρεάτια )
 Κατασκευές, συντηρήσεις παιδικών σταθμών
 Μελέτες, συντηρήσεις που αφορούν το δημοτικό φωτισμό και το δίκτυο της ΔΕΗ
 Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων κολυμβητηρίων/γηπέδων/αντλιοστασίων
 Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων
 Συντήρηση Κοιμητηρίου
 Παρακολούθηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για έργα
 Υποστήριξη της Μηχανογράφησης του δήμου (τηλεφωνικό κέντρο, δίκτυο σύζευξη)
 Υποστήριξη των προμηθειών που αφορούν καύσιμα και υλικά έργων
 Συνεργασία με Πολεοδομία Αργυρούπολης (τοπογραφικές αποτυπώσεις/διαγράμματα)
Προσωπικό
Μόνιμοι : 27
Προγράμματα που χρησιμοποιεί η Τεχνική Υπηρεσία
 AUTOCAD
 GIS
 ERGOTECH
 Πρόγραμμα τοπογραφικών σχεδίων
Προβλήματα/ανάγκες
 Αστική ανάπλαση του Δήμου
Περιορισμοί
 Υψηλό κόστος για τη δημιουργία έργων υποδομής
 Δυσχέρεια προσαρμογής σε νέους κανόνες και λειτουργίες σχετικές με κυκλοφοριακές
παρεμβάσεις
 Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι
Δυνατότητες
 Ενίσχυση με απαραίτητο εξοπλισμό και συντήρηση του υφιστάμενου
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Υλοποίηση υποδομών, έργων και επενδύσεων που θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των
πολιτών μέσω του σχεδιασμού αρχιτεκτονικών, τοπογραφικών και στατικών μελετών
Ευκαιρίες
 Εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων της γεωγραφικής θέσης του δήμου
 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής μέσω
δράσεων για την ασφαλή οδήγηση
 Ανάθεση κυκλοφοριακής μελέτης για το σύνολο της πόλης , στην οποία θα συμπεριληφθεί
και η μελέτη του ΕΜΠ για τους ποδηλατόδρομους(Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαβούλευσης)
 Αξιοποίηση ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016

Ι. ΠΡΑΣΙΝΟ
ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
1. Ανάπλαση& συντήρηση πλατειών
2. Αναπλάσεις νησίδων
3. Διαμόρφωση πράσινου δώματος σε σχολικό
κτήριο 4ουΓυμνασίου Ν. Σμύρνης
4.Ανακατασκευή - συντήρηση χώρων Άλσους
5.Κατασκευή
δικτύου
διανομής
ύδατος
γεωτρήσεων
7. Ανάπλαση περιοχής Λουτρών

ΙΙ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

1

2

Χ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Χ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΚΑΠΕ
Πρόσκληση 102
ΣΑΤΑ
Χ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ

300.000
73.700
162.000

ΕΣΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ I :

2.946.602

150.000
24.600

3.656.902

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

1.
Επισκευή
Χ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Συντήρηση
σχολικών
εγκαταστάσεων
2. Διαμόρφωση - ανακαίνιση Αθλητ. Εγκαταστ.
Αύλειων χώρων Σχολείων
3. Προσθήκη 2 αιθουσών & ΑΠΧ Σ.Σ. οδού
Θράκης
4. Διαμόρφωση χώρων 12ου Νηπιαγωγείου

400.000
ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Χ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Πρόγραμμα Κτ.Υπ
Χ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ :

& 240.000
1.090.000
73.700

1.803.700

ΙΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ –
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ –
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
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1. Διαμόρφωση χώρου Μουσείου Θεάτρου Χ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Σκιών
2.Διαμόρφωση αρχαιολογικών χώρων
Χ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ

73.700

3. Διαμόρφωση πάρκου κυκλοφοριακής ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
αγωγής

250.000

4.
Ενεργειακή
αναβάθμιση
Δημοτικού ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κολυμβητηρίου
5. Κατασκευή Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Περιφέρεια Αττικής
3.500 θέσεων Βιοκλιματικού Πολυδύναμου
Αθλητικού Κέντρο Δήμου Ν. Σμύρνης
ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ :

500.000

250.000

17.850.000

18.923.700

ΙV. ΟΔΟΠΟΙΪΑ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ
1. Διαμορφώσεις πεζοδρομίων - πεζοδρόμων
2. Ασφαλτοτάπητες οδών
3. Κάλυψη μεμονωμένων λάκων οδών
4.Ανάπλαση οδών Ομήρου-Παλαιολόγου
5. Διαμόρφωση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ
6. Βελτίωση & ανακατασκευή υπερτοπικού
άξονα οδού Αιγαίου
7. Κατασκευή δικτύου ποδηλατόδρομων
8. Διαμόρφωση κυκλοφοριακών κόμβων

9.Κατασκευή βιοκλιματικού
οδού Σαλτέλη

Χ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Χ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΣΑΤΑ

350.000
300.000
73.700

Περιφέρεια Αττικής
Χ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΕΣΠΑ

3.650.000
200.000
1.845.000

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Χ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ

500.000
300.000

πεζόδρομου Χ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ

400.000

ΣΥΝΟΛΟ ΙV:

7.618.700

V. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Α. ΑΚΑΘΑΡΤΑ
1. Κατασκευή εξωτ. Διακλαδώσεων ακαθαρτ.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
2. Αποκάλυψη και ανύψωση φρεατίων ΣΑΤΑ
επίσκεψης
3. Κατασκευή δημόσιων χώρων υγιεινής
Χ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΣΥΝΟΛΟ Α :

24.600
73.700
150.000

248.300

Β. ΟΜΒΡΙΑ
1. Ολοκλήρωση αντιπλημμυρικής προστασίας ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμου Ν. Σμύρνης
2. Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής
ΣΑΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ Β
ΣΥΝΟΛΟ V (A+B):

2.706.000
73.700

2.779.700
3.028.000
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VI. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
Η/Φ οδών

Δημοτικά έσοδα
ΣΥΝΟΛΟ VI:

300.000

300.000

VIΙ. ΜΕΛΕΤΕΣ
1. Μελέτη νέου Δημαρχιακού Μεγάρου

Χ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ
2.Τεχνική υποστήριξη για κατασκευή ΣΑΤΑ
βιοκλιματικού πεζόδρομου οδού Σαλτέλη
3.Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης
ΣΑΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ VII:

100.000

24.600

14.460
139.060

VIΙΙ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
1. Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης ΕΣΠΑ
αυτοκινήτων Καθαριότητας

ΣΥΝΟΛΟ VIII:

1.500.000

1.500.000

ΙΧ. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
ΕΡΓΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
1.Διαμόρφωση εισόδου – κεντρικού διαδρόμου Χ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Δημοτ. Νεκροταφείου
2. Κατασκευή νέων οστεοφυλακείων
Χ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΙΧ :

250.000
100.000

350.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VI, VII,
VIII, IX : € 37.320.062
Υποσημείωση : Στο παρόν Τεχνικό Πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω έργα για
τους εξής λόγους.

1. ΝΕΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ & ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ Σ.Σ. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ:. Υλοποίηση του έργου από την
εταιρεία Κτιριακές Υποδομές A.Ε.
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Σ.Σ. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ: Το έργο χρηματοδοτείται από την εταιρεία
Κτιριακές Υποδομές A.Ε. (Φάση δημοπράτησης).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ
Έργα
σχόλια
2016 ( € )
2017 ( € )
1.Ανάπλαση
περιοχής ΕΣΠΑ
1
-

2018 ( € )
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Λουτρών
2.Προσθήκη 2 αιθουσών Θα
1
& ΑΠΧ Σ.Σ. οδού Θράκης
κατασκευαστ
εί από Κτ.
Υποδομές
Α.Ε.
3.Κατασκευή
νέου Περιφέρεια
1
Κλειστού Γυμναστηρίου Αττικής
3.500
θέσεων
(Βιοκλιματικό
Πολυδύναμο
Αθλητικό
Κέντρο Δήμου Ν. Σμύρνης)
4.Βελτίωση
και ΕΣΠΑ
1
ανακατασκευή
υπερτοπικού άξονα οδού
Αιγαίου

5.Ολοκλήρωση
αντιπλημμυρικής
προστασίας Δήμου Ν.
Σμύρνης
6. Κατασκευή δικτύου
ποδηλατοδρόμων
7.Ενεργειακή αναβάθμιση
δημοτικού κολυμβητηρίου
8.Διαμόρφωση
πάρκου
κυκλοφοριακής αγωγής
9.Κατασκευή
υπόγειων
χώρων
στάθμευσης
αυτοκινήτων
καθαριότητας
10.Ανάπλαση
οδών
Ομήρου-Παλαιολόγου
11.Κατασκευή
βιοκλιματικού
πεζόδρομου οδού Σαλτέλη
12.Μελέτη
νέου
Δημαρχιακού Μεγάρου

ΕΣΠΑ

1

Ίδιοι πόροι

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Περιφέρεια
1
Αττικής
Χρηματοδότη 1
ση ΣΕΣ
Ίδιοι πόροι
1

-

ΕΣΠΑ

2.850.000

800.000

Ίδιοι πόροι

1

Ίδιοι πόροι

1

-
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Τεχνική Υπηρεσία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του Δήμου Ν. Σμύρνης
Άμεση προτεραιότητα η κατασκευή του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος δικτύου απορροής
όμβριων και επιφανειακών υδάτων της λεκάνης απορροής της οδού ΚΟΡΑΗ συνολικού μήκους
περίπου 2,5 χιλιομέτρων και αρχικής ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης περίπου 3.000.000
Ευρώ. Με την κατασκευή αυτού του δικτύου αγωγών ομβρίων ολοκληρώνεται η αντιπλημμυρική
προστασία της πόλης μας.
Το έργο αυτό μπορεί να χρηματοδοτηθεί άμεσα (ΕΣΠΑ κ.λ.π.), καθόσον ο φάκελος της μελέτης έχει
100% πληρότητα και ωριμότητα.
2. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
΄Εργο αρχικού προϋπολογισμού περίπου 3.700.000 Ευρώ το οποίο σκοπό έχει την αναβάθμιση του
Εμπορικού Κέντρου της πόλης σε επίπεδο εξυπηρέτησης των Δημοτών λειτουργώντας παράλληλα
με τον ήδη διαμορφωμένο άξονα πρασίνου, Πλατεία Χρυσοστόμου (είσοδος Πόλης) – Εστία –
Κεντρική Πλατεία - Πλατεία Καρύλλου - ΄Αλσος Χ. Σμύρνης.
Το έργο αυτό έχει ήδη προγραμματιστεί ώστε να δημοπρατηθεί άμεσα και να ολοκληρωθεί το
2016.
3. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΟΥΤΡΩΝ
Ένα έργο αναβάθμισης της περιοχής Λουτρών με την κατασκευή χώρων πρασίνου , παιδικών
χαρών, δικτύου ποδηλατοδρόμων, πράσινων διαδρομών περιπάτου, (Άνω Ν. Σμύρνη)
Το έργο έχει αρχικό ενδεικτικό προϋπολογισμό περίπου 3.500.000 Ευρώ και δύναται να υλοποιηθεί
μέσω ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
4. Στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας και παράλληλα της μείωσης του CO2 θα γίνει μια
οικονομοτεχνική μελέτη για την αναγκαιότητα αντικατάστασης και εκσυγχρονισμού του
υπάρχοντος Δημοτικού Φωτισμού με φωτιστικά σύγχρονης τεχνολογίας (LED, CDO κ.λ.π.). Επίσης
επιβάλλεται η εγκατάσταση συστήματος τηλεδιαχείρισης του Δημοτικού Φωτισμού.
Στη βάση εφαρμογής του σχεδίου αυτού ήδη έχει εκπονηθεί οριστική μελέτη για την «ΒΕΛΤΙΩΣΗ &
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.000.000
Ευρώ περίπου. Το έργο αυτό είναι πιλοτικό ώστε σταδιακά να προχωρήσει η διαδικασία πλήρους
εκσυγχρονισμού του Δημοτικού Φωτισμού.
5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
΄Εχουν ήδη προχωρήσει οι διαδικασίες για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
Δήμου Ν. Σμύρνης και Περιφέρειας Αττικής για την χρηματοδότηση και κατασκευή του Νέου
Βιοκλιματικού Πολυδύναμου Αθλητικού Κέντρου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 17.800.000 Ευρώ .
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Ο φάκελος του έργου έχει 100% πληρότητα όπως και η ωριμότητα δημοπράτησης και κατασκευής
του έργου.
Το Κέντρο θα καλύπτει τις ανάγκες άθλησης της Νεολαίας της πόλης μας για όλα σχεδόν τα
αθλήματα που απαιτούν κλειστές αίθουσες (καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, ποδόσφαιρο σάλας,
χειροσφαίριση κ.λ.π.). Επίσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές Συνεδριακού Κέντρου και μεγάλων
εκδηλώσεων. Παράλληλα, θα αναβαθμιστεί ενεργειακά και το κλειστό Δημοτικό Κολυμβητήριο
Ολυμπιακών Διαστάσεων . ΄Ηδη έχει δρομολογηθεί η εκπόνηση πλήρους μελέτης που θα αφορά
το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης ενδεικτικού προϋπολογισμού περίπου 350.000 Ευρώ.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
1. ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σε επέκταση και συμπλήρωση του ήδη διαμορφωμένου άξονα Πλ. Χρυσοστόμου Σμύρνης (είσοδος
πόλης) – ΕΣΤΙΑ – Κεντρική Πλατεία – Πλ. Καρύλλου - ΄Αλσος Ν. Σμύρνης πρέπει να χαρακτούν και
να κατασκευαστούν Νέες Πράσινες Διαδρομές με θεματικές ενότητες όπως :
1) Χώροι αναψυχής (π.χ. ΄Αλσος Ν. Σμύρνης – Σχολεία)
2) Χώροι ΄Αθλησης (π.χ. Δημ. Κολυμβητήριο – Σχολεία)
3) Αρχαιολογικοί Χώροι – Σχολεία (π.χ. Αγ. Θεόδωροι) και
4) Μεταξύ Αρχαιολογικών χώρων (π.χ. Τάφοι Αγ.Σοφίας – Αγ. Θεόδωροι)
Ως τρόπος σύνδεσης μεταξύ των επιλεγμένων χώρων υπάρχει δυνατότητα επιλογής είτε με όδευση
πεζών είτε με ποδηλατόδρομο είτε με δημοτική συγκοινωνία, είτε και με συνδυασμό των
παραπάνω επιλογών.
Προϋπόθεση δημιουργίας και εφαρμογής των προτεινόμενων νέων Πράσινων Διαδρομών είναι :
α) ΄Αμεση επικαιροποίηση του ισχύοντος Κανονισμού Χρήσης και Διαμόρφωσης Πεζοδρομίων (αρ.
αποφ. Δ.Σ. 153/2010)
β) Εκσυγχρονισμός του στόλου οχημάτων της Δημοτικής Συγκοινωνίας με αύξηση του υπάρχοντος
αριθμού mini bus με οχήματα σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας νέας γενιάς, εκπαίδευση
των οδηγών, επικαιροποίηση των διαδρομών, πύκνωση των δρομολογίων και εγκατάσταση
συστήματος τηλεδιαχείρισης (ηλεκτρονικές δημοτικές στάσεις κ.λ.π.)
γ) Εφαρμογή της υπάρχουσας μελέτης για ποδηλατοδρόμους με την κατασκευή μέρους ή όλου του
δικτύου των προτεινόμενων ποδηλατοδρόμων.
δ) ΄Ισως είναι επιτακτική η ανάγκη μετάβασης από τις παραδοσιακές κυκλοφοριακές μελέτες στα
Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και να ενταχθεί η πόλης μας, η ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, στην
πλατφόρμα των έργων ENDURANCE για τη δημιουργία του εθνικού δικτύου πόλεων.
Απομάκρυνση μη λειτουργούντων περιπτέρων – ελεύθερα πεζοδρόμια & ράμπες για ΑμεΑ
(Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαβούλευσης)

2. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Όπως είναι ήδη σε όλους γνωστό, υπάρχουν στην πόλη μας δύο αρχαιολογικοί χώροι
36

I) Ο Μεταβυζαντικός Ιερός Ναός Αγ. Θεοδώρων και
II) Oι Τάφοι Κλασικής Εποχής στην οδό Αγ. Σοφίας.

ΑΞΟΝΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
2.1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΥΓΕΙΑ
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2.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΥΓΕΙΑ

2.1.1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

2.1.1.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2.1.1.2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
2.1.1.3 ΔΗΜΟΤΙΚΑ&ΙΑΤΡΡΕΙΑ
ΨΥΧΙΚΗΣ
2.1.1.4ΥΓΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
2.1.1.5 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
2.1.1.6 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ <ΗΛΙΟΣ>
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2.1.1

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Η φτώχεια ως σύνθετο και πολυδιάστατο φαινόμενο, επιδέχεται πολλούς διαφορετικούς εννοιολογικούς
προσδιορισμούς. Ο ορισμός του Townsend, ότι «η φτώχεια καθορίζεται από έλλειψη πόρων, αγαθών,
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που εμποδίζουν τη συμμετοχή σε συνήθεις κοινωνικές δραστηριότητες ή
στο σύνηθες βιοτικό επίπεδο της κοινότητας» περιγράφει την φτώχεια ως ένα πολυσύνθετο φαινόμενο.
Η έλλειψη αυτή είναι που δημιουργεί τις συνθήκες που οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό.
Oι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής και παροχής κοινωνικής
προστασίας καλούνται να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο για την αντιμετώπιση των αναγκών σε
τοπικό επίπεδο κάτι που διαγράφεται με σαφήνεια και στη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Οι Δήμοι έχοντας υποστεί και οι ίδιοι τις δυσμενείς επιδράσεις της δημοσιονομικής προσαρμογής (σε
οικονομικούς πόρους αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό), αντιμετωπίζουν δυσκολία να ανταπεξέλθουν στις
ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού τους.
Η κρίση φαίνεται να επιβάλει τον επανασχεδιασμό της λειτουργίας των υποστηρικτικών δομών και να
λαμβάνει υπόψη τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στον κοινωνικό ιστό καθώς και να βασίζεται στη
φιλοσοφία σύγχρονων μεθόδων χάραξης κοινωνικής πολιτικής.
Στο πλαίσιο αυτών των επιβεβλημένων αλλαγών εντάσσεται η παρούσα αποτύπωση της υφιστάμενης
κατάστασης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής με προτάσεις για δράσεις και πολιτικές που στόχο έχουν να
υποστηρίξουν τον πληθυσμό που πλήττεται ή απειλείται με κοινωνικό αποκλεισμό.
Με το νόμο Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ/Α/07-06-2010), αντιμετωπίστηκαν ενιαία και συνεκτικά οι δύο βαθμοί
αυτοδιοίκησης που συγκροτούν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, καθώς και η αποκεντρωμένη κρατική διοίκηση
που συγκροτούν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ στηρίζεται στην εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας, με την
αιτιολογία ότι όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατό πιο κοντά στον πολίτη έχουν αυξημένες
προοπτικές αποτελεσματικότητας, αφού δημιουργείται το αίσθημα της εγγύτητας και της συμμετοχής σε
αυτές.
Στον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης εντάσσεται σειρά άμεσης άσκησης αρμοδιοτήτων
που ενισχύουν σημαντικά το πεδίο της Κοινωνικής Πρόνοιας (άρθρο 94 παρ. 3Β). Με τη μεταβίβαση στους
Δήμους των πρόσθετων αρμοδιοτήτων του άρθρου 94 παρ. 3Β, διευρύνεται το πλαίσιο παρέμβασης της
πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στην εφαρμογή προνοιακού χαρακτήρα πολιτικών.
2.1.1.1.

Κοινωνική Υπηρεσία

1. Άμεση εξυπηρέτηση θεμάτων κοινωνικού περιεχομένου (στην Υπηρεσία ή/και κατ’ οίκον)

39




Εκτέλεση εισαγγελικών εντολών κοινωνικού περιεχομένου (ανηλίκων και ενηλίκων).
Έγγραφη ενημέρωση του Εισαγγελέα προκειμένου να εκδοθεί εισαγγελική παραγγελία σε έκτακτες
περιπτώσεις.
 Άμεση επιτόπια παρέμβαση σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών για την παροχή στο χώρο του
συμβάντος ψυχολογικής / ψυχιατρικής και κοινωνικής στήριξης.
 Υποδοχή και προσωρινή προστατευμένη φιλοξενία και φροντίδα σε ευάλωτα άτομα σε κρίση ή
κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι την παροχή στήριξης και την παραπομπή τους.
 Συντονισμός διαμεσολάβησης, παραπομπής και διασύνδεσης για πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες
κοινωνικής προστασίας που προσφέρονται από άλλους κρατικούς φορείς.
 Συμβουλευτική -πληροφόρηση και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας (σύνταξη
εκθέσεων για επιδόματα: παιδικής προστασίας, στεγαστικής συνδρομής, έρευνα για έκδοση
βιβλιαρίου ανασφαλίστων).
 Ψυχολογική / ψυχιατρική και κοινωνική στήριξη σε άτομα, οικογένειες και ομάδες σε κατάσταση κρίσης
- έκτακτης ανάγκης.
 Επιτόπιες επισκέψεις σε σημεία αστέγων για ενημέρωσή τους σχετικά με τους ξενώνες φιλοξενίας και
την διαδικασία ένταξής τους.
Ωφελούμενοι: Ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, άστεγοι , τοπική κοινότητα.
2. Ιδιωτικές μονάδες φροντίδας προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης Δήμου Ν. Σμύρνης
Μία από τις αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στο Δήμο με το νόμο Καλλικράτη ήταν η έκδοση αδειών
ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών μονάδων φροντίδας προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης.
Στο Δήμο Νέας Σμύρνης λειτουργούν 9 ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί.
Το 2013 εκδόθηκε απόφαση παύσης λειτουργίας μίας (1) μονάδας προσχολικής αγωγής.
Το 2014 εκδόθηκε μία (1) άδεια ίδρυσης μονάδας προσχολικής αγωγής.
Από την ανάληψη της νέας αρμοδιότητας διεκπεραιώθηκαν 25 αιτήματα διοικητικού περιεχομένου.
Έχει συσταθεί τετραμελής Επιτροπή Καταλληλότητας Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και
Διαπαιδαγώγησης (υπ’ αριθμ. 43307/16.9.2014 απόφαση Δημάρχου).
3. Διεπαγγελματική Επικοινωνία
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Δίωρο Εβδομαδιαίο Συμβούλιο:
Επιστημονική ολομέλεια ενημέρωσης, στήριξης και εποπτείας του προσωπικού, με σκοπό τη χάραξη του
βέλτιστου σχεδίου δράσης ανά περιστατικό και ανά πρόγραμμα της Κοινωνικής Υπηρεσίας.
 Ανάλυση περιστατικών ως προς δυσκολίες / ζητούμενα, ανταλλαγή και επεξεργασία πληροφοριών,
ενδυνάμωση και υποστήριξη του εργασιακού ρόλου.
 Εσωτερικός συντονισμός, ανακοινώσεις, προτάσεις, ανταλλαγή ιδεών.
Συνεργασία Επίλυσης Προβλημάτων:
Έκτακτη διεπιστημονική αλληλεπίδραση μεταξύ κάποιου νευραλγικού υποσυστήματος της υπηρεσίας με
σκοπό την άμεση εξεύρεση λύσης.
Μικρές ομάδες εργασιών:
Στοχευμένη διεργασία εμπλουτισμού ιδεών, γνώσεων και εμπειριών με σκοπό τη διαμόρφωση
ολοκληρωμένης πρότασης και σχεδίου δράσης.
Μηνιαίες συναντήσεις Κοινωνικών Υπηρεσιών Νοτίου Τομέα:
Σκοπός των συναντήσεων είναι ο συντονισμός των Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των κοινωνικών
προβλημάτων μέσα από την εργασία στην Κοινότητα.
Ωφελούμενοι: κάτοικοι – δημότες, περιστατικά σε κρίση, απασχολούμενο προσωπικό.
4. Εθελοντική αιμοδοσία και Τράπεζα αίματος
Από την Κοινωνική Υπηρεσία σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας γίνεται η διαχείριση της
τράπεζας αίματος.
Αριθμός αιμοδοτών έως και σήμερα (Μάιος 2015) είναι 736.
Ωφελούμενοι: κάτοικοι / δημότες.
5. Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών
Σε εφαρμογή του άρθρου 78 («Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών») του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ/Α/07-06-2010), ο Δήμος
Νέας Σμύρνης έχει προβεί στη συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, ενός νέου θεσμικού οργάνου
με συμβουλευτικές αρμοδιότητες και στόχο την ενίσχυση της ομαλής ένταξης των μεταναστών στην τοπική
κοινωνία.
Προτεραιότητα και σκοπός της Δημοτικής Αρχής με την υπ’αριθμ. 89/2012 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου (περί συγκρότησης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών) είναι η διασφάλιση της
λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) στα πλαίσια ένταξης των μεταναστών μέσω της
συμμετοχικής διαδικασίας και της εφαρμογής της ίσης μεταχείρισης στην τοπική κοινωνία, με απώτερο
στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.
Ωφελούμενοι: μετανάστες κάτοικοι / δημότες.
6. Κοινωνικό εισιτήριο
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Προσφορά τροφίμων μακράς διαρκείας αντί εισιτηρίου σε πολιτιστικά δρώμενα με στόχο την ενίσχυση του
Κοινωνικού Παντοπωλείου.
7. Ωφελούμενοι: κάτοικοι δημότες ενταγμένοι στις κοινωνικές δομές του Δήμου.
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8. Πρόγραμμα Εθελοντισμού «Ενεργός Δράση»
Τομείς Ενεργούς Δράσης
Οι εθελοντές απασχολούνται σε τομείς/δράσεις της κοινωνικής πολιτικής:
 σε όλες τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και με διάφορες μορφές προσφοράς (φύλαξη παιδιών,
συντροφιά ηλικιωμένων, διοικητικές εργασίες για μοναχικά ηλικιωμένα άτομα ή ΑμεΑ κλπ).
 σε προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης κατά τη θερινή περίοδο (π.χ. προληπτική οδοντιατρική σε
παιδιά και νήπια, ανάγνωση παραμυθιών σε νήπια, διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
επίβλεψη παιδιών στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις κ.α.).
 υποστήριξη εκδηλώσεων ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου και ενημέρωσης
σε θέματα πολιτικής προστασίας (ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α).
 οργάνωση ομάδας μαγειρικής σε ΚΑΠΗ.
 διοικητική υποστήριξη υπηρεσιών (ΚΑΠΗ, Κοινωνική Υπηρεσία κ.α. ).
 παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε σχολεία.
 νομική συμβουλευτική.
 τήρηση πρακτικών σε συναντήσεις οργάνωσης κοινωνικών δράσεων.
 διανομή συσσιτίου σε μοναχικά ηλικιωμένα άτομα.
 υποστήριξη λειτουργίας κοινωνικού παντοπωλείου.
 διοργάνωση/υποστήριξη εκδηλώσεων.
 υποστήριξη λειτουργίας παιδικών σταθμών με χειροτεχνίες, παραμύθια κ.α.
 εθελοντική αιμοδοσία.
 προετοιμασία λειτουργίας ανταλλακτικής βιβλιοθήκης. Μια εναλλακτική προσέγγιση στην
παραδοσιακή έννοια της δημόσιας βιβλιοθήκης. Εξελίσσει την κοινωνική αλληλεπίδραση που μπορεί
να επιτευχθεί μέσω των βιβλίων.
 σε έκτακτες ανάγκες ανταποκρίνονται με είδη όπως: τρόφιμα, είδη ένδυσης/υποδήματα, ηλεκτρικά
είδη κ.α.
 προετοιμασία λειτουργίας κοινωνικής ιματιοθήκης.
 εθελοντική προσφορά από ιατρούς και φοροτεχνικούς.
Μέσω αυτής της συλλογικής δράσης γίνεται προσπάθεια προσφοράς σε όλους αυτούς που την έχουν
ανάγκη. Η μέχρι τώρα λειτουργία του προγράμματος εθελοντισμού αποδεικνύει στην πράξη ότι οι πολίτες
ανταποκρίνονται στο κάλεσμα και αγκαλιάζουν τις δράσεις αναγνωρίζοντας ότι το φαινόμενο της φτώχειας
είναι καθολικό και η εξάλειψή του μπορεί να επιτευχθεί μόνο με το άθροισμα πολλών μικρών ενεργειών
από όλους εμάς.
8. Εθελοντες Γιατροί
Ο Δήμος σύστησε ομάδα από εθελοντές γιατρούς, στους οποίους θα απευθύνονται κάτοικοι και δημότες
για την κάλυψη ιατρικών αναγκών.
Ωφελούμενοι: κάτοικοι / δημότες ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
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9. Νομική συμβουλευτική
Νομικές συμβουλές από εθελοντές νομικούς. Σε εβδομαδιαία βάση, δικηγόρος θα παρέχει (δωρεάν) νομική
κατεύθυνση σε κάτοικους και δημότες.
Η νομική συμβουλευτική αποσκοπεί στη παροχή πληροφοριών και στην ενημέρωση σχετικά με τις πρώτες
κινήσεις, το θεσμικό πλαίσιο και εν γένει τα δικαιώματα των κατοίκων/ δημοτών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν
πρόβλημα νομικής φύσεως.
Ωφελούμενοι: κάτοικοι / δημότες ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
10. Κοινωνική Έρευνα
Ποσοτική έρευνα υλοποιήθηκε από την Κοινωνική Υπηρεσία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου
Νέας Σμύρνης με την επιστημονική συμβολή του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, κατά το χρονικό
διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2014.
Η έρευνα επιχείρησε να ανιχνεύσει τα κύρια χαρακτηριστικά (δημογραφικά –οικονομικά) καθώς και τις
βασικές ανάγκες που έχουν προκληθεί ή ενταθεί στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες του Δήμου Νέας
Σμύρνης λόγω της δημοσιονομικής κρίσης (για μεθοδολογικούς λόγους ως περίοδο δημοσιονομικής κρίσης
ορίζουμε το χρονικό διάστημα από την έναρξη του 2010 έως σήμερα).
Επιπλέον, στόχο είχε να διερευνήσει σε τι βαθμό οι συμμετέχοντες αφενός γνωρίζουν υπηρεσίες και
προγράμματα του Δήμου και αφετέρου έχουν την πρόθεση να απευθυνθούν εκεί αναζητώντας ανακούφιση
από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους.
Τελικός στόχος είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της, είτε στο σχεδιασμό, είτε στην αναβάθμιση της
λειτουργίας υφιστάμενων δομών που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας του
συγκεκριμένου πληθυσμού, που πλήττεται ιδιαίτερα αυτή την εποχή, και στην ενίσχυση της συμμετοχής του
σε διάφορες πτυχές της κοινωνικής ζωής.
Ωφελούμενοι: ευαίσθητα κοινωνικά ομάδες.
11. Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου





Κοινωνική ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα δικαιώματα, τις ανάγκες και
τις ιδιαιτερότητες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και για την προώθηση δράσεων κοινωνικής ένταξης
και αποδοχής.
Προβλέπονται εκδηλώσεις πληροφόρησης, επικοινωνίας και συμβουλευτικής, που θα στοχεύουν στην
ενημέρωση των πολιτών για την αρμονική συμβίωση με ειδικές ομάδες πληθυσμού.

Ωφελούμενοι: κάτοικοι / δημότες.
Ενδεικτικά:
 2010 – εκδήλωση ενημέρωσης της κοινότητας με θέμα «Αids: από τους τρόπους μετάδοσης στις
κοινωνικές διαστάσεις» σε συνεργασία με το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
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2011 – «Εθελοντισμός σε περίοδο κρίσης: μέσο κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης».
2012 – «Ενεργός Γήρανση και Διαγενεακή Αλληλεγγύη» σε συνεργασία με τα Κ.Α.Π.Η. και τους
Παιδικούς Σταθμούς Νέας Σμύρνης.
2013 - εκδηλώσεις για παιδιά (χριστουγεννιάτικη γιορτή-συλλογή παιχνιδιών για προστατευμένες
δομές παιδιών) κ.α.
2014 – «Εκδήλωση για το παιδί» συλλογή παιχνιδιών, ρούχων και φαρμάκων για τις κοινωνικές δομές.

12. Διοικητική και γραμματειακή Υποστήριξη Κοινωνικής πρόνοιας




Λόγω νέων αρμοδιοτήτων από την κατάργηση των νομαρχιών διεκπεραιώνει ένα μεγάλο αριθμό
εγγράφων.
Λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο, προγραμματίζει ραντεβού, τηρεί πρωτόκολλο, δέχεται τους πολίτες
(τους εξυπηρετεί με πληροφορία, τους δικτυώνει κατάλληλα).

Ωφελούμενοι: κάτοικοι / δημότες.
Παρατηρήσεις: Το αρχείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας αριθμεί μέχρι σήμερα
(Μάιος του 2015) 4.825 φακέλους ωφελούμενων σε ηλεκτρονική και
έντυπη μορφή.
13. Συμμετοχή σε Δίκτυα Υπηρεσιών και Επιστημονικών φορέων με αντικείμενο κοινωνικής προστασίας
και αλληλεγγύης



Οργάνωση και συμμετοχή σε δίκτυο προστασίας για την παιδική κακοποίηση ΕΚΚΑ (γραμμή στήριξης
παιδιών και εφήβων).
Δίκτυο Ορέστης ΚΕ.ΣΑ.Θ.Ε.Α. (Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την Αντιμετώπιση της
Θυματοποίησης και της Εγκληματικότητας των Ανηλίκων).

Ωφελούμενοι: ειδικές κατηγορίες κατοίκων / δημοτών.
Παρατηρήσεις: η συμμετοχή αυτή μεταφέρει γνώση και εμπειρία στο χειρισμό των περιστατικών που
απασχολούν την Κοινωνική Υπηρεσία.

14. Κοινωφελής εργασία
Με το υπ.αριθμ.3009/13.11.12 ΦΕΚ, ο Δήμος Νέας Σμύρνης συμπεριλαμβάνεται στο νέο πίνακα φορέων
που συμμετέχουν στην εφαρμογή του θεσμού της κοινωφελούς εργασίας. Σύμφωνα με το άρθρο 82 του
Ποινικού Κώδικα δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν καταδικαστεί σε στερητική της ελευθερίας τους
ποινή, να την εκτίσουν αντί με εξαγορά της ή με εγκλεισμό τους στις φυλακές, με παροχή εργασίας στο
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Δημόσιο Τομέα (Δημόσιες Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Μη Κερδοσκοπικά Κοινωφελή Νομικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίου).
Στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας, συνάνθρωποί μας εργάζονται
προκειμένου να εκτίσουν την ποινή τους. Η κοινωφελής εργασία είναι εθελοντική και μη αμειβόμενη. Η
απασχόληση στις Υπηρεσίες του Δήμου, ατόμων -ωφελούμενων του θεσμού της κοινωφελούς εργασίας
δημιουργεί την υποχρέωση συνεργασίας όλων των υπηρεσιών/τμημάτων με την Κοινωνική Υπηρεσία
προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του προγράμματος.
Η όλη διαδικασία κινείται από την Κοινωνική Υπηρεσία, η οποία συνεργάζεται με την Υπηρεσία Επιμελητών
Κοινωνικής
Αρωγής
(Υ.Ε.Κ.Α:
αρμόδια
υπηρεσία
υλοποίησης
του
προγράμματος).
Οι υπηρεσίες στις οποίες απασχολούνται οι ενδιαφερόμενοι είναι:
 Καθαριότητας και Πρασίνου
 Υπηρεσίες Γραφείου και Γενικών Καθηκόντων.
Ωφελούμενοι: κατηγορούμενοι για πλημμελήματα κάτοικοι / δημότες.
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15 Προγράμματα που υλοποιούνται, έχουν υλοποιηθεί ή θα υλοποιηθούν στο μέλλον:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΟ

Στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Σμύρνης, σύμφωνα με
το άρθρο 202 παρ.3 του Ν.3463/06 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικαμε την 1/2012 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη και το δημοτικό φόρο ευαίσθητων
ομάδων δημοτών.
Πιο συγκεκριμένα η απαλλαγή αφορά νοικοκυριά
οικονομικά αδύναμων, μακροχρόνια
ανέργων, πολυτέκνων, τριτέκνων οικογενειών και μονογονεϊκών οικογενειών (απόκτηση τέκνων εκτός
γάμου), ατόμων με αναπηρία, που διαμένουν στη Νέα Σμύρνη.
Οι προϋποθέσεις ένταξης διαμορφώνονται ανάλογα με την κατηγορία. Να σημειωθεί ότι η απαλλαγή
αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία.
Σήμερα (Μάιος 2015) εντάσσονται στο πρόγραμμα 731 νοικοκυριά.
16. Πρόγραμμα ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.
«Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους» συνεργασία Κοινωνικής Υπηρεσίας και Ίδρυμα Νεολαίας και
Δια βίου Μάθησης (7/11/2012 - 24/01/2013).
Πρόγραμμα αντιμετώπισης κινδύνων και φυσικών καταστροφών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νεολαίας
και δια βίου μάθησης. Εκπαίδευση 100 ωρών από εξειδικευμένους φορείς.
Με στόχο την ανάδειξη του εθελοντισμού, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, υλοποιεί το Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους».
Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση ενηλίκων για την απόκτηση δεξιοτήτων Διαχείρισης Κινδύνου
και Κρίσεων, στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης.
Στους εκπαιδευθέντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης και εντάσσονται στο Μητρώο Εθελοντικών
οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι οι εξής:
 Γνωσιακές παράμετροι του κινδύνου (Λύση προβλήματος / Λήψη απόφασης- Διαχείριση πληροφορίας,
Διαχείριση πανικού - Λειτουργία σε ομάδες)
 Πυρκαγιές - Πλημμύρες
 Σεισμοί - Διασώσεις
 Ναυτικά Ατυχήματα - Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος
 Πρώτες Βοήθειες - Διαχείριση Καταυλισμών
Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε μετά από πρόταση των εθελοντών και με αποκλειστική δική τους
υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
Ωφελούμενοι: κάτοικοι / δημότες.
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17. Δωρεάν Διανομή Τροφίμων σε απόρους - Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με τη χρηματοδοτική
στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
Το Πρόγραμμα της δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους εφαρμόζεται στην Ε.Ε. από το 1987, και στην
Ελλάδα από τα τέλη της δεκαετίας του '90, σε ετήσια βάση. Η συμμετοχή των κρατών μελών είναι
εθελοντική.
Αρμόδιες Υπηρεσίες για την εφαρμογή του προγράμματος στη χώρα μας είναι το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) και οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής των
Περιφερειακών Ενοτήτων.
Στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος διανέμονται βασικά είδη τροφίμων, όπως ζυμαρικά, ρύζι,
ελαιόλαδο και τυρί.
Τρόφιμα που διατέθηκαν:
 Ζυμαρικά
 Ελαιόλαδο ΠΟΠ
 Κεφαλογραβιέρα ΠΟΠ
 Κασέρι ΠΟΠ
 Φέτα ΠΟΠ
 Γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ
Διάδοχο πρόγραμμα διανομής τροφίμων είναι το πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής,
το οποίο ακολούθως περιγράφεται αναλυτικά.
18. ΤΕΒΑ-FEAD
«Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για τους Άπορους»
Η κοινωνική ένταξη και η καταπολέμηση της φτώχειας αποτελούν μία από τις προτεραιότητες του «νέου
ΕΣΠΑ» 2014-2020.
Στους 10 θεματικούς στόχους (Θ.Σ.) στους οποίους διαρθρώνονται οι συγχρηματοδοτούμενες αναπτυξιακές
παρεμβάσεις, περιλαμβάνεται και ο θεματικός στόχος 9: "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση των φτώχειας και των οποιωνδήποτε διακρίσεων".
Η οικονομική κρίση και οι πολιτικές λιτότητας που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια στις χώρες της
Ευρωζώνης, έχουν διαταράξει την κοινωνική συνοχή και τις ισορροπίες που επικρατούσαν μεταξύ των
κρατών – μελών και έχουν αναδείξει νέα προβλήματα που σχετίζονται με την ανεργία, τον κοινωνικό
αποκλεισμό και τα επίπεδα της φτώχειας που ολοένα και αυξάνονται.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ο στόχος είναι η μείωση του αριθμού των ατόμων που
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή/και υφίστανται υλικές στερήσεις ή/και διαβιούν σε νοικοκυριά χωρίς
εργαζόμενα μέλη κατά 20.000.000 άτομα ενώ ο αντίστοιχος εθνικός στόχος είναι η αντίστοιχη μείωση κατά
450.000 και κατά 100.000 παιδιά έως το 2020.
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Αντικείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, είναι η
διανομή υλικής βοήθειας και η παροχή συνοδευτικών δράσεων στήριξης και ενδυνάμωσης.
Πιο αναλυτικά, αντικείμενο των διαδημοτικών συμπράξεων αποτελούν:
 Η διανομή τροφίμων (μακράς διαρκείας και φρέσκα καθώς και ειδικά τρόφιμα για βρέφη. Η διανομή
θα γίνεται σε πακέτα τροφίμων ή ως έτοιμα γεύματα μέσω συσσιτίων).
 Η κάλυψη βασικών υλικών στερήσεων (ρουχισμός για παιδιά και ενήλικες/κυρίως αστέγους – είδη
καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής, παιδικά είδη/βιβλία, παιχνίδια, βρεφικός εξοπλισμός κλπ).
 Η παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών.
Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά των δράσεων του Θεματικού Στόχου 9
του «νέου ΕΣΠΑ» 2014-2020 και των λοιπών εθνικών πολιτικών και θα αναδείξουν τις υπάρχουσες δομές και
μέτρα που έχουν αναπτυχθεί έως τώρα.
Αναμένεται η έγκριση των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των συμπράξεων.
19. Διανομή Τροφίμων Χωρίς Μεσάζοντες
Έχοντας ως βασικό άξονα τις αυξημένες ανάγκες των πολιτών την περίοδο της κρίσης, ο Δήμος Νέας
Σμύρνης θα συνδιοργανώσει στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας με την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «αλλ.α.ζω.» Διανομή
Τροφίμων Χωρίς Μεσάζοντες. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί να απαλύνει τις συνέπειες της οικονομικής
και κοινωνικής κρίσης που βαρύνουν τους συμπολίτες μας.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπονται:
 Η προώθηση ελληνικών προϊόντων.
 Η στήριξη αγροτών – παραγωγών.
 Η προμήθεια στους πολίτες ποιοτικών προϊόντων σε πολύ χαμηλές τιμές.
 Η παράδοση προϊόντων (4% επί της πωληθείσας ποσότητας) στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Η Δράση πραγματοποιείται οργανωμένα σε συστηματική και μηνιαία βάση, την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα
και καλύπτει γεωγραφικά ένα μεγάλο μέρος της Νέας Σμύρνης.
20. Πρόγραμμα δωρεάν κατασκήνωσης για παιδιά οικονομικά αδύναμων οικογενειών Δήμου Νέας
Σμύρνης
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης υλοποίησε πρόγραμμα δωρεάν καλοκαιρινής κατασκήνωσης για παιδιά οικονομικά
αδύναμων οικογενειών του Δήμου.
Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από 5/8/2013-11/8/2013 με δυνατότητα φιλοξενίας 205 παιδιών ηλικίας 6
έως 15 ετών. Η κατασκήνωση που φιλοξένησε τα παιδιά ήταν οι εγκαταστάσεις του “The Ranch”, στο Σοφικό
Κορινθίας.
Στόχος του προγράμματος ήταν η στήριξη της οικογένειας και να δώσει την ευκαιρία στα παιδιά να μάθουν
να αυτοεξυπηρετούνται και να φροντίζουν μόνα τους τον εαυτό τους μακριά από τις οικογένειες τους. Είναι
ένας τρόπος να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση τους και να μάθουν να ζουν κοντά στη φύση και να
επιδεικνύουν καθημερινά τον σεβασμό στο περιβάλλον. Με το πρόγραμμα αυτό δόθηκε η δυνατότητα
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στους γονείς να μην στερήσουν από τα παιδιά τους τις καλοκαιρινές τους διακοπές που για τους ίδιους
ήταν ανέφικτο να υλοποιήσουν και να τους προσφέρουν ψυχαγωγία και διασκέδαση, που είναι
σημαντικότατος παράγοντας για τη σωστή και αρμονική ανάπτυξη και ψυχική ισορροπία των παιδιών τους.
Το πρόγραμμα αγκαλιάστηκε από γονείς και παιδιά και ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία.
Το πρόγραμμα κατασκηνώσεων υλοποιείται πλέον από κρατικούς φορείς .

21. Εκπαίδευση και πρακτική άσκηση σπουδαστών, προ- και μεταπτυχιακών φοιτητών
Ωφελούμενοι 2000-2015:
229 Σπουδαστές – φοιτητές Κοινωνικής εργασίας – Ψυχολογίας – Διατροφολογίας
Παρατηρήσεις: το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στο πλαίσιο των παραπάνω συνεργασιών έχει παρουσιάσει
την δράση του σε διακεκριμένες ομάδες επιστημόνων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
22. Συνεργασία με σχολεία και παιδικούς σταθμούς






Συνεχής συνεργασία με τα σχολεία του Δήμου. Παραπομπή κοινωνικών και ψυχολογικών περιστατικών.
Ενημέρωση για δράσεις του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής. Συνεργασία με το Τμήμα Παιδείας και τις
Σχολικές Επιτροπές.
Ομιλίες προς γονείς, εκπαιδευτικούς και προσωπικό στα σχολεία και παιδικούς σταθμούς με σκοπό την
ενημέρωση σε θέματα ψυχικής υγείας και υγείας γενικά με σκοπό την πρόληψη.
Παρέμβαση σε ζητήματα σχετικά με την ανατροφή και τις ενδοοικογενειακές σχέσεις.

Ωφελούμενοι: μαθητές, γονείς.
Απασχολούμενο Προσωπικό: Όλο το επιστημονικό προσωπικό.
23. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει θέσει ως άμεση προτεραιότητά του στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του την
αντιμετώπιση των ποικίλων και σύνθετων κοινωνικών προβλημάτων που έχουν ενταθεί εξ αιτίας της
δημοσιονομικής κρίσης, όπως είναι ιδίως οι χωρικές και κοινωνικές ανισότητες, η μετανάστευση, η
παραβατικότητα, η ανεργία και η περιθωριοποίηση, η επίλυση των οποίων απαιτεί ολοκληρωμένες και
τεκμηριωμένες προσεγγίσεις.
Με την συνεργασία αυτή, ο Δήμος Νέας Σμύρνης δύναται να αναθέτει στο ΕΚΚΕ, ως επίσημο σύμβουλό του,
βάσει της κείμενης νομοθεσίας την έρευνα ειδικότερων ζητημάτων, την εκπόνηση επιστημονικών
προτάσεων και τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του
Δήμου.
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24. ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο έχει συσταθεί με την υπ.αριθ.Υ5Β/ΓΠ οικ.155570/21-12-2006 Απόφαση του
Υπουργείου Υγείας & Κ.Α.
Η Διεπιστημονική Ομάδα του Κέντρου περιλαμβάνει Ειδικούς από τις παρακάτω ειδικότητες:
Παιδοψυχίατροι- Ψυχολόγοι- Κοινωνικοί Λειτουργοί- Ειδικοί Παιδαγωγοί- ΛογοθεραπευτέςΕργοθεραπευτής- Επισκέπτης Υγείας & Διοικητικοί Υπάλληλοι.
Στο Κέντρο μπορούν να απευθύνονται:
 Γονείς που χρειάζονται συμβουλές για τον γονεϊκό ρόλο και τις ψυχολογικές δυσκολίες των παιδιών
τους.
 Έφηβοι και παιδιά που αντιμετωπίζουν ποικίλες ψυχολογικές δυσκολίες.
 Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων για προβλήματα που αφορούν τους μαθητές τους.
 Φορείς της περιοχής ευθύνης μας που ασχολούνται με τα παιδιά και τους εφήβους.
Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 65, Νέα Σμύρνη
25. ΑΝΕΛΙΞΗ Συμβουλευτικό-Θεραπευτικό Κέντρο Ημέρας για ενήλικες με ψυχικές διαταραχές
Το κέντρο ημέρας παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και αποκατάστασης ανοιχτού τύπου.

26. ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας)
Λειτουργεί και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό κοινοτικό ταμείο.
27. ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
Έχει ως στόχο την ψυχολογική υποστήριξη ασθενών με καρκίνο.
28. ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ - Κέντρο Ημέρας για τη Φροντίδα της Ψυχικής Υγείας της Γυναίκας (Επιλόχεια
Διαταραχή)
Σκοπός του η έρευνα και η παρέμβαση για την προαγωγή της υγείας της γυναίκας και της οικογένειας στην
Ελλάδα.
29. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στην προσπάθεια δημιουργίας βιώσιμων δικτύων αλληλεγγύης για την
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης έρχεται σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Με αυτό τον
τρόπο προωθεί το αίσθημα της προσφοράς μέσω της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων
με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενεργών πολιτών.
Συνεργαζόμενοι φορείς στη Νέα Σμύρνη:
 Σύλλογος υπαλλήλων του Δήμου Νέας Σμύρνης.
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Σχολικές μονάδες Δήμου Νέας Σμύρνης (παιδικοί σταθμοί, Νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια).
Ένωση Γονέων.
Σύλλογος Ιμβρίων.
Σύλλογος Ηπειρωτών « η Τιτάνη».
Σύλλογος Τενεδίων.
Σύλλογος Κερκυραίων «Κορυφώ».
Σύλλογος «Ηλιαχτίδα».
Σύλλογος Ποιότητα Ζωής.
Ένωση Κρητών.
Ένωση Ποντίων «Η Μαύρη Θάλασσα».
Ροταριανός όμιλος.
Όμιλος Μαγειρικής «Λεόντειος».
Ανθρώπινη Επικοινωνία Επιμορφωτικός-Πολιτιστικός Σύλλογος.
Εξωραϊστικός, ψυχαγωγικός και πνευματικός Σύλλογος «ο Φοίνιξ».
Ίωνες Νέας Σμύρνης.
Αθλητικός σύλλογος «Λέοντες».
Αθλητικός σύλλογος «Μίλωνας».
Εξωραϊστικός, Εκπολιτιστικός, Αθλητικός Σύλλογος «ο Φάρος».
Πανιώνιος Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης.
Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Νέας Σμύρνης.
Τοπική Εφορεία Πρόσκοπων Νέας Σμύρνης.
Μουσική σχολή Ευμέλεια
και άλλοι φορείς.

30. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Οι φορείς με τους οποίους υπάρχει συστηματική συνεργασία εκτός των ορίων της πόλης είναι:
 Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών (Τμήμα Ανηλίκων και Γραφείο Ακροάσεων).
 Αστυνομικό Τμήμα Νέας Σμύρνης.
 Νοσοκομεία Αττικής (Γενικά και Ψυχιατρικά).
 Κοινωνικές Υπηρεσίες της Επικράτειας.
 Κλινικές, Γηροκομεία, Ξενώνες κλπ.
 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
 Λοιποί φορείς (δημόσιοι ή ιδιωτικοί) που δύνανται να ωφελήσουν τους πολίτες.

2.1.1.2

Γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχικής Υγείας
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Εβδομαδιαίες 45λεπτες συνεδρίες – εκτάκτως, τηλεφωνικώς και κατ’ οίκον σε βάση ατομική ή
οικογενειακή.



Συμβουλευτική στήριξη σε περιστατικά που πλήττονται από:
o Διαταραχές άγχους.
o Απώλεια – πένθος.
o Οργανικές νόσους.
o Ψυχοσωματικά συμπτώματα.
o Έκτακτες συνθήκες: πτώχευση, δικαστικές εκκρεμότητες, φυλάκιση.
Συμβουλευτική Γονέων και ζευγαριών.
Συμβουλευτική και Στήριξη Μεταναστών και Προσφύγων.
Ψυχιατρική εκτίμηση, παρακολούθηση και θεραπευτική αντιμετώπιση μέσα στα επιτρεπόμενα από το
πλαίσιο μέτρο.
Παραπομπή και διασύνδεση με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες / φορείς.






Ωφελούμενοι: Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες.
Παρατηρήσεις: Η οικονομική κρίση και τα συνακόλουθα προβλήματα έχει αυξήσει κατακόρυφα τα
αιτήματα δημοτών για ψυχολογική και ψυχιατρική υποστήριξη.
2.1.1.3

Δημοτικά Ιατρεία

Τα Δημοτικά Ιατρεία παρέχουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Λειτουργούν συμπληρωματικά παρέχοντας
μια δέσμη βασικών υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης που περιλαμβάνει την έγκαιρη
διάγνωση και την υγειονομική ενημέρωση των πολιτών. Στα Δημοτικά Ιατρεία παρέχεται προληπτική
ιατρική, προληπτική οδοντιατρική, πρόληψη καρδιακών προβλημάτων, δερματολογικών νοσημάτων καθώς
και προληπτική παιδιατρική.
Δράσεις των Δημοτικών Ιατρείων:







Πραγματοποιήθηκε το ερευνητικό πρόγραμμα «ΥΔΡΙΑ» από το Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας, με θέμα
«Διατροφή και Υπέρταση χωρίς Φαρμακευτική Αγωγή».
Συμμετοχή στην Εθνική Μελέτη Νοσηρότητας και Παραγόντων Κινδύνου (ΕΜΕΝΟ) και στην πρώτη
Εθνική Επιδημιολογική Μελέτη των λοιμωδών νοσημάτων ηπατίτιδας Β (HBV), ηπατίτιδας C (HCV) και
της HIV λοίμωξης, H prolipsis σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, την ομάδα εθελοντών του Δήμου «Ενεργός
Δράση», για την πραγματοποίηση εθελοντικής αιμοδοσίας για την ενίσχυση της Δημοτικής
Δανειστικής Τράπεζας Αίματος. Σε αυτή την προσπάθεια συμμετείχαν εθελοντικά ο Ροταριανός Όμιλος,
ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το Σώμα Εθελοντών- Σαμαρειτών -Διασωστών, ο Σύλλογος Ιμβρίων και η
Ένωση Ποντίων «Η Μαύρη Θάλασσα» .
Δωρεάν Αιματολογικές και Καρδιολογικές εξετάσεις, μέσω του προγράμματος «ΕΓΚΑΡΔΙΑ».
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Προληπτικός Έλεγχος για Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια σε συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου
και Πρόληψης Νοσημάτων- ΚΕΕΛΠΝΟ.
Προληπτικός έλεγχος για τον Διαβήτη σε συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
– ΚΕΕΛΠΝΟ.
Συμμετοχή και συνεργασία στην εκδήλωση της Εταιρείας Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών
Αθηνών, με θέμα « Η ανακούφιση του φορτίου των φροντιστών».
Εκδήλωση για την ενημέρωση πρόληψης κατά του καρκίνου σε συνεργασία με Ογκολόγους Ιατρούς του
Νοσοκομείου Ευαγγελισμός και το Κέντρο Ημέρας κατά του Καρκίνου με θέμα «Η πρόληψη σήμερα».
Προληπτικός έλεγχος για κήλη σε συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης ΝοσημάτωνΚΕΕΛΠΝΟ.

Στα Δημοτικά Ιατρεία για το έτος 2013 προσήλθαν 1827 άτομα για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση,
πρώτες βοήθειες, μέτρηση ζωτικών σημείων, ενεσοθεραπείες, περιποίηση και αλλαγή τραυμάτων. 20
άτομα για έλεγχο και εμβόλιο ηπατίτιδας,150 άτομα συμμετείχαν στον καρδιολογικό έλεγχο που έγινε σε
συνεργασία με το Ωνάσειο.
Για το έτος 2014 προσήλθαν 717 άτομα για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση, πρώτες βοήθειες, μέτρηση
ζωτικών σημείων, ενεσοθεραπείες, περιποίηση και αλλαγή τραυμάτων. 7 άτομα για έλεγχο και εμβόλιο
ηπατίτιδας, 120 για φυσιοθεραπείες και 96 άτομα συμμετείχαν στο πρόγραμμα Διατροφολογίας.
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2.1.1.4

Κοινωνικές Δομές

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης προσπαθώντας να ανταπεξέλθει στις νέες ευμετάβλητες κοινωνικές προκλήσεις
που επιφέρουν οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες και επιδιώκοντας να συμβάλλει στη μερική άρση
των συνεπειών της φτώχειας, της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης ατόμων
και οικογενειών ξεκίνησε τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Κοινωνικού Φαρμακείου και του
Κοινωνικού Συσσιτίου. Τα κριτήρια και οι διαδικασίες επιλογής καθορίζονται με Κανονισμό Λειτουργίας. Οι
Κοινωνικές Δομές λειτουργούν με συγκεκριμένες προδιαγραφές και συνδέονται με τοπικές επιχειρήσεις,
συλλόγους, σχολεία και την τοπική κοινωνία. Επιπλέον μέσω αυτών, παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.
Στόχος της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών είναι η κοινωνική προστασία και μέριμνα ευπαθών ομάδων
του πληθυσμού που πλήττονται από τις συνέπειες της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Ταυτόχρονα
επιδιώκει την προώθηση του αισθήματος της αλληλοβοήθειας, της αλληλεγγύης καθώς επίσης και της
δραστηριοποίησης της εθελοντικής εργασίας.
Οι πόροι του προγράμματος θα προέρχονται από:
 Τον προϋπολογισμό του Δήμου Ν. Σμύρνης.
 Δωρεές-χορηγίες πολιτών, σχολείων, συλλόγων και άλλων φορέων.
 Προσφορές επιχειρήσεων – εταιριών.
 Εθνικά, Περιφερειακά, Ευρωπαϊκά προγράμματα.
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί από το 2013 και έως σήμερα (Μάιο 2015) εξυπηρετεί 966
οικογένειες που έχουν πληγεί από την οικονομική και κοινωνική κρίση. Διανέμει δωρεάν τρόφιμα και αλλά
είδη πρώτης ανάγκης με συχνότητα μια φορά κάθε δίμηνο.
Στο ραβδόγραμμα που ακολουθεί απεικονίζεται η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση οικογενειών για την ένταξή
τους στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου τα τελευταία δύο έτη.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στοχεύει στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του, καθώς και στη συνέχιση της
συνεργασίας του με τους τοπικούς φορείς. Επιπλέον στη συνέχιση της παρουσίας του σε πολιτιστικές
εκδηλώσεις για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών και στη συνεργασία με άλλα
κοινωνικά παντοπωλεία και δίκτυα αντιμετώπισης της φτώχειας.
Κοινωνικό Φαρμακείο
Το Κοινωνικό Φαρμακείο στοχεύει στην εξασφάλιση πρωτοβάθμιας περίθαλψης στους οικονομικά
αδύναμους συμπολίτες μας με την παροχή φαρμάκων και λοιπού υγειονομικού υλικού. Τα παρεχόμενα
φαρμακευτικά είδη ανταποκρίνονται στους γενικά αποδεκτούς κανόνες υγιεινής, και πρωτοβάθμιας
περίθαλψης.
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Το Κοινωνικό Φαρμακείο δεν διαθέτει σε καμία περίπτωση τις κατηγορίες φαρμάκων που υπάγονται στον
Νόμο 1729/1987 και 3549/2006 (φάρμακα ειδικής συνταγογράφησης). Έως σήμερα έχει εξυπηρετήσει 112
άτομα.
Το Κοινωνικό Φαρμακείο στοχεύει στην επέκταση της λειτουργίας του, μέσω της εξυπηρέτησης και
χορήγησης φαρμάκων σε άτομα που δε μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στην αγορά της
φαρμακευτικής αγωγής. Επιπλέον θα συνεχίσει τις εκδηλώσεις για τη συλλογή φαρμακευτικού υλικού και
την ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Κοινωνικό Συσσίτιο
Το Κοινωνικό Συσσίτιο έχει στόχο τη βελτίωση των παροχών και την κάλυψη ομάδων με διατροφικούς
περιορισμούς, όπως ειδικό διαιτολόγιο που να απευθύνεται σε άτομα που πάσχουν από διάφορα
νοσήματα, όπως σακχαρώδης διαβήτης και καρδιαγγειακά προβλήματα.
Επιπρόσθετα, στόχος είναι η παροχή περισσότερων μερίδων που να καλύπτει μεγαλύτερο αριθμό
ημερήσιων γευμάτων. Τέλος, η δημιουργία ειδικού διαμορφωμένου χώρου ώστε να μπορούν οι δικαιούχοι
και κυρίως οι άστεγοι πολίτες να γευματίζουν.
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2.1.1.5

Βοήθεια στο σπίτι

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» είναι κινητή μονάδα παροχής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας.
Αποτελεί κοινωνική υποστηρικτική υπηρεσία ολοκληρωμένης φροντίδας και εξυπηρέτησης, που παρέχεται
κατ’ οίκον σε ηλικιωμένα μοναχικά άτομα.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και σε άτομα
με κινητικές δυσκολίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν
την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις
απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Σήμερα στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» εντάσσονται 62 άτομα. Το πρόγραμμα παρέχει νοσηλευτική
φροντίδα και οικογενειακή βοήθεια. Η ομαλή λειτουργία του προγράμματος εξασφαλίζεται από την
εξειδικευμένη ομάδα η οποία αποτελείται από μια νοσηλεύτρια και δυο οικογενειακούς βοηθούς.
Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και
ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ) και η υποβοήθηση της αυτόνομης και αξιοπρεπούς
διαβίωσης.
Για την βελτίωση του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» καθίσταται επιτακτική ανάγκη η ενίσχυση της
ομάδας από έναν κοινωνικό λειτουργό, κοινωνιολόγο ή ψυχολόγο καθώς και η κατάρτιση του προσωπικού
στις Πρώτες Βοήθειες.

Κέντρο Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
«Ήλιος»
2.1.1.6

Το Κέντρο Πρόληψης «Ήλιος» είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε από τις τοπικές
αυτοδιοικήσεις των Δήμων Νέας Σμύρνης και Αγίου Δημητρίου σε συνεργασία με τον Οργανισμό κατά των
Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).
Παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του στους δημότες-κατοίκους της Νέας Σμύρνης. Στελεχώνεται από ειδικά
εκπαιδευμένους επιστήμονες σε θέματα εξαρτήσεων, πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας. Έχει
ως στόχο την εφαρμογή προγραμμάτων πρωτογενούς πρόληψης της εξάρτησης.
Σχεδιάζει και υλοποιεί:
 Δράσεις και βιωματικά σεμινάρια που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς.
 Δράσεις και βιωματικά σεμινάρια που απευθύνονται στους γονείς.
 Δράσεις που απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους και νέους.
Το σύνολο των ωφελούμενων για το 2013 ήταν 2050 άτομα και το 2014 ανερχόταν στα 2150 άτομα.

57

Στόχοι του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής

Γενικοί στόχοι:
 Μείωση του αριθμού των ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.
 Υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών
ομάδων.
 Αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών.
 Ανάσχεση των εμποδίων πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες. Θεσμοθέτηση και
υλοποίηση ενός δικτύου ασφαλείας για την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας των Ευπαθών Κοινωνικών
Ομάδων.
Ειδικότερα:
 Η επιπλέον στελέχωση του Τμήματος με προσωπικό όπως (ενδεικτικά): διοικητικούς επιστήμονες,
οικονομολόγους, κοινωνικούς επιστήμονες, νομικούς, επιστήμονες διοίκησης μονάδων τοπικής
αυτοδιοίκησης.
 Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας (καταγραφή συνεδριών-διασύνδεση-follow-up)
προς
αναβάθμιση των παρεχόμενων κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών.
 Δημιουργία δομής «one stop – shop». Η Δομή αυτή αναφέρεται στη δημιουργία υπηρεσίας μιας
στάσης με τη μορφή Διαδικτυακής Πύλης Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, ενισχύοντας τη
διασυνδεσιμότητα πολλαπλών πηγών πληροφόρησης στην τοπική κοινότητα.
 Δημιουργία Κάρτας Δημότη με παροχές εκπτώσεων σε δίκτυο εμπορικών καταστημάτων καθώς και
δωρεάν εισόδου σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου.
 Συμμετοχή ως εταίρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος: Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής 2014-2020.
 Αποτελεσματική λειτουργία ενός δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ενίσχυση της λειτουργίας
των δημοτικών ιατρείων με ειδικότητες ιατρών όπως καρδιολόγος, φυσιοθεραπευτής, πνευμονολόγος
κ.α. Δημιουργία ιατρείου πόνου.
 Δράσεις ενημέρωσης που αφορούν το νόμο Ν4320/2015 «ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης».
 Δίκτυο υπηρεσιών: νομικής συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης σε ευπαθή κοινωνικοοικονομικά
άτομα.
 Δημιουργία γραφείου – χώρου δικτύωσης, πρόσβασης και επικοινωνίας ανέργων – επιχειρήσεων –
σύνδεση με αγορά εργασίας. Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας.
 Δημιουργία Δημοτικού Κέντρου δωρεάν παροχής διαδικτυακών πληροφοριών για την έγκαιρη
ενημέρωση των νέων για θέσεις εργασίας.
 Δημιουργία δομής ενίσχυσης της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας.
 Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβουλευτική των Τεχνικών Αναζήτησης
Εργασίας, Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών.
 Δημιουργία δομής ημερήσιας φροντίδας αστέγων.
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Δημιουργία Κέντρου Ημέρας για ΑμεΑ με κινητικές δυσκολίες – πρόγραμμα πρόσβασης ΑμεΑ στην
πόλη. Κέντρο Δημιουργικής απασχόλησης ΑμεΑ (Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαβούλευσης)
Τροποποίηση του προγράμματος απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη για την ένταξη περισσότερων
ωφελουμένων.
Ενίσχυση του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι ώστε να ενταχθούν περισσότεροι ωφελούμενοι.
Δημιουργία Κέντρου Ημέρας για άτομα με άνοια – νευρολογικές διαταραχές - προβλήματα μνήμης κλπ.
Δημιουργία κινητής μονάδας συμβουλευτικής οικογένειας και παιδιού.
Δημιουργία υποστηρικτικής δομής για την στήριξη της εγκύου και της λεχώνας, συμβουλευτική για τον
νέο ρόλο της μητέρας.
Δημιουργία Δημοτικού Κέντρου Μελέτης και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών για ευπαθείς
κοινωνικοοικονομικά οικογένειες.
Συνεργασία με το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών για την προώθηση δράσεων διαπολιτισμικής
αλληλεγγύης.
Δράσεις κατά του ψηφιακού αναλφαβητισμού του ενεργού πληθυσμού που δεν έχει πρόσβαση στην
εκπαίδευση λόγω κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων.
Λειτουργία 24ωρης γραμμής του δημότη για υποδοχή αιτημάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
Δίκτυο δομών για την καταπολέμηση της φτώχειας όπως κοινωνική ιματιοθήκη, ανταλλακτική
βιβλιοθήκη κ.α.
Υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω ανάπτυξης ομάδων εθελοντών.
Εκπαίδευση/κατάρτιση προσωπικού που θα απασχολείται σε προγράμματα με ωφελούμενους
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Πιστοποίηση προσόντων βάσει επαγγελματικού περιγράμματος.
Αναβάθμιση και των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών.
Η πολύπλευρη στήριξη των ευάλωτων οικονομικά και κοινωνικά ομάδων απαιτεί κατά τη γνώμη μας,
το σχεδιασμό ειδικών σχεδίων δράσης η αποδοτικότητα των οποίων σχετίζεται άμεσα με την ικανή
γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ







Έλλειψη εποπτείας και εξειδικευμένης μετεκπαίδευσης του προσωπικού ανάλογα με τη θέση και του
αντικείμενό του.
Έλλειψη ολοκληρωμένου ετήσιου προγράμματος συνεργασιών, δράσεων για την ευρύτερη και έγκαιρη
ενημέρωση των πολιτών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Έλλειψη στοχευμένων στρατηγικών προστασίας των ατόμων σε κατάσταση ανάγκης και κοινωνικού
αποκλεισμού.
Συνέχιση της επιδοματικής πολιτικής, χωρίς προοπτικές ανεξαρτητοποίησης από τη δημόσια συνδρομή
και δημιουργίας κατάλληλου εδάφους ανεξαρτητοποίησης και ένταξης στον κοινωνικό ιστό.
Έλλειψη επαρκών πόρων από την κεντρική Διοίκηση.
Έλλειψη κρατικών δομών-υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας για διασύνδεση με τις κοινωνικές
υπηρεσίες.
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Έλλειψη τακτικών χρηματορροών για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία προγραμμάτων όπως
«Βοήθεια στο Σπίτι», κοινωνικών δομών αντιμετώπισης της φτώχειας κ.α.
Έντονα οργανωτικά – λειτουργικά προβλήματα λόγω έλλειψης δικτύωσης και συνεργασίας με τους
εμπλεκόμενους φορείς, απουσίας συστημάτων παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των πολιτικών
και προγραμμάτων, καθώς και δεικτών αξιολόγησης της λειτουργίας τους.
Απουσία συμμετοχής τόσο των εμπλεκόμενων υπηρεσιών όσο και των ωφελουμένων των υπηρεσιών
κοινωνικής φροντίδας στο σχεδιασμό και λήψη των αποφάσεων που σχετίζονται με τη διαμόρφωση
προγραμμάτων-δράσεων κοινωνικής πολιτικής.
Έλλειψη πληροφοριακών συστημάτων και εξοπλισμού.

Ουσιαστικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση του ανασχεδιασμού θεωρούμε ότι θα διαδραματίσει η
γνώση που θα προκύψει από νέες έρευνες. Τα ζητήματα που θεωρούμε ότι θα ήταν χρήσιμο να
διερευνηθούν αφορούν:


την αποτύπωση της κατάστασης εντός των νοικοκυριών. Θα προτείναμε να διερευνηθούν τα
χαρακτηριστικά όλων των μελών του νοικοκυριού (αριθμός μελών, εργασιακή κατάσταση, ατομικά
και οικογενειακά εισοδήματα κτλ) έτσι ώστε να υπάρχει πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το μέγεθος
της φτώχειας και της αποστέρησης που αντιμετωπίζει αφενός κάθε μέλος ξεχωριστά, αφετέρου ως
ολότητα.



την επίπτωση της κρίσης σε θέματα που σχετίζονται με τη θέση της γυναίκας αναζητώντας στοιχεία
σχετικά με τη εργασιακή κατάσταση, την χειραφέτηση, τη συμφιλίωση επαγγελματικής και
οικογενειακής ζωής κτλ.



τους λόγους για τους οποίους οι πολίτες (και ειδικά αυτοί που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη) δεν
απευθύνονται στις υπηρεσίες για την αναζήτηση στήριξης, ποια πρακτικά θέματα ή στάσεις και
αντιλήψεις λειτουργούν ανασταλτικά προς την κατεύθυνση αυτή.



τη συχνότητα και την βαρύτητα των δυσμενών επιδράσεων της κρίσης στην ψυχική υγεία, που να
μην βασίζονται μόνο σε αυτοαναφερόμενη εκτίμηση αλλά και στη χρήση στατιστικών στοιχείων
από τις υπάρχουσες δομές.
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Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Νέας Σμύρνης
2.1.2

Δήμου

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης είναι Ν.Π.Δ.Δ (Νομικό πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου) του Δήμου Νέας Σμύρνης που δημιουργήθηκε το 2011 με την ενοποίηση του Κέντρου
Προσχολικής Αγωγής Δήμου Νέας Σμύρνης (Κ.Π.Α.Δ.Ν.Σ.) και του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας
Ηλικιωμένων Δήμου Νέας Σμύρνης (ΚΑΠΗ).
Το Ν.Π. Διοικείται από 13μελές Δ.Σ οριζόμενο από το Δημοτικό Συμβούλιο και οργανώνεται σε επίπεδο
Διεύθυνσης που περιλαμβάνει τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

Στη Διεύθυνση αναφέρονται τα εξής τμήματα :
Ά τμήμα νηπιακό, Τσακίρογλου 16
Β΄ τμήμα νηπιακό, Αγνώστων Μαρτύρων 88
Γ΄ τμήμα νηπιακό, Αρτάκης 34
Δ’ τμήμα νηπιακό, Κερασούντος & Βουλγαροκτόνου 11
Ε’ τμήμα νηπιακό-βρεφικό, Τραπεζούντος 22 & Τυρολόης
ΣΤ’ τμήμα βρεφικό, Αρτάκης 34
Ζ΄ τμήμα νηπιακό, Συγγρού 221 & Τραλλέων

Στόχοι:






Ίδρυση παιδικού σταθμού στην οδό Σινώπης, χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια
Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Συντήρηση κτιριακών δομών.
Εμπλουτισμός του παιδαγωγικού προγράμματος με ειδικότητες.
Ίδρυση σχολής γονέων για προσχολική ηλικία.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Το Ν.Π.Δ.Δ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης περιλαμβάνει αυτοτελές τμήμα κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης Ηλικιωμένων.
Στο ανωτέρω αναφέρονται τα εξής γραφεία:
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Α΄ Αυτοτελές γραφείο Κοιν.Προστ. και Αλληλεγγύης Ηλικιωμένων, Αρτάκης 34.
Β΄ Αυτοτελές γραφείο Κοιν.Προστ. και Αλληλεγγύης Ηλικιωμένων, Σταδίου 32-34.
Γ΄ Αυτοτελές γραφείο Κοιν.Προστ. και Αλληλεγγύης Ηλικιωμένων, Πλαστήρα 57.
Δ΄ Αυτοτελές γραφείο Κοιν.Προστ. και Αλληλεγγύης Ηλικιωμένων, Ραιδεστού 11-13

Στόχοι:





Ίδρυση Ε’ Κ.Α.Π.Η.
Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Συντήρηση κτηριακών δομών.
Εμπλουτισμός προγράμματος.

62

«Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών
& Νέων-Εθνική Στέγη»
2.1.3

Το «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων-Εθνική Στέγη» είναι Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου. Έχει σκοπό την φροντίδα της πνευματικής ανάπτυξης, της εναλλακτικής εκπαίδευσης
καθώς και της ψυχαγωγίας των παιδιών και των εφήβων. Στα πλαίσια των παραπάνω στους χώρους της
«Εθνικής Στέγης» λειτουργούν:
 Παιδικός Σταθμός.
 Αίθουσα internet.
 Ομάδες Συμβουλευτικής Γονέων.
Ο Παιδικός Σταθμός στεγάζεται σε παραδοσιακό κτίριο με μεγάλο κήπο, ευρύχωρες και φωτεινές αίθουσες
εξοπλισμένες με πλούσιο παιδαγωγικό υλικό. Παρέχει πλήρης υγιεινή διατροφή και παρακολούθηση από
παιδίατρο και παιδοψυχολόγο. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τα νήπια να αναπτυχθούν σωματικά,
συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά. Επίσης να συμβάλει στην διαμόρφωση πολύπλευρων
προσωπικοτήτων με γνώσεις και δεξιότητες.
Η ομάδα συμβουλευτικής Γονέων λειτουργεί στο πλαίσιο του γραφείου Συμβουλευτικής Υποστήριξης και
αφορά γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας. Έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα με στόχο την
ευαισθητοποίηση των γονέων σε θέματα διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους.
Ποσοτικά στοιχεία του έτους 2014
Νήπια παιδικού σταθμού
Ομάδα συμβουλευτικής γονέων
Υπηρεσία ατομικής συμβουλευτικής
Εκδηλώσεις νομικού προσώπου
Παιδικές παραστάσεις
Θεατρικό παιχνίδι
Γιορτές παιδιών
Ομιλίες ενημερωτικού περιεχομένου

170
100
110
20
10
15
12
5

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού προτείνεται η λειτουργία προγραμμάτων Ατομικής Συμβουλευτικής
Παρέμβασης, που θα βοηθήσει πολλούς γονείς να ανταπεξέλθουν σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν είτε
σε προσωπικό είτε στη σχέση με τα παιδιά τους. Θα διεξαχθούν ομιλίες και συζητήσεις από ειδικούς προς
τους γονείς, που θα συμβάλλουν στην ενημέρωση των γονέων και θα καλλιεργήσουν κλίμα επικοινωνίας και
αλληλεγγύης. Επίσης προτείνεται η επαναλειτουργία του Παιχνιδότοπου όπου θα είναι τόπος συνάντησης –
παιχνιδιού, ένας χώρος για να μάθουν τα παιδιά το παιχνίδι της επικοινωνίας και των σχέσεων.
Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα εφαρμόζονται θα δουλευτούν με λεπτομέρεια τα
ακόλουθα θέματα:
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Δανειστική βιβλιοθήκη. Σκοπός να καλλιεργήσουν τα παιδιά αφενός το σεβασμό τους για τα βιβλία και
αφετέρου την αγάπη τους γι’ αυτά.
Εθνικές εορτές. Τα παιδιά θα εμβαθύνουν στις έννοιες της ελευθερίας και της ειρήνης μεταξύ των
λαών.
Χαρτοκοπτικές δραστηριότητες. Θα δουλευτεί η ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης των παιδιών μέσα από
την καλλιέργεια του οπτικοκινητικού συντονισμού, ώστε να μάθουν να ελέγχουν την κίνηση τους με την
οπτική προσήλωση στην κίνηση του χεριού τους.
Διαθεματική ενότητα η πανίδα.
Δραστηριότητες για εμβάθυνση γνώσεων σχετικά με ήθη και έθιμα του τόπου μας.
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2.2

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Αναπόσπαστο κομμάτι του Δήμου Νέας Σμύρνης, ο Πολιτιστικός Οργανισμός συναλλάσσεται και συζητά με
την καλλιτεχνική κοινότητα, υποστηρίζει εμπράκτως τους νέους δημιουργούς και τιμά με συνέπεια το
καλλιτεχνικό παρελθόν της χώρας. Φροντίζει δεκαέξι χρόνια τώρα μέσα από τις ποικίλες δράσεις του να
συγκινεί, να ευαισθητοποιεί, να προβληματίζει και να φέρνει το χαμόγελο σε ανθρώπους όλων των ηλικιών.
Σκοπός του Πολιτιστικού Οργανισμού είναι να προάγει τον πολιτισμό, να διευκολύνει στην διάδοση του και
να τοποθετεί στο προσκήνιο της ανησυχίες της κοινωνίας. Με ποικίλες δράσεις και ποιοτικά προγράμματα
που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ηλικίες και προτιμήσεις, ο Πολιτιστικός Οργανισμός προωθεί την
πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής, γνωρίζοντας ότι ο πολιτισμός μπορεί να ανυψωθεί ως ασπίδα στις
καθημερινές δυσκολίες που βιώνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Ο Πολιτιστικός Οργανισμός είναι εδώ
για να αφουγκράζεται τον κόσμο.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
2.2.1 Φεστιβάλ Ιωνικών Γιορτών
Κάθε Σεπτέμβρη, ο Πολιτιστικός Οργανισμός δημιουργεί ένα θέατρο χωρητικότητας σχεδόν 2.000 ατόμων,
εν μέσω του Άλσους της Νέας Σμύρνης, προσφέροντας την ευκαιρία στους πολίτες, για ένα ολόκληρο μήνα,
να παρακολουθήσουν σημαντικές παραστάσεις και συναυλίες μέσα στο φυσικό περιβάλλον του Άλσους. Τα
χαρακτηριστικά που κάνουν τις Ιωνικές γιορτές ένα ξεχωριστό και αποδεδειγμένα πετυχημένο φεστιβάλ
είναι η ποικιλία, οι υψηλής ποιότητας παραστάσεις και συναυλίες και συγχρόνως το ελάχιστο δυνατόν
κόστος, τόσο ως προς τον προϋπολογισμό του πολιτιστικού οργανισμού όσο και ως προς τους πολίτες.
Μέσα σε αυτά τα χρόνια, χιλιάδες πολίτες της Νέας Σμύρνης παρακολούθησαν πετυχημένους καλλιτέχνες
και παραστάσεις από τους πιο καταξιωμένους καλλιτεχνικούς οργανισμούς στην Ελλάδα όπως είναι το
Εθνικό Θέατρο. Τις περισσότερες φορές, οι Ιωνικές Γιορτές συμπληρώνονται από εικαστικές δράσεις που
χαρακτηρίζονται από ποιότητα και καλλιτεχνική έμπνευση.
Ωφελούμενοι: κάτοικοι / δημότες
Απασχολούμενο Προσωπικό: Πολιτιστικού Οργανισμού
2.2.2 Επιμορφωτικά προγράμματα
Από τα πρώτα χρόνια του έως και σήμερα, ο Πολιτιστικός Οργανισμός έχει θεσπίσει τη λειτουργία
επιμορφωτικών πολιτιστικών τμημάτων για μικρούς και μεγάλους. Τα πολιτιστικά τμήματα στοχεύουν στην
εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων σε κάποια μορφή τέχνης της αρεσκείας τους, σε αντάλλαγμα με ένα
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συμβολικό ετήσιο ποσό, το οποίο δεν ξεπερνά τα 50€. Μπαλέτο, παραδοσιακοί και λάτιν χοροί,
αργυροχρυσοχοΐα, ζωγραφική, αγιογραφία, φωτογραφία, θεατρικό παιχνίδι, κιθάρα, πιάνο, φλογέρα,
φωνητική, θεραπευτική γυμναστική και χοροκίνηση είναι τα βασικά αντικείμενα των επιμορφωτικών
τμημάτων που προσφέρονται στους πολίτες. Δίνοντας την ευκαιρία ο καθένας να μάθει μία τέχνη ή να
αποκτήσει ένα νέο χόμπι, το πρόγραμμα των επιμορφωτικών τμημάτων του Πολιτιστικού Οργανισμού έχει
στεφθεί με επιτυχία και αποτελεί πλέον ανάγκη για τους πολίτες.
Ωφελούμενοι: κάτοικοι / δημότες
Απασχολούμενο Προσωπικό: Πολιτιστικού Οργανισμού
2.2.3 Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
Από το 2009 έως και σήμερα, ο Πολιτιστικός Οργανισμός καθιέρωσε μια σειρά χριστουγεννιάτικων
εκδηλώσεων στη κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης από τα μέσα Δεκέμβρη μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου.
Κάθε χρόνο δημιουργείται στη πλατεία ένα μικρό χριστουγεννιάτικο χωριό με μεγάλο παγοδρόμιο, carousel
για τα παιδιά, Άγιο Βασίλη, ταχυδρομείο και εργαστήρια του Αγίου Βασίλη, ανιματέρ, μικρή αγορά με
χριστουγεννιάτικα γλυκά, δώρα και βιβλία. Ειδικότερα το 2012 δημιουργήθηκε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα
παιδικών δρώμενων που περιελάμβανε εργαστήρια ζωγραφικής, στολιδιών, κολάζ και δώρα για τα παιδιά.
Ωφελούμενοι: όλοι
Απασχολούμενο Προσωπικό: Πολιτιστικού Οργανισμού
2.2.4 Δημοτικός Πολυχώρος Πολιτισμού «Γαλαξίας»
Από το 2010 έως και σήμερα, ο Πολιτιστικός Οργανισμός διοργανώνει ετησίως δύο κύκλους πολιτιστικών
εκδηλώσεων στον Δημοτικό Πολυχώρο “Γαλαξία”. Ο Πολιτιστικός οργανισμός παρέλαβε το 2010 έναν
ακατέργαστο χώρο και τον μετέτρεψε σε έναν πολυμορφικό, μοντέρνο και ασφαλή χώρο, κατάλληλο να
φιλοξενήσει συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, παρουσιάσεις αλλά και εικαστικές εκθέσεις. Κατά τη
διάρκεια των ετησίων δύο κύκλων( Φεβρουάριος- Ιούνιος, Οκτώβριος- Δεκέμβριος), ο Γαλαξίας φιλοξενεί
ένα πρόγραμμα με μουσικές και θεατρικές παραστάσεις και εικαστικές εκθέσεις, προσφέροντας στους
πολίτες στιγμές ψυχαγωγίας και πολιτισμού. Μεγάλα και σημαίνοντα ονόματα του ελληνικού
πενταγράμμου έχουν συντροφεύσει με τα τραγούδια τους το κοινό του Γαλαξία. Όμως, η σκηνή του Γαλαξία
δεν έχει φιλοξενήσει μόνο μουσικές και θεατρικές παραστάσεις αλλά και παρουσιάσεις βιβλίου και
διαλέξεις κοινωνικών και πολιτιστικών θεμάτων. Επίσης, το πρόγραμμα του Γαλαξία περιλαμβάνει και
εκθέσεις ζωγραφικής και σχεδίου, κοσμήματος και μεταλλοτεχνίας, φωτογραφίας και κεραμικής σε δύο
ειδικά διαμορφωμένους εκθεσιακούς χώρους. Άλλωστε, τα δύο τελευταία χρόνια ο Πολιτιστικός
Οργανισμός έχει εντάξει και ένα ειδικό πρόγραμμα για τα παιδιά με καραγκιόζη και παραστάσεις παιδικού
θεάτρου. Όλα αυτά τα χρόνια οι εκδηλώσεις του Γαλαξία προσφέρονται είτε δωρεάν είτε με ένα μικρό
χρηματικό αντίτιμο.
Ωφελούμενοι: κάτοικοι / δημότες
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Απασχολούμενο Προσωπικό: Πολιτιστικού Οργανισμού
2.2.5 Φεστιβάλ Καραγκιόζη
Από το 2000 έως και σήμερα, ο Πολιτιστικός Οργανισμός , ως πρωτοπόρος, έχει καθιερώσει τη διοργάνωση
του Φεστιβάλ Καραγκιόζη στη μνήμη του μεγάλου καραγκιοζοπαίχτη Μάνθου Αθηναίου. Κάθε χρόνο, στα
μέσα Μαΐου, στήνεται στο Άλσος Νέας Σμύρνης ένα θέατρο το οποίο φιλοξενεί καταξιωμένους
επαγγελματίες του είδους που διασκεδάζουν μικρούς και μεγάλους, εντελώς δωρεάν. Με διαφορετικές και
πρωτότυπες παραστάσεις καραγκιόζη κάθε απόγευμα, το φεστιβάλ αποτελεί ένα τρόπο να τιμήσουμε τη
λαϊκή μας παράδοση και πολιτισμό και να τη μεταφέρουμε στα παιδιά.
Ωφελούμενοι: όλοι
Απασχολούμενο Προσωπικό: Πολιτιστικού Οργανισμού
2.2.6 Ξεναγήσεις
Το 2014 ο Πολιτιστικός Οργανισμός έδωσε την ευκαιρία στους πολίτες της Νέας Σμύρνης να γνωρίσουν τον
ιστορικό και αρχαιολογικό πλούτο του τόπου μας διοργανώνοντας διαδρομές πολιτισμού με υψηλού
επιπέδου ξεναγήσεις στα σημαντικότερα μουσεία, πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους της Αττικής.
Με τη βοήθεια έμπειρων ξεναγών οι πολίτες είχαν την δυνατότητα να επιλέξουν την ξενάγηση που
επιθυμούσαν και να συμμετέχουν εντελώς δωρεάν. Ενδεικτικές διαδρομές ήταν το Μουσείο Κυκλαδικής
Τέχνης, η Ακρόπολη και το μουσείο, η Αρχαία και Ρωμαϊκή αγορά και το Βυζαντινό μουσείο.
Ωφελούμενοι: κάτοικοι / δημότες
Απασχολούμενο Προσωπικό: Πολιτιστικού Οργανισμού
2.2.7 Μπάντα Δήμου
Η μπάντα του Δήμου που συνοδεύει πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις σε όλη τη διάρκεια του
χρόνου.
Ωφελούμενοι: όλοι
Απασχολούμενο Προσωπικό: παιδιά σχολείου
2.2.8 Εκδηλώσεις Πρωτομαγιάς
Από το 2008 έως και σήμερα, από το τέλος Απριλίου μέχρι τις αρχές Μαΐου, ο Πολιτιστικός Οργανισμός
δημιουργεί ένα πολυήμερο πρόγραμμα εορτασμού της Πρωτομαγιάς στη κεντρική πλατεία της Νέας
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Σμύρνης. Εκεί, στήνεται μια μεγάλη σειρά περιπτέρων που περιλαμβάνει έκθεση βιβλίου με όλες τις
γνωστές εκδόσεις, είδη δώρων, αλλά και με εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας από τους
συμμετέχοντες στα επιμορφωτικά τμήματα του Πολιτιστικού Οργανισμού. Επιπλέον, στο Άλσος Νέας
Σμύρνης πραγματοποιούνται κάθε χρόνο οι τελικές παραστάσεις - επιδείξεις των επιμορφωτικών τμημάτων
του Πολιτιστικού Οργανισμού. Η κορύφωση των εκδηλώσεων του εορτασμού της πρωτομαγιάς γίνεται με
μια σειρά συναυλιών και εκδηλώσεων.
Ωφελούμενοι: όλοι
Απασχολούμενο Προσωπικό: Πολιτιστικού Οργανισμού
2.2.9 Φεστιβάλ τζαζ
Για πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι, διοργανώνουμε τριήμερο φεστιβάλ με πολλά συγκροτήματα της τζαζ
στην πλατεία Νέας Σμύρνης.
Ωφελούμενοι: όλοι
Απασχολούμενο Προσωπικό: Πολιτιστικού Οργανισμού
2.2.10. Σινεμά
Ο Πολιτιστικός Οργανισμός έχει εντάξει πολλές δράσεις που σχετίζονται με τον κινηματογράφο. Από το
2008 μέχρι το 2012, ο Πολιτιστικός Οργανισμός είχε καθιερώσει ειδικές προβολές παιδικών ταινιών στο
Δημοτικό κινηματογράφο Σπόρτιγκ. Είχε, επίσης, δημιουργήσει το Σινέ Άλσος στο οποίο προβάλλονταν
μεγάλες και γνωστές ταινίες μέσα στο Άλσος. Φέτος, διοργανώσαμε προβολές διεθνών βραβευμένων
ντοκιμαντέρ στον ‘’Γαλαξία’’.
Ωφελούμενοι: όλοι
Απασχολούμενο Προσωπικό: Πολιτιστικού Οργανισμού
2.2.11 1ος Αγώνας δρόμου ‘’Τρέχοντας στην Ιστορία’’
Για πρώτη φορά φέτος, ο Πολιτιστικός Οργανισμός διοργάνωσε αγώνα δρόμου επί της Ελ. Βενιζέλου στη
Νέα Σμύρνη, στις 4 Οκτωβρίου για την ιστορική μνήμη για τις χαμένες πατρίδες.
Ωφελούμενοι: όλοι
Απασχολούμενο Προσωπικό: Πολιτιστικού Οργανισμού
2.2.12 Δημιουργική απασχόληση
Από το 2008 έως και σήμερα, ο Πολιτιστικός Οργανισμός εισήγαγε τη διοργάνωση του θερινού
προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά. Από τα μέσα Ιουνίου έως τα μέσα Ιουλίου, τα παιδιά
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δημοτικού μπορούν να απασχοληθούν κατά τις πρωινές ώρες με δραστηριότητες καλλιτεχνικής, αθλητικής
και πολιτιστικής παιδείας από έμπειρους παιδαγωγούς που έχουν ως σκοπό να ψυχαγωγήσουν αλλά και να
διδάξουν τα παιδιά. Οι κάτοικοι και οι δημότες της Νέας Σμύρνης, αφήνουν τα παιδιά στους χώρους του
1ου και του 7ου Δημοτικού σχολείου Νέας Σμύρνης, στους παιδαγωγούς και αυτοί αναλαμβάνουν την
δημιουργική τους απασχόληση με ένα ελάχιστο αντίτιμό. Το πρόγραμμα της Δημιουργικής Απασχόλησης για
παιδιά δημοτικού διαφοροποιείται κάθε χρόνο.
Ωφελούμενοι: παιδιά δημοτικού κατοίκων / δημοτών
Απασχολούμενο Προσωπικό: Στελέχη Κοινωνικής Υπηρεσίας
Ιστορικά και Μνημεία

Ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου στην οδό Αγ. Σοφίας 89 κοντά στην Πλατεία Άνοιξης. Ανακαλύφθηκαν
αρχικά 2 κιβωτιόσχημοι τάφοι κλασικής εποχής του 5ου - 4ου αιώνα π.Χ. και στη συνέχεια άλλες 4
ταφές.
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Γλυπτά
Τα περισσότερα και σημαντικότερα γλυπτά της Νέας Σμύρνης είναι φιλοτεχνημένα από τον γλύπτη Βάσο
Καπάνταη (1924 – 1990), o οποίος ήταν κι εκείνος προσφυγικής καταγωγής και το έργο του είναι, θα
λέγαμε, σφραγισμένο από τη νοσταλγία των χαμένων πατρίδων.

Πρόκειται για το μοναδικό στην Ελλάδα μνημείο των Αρμενίων. Το μνημείο αυτό το έστησαν οι Αρμένιοι της
Ελλάδας, το 1979, προς τιμήν των 1.300.000 Αρμενίων που σφαγιάστηκαν το 1915 από τους Τούρκους.
Πάνω στην πέτρα υπάρχει γραμμένη η φράση «ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΓΩΝ». Οι δεσμοί Ελλήνων και Αρμενίων είναι
στενοί. Πολλοί είναι οι αρμενικής καταγωγής συμπολίτες μας, εγκατεστημένοι εδώ από την Καταστροφή. Ας
σημειωθεί ότι το 2001 η Νέα Σμύρνη αδελφοποιήθηκε με τον Δήμο Σισιάν της επαρχίας Σιουνίκ της
Δημοκρατίας της Αρμενίας.
Ο Χρυσόστομος (Καλαφάτης) ήταν ο τελευταίος μητροπολίτης Σμύρνης. Γεννήθηκε το 1867 στην Τρίγλια της
Βιθυνίας στην Προποντίδα. Βρήκε μαρτυρικό θάνατο τον Σεπτέμβριο του 1922, καθώς κατακρεουργήθηκε
από φανατισμένο όχλο Τούρκων. Ανακηρύχτηκε ως άγιος τον Ιούλιο του 1993. Ο ανδριάντας του
Χρυσοστόμου αποτελεί χαρακτηριστικό σημείο της πόλης μας, τοποθετημένος στην είσοδό της, τη λεγόμενη
«Στροφή» της Νέας Σμύρνης, αλλά και σημαντικό σύμβολο της πόλης.

Χώροι Πολιτιστικού Οργανισμού:
Κεντρικά Γραφεία: Ελευθερίου Βενιζέλου 16, 7ος όροφος
Πολυχώρος Γαλαξίας – Κεντρική Πλατεία
Δημοτική Βιβλιοθήκη - Προσκόπων Αϊδινίου 28
Πολιτιστικά Κέντρα – Αρτάκης 34, Ελ.Βενιζέλου 87, Κράτητος 49, Κυδωνιών 4
Φιλαρμονική – Εκκλησία Αγίας Παρασκευής

Στόχοι:






Αναβάθμιση των χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων
Δημιουργία πολιτιστικού χώρου για θεατρικές παραστάσεις
o Δημιουργία μελέτης για υλοποίηση του θεάτρου
Παραχώρηση των δομών του δήμου για κινηματογραφικά γυρίσματα
o Συνεργασία με σχολές κινηματογράφου
Ίδρυση και λειτουργία δημοτικής βιβλιοθήκης
Ίδρυση και λειτουργία ψηφιακού μουσείου Μικρασιατικού Πολιτισμού
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2.3 ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

2.3.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Το γραφείο παιδείας του Δήμου Νέας Σμύρνης οργανωτικά παρουσιάζεται στο παρακάτω οργανόγραμμα:
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ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ή
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΑΜ/ΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΙΣΤΑ
ΜΕΝΟΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΛΑ
ΚΕΣ

ΓΡΑΜΜ
ΑΤΕΙΑ

ΛΟΙΠΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΥΛ
ΑΠ

ΚΔ
ΒΜ

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Α' ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Β' ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ
Δ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε
Π

ΠΡΟΕΔΡ
ΟΣ ΔΣ

ΠΡΟΕΔΡ
ΟΣ ΔΣ

ΓΡΑΜΜ
ΑΤΕΙΑ

ΓΡΑΜΜ
ΑΤΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΟΙ
ΚΑΘΑΡΙΣ
ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ ΤΡΙΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟ
Σ ΔΕΠ

ΓΥΜΝ
ΑΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΣ
ΤΡΙΕΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΛΑΠ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΒΜ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΑΠ

ΝΗΠΙΑΓ
ΩΓΕΙΑ

ΛΥΚ
ΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΠ
ΑΛ

Ι
Ε
Κ
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ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

11
10
9
11
1
42

515
2992
2102
2427
320
8.356

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΛΥΚΕΙΑ
ΙΕΚ
ΣΥΝΟΛΟ

Στο γραφείο Παιδείας συμπεριλαμβάνονται οι Σχολικές Επιτροπές του Δήμου.
Τα έσοδα-έξοδα των Σχολικών Επιτροπών και το ετήσιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης των σχολείων
της πόλης μας αναλύεται ως εξής:
Α/Α

ΕΣΟΔΑ

Α/βαθμια

ΕΣΟΔΑ

263.328,59
12.778,07

221.624,65
35.991,00

9.664,00

30.000

Επιχορήγηση από ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Σύνολο
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

60.519,02
346.289,68
708.794,12

Α/Α

Μικτά Έξοδα

Α/βάθμια

351.368,80

Β/βάθμια
Δαπάνες
Δήμου

398.531,10
400.000,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

1.149.899,90

Β/βαθμια

Κρατική Επιχορήγηση
Κυλικεία
Έκτακτη Επιχορήγηση Δήμου

ΕΞΟΔΑ

74.888,79
362.504,44

Το γραφείο Παιδείας σχεδιάζει και μεριμνά Α) για την εφαρμογή πολιτικών προγραμμάτων και δράσεων, Β)
για την υποστήριξη των Σχολικών Επιτροπών αλλά και για την γενική παιδεία των κατοίκων, Γ) για τον
σχεδιασμό και την εκτέλεση των προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού
και περιφερειακού προγραμματισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης έχει αναλάβει την
υποστήριξη του ΣΥΛΑΠ και την υλοποίηση των υπολοίπων δράσεων παιδείας.
ΔΟΜΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Το Γραφείο Παιδείας εκτός από τα σχολικά κτίρια διαχειρίζεται και τις εξής υποδομές:
1. Ενοικιαζόμενος χώρος
2. Χρήση του πολυχώρου «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» (για την λειτουργία του ΣΥΛΑΠ)
3. 7 αίθουσες στο σχολικό συγκρότημα «Παπαστράτειο» για την λειτουργία του ΚΔΒΜ (απογευματινές
ώρες).
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4. Παράλληλα χρησιμοποιείται η αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου για διάφορες δράσεις.
Το κόστος χρήσης των υποδομών πρέπει να υπολογιστεί ανάλογα με την χρήση που κάνει το Γραφείο
Παιδείας.
Επίσης, στην πόλη μας στεγάζονται:
1. Η διεύθυνση Α’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής
2. Η διεύθυνση Β’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής
Σε κτίριο το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Συγγρού 153.

2.3.1.1 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η Σχολική Επιτροπή συστάθηκε το 2011 με αριθμό ΦΕΚ 759/6/5/2011 σύμφωνα με το Νόμο του Καλλικράτη
Ν.3852/2010 και αποτελείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο.
Στην Σχολική Επιτροπή ανήκουν 11 Νηπιαγωγεία στα οποία είναι εγγεγραμμένα 515 νήπια και 10 Δημοτικά
στα ποία είναι εγγεγραμμένοι 2.992 μαθητές. Όλα τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά λειτουργούν σε δημόσια
κτήρια και από αυτά τα 4 νηπιαγωγεία συστεγάζονται μαζί με τα δημοτικά. Για τον λόγω αυτό
διαπιστώνεται η ανάγκη για νέες υποδομές και υπάρχει ανάγκη εκσυγχρονισμού και ενεργειακής
αναβάθμισης των παλαιότερων εγκαταστάσεων για να καλυφθούν οι σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες.
Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών των σχολείων (θέρμανση, φωτισμός, ύδρευση, τηλέφωνα, αγορά αναλώσιμων
υλικών κ.τ.λ.). Μεριμνά και εξασφαλίζει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων. Συνεργάζεται
με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για να προγραμματίσει βαριές συντηρήσεις των σχολικών κτιρίων.
Μεριμνά για την συντήρηση, βελτίωση και φύλαξη των υλικοτεχνικών υποδομών των σχολείων. Ασχολείται
με την καθαριότητα των σχολικών κτιρίων και με την αμοιβή των καθαριστριών. Διαχειρίζεται τα έσοδα από
την εκμετάλλευση των κυλικείων. Βοηθά και στηρίζει τις διοικητικές λειτουργίες των σχολικών μονάδων.
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, έχοντας μεριμνήσει
για την τοποθέτηση 12 εθελοντών σχολικών τροχονόμων στα Δημοτικά σχολεία του Δήμου, με σκοπό την
ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών των Δημοτικών σχολείων και την ενίσχυση της
εθελοντικής συμμετοχής και δράσης των πολιτών, υλοποιεί το θεσμό του εθελοντή σχολικού τροχονόμου.
Επίσης η Γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής εξυπηρετεί τις σχολικές μονάδες, προγραμματίζει ραντεβού με
τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, τηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων,
ενημερώνει τους Διευθυντές για οτιδήποτε έχει σχέση με τις εργασίες που γίνονται στις σχολικές μονάδες
και εκτελεί όλες τις λειτουργικές ανάγκες αυτών.
2.3.1.2 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η Σχολική Επιτροπή συστάθηκε το 2011 με αριθμό ΦΕΚ 759/6/5/2011 σύμφωνα με το Νόμο του Καλλικράτη
Ν.3852/2010 και αποτελείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο.
Στην Σχολική Επιτροπή ανήκουν 9 Γυμνάσια στα οποία φοιτούν 2102 μαθητές, 8 Γενικά Λύκεια στα οποία
φοιτούν 1970 μαθητές, 2 Επαγγελματικά Λύκεια που φοιτούν 457 μαθητές και 1 Δημόσιο Ίδρυμα
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Επαγγελματικής Κατάρτισης στο οποίο φοιτούν 320 σπουδαστές. Όλα τα Γυμνάσια και τα Λύκεια
λειτουργούν σε δημόσια κτήρια και από αυτά το 8ο Γυμνάσιο και 7ο Λύκειο λειτουργεί σε ενοικιαζόμενο
χώρο και συγκεκριμένα στο χώρο της Εστίας Ν. Σμύρνης, ενώ τα υπόλοιπα συστεγάζονται μαζί Γυμνάσιο
και Λύκειο.
Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών των σχολείων (θέρμανση, φωτισμός, ύδρευση, τηλέφωνα, αγορά αναλώσιμων
υλικών κ.τ.λ.). Μεριμνά και εξασφαλίζει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων. Συνεργάζεται
με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για να προγραμματίσει βαριές συντηρήσεις των σχολικών κτιρίων.
Μεριμνά για την συντήρηση, βελτίωση και φύλαξη των υλικοτεχνικών υποδομών των σχολείων. Ασχολείται
με την καθαριότητα των σχολικών κτιρίων και με την αμοιβή των καθαριστριών. Διαχειρίζεται τα έσοδα από
την εκμετάλλευση των κυλικείων. Βοηθά και στηρίζει τις διοικητικές λειτουργίες των σχολικών μονάδων.
Επίσης η Γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής εξυπηρετεί τις σχολικές μονάδες, προγραμματίζει ραντεβού με
την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, τηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και
ενημερώνει τους Διευθυντές για οτιδήποτε έχει σχέση με τις εργασίες που γίνονται στις σχολικές μονάδες.
2.3.1.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (ΕΣΠΑ-ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ)

Από τον Οκτώβριο του 2005, ο Δήμος Ν. Σμύρνης, σε συνεργασία με την τότε Γενική Γραμματεία
Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπ. Παιδείας, εφαρμόζει τα προγράμματα επιμόρφωσης της Δια Βίου Μάθησης
Ενηλίκων κατοίκων Ν. Σμύρνης. Το υπογραφέν Μνημόνιο Συνεργασίας, της 01/02/2007, έβαλε το πλαίσιο
λειτουργίας του συγκροτηθέντος «Δημοτικού Εργαστηρίου Δια Βίου Μάθησης», το οποίο και λειτούργησε
αδιαλείπτως έως και τον Αύγουστο του 2011, οπότε και άρχισε, εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, η
εφαρμογή του Νόμου 3879/2010 (αρ. 8 και 21) για την Δημιουργία των «Τοπικών Κέντρων Δια Βίου
Μάθησης».
Με την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης Ίδρυσης του Κ.Δ.Β.Μ. Ν. Σμύρνης, στις 17 Οκτωβρίου
2012, η Δια Βίου Μάθηση στον Δήμο μας πέρασε στην εποχή των τοπικών Κέντρων Δια Βίου Μάθησης,
όπου, με την συμβολή των αποσπασμένων υπαλλήλων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ως υπεύθυνου εκπαίδευσης και
υπεύθυνου οργάνωσης, το πρόγραμμα υλοποιείται τοπικά, από τον Μάρτιο του 2013 και εντεύθεν.
Το τοπικό πρόγραμμα υλοποιείται, ακολουθώντας τις γενικές κατευθύνσεις του Εθνικού Προγράμματος Δια
Βίου Μάθησης και αξιοποιώντας την εμπειρία της τοπικής επιλογής και εφαρμογής μαθημάτων του
Γραφείου Παιδείας του Δήμου.
Με πάνω από 8.000 αιτούντες και με πάνω από 6.500 επιμορφωμένους ενήλικες κατοίκους Νέας Σμύρνης,
στα μαθήματα Δ.Β.Μ. έως σήμερα, ο Δήμος μας έχει επιδείξει την προσήλωσή του στο πνεύμα της Δια Βίου
Μάθησης, σε μαθήματα όπως η πληροφορική, οι ξένες γλώσσες, η αγωγή υγείας, διάφορα πολιτιστικά και
οικονομικά, καθώς και τα Ελληνικά για ξένους και οι σχολές Γονέων.
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Με την μακρόχρονη εφαρμογή του προγράμματος Δ.Β.Μ. στην Νέα Σμύρνη, οι ενήλικες κάτοικοι της πόλης
μας έμαθαν να εμπιστεύονται την υλοποίηση των μαθημάτων, όσο και την συστηματική, οργανωτική
δουλειά που προϋποθέτει αυτή.
Το 2014-2015 υλοποιήθηκαν 52 τμήματα και καταρτίστηκαν 1.200 συμπολίτες μας και υλοποιείται
απογευματινές ώρες σε σχολικό συγκρότημα της πόλης μας (ΕΠΑΛ). Η υλοποίηση του προγράμματος έγινε
με την υποστήριξη δύο στελεχών του ΙΝΕΔΙΒΗΜ και ενός στελέχους του Δήμου Ν. Σμύρνης.

2.3.1.4 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Με την υπ.αρ.πρωτ. 1055/8.01.2013 Απόφαση Δημάρχου Ν. Σμύρνης, αποφασίστηκε η ίδρυση και η
λειτουργία του ΣΥ.ΛΑ.Π στο Δήμο Ν. Σμύρνης, με διοικητική έδρα το Γραφείο Παιδείας του Δήμου και σκοπό
την δωρεάν παροχή σεμιναρίων στους ενήλικες πολίτες της Ν. Σμύρνης, από καθηγητές Παν/μίου. Η όλη
οργάνωση των σεμιναρίων, καθώς και ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και η εφαρμογή της εκπαιδευτικής
διαδικασίας ανήκει στην ορισθείσα Εκπαιδευτική Επιτροπή. Η απόφαση για τις θεματικές ενότητες, καθώς
και η συμμετοχή των καθηγητών, όπως και ο ορισμός των εισηγήσεων των, καθορίζεται σε συνεργασία με
τις διοικήσεις των Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τα οποία ο Δήμος έχει έρθει σε συμφωνία σύμπραξης.
Η έως τώρα λειτουργία του ΣΥΛΑΠ, με 4 περιόδους εφαρμογής του προγράμματος, μας δείχνει ότι οι
πολίτες της Ν. Σμύρνης έχουν αγκαλιάσει τον νέο αυτό θεσμό. Σε συνεργασία με το ΕΑΠ, ο Δήμος
πραγματοποιεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2015, μια μεγάλη μελέτη αξιολόγησης του ΣΥΛΑΠ, τα αποτελέσματα
της οποίας θα βοηθήσουν την Εκπαιδευτική Επιτροπή στον αρτιότερο σχεδιασμό και υλοποίηση του έργου.
Επίσης, αυτή η μελέτη, θα μας δώσει την δυνατότητα καλύτερης ανταπόκρισης, στα έως τώρα διάσπαρτα
κελεύσματα ενδιαφέροντος για τον σχεδιασμό των εισηγήσεων, από πλευράς εκπαιδευομένων πολιτών.
Την περίοδο 2014-2015 στα πλαίσια του ΣΥΛΑΠ υλοποιήθηκαν 2 θεματικές ενότητες σε 6 συνεδρίες, στον
πολυχώρο ΓΑΛΑΞΙΑΣ.
Οι συμπολίτες μας, που συμμετείχαν στις συνεδρίες ήταν 110.
Η υποστήριξη λειτουργίας του έγινε από το Γραφείο Παιδείας με την επίβλεψη του ειδικού συνεργάτη.

2.3.1.5 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
Για 5η συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος Ν. Σμύρνης δρομολογεί την έναρξη του προγράμματος «ΣυμβουλευτικήΕπαγγελματικός Προσανατολισμός» που αφορά μαθητές, γονείς και ανέργους του Δήμου μας.
Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται με την εθελοντική προσφορά του Συμβούλου Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικού της πόλης μας κ. Νικολάου Δεμερτζή. Η συμμετοχή των
ενδιαφερομένων είναι χωρίς κόστος.
Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου
Ν. Σμύρνης, Ελ. Βενιζέλου 78.
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Ακόμη, ο κ. Δεμερτζής σε συνεργασία με το Γραφείο Παιδείας του Δήμου μας και την Ένωση Συλλόγων
Γονέων Ν. Σμύρνης διοργανώνει, κάθε χρόνο:
 Σεμινάρια Συμβουλευτικής Γονέων με θέμα: «Εφηβεία και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» (φέτος,
διεξήχθηκαν κάθε Δευτέρα, από 2 έως 30 Μαρτίου 2015).
 Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Ευγενίδειο Ίδρυμα (φέτος διεξήχθη στις 30 Μαρτίου
2015).
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΤΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει καταφέρει να διατηρεί σε υψηλό επίπεδο την λειτουργία των σχολικών
μονάδων που βρίσκονται στα όριά του.
Έχοντας να διαχειριστεί κτίρια βεβαρημένα από την πολυετή χρήση έχει καταφέρει να αντιμετωπίζει άμεσα
τα όποια προβλήματα μικρά ή μεγάλα προκύπτουν στη σχολική καθημερινότητα.
Κατά την πενταετία 2009-2014 η κακή οικονομική συγκυρία της χώρας μας έχει διαφοροποιήσει σε
σημαντικό βαθμό τις εκπαιδευτικές ανάγκες της πόλης μας.
Πολλές οικογένειες έχοντας να αντιμετωπίσουν την συρρίκνωση του βιοτικού επιπέδου τους, στράφηκαν
ξανά στη δημόσια εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να αυξηθούν σημαντικά οι «πιέσεις» κυρίως στη Α’ βάθμια
εκπαίδευση.
Έχοντας κάνει έναν μακρόπνοο προγραμματισμό καταφέραμε να έχουμε από την δεκαετία του ’90, μόνο
πρωινή βάρδια στα σχολεία της πόλης μας, ενώ στη δεκαετία 2000-2010 πετύχαμε την κατασκευή δύο
μεγάλων σχολικών συγκροτημάτων για τη Β’ βάθμια εκπαίδευση.
Παράλληλα μπήκαν οι βάσεις για τον εκσυγχρονισμό του σχολικού συγκροτήματος της Νικομηδείας, την
προσθήκη 10 αιθουσών και ενός νηπιαγωγείου στον ίδιο χώρο, την προσθήκη ενός πολυχώρου και δύο
νέων αιθουσών στο 6ο Δημοτικό.
Τα έργα αυτά βρίσκονται στην παρακάτω φάση υλοποίησης:





Εκσυγχρονισμός σχολικού συγκροτήματος Νικομηδείας (Τελική μελέτη Η/Μ για δημοπρασία)
10 νέες αίθουσες και νέο γυμναστήριο Νικομηδείας (Έχει οριστεί ανάδοχος με ημερομηνία
ολοκλήρωσης 11/2016 και χρηματοδότηση από τις ΚΤ.ΥΠ. ΑΕ & ιδίους πόρους)
Προσθήκη 2 αιθουσών και δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 6ο Δημοτικό Σχολειό
(Προετοιμασία τευχών και χρηματοδότηση από τις ΚΤ.ΥΠ. ΑΕ & ιδίους πόρους)
Πράξη εφαρμογής οικόπεδου «Κατσού»(εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις)
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Συντήρηση σχολικών κτιρίων σε έργα υποδομής(αναμένεται νέα εργολαβία προϋπολογισμού 400.000
ευρώ)
 Πράσινες ταράτσες-δώματα (έργο σε εξέλιξη)
Η προαναφερόμενη αύξηση της εισροής μαθητών στην Α’ βάθμια εκπαίδευση αποτέλεσε ζήτημα έντονου
προβληματισμού για την Δημοτική Αρχή.
Στόχος μας πλέον είναι η εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας μαθητών και γονιών. Για το λόγω αυτό
προχωράμε στις παρακάτω ενέργειες:
1. Στην πρόταση αγοράς οικοπέδου στην οδό Αιγαίου 47 για σχολική χρήση (πιθανό κόστος 250.000 €)
με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους.
2. Στον προγραμματισμό κατασκευής 12ου Νηπιαγωγείου στο σχολικό συγκρότημα Παπαστράτου
(κωδ.: 73.000 € ίδιοι πόροι)
3. Στην κατασκευή 13ου Νηπιαγωγείου στην Άνω Νέα Σμύρνη σε χώρους του Δήμου Ν. Σμύρνης
(βρίσκεται σε φάση αρχικής μελέτης)
4. Στη συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής για την διεύρυνση καλύτερης αξιοποίησης των
υπαρχόντων υποδομών λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη ελεύθερων χώρων προς αξιοποίηση στα
όρια του Δήμου Ν. Σμύρνης.
Αναμένεται το πρόβλημα αυτό την επόμενη πενταετία να ακολουθήσει φθίνουσα πορεία, και γι’ αυτό
πρέπει αν ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός για το μέλλον.. Η Ν. Σμύρνη οφείλει να
παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και ως ένας σύγχρονος και οικονομικά αυτάρκης Δήμος, να χαράζει
την στρατηγική για το μέλλον ανεβάζοντας τον πήχη προσδοκιών των πολιτών σε υψηλά επίπεδα.
Στην κατεύθυνση αυτή αναζητούμε συνεργασίες με τα θεσμοθετημένα όργανα της πολιτείας, διεκδικούμε
και απαιτούμε την ικανοποίηση των αιτημάτων της σχολικής κοινότητας.
Οι προδιαγραφόμενες συνθήκες είναι ευνοϊκές παρά τη σημερινή καταστροφολογία και την απαξίωση του
εκπαιδευτικού συστήματος. Με σχέδιο και όραμα για την εκπαίδευση αντιμετωπίζουμε με επιτυχία την
καθημερινότητα και κοιτάμε με αισιοδοξία το μέλλον.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ. Για το 2015
υλοποιούνται 20 τμήματα για να καταρτίσουμε 400 συμπολίτες μας & ελπίζουμε σε αύξηση των
τμημάτων αυτών για το Β΄εξάμηνο (χρηματοδότηση: ίδιοι πόροι, ΙΝΕΔΙΒΙΜ).
 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Επέκταση θεματικών ενοτήτων με νέες συνεργασίες με
πανεπιστημιακά ιδρύματα & δημιουργούμε τις προϋποθέσεις καλύτερης διάχυσης του ΣΥΛΑΠ στην
τοπική κοινωνία, πιθανή μεταφορά του χώρου υλοποίησης στο «Παπαστράτειο».
Για το 2015 εισάγονται 3 θεματικές ενότητες σε 18 συνεδρίες και ελπίζουμε για αύξηση των ενοτήτων
και σε άλλους τομείς, όπως τμήματα δημιουργικής γραφής, λέσχη ανάγνωσης, εργαστήριο αρχαίας
ελληνικής γλώσσας, εργαστήριο αστρονομίας – φυσικής (Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαβούλευσης)
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Δράση «ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ». Δράση συμμετοχής μαθητών στα κοινά. Δημιουργία μαθητικής
ιστοσελίδας, θεσμοθέτηση μαθητικής επιτροπής διαβούλευσης, δημοψηφίσματα, λειτουργία web
radio-TV κτλ.
Δραστηριότητες μαθητών αναδεικνύονται μέσα από την κεντρική ιστοσελίδα του Δήμου Ν. Σμύρνης σε
ειδικά διαμορφωμένη σελίδα για την Παιδεία.
Αξιοποιείται το studio ηχογράφησης των ΕΠΑΛ για την υλοποίηση Radio-TV με αποκλειστική χρήση των
σχολείων της πύλης μας
Κόστος : 10.000 € (εξοπλισμοί)
Χρημ/ση
: Ίδιοι πόροι
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δημιουργικής Απασχόλησης» παιδιών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης. Από Σεπτέμβρη
μέχρι Απρίλη (2 φορές την εβδομάδα απογεύματα στα σχολεία) κόστος 100.000 € χρηματοδότηση:
ιδίων πόρων –ανταποδοτικά
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Με την πολύτιμη συνεργασία 10 εκπαιδευτικών συμπολιτών μας ξεκινάμε την υλοποίηση του νέου
αυτού θεσμού για την υποστήριξη μαθητών που αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά
προβλήματα. Ωφελούμενοι μαθητές 70.
Εκτιμώμενο Κόστος: 2.000€
Χρημ/ση
: Ίδιοι πόροι
«ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ» ανοιξιάτικο υπαίθριο πρόγραμμα για παιδιά 3-7 ετών (Απρίλιο έως Ιούνιο)
Εκτιμώμενο Κόστος: 2.000€
Χρημ/ση : Ίδιοι πόροι
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ
Εκτιμώμενο Κόστος: 1.500€
Χρημ/ση : Ίδιοι πόροι
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΑΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Εκτιμώμενο κόστος: 4.000 (Ανταποδοτικό πρόγραμμα)
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Χρηματοδότηση πράσινων ταμείων
"ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"
Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των αιθουσών πληροφορικής των σχολείων της πόλης μας. Δίνουμε στους
μαθητές μας την ευκαιρίας να εκπαιδευτούν σε λογισμικά και υλισμικά της τελευταίας γενιάς.
Το συνολικό κόστος για την τετραετία 2015-2019 θα φτάσει τα 70.000 € και θα καλυφθεί από τον
προϋπολογισμό του Δήμου Ν. Σμύρνης με ιδίους πόρους.
«ΖΩΝΤΑΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΟΜΟΡΦΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ»
Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου , τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών, τους Συλλόγους Γονέων ,
των μαθητών, τους κατοίκους της γειτονιάς, αναλαμβάνουμε ανά σχολική μονάδα να κάνουμε
στοχευμένες δράσεις συντήρησης, καθαριότητας, φυτεύσεως και εξωραϊσμού των σχολείων και του
περιβάλλοντος χώρου.
Διάρκεια 2015-2019
Άμεσο Κόστος: 5.000 €
Έμμεσο Κόστος:30.000 €
Εθελοντική εργασία
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Χρημ/ση : Ιδίοι πόροι
 ΝΕΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Εκτιμώμενο Κόστος: 10.000€
Χρημ/ση: Ίδιοι πόροι
 "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ" αριστούχων μαθητών και εισακτέων στην Γ’βαθμια
εκπαίδευση
Προχωράμε στην υλοποίηση ενός φιλόδοξου προγράμματος που θα εξελιχθεί σε 3 φάσεις.
Α’ Φάση: Βράβευση των αριστούχων μαθητών της πόλης μας και των εισακτέων στην Γ’βάθμια εκπαίδευση
Β’ Φάση: Δημιουργία συντήρησης
Με πρωτοβουλία του Δήμου θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο επιχειρήσεων τοπικού και υπερτοπικού
χαρακτήρα που θα αναλάβουν να εξασφαλίσουν χρηματικές ή σε είδος υποτροφίες σε πρωτοετείς
εισακτέους στην Γ’Βάθμια εκπαίδευση, επιλεγμένοι με ένα αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης κοινωνικών
κριτηρίων και μόνο για όσους και όσες φοιτητές/-τριες πρόκειται να σπουδάσουν στην περιφέρεια της
χώρας.
Κόστος
: 2.000 €
Χρημ/ση : Ιδίοι πόροι
αφορά την προωθητική προσπάθεια
Εκτός από το Κοινωνικό Φροντιστήριο θα γίνει προσπάθεια ένταξης στο σύστημα υποτροφιών και ενός
δικτύου φροντιστηρίων μέσης και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να παρέχονται υποτροφίες σε
μαθητές που θα επιλέγονται μέσα από το ίδιο σύστημα αξιολόγησης.
Κόστος
:0€
Γ’ Φάση: Ανακοινώνουμε σε συνεργασία με το Γραφείο Αθλητισμού της πόλης, το πρόγραμμα "Στοχεύω
Ψηλά" που αφορά τη δωρεά αθλητική προετοιμασία υποψηφίων για την Γ’ βάθμια εκπαίδευση για τις
Στρατιωτικές Σχολές και τα ΤΕΦΑΑ
 Ευρωπαϊκή διασύνδεση της Πέμπτης και Έκτης Δημοτικού στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση & ανάπτυξη
διασύνδεσης στην Δευτεροβάθμια Εκπ/ση
 Ευαισθητοποίηση μαθητών σε θέματα ανακύκλωσης και περιβάλλοντος
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ)
Α΄ Φάση υλοποίησης Ιούνιος 2016 – Αύγουστος 2016
Β΄ Φάση υλοποίησης Σεπτέμβριος 2016 – Αύγουστος 2017
Η ανανέωση είναι ετήσια
Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Της
ΕΕΤΑΑ.
Η χρηματοδότηση της δράσης προβλέπεται στο ΣΕΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Μία στρατηγική ενδογενούς τοπικής κοινωνικό-πολιτιστικής ανάπτυξης πρέπει να προωθεί τη συμμετοχή
των πολιτών στην διαμόρφωση ενός μοντέλου κοινωνικής πολιτικής προσαρμοσμένο στις ανάγκες της
πόλης μας που αντιμάχεται των κοινωνικό αποκλεισμό και προωθεί την βελτίωση όλων των πλαισίων που
χρήζουν βελτιώσεων, αλλαγών και νέων προσαρμογών.
Προτεραιότητα μας το τρίπτυχο κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισμός να βελτιωθεί μέσα από τις
προτάσεις σας ώστε όλοι να γίνουμε κοινωνοί μιας αλλαγής ή έστω μιας οργανωμένης απόπειρας με στόχο
την βελτίωση και απλούστευση της εξυπηρέτησης του πολίτη.

2.3.2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Μία στρατηγική ενδογενούς τοπικής κοινωνικό-πολιτιστικής ανάπτυξης πρέπει να προωθεί τη
συμμετοχή των πολιτών στην διαμόρφωση ενός μοντέλου κοινωνικής πολιτικής προσαρμοσμένο
στις ανάγκες της πόλης μας που αντιμάχεται των κοινωνικό αποκλεισμό και προωθεί την βελτίωση
όλων των πλαισίων που χρήζουν βελτιώσεων, αλλαγών και νέων προσαρμογών.
Προτεραιότητα μας το τρίπτυχο κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισμός να βελτιωθεί μέσα από
τις προτάσεις σας ώστε όλοι να γίνουμε κοινωνοί μιας αλλαγής ή έστω μιας οργανωμένης
απόπειρας με στόχο την βελτίωση και απλούστευση της εξυπηρέτησης του πολίτη.
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Γ’ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_06: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΚΙΝΗΤΑ
Α/Α

1
2

Οδός

Περιοχή

Επιφάνεια
(τ.μ.)

Κατάσταση

5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Περιγραφή

Ευξ. Πόντου 8789 & Σωκίων
Σινώπης 13

Νέα Σμύρνη

1.546

Οικόπεδο(100%)

Ανέγερση σχολείου

Νέα Σμύρνη

442,42

Οικόπεδο(100%)

Αϊδινίου 28

Νέα Σμύρνη

463,72

Κτίσμα(100%)

Πολυλά 22

Αθήνα

183,62

Προφ. Ηλία 15
Ι. Χρυσοστόμου
1
Ελ. Βενιζέλου 23

Νέα Σμύρνη
Νέα Σμύρνη

90,00
27.387,86

Ισόγειο + Α΄
όροφος(100%)
Κτίσμα(100%)
Οικόπεδο(100%)

Ανέγερση νέου παιδικού
σταθμού
Υπό δημιουργία δημοτικής
δανειστικής βιβλιοθήκης
(διαχείριση Πολιτιστικός
Οργανισμός)
εγκαταλελειμμένο

Νέα Σμύρνη

1.494,85

Οικόπεδο(100%)

2ας Μαϊου

Νέα Σμύρνη

207,35

Κτίσμα(100%)

Ελ. Βενιζέλου 40

Νέα Σμύρνη

Κ. Παλαιολόγου
20
Μενεκράτους 7
Ψυχογιού Ντίνου
18
Αρλέτη Ν

Νέα Σμύρνη

90,92
832,10
604,01
396,00
172,14
92,3

Κτίσμα(100%)
Οικόπεδο(100%)
Κτίσμα(100%)
Οικόπεδο(100%)
Οικόπεδο(100%)
Οικόποεδο(33%)

525,5

Οικόπεδο(33%)

14.000,00

Γήπεδο(33%)

7.529,00

Γήπεδο(42%)

Νέα Σμύρνη

814,70

Κτίσμα(100%)

Νέα Σμύρνη

60,00

Κτίσμα(100%)

Νέα Σμύρνη

58,00

Κτίσμα(100%)

Γραφείο Υπηρεσίας
καθαριότητας
Γεωπονική Υπηρεσία

Νέα Σμύρνη

178,00

Κτίσμα(100%)

Κυλικείο Δημοτικού Κοιμητηρίου

Νέα Σμύρνη

76,00

Κτίσμα(100%)

Γραφείο Υπηρεσιών Δημοτικού

3

4

Κτίσματα
Ιστορικής /
Αρχιτεκτονικής
αξίας

Θέση Γιάρμα
Νέος Βουτζάς
Αγ. Σοφίας &
Ολυμπίου
Αγ. Σοφίας &
Ολυμπίου
Αγ. Σοφίας &
Ολυμπίου
Αγ. Σοφίας &
Ολυμπίου
Αγ. Σοφίας &

Νέα Σμύρνη
Λεχαινά
Ηλείας
Λεχαινά
Ηλείας
Λεχαινά
Ηλείας
Ραφήνα

Διατηρητέο
(Βίλα
Βερνίκου)

Κενό από 14.01.2014
Γήπεδο Πανιωνίου

διατηρητέο

ΓΕΧΑ (χώρος ανέγερσης νέου
Δημαρχείου)
Δημοτικός Πολυχώρος
«ΓΑΛΑΞΙΑΣ»
Δημοτικός Κιν/φος «ΦΙΛΙΠ»

διατηρητέο

Δημοτικός Κιν/φος «ΣΠΟΡΤΙΓΚ»

Εκτός σχεδίου μη
ηλεκτροδοτούμενο
Εκτός σχεδίου μη
ηλεκτροδοτούμενο
Γκαράζ καθαριότητας
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22
23

Ολυμπίου
Αγ. Σοφίας &
Ολυμπίου
Αγ. Σοφίας &
Ολυμπίου
Στρ. Παπούλα

Νέα Σμύρνη

30,00

Κτίσμα(100%)

Νέα Σμύρνη

190,00

Κτίσμα(100%)

Νέα Σμύρνη

344,74

Οικόπεδο(100%)

24
Αρκαδιουπόλεως
8

Νέα Σμύρνη

215,81

Οικόπεδο(100%)

25

Αρκαδιουπόλεως
3

Νέα Σμύρνη

238,06

Οικόπεδο(100%)

26

Ευξ. Πόντου &
Σκοπέλου

Νέα Σμύρνη

153,84

Οικόπεδο(100%)

27

Μητρ.
Ευθυβούλη 13

Νέα Σμύρνη

588,42

Οικόπεδο(100%)

28

Κερασούντος 29

Νέα Σμύρνη

197,84

Οικόπεδο(100%)

Δηλανά 6

Νέα Σμύρνη

299,67

Οικόπεδο(100%)

Αγ. Σοφίας 70

Νέα Σμύρνη

276,17

Οικόπεδο(100%)

Ελλησπόντου 64

Νέα Σμύρνη

268,86

Οικόπεδο(100%)

Περγάμου 21

Νέα Σμύρνη

360,63

Οικόπεδο(100%)

Προικοννήσου 8

Νέα Σμύρνη

186,78

Οικόπεδο(100%)

Αιγαίου 143

Νέα Σμύρνη

134,53

Οικόπεδο(100%)

Ζωοδόχου Πηγής
17

Νέα Σμύρνη

4.106,00

Οικόπεδο(100%)

Αμισού 20

Νέα Σμύρνη

307,57

Οικόπεδο(100%)

Ραιδεστού 37

Νέα Σμύρνη

1.881,25

Οικόπεδο(100%)

29

30

31

32

33

34

35

36

37
38

Κοιμητηρίου
Χώρος στέγασης εργατών
Δημοτικού Κοιμητηρίου
Εκκλησία Δημοτικού
Κοιμητηρίου
Ανάρτηση στο Εθνικό
Κτηματολόγιο, μη
ηλεκτροδοτούμενο
Ανάρτηση στο Εθνικό
Κτηματολόγιο, μη
ηλεκτροδοτούμενο
Ανάρτηση στο Εθνικό
Κτηματολόγιο, μη
ηλεκτροδοτούμενο
Ανάρτηση στο Εθνικό
Κτηματολόγιο, μη
ηλεκτροδοτούμενο
Ανάρτηση στο Εθνικό
Κτηματολόγιο, μη
ηλεκτροδοτούμενο
Ανάρτηση στο Εθνικό
Κτηματολόγιο, μη
ηλεκτροδοτούμενο
Ανάρτηση στο Εθνικό
Κτηματολόγιο, μη
ηλεκτροδοτούμενο
Ανάρτηση στο Εθνικό
Κτηματολόγιο, μη
ηλεκτροδοτούμενο
Ανάρτηση στο Εθνικό
Κτηματολόγιο, μη
ηλεκτροδοτούμενο
Ανάρτηση στο Εθνικό
Κτηματολόγιο, μη
ηλεκτροδοτούμενο
Ανάρτηση στο Εθνικό
Κτηματολόγιο, μη
ηλεκτροδοτούμενο
Ανάρτηση στο Εθνικό
Κτηματολόγιο, μη
ηλεκτροδοτούμενο
Ανάρτηση στο Εθνικό
Κτηματολόγιο, μη
ηλεκτροδοτούμενο
Ανάρτηση στο Εθνικό
Κτηματολόγιο, μη
ηλεκτροδοτούμενο
Ανάρτηση στο Εθνικό
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39
40

Ραιδεστού 37
Ελ. Βενιζέλου

Νέα Σμύρνη
Νέα Σμύρνη

425,00
10,40

Οικόπεδο(100%)
Κτίσμα(100%)

Κτηματολόγιο, μη
ηλεκτροδοτούμενο
Γήπεδο 5Χ5
Κυλικείο Άλσους
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_07: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΣΟΔΑ €
0
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
01
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
02
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
03
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
04
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
05
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
06
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
07
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1
11
12
13
14
15
16

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ν-1

Ν-2

128.500
100.000
8.089.654
1.934.000
100.000
8.100.617
1.000
18.453.771
Ν-1

Ν-3

174.000
180.000
8.630.195
2.521.000
190.000
9.278.563
0
20.973.758
Ν-2

345.000
150.000
9.535.000
2.794.000
700.000
9.347.387
0
22.871.387
Ν-3

100.000
874.342
6.213.448
0
352.500
211.800
7.752.090

0
64.404
1.989.598
0
435.500
274.300
2.763.802

150.000
275.000
4.570.919
0
520.500
354.314
5.870.733

Ν-1
1.117.000
0
1.117.000

Ν-2
1.569.000
4.000
1.573.000

Ν-3
1.386.000
15.000
1.401.000

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ
ΕΤΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ

Ν-1

Ν-2

Ν-3

4
41
42

5
511
512

2
21
22

3
31
32

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)

1

0

0

5.685.646

5.584.556

4.850.097

5.685.647

5.584.556

4.850.097

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

Ν-1
4.626.550
3.019.400
7.645.950

Ν-2
4.746.800
3.288.400
8.035.200

Ν-3
5.634.500
6.014.400
11.648.900

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

Ν-1
4.098.465
3.051.251
7.149.716

Ν-2
1.171.737
3.600.344
4.772.081

Ν-3
2.358.392
2.218.029
4.576.421
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ €
6
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
60
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61
Αμοιβές αιρετών και τρίτων
62
Παροχές τρίτων
63
Φόροι και τέλη
64
Λοιπά γενικά έξοδα
65
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσια πίστης
66
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους παραχωρήσεις67
παροχές - επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις - δωρεές
68
Λοιπά έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6 ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

47.804.173

43.702.396

51.218.538

Ν-1
11.082.083
1.614.394
3.787.813
165.000
515.947
218.150
2.301.275

Ν-2
11.675.660
2.172.387
3.466.821
201.700
445.747
241.770
2.336.924

Ν-3
14.581.121
1.878.804
3.894.757
118.000
626.855
692.892
2.331.305

5.594.659

5.630.414

6.300.618

15.000
25.294.321

38.000
26.209.423

3.000
30.427.353

7
71
73
74
75

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
Έργα
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ν-1
2.576.046
7.797.827
44.621
0
10.418.494

Ν-2
1.470.846
3.334.152
45.621
0
4.850.619

Ν-3
2.638.504
9.159.280
49.121
10.000
11.856.905

8
81
82

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Πληρωμές οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ)
Λοιπές Αποδόσεις
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα
παρελθόντα οικονομικά έτη
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Ν-1
1.553.870
4.670.950

Ν-2
2.270.000
4.801.200

Ν-3
2.766.006
5.762.900

5.514.584

5.397.662

0

11.739.404

12.468.862

8.528.906

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
Αποθεματικό
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9)

Ν-1

85

9
91

Ν-2

351.955
351.955
47.804.173

173.493
173.493
43.702.396

Ν-3
405.374
405.374
51.218.538

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_16: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕΣΟΔΑ €
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
0

Ν

Ν+1

Ν+2
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Ν+3

Ν+4

Σύνολο
του Δήμου
01
02
03
04
05
06
07

1

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΕΣΟΔΑ
ΑΠΟ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
ΤΕΛΗ
ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

146.500
21.300.113

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Ν

12
13
14
15
16

2

21
22

3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ
(ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)

0

0

Ε
Π

Σύνο
λο
του
Δήμ
ου

0

0

Ε
Π

Σύνο
λο
του
Δήμ
ου

0

0

Ε
Π

Σύνο
λο
του
Δήμ
ου

Ε
Π

0

0

0

162.500
130.000
9.011.000
2.441.500
130.000
9.278.613

Σύνολο
του Δήμου

11

Ε
Π

Σύνο
λο
του
Δήμ
ου

Ε
Π

Ν+1
Σύνο
λο
του
Δήμ
ου

Ε
Π

Ν+2
Σύνο
λο
του
Δήμ
ου

Ε
Π

Ν+3
Σύνο
λο
του
Δήμ
ου

Ε
Π

Ν+4
Σύνο
λο
του
Δήμ
ου

Ε
Π

50.000
20.021
3.440.589
0
215.500
248.800
3.974.910

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ν

Ν+1

Ν+2

Ν+3

Ν+4

Σύνολο
του Δήμου

Ε
Π

Σύνο
λο
του
Δήμ
ου

Ε
Π

Σύνο
λο
του
Δήμ
ου

Ε
Π

Σύνο
λο
του
Δήμ
ου

Ε
Π

Σύνο
λο
του
Δήμ
ου

Ε
Π

0

0

0

0

0

0

0

0

0

880.500
2.000
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΠΟΕ

882.500

Ν

Ν+1

Ν+2
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Ν+3

Ν+4

Σύνολο
του Δήμου
31
32

4

41
42

5

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

0

0

0

Ε
Π

Σύνο
λο
του
Δήμ
ου

0

0

Ε
Π

Σύνο
λο
του
Δήμ
ου

Ε
Π

0

0

0

6.966.237
6.966.237

Ν

Ν+1

Ν+2

Ν+3

Ν+4

Σύνολο
του Δήμου

Ε
Π

Σύνο
λο
του
Δήμ
ου

Ε
Π

Σύνο
λο
του
Δήμ
ου

Ε
Π

Σύνο
λο
του
Δήμ
ου

Ε
Π

Σύνο
λο
του
Δήμ
ου

Ε
Π

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.605.550
74.400
4.679.950
Ν
Ε
Π

Ν+1
Σύνο
λο
του
Δήμ
ου

Ε
Π

Ν+2
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Ε
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Ν+4
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του
Δήμ
ου

Ε
Π

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

3.982.866

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

5.126.022

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

9.108.888

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46.912.598

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ €
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
6

Ν
Σύνολο
του Δήμου

60
61
62
63

0

Ε
Π

Σύνο
λο
του
Δήμ
ου

0

Σύνολο
του Δήμου
51
1
51
2

Ε
Π

Σύνο
λο
του
Δήμ
ου

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

Ε
Π

Ν+1
Σύνο
λο
του
Δήμ
ου

Ε
Π

Ν+2
Σύνο
λο
του
Δήμ
ου

10.774.590
1.493.558
3.544.263
135.501
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Ε
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64
65
66

67
68

7

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΠΙΣΤΗΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ
ΤΡΙΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣΠΑΡΟΧΕΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6 ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

665.426

16.500
24.854.674

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ν

217.654
2.312.475
5.694.706

Σύνολο
του Δήμου

71
73
74
75

8

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
ΕΡΓΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

85

9

91

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΟΦΕΙΛΩΝ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ
ΚΑΤΑ
ΤΑ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ,
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
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Π

5.835.014
124.598
0
8.083.321
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Π
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0
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2.425.730
4.649.950
6.659.329
13.735.010

0

Ν

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

0

2.123.709

Σύνολο
του Δήμου

81
82

0

Σύνολο
του Δήμου

Ε
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239.594

0

0
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0

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9)

46.912.598

0

0

0

0

0

0

0

0

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Στα πλαίσια των σύγχρονων συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας οι πολίτες απαιτούν από την
Αυτοδιοίκηση να αναλάβει ενεργό ρόλο σε θέματα απασχόλησης και κατ’ επέκταση κοινωνικής
συνοχής και να δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας της τοπικής κοινωνίας. Είναι δεδομένο ότι η
παρατεταμένη κατάσταση ανεργίας και ο μαρασμός της τοπικής οικονομίας δημιουργούν έντονα
κοινωνικά προβλήματα.
Η Αυτοδιοίκηση παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία απασχόλησης είτε άμεσα, καθώς αποτελεί
έναν από τους μεγάλους εργοδότες σε τοπικό επίπεδο, είτε έμμεσα επηρεάζοντας θετικά την
απασχόληση σε άλλους τομείς. Επίσης οι τοπικές ιδιαιτερότητες καθιστούν δύσκολη έως αδύνατη
τη σχεδίαση αποτελεσματικών Εθνικών στρατηγικών. Έτσι οι Δήμοι καλούνται να αναλάβουν
πρωτοβουλίες στα χωρικά τους πλαίσια αλλά και σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους,
προκειμένου να συμβάλουν στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.
Ο Δήμος αφού αναλύσει την υπάρχουσα κατάσταση και αξιολογήσει τις πιθανές δράσεις μπορεί να
θέσει προτεραιότητες, να σχεδιάσει πολιτικές και να προγραμματίσει δράσεις που θα προωθήσουν
την απασχόληση. Επίσης μπορεί να προωθήσει την επιχειρηματικότητα ιδρύοντας κατάλληλες
δομές για την επαγγελματική κατάρτιση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.
Η καταγραφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην πόλη μας, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί
από την Ελ. Στατ. κατά την απογραφή του 2011, καταδεικνύει με βεβαιότητα ότι τα βασικότερα
είδη επιχειρήσεων που έχουν καταμετρηθεί ανήκουν στον τριτογενή τομέα παραγωγής και
αφορούν κυρίως το χώρο της εστίασης, της παροχής υπηρεσιών και του εμπορίου.
Επίσης λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και κυρίως ότι η Νέα Σμύρνη είναι αμιγής αστική
περιοχή με 73.076 μόνιμους κατοίκους και αποτελεί τον 2ο πιο πυκνοκατοικημένο Δήμο
Πανελλαδικά με 20.740,60 κατοίκους/τετρ. χλμ. (Ελληνική Στατιστική Αρχή απογραφή του 2011),
έχουμε να προτείνουμε τις εξής δράσεις που μπορεί να εκπονήσει ο Δήμος σε συνεργασία με τις
υπηρεσίες του:




Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής με τη λειτουργία κατάλληλων δομών
για τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων. Περισσότερα προγράμματα απασχόλησης
παιδιών προσχολικής ηλικίας τις απογευματινές ώρες.
Παροχή κοινωφελούς εργασίας μέσω των προγραμμάτων που κατά καιρούς υλοποιούνται.
Υλοποίηση προγραμμάτων για την καταπολέμηση της φτώχειας και τη προώθηση της
κοινωνικής ένταξης.
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Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης με στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου
μάθηση.
Εκπόνηση μελέτης για τη διάγνωση των τοπικών αναγκών και την ανάδειξης των ιδιαιτέρων
τοπικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων.
Ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων της Νέας Σμύρνης και συγκεκριμένα :
1) Να γίνει ευρέως γνωστό ότι η κεντρική πλατεία είναι πρότυπο δείγμα αρχιτεκτονικής.
Κατασκευάστηκε το χρονικό διάστημα 1968 – 1970 και ο χώρος της αναπλάστηκε και
εξελίχθηκε σε μια από τις ομορφότερες ελληνικές πλατείες
2) ανάδειξη ως ιστορικού μνημείου του τέμπλου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας
Φωτεινής,
3) λειτουργία ηλεκτρονικών σημείων για την πληροφόρηση των επισκεπτών και τουριστών
και
4) λειτουργία τουριστικού τρένου για την ξενάγηση των επισκεπτών και των κατοίκων στα
βασικά ιστορικά και πολιτιστικά σημεία της πόλης.
Διοργάνωση εκδηλώσεων (π.χ. εκθέσεων, φεστιβάλ, αθλητικών τουρνουά) για την τόνωση
της τοπικής αγοράς.
Αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του Άλσους στα πλαίσια του μαζικού αθλητισμού.
Ενέργειες για τη δημιουργία δικτύου μεταξύ τοπικών δημόσιων φορέων και επιχειρήσεων.
Δημιουργία Δημοτικού γραφείου ενημέρωσης σε συνεργασία με τους αρμόδιους
δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής με σκοπό την ενημέρωση, την
απασχόληση και την καταγραφή - καταπολέμηση της ανεργίας.
Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης
ιδιαίτερα για τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες
Ενέργειες για την προβολή και προώθηση των τοπικών επιχειρήσεων για την ενίσχυση της
τοπικής επιχειρηματικότητας, με τη διοργάνωση εκθέσεων για την προβολή των προϊόντων
και των υπηρεσιών που παρέχονται από τις τοπικές επιχειρήσεις καθώς και εκπτωτικές
προσφορές, πέραν των καθιερωμένων, με μαζική συμμετοχή σε συγκεκριμένο τόπο και
χρόνο.
Επιμόρφωση των δημοτών σε θέματα επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας και
καινοτομίας (π.χ. ψηφιακές ευκολίες μέσω διαδικτύου)
Με την ολοκλήρωση του έργου για το Ψηφιακό Μουσείο «Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων του
Ελληνισμού και του κόσμου» να πραγματοποιηθεί πανελλαδική διαφημιστική καμπάνια σε
όλα τα επίπεδα έτσι ώστε η επισκεψιμότητα να ανέρθει σε ψηλά επίπεδα.
Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του Δήμου απαιτείται στελέχωση του
Γραφείου Εκδόσεις Αδειών Εμπορικών Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, καθώς
και του Γραφείου Καταναλωτή που προβλέπεται στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ.
Στον οικονομικό τομέα και με δεδομένη τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, είναι δυνατό
να υλοποιηθούν οι έξης προτάσεις :
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Μείωση των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων τουλάχιστον κατά 15% σε ότι αφορά
την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καθώς και τη θέσπιση περισσότερων ζωνών πέραν των
δύο (Α και Β) που ισχύουν σήμερα, εφόσον υπάρξουν ισοσταθμιστικοί πόροι
Επίσης μείωση του ανωτέρω τέλους τουλάχιστον κατά 20% για κατάληψη με οικοδομικά
υλικά για την τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας καθώς και τουλάχιστον κατά 15% για
την κατάληψη με εμπορεύματα για την ελάφρυνση οικονομικά των επιχειρήσεων, εφόσον
υπάρξουν ισοσταθμιστικοί πόροι
Επίσης μείωση κατά 5-10% του συντελεστή χρέωση των δημοτικών τελών για τις άλλες
χρήσεις, πλην της οικιακής, στον οποίο εντάσσονται και οι επιχειρήσεις, εφόσον υπάρξουν
ισοσταθμιστικοί πόροι
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Δ’ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Το πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου μας έχει ως σκοπό τον προγραμματισμό των
δράσεων του Δήμου, μέσα στα πλαίσιο της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που έχει
διαμορφωθεί στη χώρα μας.
Ειδικότερα σε ότι αφορά στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Διοικητικό Τμήμα θα πρέπει να
λάβουμε υπ΄ όψιν μας την έκδοση νέας νομοθεσίας και τις ραγδαίες αλλαγές αυτής , την αύξηση
αρμοδιοτήτων καθώς επίσης και την συνεχή μείωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων και
τη μη αναπλήρωση του.
Καταγράφοντας λοιπόν την υφιστάμενη κατάσταση και αξιολογώντας τη διοικητική οργάνωση του
Δήμου που είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο προσδιορίζουμε τις νέες δράσεις του Διοικητικού
Τμήματος ως εξής:
-

τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών

-

την ενημέρωση – κατάρτιση και επιμόρφωση των υπαλλήλων στα νέα δεδομένα που
αφορούν στη διοίκηση του Δήμου

-

την εξασφάλιση γης και κτιριακών εγκαταστάσεων, την κάλυψη των αναγκών σε
υλικοτεχνική υποδομή και μηχανογραφικό εξοπλισμό.

1. ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Αριθμός Υπαλλήλων
Μόνιμοι
Αορίστου
Συμβασιούχοι

18
2
1

Επίπεδο Εκπαίδευσης
Στην πλειοψηφία τους
είναι Πανεπιστημιακής &
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης. Υπάρχουν
όμως και Τεχνολογικής
καθώς και Υποχρεωτικής
εκπαίδευσης (κλητήρες)

Κλάδος-Ειδικότητα
ΠΕ Διοικητικού
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
ΔΕ Διοικητικού
ΥΕ Κλητήρων
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ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Σε ότι αφορά στο
ανθρώπινο δυναμικό
υπάρχουν ελλείψεις και
μάλιστα σε εξειδικευμένο
προσωπικό
Εξ αιτίας του νομοθετικού
πλαισίου που ισχύει για
τις προσλήψεις τόσο στο
εποχικό όσο κυρίως στο
μόνιμο προσωπικό,
υπάρχουν ουσιώδη
προβλήματα για τις
λειτουργίες των
υπηρεσιών του Δήμου.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Ανάγκη εκπαίδευσης –
ενημέρωσης προσωπικού
πάνω σε νέες τεχνολογίες
και νέες νομοθεσίες
Μέτρα για τη βελτίωση
των προσόντων του
προσωπικού.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ - ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Μετατάξεις – μετακινήσεις υπαλλήλων με κατάρτιση από άλλους
Δήμους ή Δημόσιες Υπηρεσίες
Ανακατανομή του ανθρώπινου δυναμικού με βάση τα προσόντα και
τον όγκο εργασίας
Προσλήψεις μονίμου προσωπικού

Αναβάθμιση και αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού με σχετική
εμπειρία
Συνεχής εκπαίδευση -επιμόρφωση του προσωπικού μέσω του
ΕΚΔΔΑ.
Επιπλέον επιμόρφωση του προσωπικού στις νέες νομοθεσίες και
τεχνολογίες.
Βελτίωση Μηχανοργάνωσης
πιστοποίηση κατά ISO

με

στόχο

την

ευκολότερη

Αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών και συμπληρωματική
προμήθεια νέων
Συμμετοχή σε προσκλήσεις προγραμμάτων Ψηφιακής Σύγκλισης.
Συνεχή εκπαίδευση των υπαλλήλων πάνω στις νέες τεχνολογίες
πληροφόρησης

Ανάγκη εκσυγχρονισμού
της υπηρεσιακής δομής
Επιμόρφωση αιρετών και Προϊστάμενων Υπηρεσιών
Ενημέρωση – κατάρτιση
στα νέα δεδομένα που
αφορούν στη διοίκηση
του Δήμου
Ανάγκη Νομικής
Υποστήριξης της
Διοικητικής Υπηρεσίας

Αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου
Συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων αλλαγών σε επίπεδο
μηχανοργάνωσης – στελέχωσης ώστε ο Δήμος να λειτουργεί με βάση
διεθνή Πρότυπα λειτουργίας Οργανισμών
Στελέχωση του τμήματος Μηχανογράφησης για θέματα Διοικητικής
υποστήριξης
Ενίσχυση της διαφάνειας των θεσμών της κείμενης νομοθεσίας

Ανάγκη έκδοσης
εγγράφων σε ηλεκτρονική
μορφή(ηλεκτρονική
αίτηση – πρωτόκολλο)

Ενημέρωση-κατάρτιση στα νέα δεδομένα που αφορούν στη
διοίκηση του Δήμου
Σεμινάριο υπαλλήλων για ¨διαχείριση κρίσεων¨
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ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Καταγραφή όλων των αναγκών σε κτίρια και εξοπλισμό
Οι ελλείψεις είναι πολλές. Οι συσκευές των fax υπολειτουργούν ( δύο
λειτουργούν κανονικά – οκτώ είναι εκτός λειτουργίας). Το ίδιο ισχύει
και για τα εκτυπωτικά – φωτοτυπικά μηχανήματα.
Σε ότι αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις οι υπάρχοντες χώροι της
Υπηρεσίας δεν επαρκούν
για να εξυπηρετήσουν το σύνολο των υποχρεώσεων – αναγκών που
προκύπτουν.
Δεν είναι κατάλληλοι και λειτουργικοί και δεν υπάρχει σύστημα
εξαερισμού με αποτέλεσμα την περίοδο του καλοκαιριού να υπάρχει
πρόβλημα με τη ζέστη.
ΚΤΙΡΙΑ &
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σε ότι αφορά την οργάνωση της υπηρεσίας είναι κατά βάση επαρκής,
όμως πάντα υπάρχει ανάγκη επί πλέον σύστασης νέων τμημάτων ( π.χ
σύσταση τμήματος ληξιαρχείου, τμήματος μισθοδοσίας, τμήματος
πρωτοκόλλου και διεκπεραίωσης εγγράφων, τμήματος δημοτικού
συμβουλίου), και αυτό διότι ,για παράδειγμα, σε περίπτωση πιθανής
ένταξης του γραφείου μισθοδοσίας στο διοικητικό τμήμα θα υπάρξει
πρόβλημα υποδομής σε χώρους και επί πλέον δεν υπάρχει επάρκεια
σε προσωπικό.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Ανάθεση έργου για ανέγερση νέου
Δημοτικού Καταστήματος.
Ίσως είναι η μοναδική λύση σε όλα τα
παρακάτω προβλήματα που υπάρχουν σε
εξοπλισμό (κτιριακό και μηχανολογικό)

Αναβάθμιση του υφιστάμενου εξοπλισμού και
συμπληρωματική προμήθεια νέου.

Παροχή υπηρεσιών internet στους δημότες
μας σε δημοτικά κτίρια-πλατείες-δημοτικά
ΚΑΠΗ- δημοτικές βιβλιοθήκες, κ.λπ

Δημιουργία τουαλετών για το κοινό.
Την εξασφάλιση των απαραίτητων κτιριακών
εγκαταστάσεων

Ανάγκη δημιουργίας τουαλετών για το κοινό
Δεν πληρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας του τμήματος
Μελέτη διαμόρφωσης αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων Δημαρχείου
Το κτίριο που στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες του Δημοτικού
Καταστήματος είναι παλιό και η συντήρησή του απαιτεί κόπο – χρόνο
και επί πλέον χρήματα. Επίσης δεν πληρούνται οι όροι ασφάλειας με
βασικό μειονέκτημα την απουσία εξόδων κινδύνου
Ανεπαρκές το δίκτυο ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του
Δήμου
Ανεπαρκής συντήρηση σε εξοπλισμό γραφείου,(οτιδήποτε δεν
λειτουργεί αργεί πολύ να αντικατασταθεί)
Υπάρχει γραφειοκρατία στην ανάθεση των προμηθειών με
αποτέλεσμα τη μη άμεση αντιμετώπιση των αναγκών.

Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ –
οθόνες –εκτυπωτές – φωτοτυπικά
μηχανήματα )

Τα ηλεκτρονικά συστήματα υπολειτουργούν και είναι παλιάς
τεχνολογίας με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν το έργο μας γι΄αυτό
χρήζουν άμεσης αντικατάστασης
Σε ότι αφορά στην επικοινωνία με άλλες υπηρεσίες του Δήμου σε
γενικές γραμμές είναι καλή. Παρόλα αυτά υπάρχει καθυστέρηση στη
διακίνηση εγγράφων καθώς και στη συνεννόηση – συνεργασία
μεταξύ των τμημάτων σε όλα τα επίπεδα.
Σε ότι αφορά στην επικοινωνία με άλλες υπηρεσίες εκτός Δήμου
( Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Υπουργείο Εσωτερικών) υπάρχει
πρόβλημα, διότι α)τα τηλέφωνα τα οποία μας δίνονται για να
έρθουμε σε επαφή με τους αρμόδιους υπαλλήλους, είτε είναι
απασχολημένα είτε δεν απαντούν
β) τα έγγραφα που στέλνουμε αργούν πολύ να απαντηθούν.
Δεν γίνεται κανένας προγραμματισμός δράσεων και κατά συνέπεια
δεν υπάρχει και η ανάλογη παρακολούθηση.
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Β. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΚΤΙΡΙΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Τα αναφερόμενα στο Διοικητικό Τμήμα

Τα αναφερόμενα στο Διοικητικό Τμήμα
Και το καταλυτικό έργο για το Δημοτολόγιο:
Η επανασύσταση και ο ανασχεδιασμός του
Αρχείου των Οικογενειακών Μερίδων του
Δημοτολογίου και του Μητρώου Αρρένων με
σύγχρονα μέσα αποθήκευσης,
αρχειοθέτησης και βιβλιοδεσίας με τελικό
σκοπό, σε μεταγενέστερο χρόνο, την
ψηφιοποίηση του Αρχείου αυτού.

2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ











Η τήρηση των ατομικών φακέλων του προσωπικού, του Δήμου με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, μονίμων, αορίστου χρόνου, συμβασιούχων, συνταξιούχων , καθώς και των
δελτίων παρουσίας τους.
Η εφαρμογή κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού
του Δήμου.
Η σύνταξη των πινάκων αρχαιότητας των υπαλλήλων του Δήμου.
Η σύνταξη παραστατικών στοιχείων πληρωμής του προσωπικού και η κοινοποίηση των
μεταβολών εγκαίρως στο γραφείο μισθοδοσίας και
ασφάλισης προσωπικού του Τμήματος Λογιστικού .
Η διαδικασία που είναι απαραίτητη για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας
ορισμένου χρόνου ( ΙΔΟΧ ) ή σύμβαση μίσθωσης έργου ( ΣΜΕ )
Η διαδικασία που είναι απαραίτητη για προαγωγές, απολύσεις, παραιτήσεις, αποσπάσεις,
συντάξεις, μεταθέσεις
Η διαδικασία χορήγησης πάσης φύσεως αδειών ( κανονικές – αναρρωτικές – γονικές –
διευκολύνσεων , κλπ )
Η έκδοση Αποφάσεων Δημάρχου που αφορούν προσλήψεις – τοποθετήσεις – απολύσεις –
μετακινήσεις – μετατάξεις υπαλλήλων
Κατανομή εργασιών στους κλητήρες.
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Είναι αρμόδιο για την προετοιμασία, συγκέντρωση και διανομή του εκλογικού υλικού και
γενικά κάθε εργασίας που έχει σχέση με τη διεξαγωγή των εκλογών ( δημοτικών –
βουλευτικών ) σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εκλογική νομοθεσία

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ - ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ


Μεριμνά για την παραλαβή, και την αυθημερόν πρωτοκόλληση και διεκπεραίωση όλων
των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων τα οποία και διανέμει στις υπηρεσίες του
Δήμου.



Τηρεί όλα σχετικά βιβλία αλληλογραφίας και το γενικό αρχείο του Δήμου



Μεριμνά για την τοιχοκόλληση και κοινοποίηση των
διακηρύξεων, των δημοπρασιών καθώς και πάσης
φύσεως εγγράφων διαφόρων αρχών

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ


Η καθημερινή επικοινωνία με τους δημότες - υπηρεσίες και σύνδεση τηλεφωνικών γραμμών με τα
αρμόδια τμήματα.

Α.ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Β.ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ , ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ


Η συνεργασία με το Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για την
κατάρτιση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου, της
Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.



Η κοινοποίηση των προσκλήσεων συνεδρίασης στους Δημοτικούς Συμβούλους, τα μέλη της
Δημαρχιακής Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας.



Η επιμέλεια για την προετοιμασία των αποφάσεων των πιο πάνω οργάνων.



Η τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.



Η διαβίβαση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου αποφάσεων σχετικών με αντικείμενο της
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αρμοδιότητας τους, για τις δικές τους ενέργειες.


Η τήρηση ευρετηρίου των αποφάσεων που λαμβάνονται και των εγκριτικών ή μη αποφάσεων
της Διοικητικής Αρχής.



Η απομαγνητοφώνηση όλων των συνεδριάσεων, η τήρηση πρόχειρων πρακτικών και η τήρηση
επίσημου βιβλίου στο οποίο καταχωρούνται πρακτικά και αποφάσεις της Ποιότητας Ζωής
Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου σε χειρόγραφη και μηχανογραφημένη μορφή
καθώς και τη φύλαξη τους.

Επειδή οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες κάτω από τις οποίες συντάσσεται το
επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι δύσκολες, το κύριο μέλημα του Δήμου μας είναι η ανάπτυξη μιας
αντικειμενικά ρεαλιστικής στρατηγικής για την επίτευξη των δράσεων που προγραμματίζει με την
όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση των συνθηκών που διαμορφώνει η κρίση.
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_05: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Περιβάλλον
Ζωής

&

Ποιότητα
Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία,
Πολιτισμός & Αθλητισμός

Τεχνική Υπηρεσία

Υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας
& Πολιτισμού

Υπηρεσία Περιβάλλοντος
Υπηρεσία Πολεοδομίας

Ν.Π.Δ.Δ

Υπηρεσία Καθαριότητας

Ν.Π.Ι.Δ.

Υπηρεσία Ανακύκλωσης
Υπηρεσία
Συντήρησης
Πρασίνου

Τεχνική Υπηρεσία

Υπηρεσία
Ύδρευσης
Αποχέτευσης

Τοπική Οικονομία &
Απασχόληση

Υπηρεσία
Απασχόλησης

Υπηρεσία
Αδειοδοτήσεων
&
Ρύθμισης Εμπορικών
Δραστηριοτήτων

Τεχνική Υπηρεσία

ΚΑΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤ
ΗΤΕΣ
ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞ
Η
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΚΕΠ
Δημοτική
Αστυνομία
Διοικητική
Υπηρεσία
Οικονομική
Υπηρεσία
Νομική
Υπηρεσία
Υπηρεσία
Τεχνολογιώ
ν
Πληροφορικ
ής
&
Επικοινωνιώ
ν
Υπηρεσίες
Προγραμμα
τισμού
&
Οργάνωσης
Υπηρεσία
Διοικητικής
Βοήθειας
Υπηρεσία
Διαφάνειας
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ
&
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚ
ΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις
μόνιμου
προσωπικού,
Προσωποπαγείς
θέσεις
μόνιμου
Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ,
Πλήθος
&Ειδικότητα
ΙΔΟΧ)
1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
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1

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

Πλήθος

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

1
1

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

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

Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Πλήθος
2
17
1
2
1
4
1
3
1
2
49
14
1
9
1

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος
&Ειδικότητα
ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ-ΘΥΡΩΡΩΝ
ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ

Σχέση Εργασίας (Οργανικές θέσεις
μόνιμου
προσωπικού,
Προσωποπαγείς
θέσεις
μόνιμου
προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ,
ΙΔΟΧ)
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Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Πλήθος
2
1
1
1
1
1
5
1

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος
&Ειδικότητα
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

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

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πρότυπα - Συστήματα - Εργαλεία

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Διαχειριστική Επάρκεια

NAI

Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης

OXI

ISO 9001/2008

NAI

Επιμορφώσεις - Κατάρτιση
Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών
Πόρων

OXI

Σχόλιο - Παρατηρήσεις

OXI

Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης
Σύστημα Προγραμματισμού &
Παρακολούθησης Έργων
Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου
Δυναμικού
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

OXI
NAI
OXI

Μισθοδ
οσία

ΝΑΙ/ΌΧΙ
Διαδικτυακή Πύλη
ΝΑΙ
Διαβούλευση
ΝΑΙ
Τοπικό δίκτυο (lan)
NAI
Ασύρματο δίκτυο (w-lan)
ΝΑΙ
Αριθμός web servers
2
Web servers/ Γραμμή
επικοινωνία (εύρος ζώνης)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Επίπεδο Ηλεκτρονικών
Α/Α
Υπηρεσιών
1.
Στάδιο (4)

2.

Στάδιο (1-2)

Σχόλιο - Παρατηρήσεις

Περιγραφή
Πληρωμή και έλεγχος κλήσεων Κ.Ο.Κ
Αιτήματα: Ανακύκλωση ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών,
αντικατάσταση
λαμπτήρων,
συντήρηση
οδοστρώματος,
εγκαταλελειμμένα
οχήματα,
ηλεκτρικές
βλάβες,
κάδοι
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3.

Στάδιο (4)

4.

Στάδιο (1)

5.
6.

Στάδιο (4)
Στάδιο (4)

απορριμμάτων, καθαρισμός οδού, κολωνάκια αποτροπής
παρκαρίσματος, κοπή κλαδιών δένδρου, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,
οδοποιϊα, περιποίηση πρασίνου, συλλογή μπάζων, συλλογή
ογκωδών απορριμμάτων, συντήρηση παιδικών χαρών
Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ για ηλεκτροδοτούμενο κτίσμα,
βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ για μη ηλεκτροδοτούμενο
Καταγγελίες : έλεγχος εμποδίων πεζοδρομίων & οδοστρώματος,
έλεγχος καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων, έλεγχος κατάληψης
κοινοχρήστων χώρων
Ληξιαρχείο : αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης, αντίγραφο
ληξιαρχικής πράξης θανάτου
Πιστοποιητικό δημοτικής κατάστασης

Επίπεδο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ορίζονται τα 5 στάδια υλοποίησης: Στάδιο 1 - Πληροφόρηση, Στάδιο 2 - Αλληλεπίδραση,
Στάδιο 3 Αμφίδρομη αλληλεπίδραση, Στάδιο 4 Συναλλαγή, Στάδιο 5 Προσωποποίηση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Α. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Το ΝΠΔΔ δημιουργήθηκε το 2011 με την ενοποίηση του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και του
Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)
Περιλαμβάνει 2 Διευθύνσεις :
α) Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης παιδιού
β) Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Ηλικιωμένων
Στην α Δ/νση εντάσσονται 7 τμήματα, όπου φιλοξενούνται παιδιά από 18 μηνών έως 5 χρονών
Στην β Δ/νση εντάσσονται 4 ΚΑΠΗ.

Α1. Παιδικοί Σταθμοί
Περιγραφή
Φροντίδα βρεφών
Φροντίδα νηπίων

Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα έργου
Βρέφη/έτος
Νήπια/έτος

75
505

Συχνότητα
καθημερινά
καθημερινά
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Απασχολούμενοι
23
43

Ψυχολογική
υποστήριξη
παιδιά/γονείς

Συνεδρίες/έτος

10

Εξωτερικός
συνεργάτης

σε

Ποσοτικά στοιχεία
Παιδικός Σταθμός Αριθμός παιδιών
Α΄παιδικός σταθμός
Β΄ παιδικός σταθμός
Γ΄παιδικός σταθμός
Δ΄ παιδικός σταθμός
Ε΄
Βρεφονηπιακός
σταθμός
Στ΄
Βρεφονηπιακός
σταθμός
Ζ΄ παιδικός σταθμός

125
75
75
70
80

Αριθμός βρεφών

Μόνιμοι/ΙΔΑΧ

ΙΔΟΧ/ΣΜΕ

30

6
3
4
3
11

5
3
3
3
5

45

5

5

3

2

80

Επιχορηγούμενα προγράμματα
Παιδικός Σταθμός

Σύνολο παιδιών

Α΄ Παιδικός Σταθμός
Β΄ Παιδικός Σταθμός
Γ΄ Παιδικός Σταθμός
Ε΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός
Στ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός
Ζ΄ Παιδικός Σταθμός
Σύνολο

125
75
75
80
80
505

Ενταγμένα (ΕΣΠΑ)
54
26
30
17
10
153 (30,3%)

ΚΑΠΗ
Περιγραφή

Μονάδα Μέτρησης

Προγράμματα
Δημιουργικής
Απασχόλησης
Προγράμματα
πρόληψης & αγωγής
υγείας
Συνταγογραφήσεις

Ποσότητα έργου

Συχνότητα

Απασχολούμενοι

προγράμματα

15

1 φορά/εβδομάδα

Όλο το προσωπικό

προγράμματα

4

1 φορά ανά/3 μήνες

Όλο το προσωπικό +
εξωτερικός
συνεργάτης
Όλο το προσωπικό

2.500

Τα ΚΑΠΗ λειτουργούν από τις 07:00 έως 19:00 κάθε μέρα
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Ποσοτικά στοιχεία
ΚΑΠΗ

Αριθμός μελών

Α΄ ΚΑΠΗ
Β΄ ΚΑΠΗ
Γ΄ ΚΑΠΗ
Δ΄ ΚΑΠΗ
Σύνολο

Μόνιμοι/ΙΔΑΧ

1.010
890
710
500
3.110

ΙΔΟΧ/ΣΜΕ

-

Προσωπικό Νομικού Προσώπου
Τακτικοί Υπάλληλοι
Αριθμός
5
8
3
3
3
2
2
2
5
1
1
35

Κλάδος/ειδικότητα
ΠΕ Νηπιαγωγών
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
ΤΕ Νηπιαγωγών
ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων
ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων-παιδοκόμων
ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
ΔΕ Μαγείρων
ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό Μαγείρων
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό Μαγείρων
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
Σύνολο

Σχέση εργασίας
Μόνιμοι
Μόνιμοι
Μόνιμοι
Μόνιμοι
Μόνιμοι
Μόνιμοι
Μόνιμοι
Μόνιμοι
Μόνιμοι
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ

ΙΔΟΧ/ΣΜΕ
Αριθμός
1
12
4
4
14
7
42

Κλάδος/ειδικότητα
ΠΕ Ιατρός ειδικότητας
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός
ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
Σύνολο

ΣΜΕ
ΣΜΕ
ΙΔΟΧ
ΣΜΕ
ΣΜΕ
ΙΔΟΧ
ΙΔΟΧ

Προβλήματα/ανάγκες
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1
1
1
1
4




Έλλειψη προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων και μακροχρόνιων αδειών
Έλλειψη εξοπλισμού (π.χ. λεωφορείο μεταφοράς παιδιών

Δυνατότητες




Πρόσληψη με μετάταξη : ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων, ΔΕ Μαγείρων, ΤΕ Κοινωνικών
Λειτουργών, Καθαρίστρια
Εκπόνηση κανονισμών λειτουργίας
Ανάγκη παιδαγωγικής επιμόρφωσης εκτός από σεμινάρια ΕΚΔΔΑ

Περιορισμοί



Δυσκολία εύρεσης οικονομικών πόρων
Αναστολή προσλήψεων

Ευκαιρίες



Εισαγωγή σύγχρονων βελτιωμένων διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης
και αξιολόγησης της δράσης και λειτουργίας του ΝΠΔΔ
Αξιοποίηση ΕΣΠΑ

Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων - Εθνική Στέγη
Αρμοδιότητες
Ο σκοπός του νομικού προσώπου στηρίζεται στη λειτουργία ενός παιδικού σταθμού, ενός
παιχνιδότοπου και στην παροχή εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής υποστήριξης σε παιδιά και
γονείς.
Παιδικός Σταθμός
Εθνική Στέγη

Αριθμός παιδιών
170

Αριθμός Βρεφών
-

Μόνιμοι/ΙΔΑΧ
6

Από τα 170 παιδιά 86 είναι ενταγμένα μέσω ΕΣΠΑ
Ποσοστό αιτήσεων που ικανοποιούνται ανά έτος
2011 20%
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ΙΔΟΧ/ΣΜΕ
7

2012 50%

Το ποσοστό αιτήσεων που γίνονται δεκτές

2013 60%

στους παιδικούς σταθμούς έχει αυξηθεί

2014 60%

μέσα στην 4ετία λόγω της οικονομικής κρίσης

Ο κανονισμός Λειτουργίας του νομικού προσώπου ψηφίστηκε το 1987 και παραμένει σε ισχύ. Η
ψήφιση νέου κανονισμού λειτουργίας θεωρείται απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του
νομικού προσώπου
Το νομικό πρόσωπο έχει προβλέψει την είσπραξη εισφορών για τις παρεχόμενές του υπηρεσίες με
απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου
Από το 2014 όλες οι προμήθειες καυσίμων, τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου καθώς και
ειδών φαρμάκων γίνονται από το Δήμο

Προσωπικό
Αριθμός
1
1
4
5
2
13

Κλάδος/ειδικότητα
ΠΕ Ψυχολόγων
ΔΕ Διοικητικού
ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων
ΠΕ Παιδαγωγικού
ΤΕ Παιδαγωγικού
Σύνολο

Σχέση εργασίας
Μόνιμος
Μόνιμος
Μόνιμος
ΙΔΟΧ
ΙΔΟΧ

Κτιριακή υποδομή
5 αίθουσες διδασκαλίας, 2 χώροι υγιεινής, 1 αίθουσα διαλέξεων, 1 χώρος με υπνοδωμάτια
παιδιών, 1 αίθουσα συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου και 2 παιδικές χαρές.
Εξοπλισμός
Περιγραφή
Η/Υ
Εκτυπωτές
Fax

ποσότητα
3
1
1
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Εξοπλισμός κουζίνας
Ηλεκτρικές συσκευές

1
2

Προβλήματα/ανάγκες



Έλλειψη προσωπικού (διοικητικό, παιδαγωγικό και καθαριότητας)
Έλλειψη εξοπλισμού (π.χ. λεωφορείο)

Δυνατότητες





Επικαιροποίηση του κανονισμού λειτουργίας
Αύξηση των αποδεκτών αιτήσεων, με αντίστοιχη αύξηση των υποδομών και του
προσωπικού
Συντήρηση κτηριακών υποδομών
Επιμόρφωση προσωπικού

Περιορισμοί



Περιορισμένοι πόροι
Περιορισμός/αναστολή προσλήψεων

Ευκαιρίες



Εισαγωγή σύγχρονων βελτιωμένων διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και
αξιολόγησης της δράσης και λειτουργίας του ΝΠΔΔ
Αξιοποίηση ΕΣΠΑ 2014-2020

Πολιτισμός – παιδεία - αθλητισμός
Αρμοδιότητες βάσει υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου
Αρμοδιότητες
Η κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού
συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ιδιαίτερα η
συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών κτηρίων
Ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών
Ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
Ίδρυση & λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής
Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η
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Ασκείται

ΝΑΙ
Υπό ίδρυση
ΟΧΙ
ΟΧΙ

Ν.3463/06

προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που
παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών & πνευματικών
κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων & θεάτρων, φιλαρμονικών &
σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λ.π καθώς και
η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών
χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών
Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών
κτηρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς
Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών
εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά
Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού
Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών
γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών χώρων άθλησης
Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και
διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων
Αρμοδιότητες

Ν.3852/10

Η εκτέλεση προγραμμάτων διά βίου μάθησης
Η συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής οικοπέδου για την ανέγερση
διδακτηρίου καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτηρίου κατάλληλου να
χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο
Η απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης καθώς και η
ανέγερση σχολικών κτηρίων
Η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, η στέγαση και
συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης ο καθορισμός αποκλειστικής
χρήσης ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική μονάδα καθώς και
κοινής χρήσης των υπολοίπων χώρων και των ωρών λειτουργίας της κάθε
συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας
Η διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την
πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική
Επιτροπή
Η εποπτεία και ο έλεγχος των συλλόγων γονέων & κηδεμόνων
Η έγκριση της εγκατάστασης, μεταφοράς ή επισκευής τηλεφωνικών συνδέσεων
(κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων, παράλληλων) στα σχολεία
Οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές, ύστερα
από έγκριση της σχολικής επιτροπής
Ο διορισμός και η αντικατάσταση διοικητών των ιδρυμάτων, που χορηγούν
υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σημασία
Η έγκριση οποιασδήποτε μίσθωσης ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για
μεταφορά προσώπων και υλικών για κάλυψη σχολικών αναγκών
Ο καθορισμός κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης λειτουργίας
τους
Η κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των
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ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
(αδελφοποίηση
με Σισιάν
Δημοκρατίας της
Αρμενίας)
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
Ασκείται
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

σχολείων
Η διακοπή μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των
διοικητικών ορίων του οικείου δήμου
Η επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε γονείς που δεν
εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική τους φοίτηση
Η χορήγηση αδειών ίδρυσης & λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ωδείων,
μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής
δωματίου)
Η επιχορήγηση φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες
στη χωρική αρμοδιότητα του δήμου καθώς και όσων συμβάλλουν στην τουριστική
ανάπτυξη και προβολή του, ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού
συμβουλίου

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΟΧΙ ( ο δήμος
επιχορηγεί
κατ΄έτος
πολιτιστικούς &
αθλητικούς
συλλόγους
της
πόλης)

Πολιτιστικός Οργανισμός
Ποσοτικά στοιχεία
Περιγραφή

Μονάδα Μέτρησης

Μουσικές παραστάσεις
Αφιερώματα
Θεατρικές παραστάσεις
Παρουσιάσεις βιβλίων
Παιδικά προγράμματα
Εικαστικές εκθέσεις
Εκθέσεις βιβλίου
Συναυλίες
Φεστιβάλ Καραγκιόζη
Παραστάσεις χορού
Εκθέσεις γλυπτών
Διάφορες εκδηλώσεις
Προγράμματα αθλητισμού (χελιδονίσματα)

Παραστάσεις/έτος
Αφιερώματα/έτος
Παραστάσεις/έτος
Παρουσιάσεις/έτος
Προγράμματα/έτος
Εκθέσεις/έτος
Εκθέσεις/έτος
Συναυλίες/έτος
Φεστιβάλ/έτος
Παραστάσεις/έτος
Εκθέσεις/έτος
Εκδηλώσεις/έτος

Ποσότητα έργου
55
13
18
9
27
13
1
4
1
2
1
9
Εξωτερικός
συνεργάτης

Πολιτιστικές υποδομές
Είδος
Παρατηρήσεις
Πολιτιστικό Κέντρο

πλήθος

1

Δήμος/ΝΠΔΔ

ΝΠΔΔ
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Δημοτικός Πολυχώρος
«ΓΑΛΑΞΙΑΣ»

Φιλαρμονική
Σχολή χορού
Εργαστήρι Τέχνης
Εργαστήρι Φωτογραφίας
Μνημεία Σύγχρονου
Πολιτισμού
Δημοτικός Κινηματογράφος

1
2
1
1
1

ΝΠΔΔ
ΝΠΔΔ
ΝΠΔΔ
ΝΠΔΔ

2

Δήμος

Μπάντα

ΕΣΤΙΑ
ΣΠΟΡΤΙΓΚ/ΦΙΛΙΠ

Οργανωτική δομή ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός»
Στο νομικό πρόσωπο εργάζονται 7 υπάλληλοι με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ και 10 διαφόρων
ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ
Απασχολούνται επίσης 2 ειδικοί συνεργάτες, που υποστηρίζουν διοικητικά και λογιστικά τις
εργασίες του νομικού προσώπου

Αριθμός
2
2
2
1
10
17

Κλάδος/ειδικότητα

Σχέση εργασίας

Καθηγητές Μουσικής
Δάσκαλοι Μπαλέτου
Δάσκαλοι Ζωγραφικής
Αγιογράφος
Διαφόρων ειδικοτήτων
Σύνολο

ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΟΧ

Προβλήματα/ανάγκες


Ανάγκη για περαιτέρω επέκταση και ενίσχυση των πολιτιστικών προγραμμάτων που
προσφέρονται στους δημότες

Δυνατότητες



Αξιοποίηση διαδημοτικών συνεργασιών
Επιμόρφωση προσωπικού

Περιορισμοί



Περιορισμός πόρων
Αναστολή προσλήψεων
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Ευκαιρίες



Αξιοποίηση ευρωπαϊκών πολιτιστικών προγραμμάτων
Εισαγωγή σύγχρονων βελτιωμένων διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης &
αξιολόγησης της δράσης και λειτουργίας του ΝΠΔΔ

Υποδομές Παιδείας
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
ο

1 Νηπιαγωγείο
ο
2 Νηπιαγωγείο
ο
3 Νηπιαγωγείο
ο
4 Νηπιαγωγείο
ο
5 Νηπιαγωγείο
ο
6 Νηπιαγωγείο
ο
7 Νηπιαγωγείο
ο
8 Νηπιαγωγείο
ο
9 Νηπιαγωγείο
ο
10 Νηπιαγωγείο
ο
11 Νηπιαγωγείο
ο
1 Δημοτικό
ο
2 Δημοτικό
ο
3 Δημοτικό
ο
4 Δημοτικό
ο
5 Δημοτικό
ο
6 Δημοτικό
7ο Δημοτικό
ο
12 Δημοτικό
ο
19 Δημοτικό
Άγιος Ανδρέας
Σύνολο Μαθητών

Αριθμός Μαθητών
50
50
50
62
46
47
50
50
40
38
47
373
370
305
168
323
288
325
305
172
140
3.299

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αριθμός Μαθητών
ο

1 Γυμνάσιο
ο
2 Γυμνάσιο
ο
3 Γυμνάσιο
ο
4 Γυμνάσιο
ο
5 Γυμνάσιο
ο
6 Γυμνάσιο
ο
7 Γυμνάσιο
ο
8 Γυμνάσιο
Γυμνάσιο Ευαγγελικής
ο
1 Λύκειο

178
199
214
220
232
319
252
226
252
156
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ο

2 Λύκειο
ο
3 Λύκειο
ο
4 Λύκειο
ο
5 Λύκειο
ο
6 Λύκειο
ο
7 Λύκειο
Λύκειο Ευαγγελικής
ο
1 ΕΠΑΛ
ο
2 ΕΠΑΛ
ΣΕΚ Νέας Σμύρνης
ΙΕΚ Νέας Σμύρνης
Σύνολο Μαθητών

233
234
207
279
378
222
273
270
263
905
225
5.737

Υπηρεσία/Γραφείο Αθλητισμού
Αρμοδιότητες
Η κατασκευή, συντήρηση & διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων,
όπως δημοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων & δημοτικών
χώρων άθλησης

ΝΑΙ

Ν.3463/06
Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού
αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων

ΝΑΙ

Ποσοτικά στοιχεία
Περιγραφή

Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα έργου Συχνότητα

Διοργάνωση αθλητικών
εγκαταστάσεων
Μαθήματα χορού
Προγράμματα αθλητισμού

Απασχολούμενοι

Εκδηλώσεις/έτος

10

7 ημέρες/εβδομάδα

25

Ώρες/έτος
Ώρες/εβδομάδα

300
150

3 ημέρες/εβδομάδα

3
25

Υποδομές

Πλήθος

Κλειστά Γυμναστήρια
Κολυμβητήρια
Δημοτικά Γυμναστήρια
Γήπεδα 5Χ5

1
1
3
2

Ωφελούμενοι
4.500
1.000
4.000
1.000

Εξοπλισμός
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Όργανα Γυμναστικής

80

Αθλητικός εξοπλισμός

500

Προβλήματα/ανάγκες


Πεπαλαιωμένος εξοπλισμός

Δυνατότητες



Αξιοποίηση διαδημοτικών συνεργασιών
Ενεργειακή αναβάθμιση αθλητικών υποδομών

Περιορισμοί



Στενότητα οικονομικών πόρων
Αναστολή προσλήψεων

Ευκαιρίες



Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
Εισαγωγή σύγχρονων βελτιωμένων διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης &
αξιολόγησης της δράσης και λειτουργίας του ΝΠΔΔ

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Υπηρεσία Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Αρμοδιότητες

Ασκείται

Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση των αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και
εγκατάστασης των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας
και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία
και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις, καθώς και
ο έλεγχος της τήρησης αυτών

ΝΑΙ

Η τήρηση των διατάξεων που αφορούν το ωράριο λειτουργίας των
καταστημάτων.

ΝΑΙ

Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών εγκατάστασης και
λειτουργίας κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων και

ΝΑΙ
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η διενέργεια των προβλεπόμενων επιθεωρήσεων.

Ν.3463/06

Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας
παιδότοπων και διάφορων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως λούνα
πάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών και άλλων
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την κείμενη
νομοθεσία, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεών της

ΝΑΙ

Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών τεχνικών ψυχαγωγικών
παιγνίων και παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και ο έλεγχος
τήρησης των σχετικών διατάξεων. Η χορήγηση και ανάκληση άδειας
λειτουργίας μουσικών οργάνων, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των
σχετικών διατάξεων.
Η χορήγηση και ανάκληση αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου, η χορήγηση αδειών εμποροπανηγύρεων και υπαίθριων
χριστουγεννιάτικων αγορών, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3377/2005
(ΦΕΚ 202 Α ́), καθώς και ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που
αφορούν το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές.

ΝΑΙ

Η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος στην περιφέρειά
τους.

ΟΧΙ

Η αφαίρεση της άδειας από τις οικοδομές για μη εξόφληση ασφαλιστικών
εισφορών στο Ι.Κ.Α..

ΟΧΙ

Η χορήγηση και ανάκληση άδειας εγκατάστασης και χρήσης του οικήματος
για την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπα, καθώς και ο
έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεων

ΝΑΙ

Ο έλεγχος τήρησης της τουριστικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις
τουριστικού ενδιαφέροντος, κατά τις ειδικότερεςπροβλέψεις του νόμου

ΟΧΙ

Η χορήγηση αδειών διενέργειας διαφήμισης, τοποθέτησης πλαισίων
υπαίθριας διαφήμισης, τοποθέτησης επιγραφών προσδιορισμού
επαγγελματικής δραστηριότητας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς
και η παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νομικά
πρόσωπα, που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, όπως επίσης ο έλεγχος
εφαρμογής των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης των προδιαγραφών
των διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών, η αφαίρεση των παράνομων
υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών και η επιβολή των
προβλεπόμενων προστίμων, με τις προϋποθέσεις και τους όρους που
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

ΝΑΙ

Η
χορήγηση
μοτοποδηλάτων

εκμίσθωσης

ΟΧΙ

Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και
προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη
πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης

ΝΑΙ

άδειας

λειτουργίας

καταστημάτων
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ΝΑΙ
ΝΑΙ

διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών
πολιτικών
Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και υπηρεσιών
επαγγελματικής κατάρτισης, με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής
Κατάρτισης προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες και
κυρίως των πληθυσμών των ορεινών, αγροτικών και νησιωτικών περιοχών,
στο πλαίσιο του εθνικού και ευρωπαϊκού σχεδιασμού

ΟΧΙ

Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής τους
με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς
τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την
εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών
πρόσβασης στην αγορά εργασίας, με τη δημιουργία Δημοτικών και
Κοινοτικών Γραφείων Ενημέρωσης για την Απασχόληση, σε συνεργασία με
τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής τους.

ΟΧΙ

Εκτέλεση διοικητικών ποινών για Καταστήματα και Επιχειρήσεις Υ.Ε

ΝΑΙ

Αρμοδιότητες από 01.01.2011

Ασκείται

Η ρύθμιση κάθε θέματος, που αφορά στην εγκατάσταση,
λειτουργία και συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και η
χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών,
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρ. 4 του π.δ. 78/06 (ΦΕΚ 80 Α ́)
και των σχετικών Κ.Υ.Α.

ΟΧΙ

Η χορήγηση άδειας δομικής κατασκευής κεραίας σταθμού στην
ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α ́) και
το άρθρο 24 α ́, παρ. 5, εδάφιο έ, του ν. 2072/92 (ΦΕΚ 129 Α ́),
όπως ισχύει, καθώς και η επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες

ΟΧΙ

Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας
φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων
ανυψωτικών μηχανημάτων, καθώς και ο έλεγχος της λειτουργίας
αυτών

ΟΧΙ

Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων
παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες και σε συλλόγους ή σωματεία που
επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς

ΟΧΙ

Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και
ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών

ΟΧΙ

Χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων,
φιλανθρωπικών αγορών

ΟΧΙ
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Ν.3852/10

Η χορήγηση (από το δημοτικό συμβούλιο) αδειών ίδρυσης
υπεραγορών λιανικού εμπορίου

ΟΧΙ

Η χορήγηση (με απόφαση δημοτικού συμβουλίου) άδειας
άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και ο καθορισμός του
ανώτατου αριθμού των αδειών αυτών στο Δήμο, καθώς και η
συγκρότηση (με απόφαση δημάρχου) που Επιτροπής Υπαίθριου
Πλανόδιου Εμπορίου

ΝΑΙ

Η έγκριση (με απόφαση δημοτικού συμβουλίου) που
λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών, καθώς και η χορήγηση
άδειας συμμετοχής που αγορές αυτές.

ΟΧΙ

Η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη μετακίνηση, τη
διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου που εν γένει λειτουργίας
Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και
παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς
αντικειμένου, εκτός από την απόφαση τοποθέτησης των
πωλητών που Λαϊκές Αγορές, η οποία εκδίδεται από το
περιφερειακό συμβούλιο, ανά περιφερειακή ενότητα. Οι
ανωτέρω αρμοδιότητες δεν αφορούν που Δήμους των Νομών
Αττικής και Θεσσαλονίκης

ΟΧΙ

Η συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών,
παραγωγών και επαγγελματιών των Λαϊκών Αγορών.

ΝΑΙ

Η εφαρμογή που ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση
αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και πώλησης προϊόντων
καπνού, καθώς και παραχώρησης του δικαιώματος
εκμετάλλευσης κυλικείου - καφενείου κατά τις διατάξεις του
άρθρου 23 του ν.δ. 1044/71, όπως ισχύει (άρθρο 44, παρ. 10γ
του Ν. 3979/2011)

ΝΑΙ

Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών
ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής, κλεισίματος φαρμακείων
και φαρμακαποθηκών και καθορισμός για κάθε έτος του
αριθμού
των
φαρμακείων
που
διημερεύουν
και
διανυκτερεύουν.

ΟΧΙ

Η παροχή άδειας σε πρόσωπο που διατηρεί κατάστημα
πώλησης σκύλων ή γατών (μετά από έκθεση Κτηνιατρικής
Αρχής), καθώς και σχετικής άδειας λειτουργίας του
καταστήματος.

ΟΧΙ

Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή,
τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, καθώς και η
συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και πειθαρχικού

ΝΑΙ
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συμβουλίου
Η χορήγηση άδειας λειτουργίας εκθέσεων βιβλίου (άρθρο 17
του ν. 3377/05), καθώς και ο σχετικός έλεγχος & η επιβολή
κυρώσεων

ΟΧΙ

Η χορήγηση αδειών για την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των
διεθνών), η ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας που και η εποπτεία
αυτών

ΟΧΙ

Η χορήγηση αδειών καταλληλότητας εκθεσιακών χώρων
στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά ή υπαίθριων ή μικτών.

ΟΧΙ

Η δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων και με
δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.

ΟΧΙ

Αρμοδιότητες από 01.01.2013

Ν.3852/10

Ασκείται

Η
χορήγηση
άδειας
εγκατάστασης
&
λειτουργίας
στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων,
ταπητοκαθαριστηρίων.

ΟΧΙ

Η χορήγηση των αδειών παραγωγών και η θεώρησή τους από
τον οικείο Δήμο, όπου ο παραγωγός κατοικεί. Η αρμοδιότητα
αυτή δεν αφορά την έκδοση αδειών στους Νομούς Αττικής και
Θεσσαλονίκης

ΟΧΙ

Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής
και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

ΟΧΙ

Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα
επιβατών και εμπορευμάτων

ΟΧΙ

Η χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών
εκγυμναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών
υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών

ΟΧΙ

Η έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων
επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και
μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, καθώς
και η διενέργεια επιθεωρήσεων και ηλεκτρολογικών ελέγχων

ΟΧΙ

Η χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και
επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου
Καυσαερίων, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των
Κέντρων Ελέγχου Καυσαερίων

ΟΧΙ

Η χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης &

ΟΧΙ
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επισκευής αυτοκινήτων
περιορισμού ταχυτήτων

για

τοποθέτηση

συστημάτων

Η χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων
Περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων που πάσχουν ανίατα από
κινητική αναπηρία

Αδειοδοτήσεις 2013
Καφετέρια – Μπάρ – Αναψυχής

274

Εστιατόρια – χώροι μαζικής εστίασης 173
Κομμωτήρια

115

Κυλικεία – Αναψυκτήρια

77

Περίπτερα

48

Προσωπικό
Στο τμήμα Εσόδων, Δημοτικής περιουσίας & Αδειοδοτήσεων Καταστημάτων εργάζονται 13
υπάλληλοι
Προβλήματα



Ελλιπής στελέχωση της Υπηρεσίας
Περιορισμένος χώρος υποδοχής κοινού & αρχείου

Δυνατότητες


Ανανέωση εξοπλισμού γραφείου

Περιορισμοί


Μεταβαλλόμενο νομικό πλαίσιο
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Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πολιτών ( ΚΕΠ )
Στο Δήμο Νέας Σμύρνης λειτουργούν 2 ΚΕΠ
Τομείς αρμοδιοτήτων




Δημοτολόγιο – Μητρώο Αρρένων
Ληξιαρχείο – Πολιτικοί Γάμοι
Διοικητική Μέριμνα
Αρμοδιότητες

Ν.3463/06

Ασκείται

Η τήρηση του δημοτολογίου και του μητρώου αρρένων, η
έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών που απορρέουν από αυτό,
καθώς και η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την
κείμενη νομοθεσία για τη δημιουργία και τήρηση του Εθνικού
Δημοτολογίου

ΝΑΙ

Η τήρηση των ληξιαρχικών βιβλίων, στα οποία καταχωρούνται
τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρειά τους
και η έκδοση αποσπασμάτων των ληξιαρχικών πράξεων

ΝΑΙ

Η περιοδική ενημέρωση των δημοσίων υπηρεσιών για τις
μεταβολές προσωπικής κατάστασης, που προκύπτουν από τα
τηρούμενα στοιχεία

ΝΑΙ

Η τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα
εκλογική νομοθεσία

ΝΑΙ

Η τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα
νομοθεσία περί ιθαγένειας και αλλοδαπών και μετανάστευσης

ΝΑΙ

Η χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου και η τέλεση των γάμων
αυτών

ΝΑΙ

Η χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας.

ΝΑΙ

Πρόσληψη / αλλαγή επωνύμου, καθώς και πρόσληψη
πατρώνυμου και μητρώνυμου από παιδιά, που γεννήθηκαν
χωρίς γάμο των γονέων που ή είναι αγνώστων γονέων

ΝΑΙ

Ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού,
ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια

ΝΑΙ

Ν.3852/10
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και
παλιννοστησάντων ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια

Ποσοτικά στοιχεία (Τμήμα Αστικής Κατάστασης)
Περιγραφή

Δημοτολόγιο
-Μητρώο
Αρρένων

Μονάδα Μέτρησης

Διαγραφές λόγω μεταδημότευσης

Αριθμός
ετησίως

Πιστοποιητικά (οικ κατ/σης και
γέννησης) με αυτεπάγγελτη
αναζήτηση (εισερχόμενα)

Παραγόμενο έργο

διαγραφών/

Απασχολούμενοι

516 (2013)
743 (2014)

2

Αριθμός πιστοποιητικών
/ ετησίως

5.300 (2013)
5.150 (2014)

4

Πιστοποιητικά (οικ κατ/σης και
γέννησης) που ζητάμε ως Δήμος
αυτεπάγγελτα (εξερχόμενα

Αριθμός πιστοποιητικών
/ ετησίως

2.650 (2013)
2.500 (2014)

4

Πιστοποιητικά γέννησης και
οικογενειακής κατάστασης

Αριθμός πιστοποιητικών
/ ετησίως

27.000 (2013)
24.300 (2014)

5

Πιστοποιητικά γέννησης και
οικογενειακής κατάστασης μέσω
ΚΕΠ
Πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών

Αριθμός πιστοποιητικών
/ ετησίως

10.600 (2013)
700 (2014)

1

Αριθμός πιστοποιητικών
/ ετησίως

950 (2013)
730 (2014)

3

Πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας

Αριθμός πιστοποιητικών
/ ετησίως

100 (2013)
90 (2014)

4

Έκδοση πιστ/κών: απλό Μητρώου
Αρρένων, εισαγωγή σε στρατιωτικές
σχολές, για μείωση θητεία, πιστ/κά
διπλ/νων, πιστ/κά μετεγγραφής
Μητρώου Αρρένων
Ενημέρωση καρτελών, νέες
εγγραφές αλλοδαπών
Ενημέρωση καρτελών με νέες
εγγραφές, διορθώσεις, μεταβολές
(ημερ.γέννησης, τόπου γέν, Ονομ.,
κ.λπ.
Αποφάσεις νέων εγγραφών
μεταβολών τακτοποίηση Οικ.
Μερίδες, κ.λπ.
Νέες οικογενειακές ημερίδες

Πιστοποιητικά / Ετησίως

300 (2013)
320 (2014)

2

Εγγραφές/ ημερησίως

3 (2013)
6 (2014)
70 (2013)
55 (2014)

2

Αποφάσεις/ ετησίως

450 (2013)
3.530 (2014)

3

Ημερίδες/ ετησίως

2

Ενημέρωση ηλεκτρονικού βιβλίου

Ενημερώσεις/ ετησίως

500 (2013)
1.326 (2014)
950 (2013)

Εγγραφές/ ημερησίως
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4

5

πληθυσμού για νέες εγγραφές
Δημοτών και αρχικές εγγραφές
τέκνων
Ενημέρωση ηλεκτρονικού βιβλίου
πληθυσμού
λόγω
διαγραφής
θανάτου
και
λόγω
μεταδημοτεύσεων
Ενημέρωση Μητρώου Αρρένων

1.650 (2014)

Ενημερώσεις/ ετησίως

1.000 (2013)
960 (2014)

5

Ενημερώσεις/ Ετησίως

300 (2013)
300 (2014)
350 (2013)
350 (2014)

2

Ενημερώσεις/ ετησίως

60 (2013)
60 (2014)

2

Περιπτώσεις/ ετησίως

50 (2013)
30 (2014)
40 (2013)
30 (2014)

1

Σύνταξη
και
αποστολή
καταστάσεων για προσθήκη κυρίου
ονόματος στα Μητρώα Αρρένων
Σύνταξη
και
αποστολή
καταστάσεων για διαγραφή από
Μητρώα αρρένων αποβιωσάντων
Αποστολή δικαιολογητικών για
διπλογραμμένους
Αποστολή δικαιολογητικών για
ενέργειες αδήλωτου
Αποστολή εκλογικού καταλόγου
Αιτήσεις ετεροδημοτών

Ενημερώσεις/ ετησίως

Αιτήσεις αλλαγής επωνύμου
Αποστολή δικαιολογητικών για
διορθώσεις στα μητρώα αρρένων

Περιπτώσεις/ ετησίως
Περιπτώσεις/ετησίως

Περιπτώσεις/ετησίως
Μεταβολές/δίμηνο
Περιπτώσεις/ετησίως

2

2
1

103 (2014)
17 (2014)
50 (2013)
50 (2014)

1
1

Ληξιαρχείο

Ληξιαρχείο
Πολιτικοί Γάμοι

Καταχωρεί τα ληξιαρχικά
γεγονότα (γέννηση, γάμο,
θάνατο,
σύμφωνο
συμβίωσης)
μόνο
στο
διαδικτυακό πληροφορικό
σύστημα, όπως ορίζεται στο
άρθ.
81(Ν.344/76,
που
τροποποιήθηκε με το νόμο
4144/13)
Συντάσσει
ληξιαρχικές
εκθέσεις χειρόγραφα για τα
ληξιαρχικά γεγονότα που
ορίζει ο νόμος (βάπτιση,
ονοματοδοσία, ιερολόγηση
γάμου, μεταβολές)
Εκδίδει
αντίγραφα,
αποσπάσματα
και
πιστοποιητικά
από
τα
ληξιαρχικά βιβλία, από το

Έγγραφα/ ετησίως

1.000

3

Υποβολή στοιχείων/
ετησίως

50

3

Πράξεις/ ετησίως

3.000

3
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ΠΣ ΛΗΠ και από τα έγγραφα
που έχουν κατατεθεί στο
ληξιαρχείο
Αποστέλλει
αντίγραφα
ληξιαρχικών εκθέσεων και
μεταβολών, που θα γίνουν
στις παλιές ληξιαρχικές
πράξεις στα χειρόγραφα
βιβλία, για ενημέρωση
ληξιαρχείων
&
δημοτολογίων των δήμων
Αποστέλλει
αντίγραφα
ληξιαρχικών πράξεων στα
ΚΕΠ
Τηρεί και ενημερώνει τα
βιβλία πρωτοκόλλου και
τους
φακέλους
των
ληξιαρχικών
γεγονότων
(πιστοποιητικά
γιατρών,
ιερέων, συμβολαιογράφων,
εισαγγελικών παραγγελιών,
δικαστικών αποφάσεων

Γεγονότα/ ετησίως

100

3

Πράξεις/ετησίως

1.100

3

3
Βιβλία Πρωτοκόλλου 2
Φάκελοι 8

Ενημερώνει τον Γ.Γρ. της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής για την εκπρόθεσμη
δήλωση
ληξιαρχικών
γεγονότων & μεταβολών
που
επέρχονται
στην
κατάσταση των φυσικών
προσώπων

Πράξεις/ετησίως

Κατατάσσει & αριθμεί τις
ληξιαρχικές πράξεις του ΠΣ
ΛΗΨ,
φροντίζει
τη
βιβλιοδεσία τους και τον
έγκαιρο έλεγχό τους από το
ειρηνοδικείο
Ενημερώνει
για
τις
μεταβολές των παλαιών
ληξιαρχικών πράξεων το
πληροφορικό
σύστημα
διαχείρισης
ψηφοποιημένων
ληξιαρχικών πράξεων (ΠΣ
ΛΗΨ)

Βιβλία ετησίως 5
Τεύχη ετησίως 2

καταχωρήσεις/
ετησίως

50

3

150

3

Εργασίες μέσω ΚΕΠ
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Περιγραφή

Μονάδα
Μέτρησης
Καθημερινά

Ποσότητα
Έργου
60

Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την
διεκπεραίωση των υποθέσεών τους από τις
υπηρεσίες του Δημοσίου, τα στοιχεία των
οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο.

Ετησίως

21.840

11

Διαθέτει για την διευκόλυνσή τους έντυπα
αιτήσεων κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας [Ν. 2690/1999].

Ετησίως

15.000

9

Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των
πολιτών και σε περίπτωση που για την
διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται
δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται μαζί με
την αίτηση, το Κ.Ε.Π. τα αναζητά και τα
παραλαμβάνει με οποιοδήποτε πρόσφορο
τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες μετά από
σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών
Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των
υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την
διεκπεραίωσή τους Υπηρεσία με οποιονδήποτε
πρόσφορο τρόπο. Το τελικό έγγραφο
αποστέλλεται από την αρμόδια Υπηρεσία και
πάλι στο Κ.Ε.Π. υποβολής της αρχικής αίτησης
από το οποίο το παραλαμβάνει ο πολίτης ή του
αποστέλλεται από το Κ.Ε.Π. στην διεύθυνση που
έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή και με
αντικαταβολή
Επικύρωση διοικητικών εγγράφων
Θεώρηση γνησίου Υπογραφής
Χορήγηση παραβόλων, κινητών επισήμων,
υπευθύνων δηλώσεων
Παραλαμβάνει
αιτήσεις
πολιτών
που
αποστέλλονται από τα Κ.Ε.Π., η διεκπεραίωση
των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του
Δήμου
Προωθεί τα αιτήματα στις αρμόδιες για την
διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες

Ετησίως

2500

9

Ετησίως

20.000

4

Ετησίως
Ετησίως
Ετησίως

52.800
26.400
13.200

11
11
11

Καθημερινά

20.000

4

Έκδοση και Χορήγηση αριθμού
κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Ετησίως

2640

5

Υποβολή
συγκεντρωτικών

480

6

Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις
ενέργειες
που
απαιτούνται
για
την
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων

μητρώου

Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων

Απασχολούμενοι
12

Ετησίως
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Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών
Διεκπεραίωση
αιτημάτων
ψηφιακών
υπογραφών
Διεκπεραίωση
υποθέσεων
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
(ασφαλιστική
ενημερότητα,
βεβαίωση
συντάξεων κ.ά)
Στρατολογία (κατάθεση δελτίου απογραφής)
ΔΕΔΔΗΕ (κοινωνικό τιμολόγιο-ηλεκτρονικές
αιτήσεις ΟΓΑ (πρόγραμμα τουρισμού)
ΟΑΕΔ (επιδόματα πάσης φύσεως, κάρτες
ανεργίας κ.ά)

καταστάσεων
Ετησίως
ετησίως

1.320
220

6
10

ετησίως

700

10

ετησίως
ετησίως

300
100

10
10

Έναρξη 01.10.2015

Μηχανογράφηση
Η υπηρεσία Μηχανογράφησης εντάσσεται στο Τμήμα Πληροφορικής & Δικτύων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και απασχολεί 2 άτομα
Αρμοδιότητες
Η υπηρεσία μηχανογράφησης, σε συνεργασία με τον εξωτερικό συνεργάτη, είναι αρμόδιοι για την
ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠΕ (Τεχνολογία
Πληροφοριών & Επικοινωνίας) του δήμου, περιλαμβανομένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου
του ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό Σημείο Επαφής) του δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν.3882/2010
(ΦΕΚ Α΄ 166)
Ποσοτικά στοιχεία
Περιγραφή

Συχνότητα

Απασχολούμενοι

Εγκατάσταση - επανεγκατάσταση
λειτουργικού συστήματος σε Η/Υ του
Δήμου και των Ν.Π. αυτού

5 εγκαταστάσεις την εβδομάδα

2 + εξωτερικός συνεργάτης

Εγκατάσταση -αναβάθμιση εφαρμογών
σε Η/Υ του Δήμου και των Ν.Π. αυτού

15 εγκαταστάσεις την εβδομάδα

3 + εξωτερικός συνεργάτης

Διαχείριση κεντρικών εφαρμογών,
βάσεων δεδομένων, κεντρικού δικτύου
και εξυπηρετών (servers) του Δήμου

καθημερινά

3

Εκπαίδευση -υποβοήθηση χρηστών του
Δήμου και των Ν.Π. αυτού στη χρήση

περιστασιακά

3
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των εφαρμογών και των λογισμικών
πακέτων
Συντήρηση
προβλημάτων
Δήμου

στις

αντιμετώπιση
εφαρμογές του

Εργασίες εισαγωγής, επεξεργασίας
στοιχείων στους Η/Υ του Δήμου και των
ΝΠ αυτού
Εργασίες υποστήριξης δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ
Εργασίες
συντήρησης
κεντρικών
μονάδων
Η/Υ του Δήμου και των Ν.Π. αυτού
Εργασίες συντήρησης περιφερειακών
συσκευών Η/Υ του Δήμου και των Ν.Π.
αυτού

καθημερινά

3

Καθημερινά από τους χρήστες

Εξωτερικός συνεργάτης
καθημερινά

καθημερινά

Εργασίες αντικατάστασης αναλωσίμων
υλικών
στους
Η/Υ
και
τον
μηχανογραφικό εξοπλισμό του Δήμου
και των Ν.Π. αυτού

Μηχανογραφικές εφαρμογές
Είδος

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Οικονομικής Διαχείρισης
Μισθοδοσίας
Προσωπικού
Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων

Αριθμός χρηστών

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

41 (Συν 9 χρήστες του ΝΠΔΔ)
19 (Συν 2 χρήστες του ΝΠΔΔ)
19
30
5

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Διαδικτυακή Πύλη

ΝΑΙ

Διαβούλευση

ΟΧΙ ( έχει ξεκινήσει η διαδικασία)

Τοπικό δίκτυο (lan)

ΝΑΙ
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Ασύρματο δίκτυο (w-lan)

ΝΑΙ

Αριθμός web servers

3

Web servers/
Γραμμή επικοινωνίας (εύρος ζώνης)

3 Mbps

Η εφαρμογή internet of things(IoT), που εντάσσεται σε ευρύτερο σχεδιασμό του προγράμματος
Smart City μέσα από το ΣΕΣ 2014-2019 (Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαβούλευσης)
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

1. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α. Στο πλαίσιο αξιοποίησης προγραμμάτων ΣΕΣ 2014-2020 που απευθύνονται στους ΟΤΑ ο Δήμος
Νέα Σμύρνης έχει ξεκινήσει διαβούλευση με τους δήμους Αθηναίων και Μοσχάτου-Ταύρου.
Β. Επίσης έχει ξεκινήσει η διαβούλευση με τους δήμους Καλλιθέας, Μοσχάτου- Ταύρου, Φαλήρου,
Αλίμου και Αγίου Δημητρίου για αξιοποίηση ανάλογων προγραμμάτων.
Θέματα Διαβούλευσης:


Αστική ανάπλαση



Ανάδειξη χωρικών ενοτήτων



Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς



Προστασία φυσικού περιβάλλοντος



Ανάδειξη παραλιακού μετώπου



Καινοτομία, επιχειρηματικότητα, απασχόληση

Γ. Μέσα από τη Διαδημοτική συνεργασία μας στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνική
Σύμπραξη Νοτίου Τομέα – ΤΕΒΑ» υλοποιούμε δράσεις του ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους
απόρους.

2. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μέσα από τη συνεργασία μας με την περιφέρεια Αττικής, πετύχαμε την ένταξη στο Τεχνικό της
Πρόγραμμα των εξής εκτελεστέων έργων για τα επόμενα χρόνια:



Η ανάπλαση των οδών Ομήρου-Παλαιολόγου
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Η ολοκλήρωση της αντιπλημμυρικής προστασίας του δήμου



Η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου



Η επισκευή της στέγης και των αποδυτηρίων του Κολυμβητηρίου



Η κατασκευή πολυδύναμου αθλητικού κέντρου Ν. Σμύρνης



Η κατασκευή νέου βρεφονηπιακού παιδικού σταθμού οδού Σινώπης

3. ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ


ΕΣΔΝΑ



ΕΚΑΒ



Λοιποί Δημόσιοι Φορείς



Τοπικοί Φορείς (Αθλητικοί, Πολιτιστικοί, Οικολογικοί, Κοινωνικοί)
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ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ



Αναβάθμιση όλων των παιδικών χαρών, ώστε να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που έχει
θέσει το Υπουργείο Εσωτερικών.



Παρεμβάσεις σε πεζόδρομους (κεντρική πλατεία αλλαγή δαπέδων)



Επισκευές και παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια



Αναπλάσεις πρασίνου (άγαλμα Βενιζέλου)



Παρεμβάσεις σε πάρκα (Αλικαρνασσού-Επταλόφου-Κουντουριώτου, Εύξεινου ΠόντουΨαρών, Λέσβου-Λήμνου-Χίου)



Ασφαλτοστρώσεις (Άνω Νέα Σμύρνη)



Παρεμβάσεις στον ηλεκτροφωτισμό (Πλατεία Κοραή)



Τεχνικές παρεμβάσεις (Αναμόρφωση-διαμόρφωση του Δημοτικού Κοιμητηρίου)

ΝΕΑ ΕΡΓΑ



Δημιουργία πρότυπης μουσικής παιδικής χαράς (Πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης)



Εγκατάσταση αθλητικών οργάνων για ΑΜΕΑ



Δημιουργία υπαίθριων αθλητικών πάρκων



Ενεργοποιήθηκε ηλεκτρονική πλατφόρμα διαβούλευσης πολιτών (www.neasmyrni.gr) ,
όπου κάθε δημότης έχει τη δυνατότητα ανάλογα με τη θεματική ενδιαφέροντός του να
καταθέτει τις ιδέες και τις προτάσεις του
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ
ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Κυκλοφοριακή ρύθμιση Εφέσου – Πλαστήρα (Αναγράφεται στην
ενότητα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»
2. Δημιουργία Ποδηλατοδρόμων (αναφέρεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα
του 2016)
3. Smart City (αναγράφεται στην ενότητα «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ»
4. Δράσεις για την παιδεία (αισθητική – πολιτισμός) – (αναγράφεται
στην ενότητα «ΠΑΙΔΕΙΑ»
5. Δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ (
αναγράφεται στην ενότητα «ΣΤΟΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»
6. Απομάκρυνση μη λειτουργούντων περιπτέρων (αναγράφεται στην
ενότητα «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ)
7. Ευαισθητοποίηση στην ανακύκλωση (αναγράφεται στον ενότητα
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ)

Το σχέδιο του νέου πενταετούς προγράμματος του Δήμου Νέας Σμύρνης, το οποίο καλείται να
ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ώστε να
αποτελέσει εφαλτήριο κοινωνικού διαλόγου, χαρακτηρίζεται από δύο σταθερές, την ποιοτική
αναβάθμιση των υποδομών του Δήμου, μέσα από έργα ουσίας και όχι εντυπωσιασμού και την
προσπάθεια ώστε η καθημερινότητα των δημοτών του Δήμου μας να γίνει όσο το δυνατόν πιο
ποιοτική.
Καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμβάλλουν με τη συμμετοχή τους στην ανάπτυξη του
διαλόγου, στην υποβολή προτάσεων, στην υπόδειξη λύσεων αλλά και στην από κοινού συμμετοχή
για την αντιμετώπιση όλων των ανοιχτών ζητημάτων που υπάρχουν στην πόλη μας.
Μετά από αυτόν τον εποικοδομητικό, ευελπιστούμε διάλογο, το Δημοτικό Συμβούλιο θα κληθεί να
ψηφίσει την τελική πρόταση του νέου πενταετούς σχεδίου του Δήμου μας λαμβάνοντας υπ’ όψιν
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του μέσα από τη δημοκρατική διαδικασία που θα ακολουθήσει όλες τις εφικτές ως προς την
πραγματοποίησή τους προτάσεις.
Στόχος της διαβούλευσης είναι να ακουστούν όλες οι φωνές όλων όσων επιθυμούν να
συμμετάσχουν σε αυτήν.
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