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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Με τθν παροφςα εργαςία, κα μελετιςουμε τθν εξελικτικι πορεία του Διμου Λαυρεωτικισ 

χρθςιμοποιόντασ ωσ βαςικό άξονα το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα του διμου για τα ζτθ 2012-

2014 κακϊσ και τα οικονομικά ςτοιχεία των ετϊν 2014 και 2015. Με αυτόν τον τρόπο κα 

μπορζςουμε να αναλφςουμε τουσ ςτόχουσ του διμου, τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ είχε 

ςκοπό να τουσ πραγματοποιιςει, τισ δυςκολίεσ που είχε να αντιμετωπίςει κακϊσ και εν τζλθ 

αν κατάφερε να τουσ επιτφχει.  
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Για να πραγματοποιθκεί ο ςκοπόσ τθσ παροφςασ ερευνθτικισ εργαςίασ κακϊσ και για να γίνει 

κατανοθτό το αντικείμενο που πραγματεφεται, θ εργαςία, ζχει χωριςτεί ςε τζςςερα κεματικά 

κεφάλαια με βάςθ το περιεχόμενο τουσ.                                                                                                                        

ην πξψην θεθάιαην, ζα επηρεηξήζνπκε λα απνδφζνπκε ηνπο νξηζκνχο ησλ ελλνηψλ: Γήκνο, 

Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο θαη Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην 

θαζψο θαη παξαπάλσ ζηνηρεία γηα ην θαζέλα απφ απηά, πνπ ζα θαλνχλ ρξήζηκα ζηελ κειέηε ηνπ 

ζέκαηνο.                                                                                                                                                                                 

ην δεχηεξν θεθάιαην, γίλεηαη ε εηζαγσγή ηνπ Γήκνπ Λαπξεσηηθήο, θάλνληαο κία ζχληνκε 

αλαδξνκή ζηελ ηζηνξηθή ηνπ εμέιημε απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα. ηε ζπλέρεηα κε ηελ 

βνήζεηα ηεο αλάιπζεο SWOT εληνπίδνληαη ηα θξίζηκα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν δήκνο 

θαζψο θαη ηηο επθαηξίεο και τισ δυνατότθτεσ που μπορεί να εκμεταλευτεί.                                                                   

το τρίτο κεφάλαιο ουςιαςτικά, παρακζτουμε ςτοιχεία, από το Επιχειρθςιακό χζδιο που ζχει 

εκπονιςει ο διμοσ, κατά τα οποία διευκρινίηονται οι τρόποι με τουσ οποίουσ κα αντιμετωπίςει 

τα προβλιματα του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ του κακϊσ και κα επιτφχει τουσ 

ςτόχουσ του.                                                                                                                                                                  

το τζταρτο και τελευταίο κεφάλαιο, γίνεται ανάλυςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων του διμου 

και καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα εάν οι ςτόχοι του διμου ιταν εφικτοί και κατάφεραν να 

υλοποιθκοφν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ 

1.1  Δήμορ 

Γήκνο νλνκάδεηαη κία νληφηεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ε νπνία ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε 

απνηειεί ηε βαζηθή απηνδηνηθεηηθή κνλάδα θαη θαηά θαλφλα πεξηιακβάλεη κηα πφιε ή 

θσκφπνιε θαη ηα γχξσ ρσξηά ηεο. Γελ είλαη πάλησο ζπάλην θαηλφκελν λα πεξηιακβάλεη κφλν 

θάπνηα ζπλνηθία ή πξνάζηην κηαο κεγαινχπνιεο, ή θαη αληίζεηα κφλν ρσξηά κηαο απνκνλσκέλεο 

νξεηλήο πεξηνρήο ή ελφο λεζηνχ. 

ηελ Διιάδα ν δήκνο απνηειεί πξσηνβάζκην Οξγαληζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ). ε 

άιιεο ρψξεο νη α΄ βάζκηνη ΟΣΑ αλαθέξνληαη αδηαθξίησο σο θνηλφηεηεο (π.ρ. γαιιηθή commune, 

ηηαιηθή comune, γεξκαληθή Gemeinde/Kommune θιπ).  

Ζ εδαθηθή πεξηθέξεηα θάζε δήκνπ πνπ ζπληζηάηαη κε ην Πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» 

απνηειείηαη απφ ηηο εδαθηθέο πεξηθέξεηεο ησλ ζπλελνχκελσλ ΟΣΑ. Οη δήκνη θαη νη θνηλφηεηεο, 

πνπ ζπλελψζεθαλ κε ην λ.2539/1997, απνηεινχλ ηνπηθέο θνηλφηεηεο ηνπ λένπ δήκνπ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3852/2010, εθφζνλ έρνπλ πιεζπζκφ κέρξη 2.000 

θαηνίθνπο θαη δεκνηηθέο θνηλφηεηεο, εθφζνλ έρνπλ πιεζπζκφ κεγαιχηεξν απφ 2.000 θαηνίθνπο. 

 

1.2 Οπγανιζμοί ηοπικήρ αςηοδιοίκηζηρ (Ο.Τ.Α.)  

Οπιζμόρ Ο.Σ.Α 

Οξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) νλνκάδνληαη ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ 

πνπ ην θαζέλα έρεη ζπζηαζεί ζε ζπγθεθξηκέλε εδαθηθή πεξηθέξεηα θαη έρεη σο ζθνπφ ηε 

δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ δεηεκάησλ, ηα δε φξγαλά ηνπ εθιέγνληαη κε θαζνιηθή ςεθνθνξία απφ 

ηνπο δεκφηεο ηεο πεξηθέξεηαο.  

Δκκέζσο ν φξνο εκπεξηέρεη θαη γεσγξαθηθή θαη δεκνγξαθηθή ζεκαζία, ππφ ηελ έλλνηα φηη θάζε 

Ο.Σ.Α. έρεη θαζνξηζκέλε έθηαζε, έδξα θαη ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ.  

Βαθμοί και απμοδιόηηηερ 

Βάζεη ηεο ηξέρνπζαο δηνηθεηηθήο δηαίξεζεο, νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο 

(εμαηξνπκέλνπ ηνπ Αγίνπ Όξνπο) ππάγεηαη ηαπηφρξνλα ζηε δηθαηνδνζία δχν Ο.Σ.Α.: ελφο 

πξσηνβάζκηνπ, πνπ νλνκάδεηαη δήκνο, θη ελφο δεπηεξνβάζκηνπ, πνπ νλνκάδεηαη πεξηθέξεηα.  

Οη βαζηθέο αξρέο ζπγθξφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. ηίζεληαη απφ ην χληαγκα, ζχκθσλα 

κε ην νπνίν:  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BC%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%A4%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%C2%AB%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82%C2%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%A0%CE%94%CE%94
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CE%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
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 Οη Ο.Σ.Α. είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ· κάιηζηα ζε 

πεξίπησζε ζχγθξνπζεο αξκνδηνηήησλ κεηαμχ Ο.Σ.Α. θαη θεληξηθήο δηνίθεζεο, 

ζπληξέρεη ππέξ ησλ πξψησλ ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο. Δπίζεο ε θεληξηθή δηνίθεζε κπνξεί 

λα αλαζέζεη ζηνπο Ο.Σ.Α. θαη δηθέο ηεο αξκνδηφηεηεο (102§1). 

 Οη Ο.Σ.Α. ραίξνπλ δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο θαη νη αξρέο ηνπο 

εθιέγνληαη κε θαζνιηθή κπζηηθή ςεθνθνξία (102§2). 

 Ζ επνπηεία ηνπ θξάηνπο ζηνπο Ο.Σ.Α. πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ έιεγρν 

λνκηκφηεηαο ησλ απνθάζεσλ θαη πξάμεψλ ηνπο (102§4). Δπίζεο ην θξάηνο είλαη 

ππνρξεσκέλν λα ιακβάλεη φια εθείλα ηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ησλ Ο.Σ.Α., θαζψο θαη λα ηνπο εληζρχεη νηθνλνκηθά φηαλ ηνπο 

κεηαβηβάδεη δηθέο ηνπ αξκνδηφηεηεο (102§5). 

Ο νξηζκφο ηνχ ηη απνηειεί «ηνπηθή ππφζεζε», θαζψο θαη ην πψο νη ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο 

θαηαλέκνληαη αλάκεζα ζε πξσηνβάζκηνπο θαη δεπηεξνβάζκηνπο Ο.Σ.Α., γίλνληαη κε λφκν. 

χκθσλα κε ηε γεληθφηεξε ινγηθή, ζπλήζσο ν δήκνο είλαη αξκφδηνο γηα ηα ζηελά ηνπηθά 

δεηήκαηα θαη ε πεξηθέξεηα γηα ηα επξχηεξα. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε ζπληήξεζε ησλ ηνπηθψλ 

δξφκσλ ή ε έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ απηνθηλήησλ απνηεινχλ αξκνδηφηεηεο 

ηνπ δήκνπ, φκσο ε ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ πνπ ζπλδέεη ηνπο δήκνπο ή ε έθδνζε 

πηζηνπνηεηηθψλ θαηαιιειφηεηαο γηα βηνκεραλίεο αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο πεξηθέξεηαο. Ζ 

εκπεηξία πάλησο έρεη δείμεη φηη ν δηαρσξηζκφο είλαη δχζθνινο, ιφγσ ηεο πνιπλνκίαο πνπ ζπρλά 

νδεγεί ζε αληηθξνπφκελεο δηαηάμεηο. 

 

1.3 Ππόγπαμμα «Καλλικπάηηρ» 

Οπιζμόρ 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο, αθξηβέζηεξα Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο, νλνκάδεηαη ν ειιεληθφο λφκνο 

3852/2010, κε ηνλ νπνίν κεηαξξπζκίζηεθε ε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο Διιάδαο ην 2011 θαη 

επαλαθαζνξίζηεθαλ ηα φξηα ησλ απηνδηνηθεηηθψλ κνλάδσλ (ΟΣΑ), ν ηξφπνο εθινγήο ησλ 

νξγάλσλ θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπο. Δλίνηε απαληάηαη θαη σο ρέδην Καιιηθξάηεο, απφ ηελ 

νλνκαζία πνπ είρε πξηλ εηζαρζεί πξνο ζπδήηεζε ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ.  

Σν πξφγξακκα ςεθίζηεθε απφ ηελ Διιεληθή Βνπιή ην Μάην ηνπ 2010. Μέξνο ησλ δηαηάμεψλ 

ηνπ ελεξγνπνηήζεθε άκεζα κε ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ζηηο 7 

Ηνπλίνπ 2010 (ΦΔΚ 87/η.Α'/2010), ψζηε λα δηεμαρζνχλ βάζεη απηψλ νη απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο 

ηνπ ηδίνπ έηνπο. ηε πιήξε κνξθή ηνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2011. Σν 

πξφγξακκα ππξνδφηεζε αληηδξάζεηο ζε φιε ηελ Διιάδα κε θηλεηνπνηήζεηο πνπ εθδειψζεθαλ 

πνηθηινηξφπσο απφ απνθιεηζκνχο δξφκσλ κέρξη θαη απεξγία πείλαο. 

H νλνκαζία «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» επεθηάζεθε, κέζσ θπξίσο ησλ ΜΜΔ, ζηηο 

ζπγρσλεχζεηο θαη θαηαξγήζεηο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ζρνιείσλ θαη λνζνθνκείσλ.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/2010
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/7_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/7_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82_2010
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82_(2011)
https://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B1_%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
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Βαζικέρ Γιαηάξειρ 

Ο «Καιιηθξάηεο» ζεσξείηαη ζπλέρεηα ηνπ «Καπνδίζηξηα» (Ν.2539/97), ππφ ηελ έλλνηα φηη 

ακθφηεξνη εηζήρζεζαλ απφ θπβέξλεζε ηνπ ίδηνπ θφκκαηνο (ΠΑΟΚ) θαη δηέπνληαη απφ 

παξφκνηα θηινζνθία αλαγθαζηηθήο ζπλέλσζεο ησλ ππαξρφλησλ κηθξψλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ 

ζε κεγαιχηεξνπο.  

Βαζηθέο πηπρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δήκσλ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο 

πξνζψπσλ θαηά πεξίπνπ 2/3, ε αληηθαηάζηαζε ησλ 57 λνκαξρηψλ σο δεπηεξνβάζκησλ ΟΣΑ απφ 

ηηο 13 πεξηθέξεηεο, ε ζχζηαζε ησλ απνθεληξσκέλσλ δηνηθήζεσλ, νη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΟΣΑ, ε αχμεζε ηεο ζεηείαο ησλ απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ απφ 4 ζε 5 έηε 

θαη ε αλαθαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ θάζε βαζκνχ.  

χκθσλα κε ην Γηάλλε Ραγθνχζε πνπ εηζεγήζεθε ην πξφγξακκα σο ππνπξγφο Δζσηεξηθψλ, 

θξηηήξην ήηαλ λα κελ ππάξρεη δήκνο κε πιεζπζκφ θάησ ησλ 25.000 θαηνίθσλ ζηα πνιενδνκηθά 

ζπγθξνηήκαηα Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο ή 10.000 γηα ηελ ππφινηπε ρψξα - εμαηξέζεηο έγηλαλ 

κφλν γηα ηηο νξεηλέο πεξηνρέο, φπνπ ην πιεζπζκηαθφ θαηψηαην φξην ηέζεθε ζηηο 2.000 θαη ζηα 

λεζηά, φπνπ πξνθξίζεθε ε ινγηθή «έλαο δήκνο αλά λεζί» (πιελ ησλ δχν κεγάισλ, Κξήηεο θαη 

Δχβνηαο). Δπίζεο, νη πξνβιεπφκελεο πεξηθνπέο εμφδσλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πξφγξακκα, 

βξίζθνληαη ζε ελαξκφληζε κε ηηο γεληθφηεξεο δεζκεχζεηο ηεο θπβέξλεζεο Γ.Α. Παπαλδξένπ 

απέλαληη ζηνπο δαλεηζηέο ηεο ρψξαο.  

 

1.4 Επισειπηζιακό ζσέδιο (Business Plan) 

Δπηρεηξεκαηηθφ ζρέδην (business plan) είλαη έλα θείκελν ην νπνίν πεξηγξάθεη κε  

εκπεξηζηαησκέλν θαη ιεπηνκεξή ηξφπν ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηεο θαζψο θαη 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο παξνπζηαζηνχλ. Ζ 

εθπφλεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ζπλήζσο απεπζχλεηαη ζε θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο φπσο 

ηξάπεδεο, θξαηηθνχο θαη επξσπατθνχο νξγαληζκνχο, ή ππνςήθηνπο εηαίξνπο/επελδπηέο θαη ε 

ρξεζηκφηεηα ηνπ έγθεηηαη ζηελ αλάγθε εμαθξίβσζεο ηεο εθηθηφηεηαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

ζρεδίνπ, είηε ίδξπζεο είηε επέθηαζεο κηαο επηρείξεζεο.                                                           

θνπφο ηνπ επηρεηξεκαηηθφ ζρεδίνπ είλαη ε απνθπγή άζθνπεο ζπαηάιεο ρξφλνπ, θφπνπ θαη 

ρξήκαηνο απφ ηνλ επηρεηξεκαηία ζε πεξίπησζε πνπ ην ζρέδην απνδεηρηεί εμαηξεηηθά ξηςνθίλδπλν 

ή ρακειήο απνδνηηθφηεηαο. Ζ θαηάξηηζε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ απαηηεί ηελ γλψζε ησλ 

θαηάιιεισλ αξηζκνδεηθηψλ πνπ ππνδεηθλχνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο κηαο 

επηρείξεζεο, ην ρξνλνδηάγξακκα ιεηηνπξγίαο, ηηο αλάγθεο ζε εηζξνέο θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ, 

ηηο πξνβιέςεηο ησλ πσιήζεσλ θηι θαη ηαπηφρξνλα απαηηεί ηελ άξηζηε θαηαλφεζε θαη εξκελεία 

ησλ δεηθηψλ απηψλ απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε, ψζηε λα νδεγεζνχλ ζηα ζσζηά 

ζπκπεξάζκαηα θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ή φρη ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%91%CE%A3%CE%9F%CE%9A
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7_(%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%95%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_(%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%B2%CE%BF%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85_2009
https://www.euretirio.com/ependytis/
https://www.euretirio.com/xrisimotita/
https://www.euretirio.com/xrima/
https://www.euretirio.com/kefalaiakos-kindynos/
https://www.euretirio.com/apodosi-tis-ependysis/
https://www.euretirio.com/apaitiseis-eisprakteoi-logariasmoi/
https://www.euretirio.com/provlepseis-provisions/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΤΡΕΩΣΙΚΗ 

2.1. Ιζηοπική αναδπομή και εξέλιξη ηος Δήμος Λαςπεωηικήρ 

Ο Γήκνο Λαπξεσηηθήο, βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Αηηηθήο, απνηεινχκελνο απφ ην 

Λαχξην, ηελ Κεξαηέα θαη ηελ θνηλφηεηα ηνπ Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ. 

πζηάζεθε κε ην πξφγξακκα Καιιηθξάηεο ην 2011. Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηνπ αλέξρεηαη ζε 

25.102 άηνκα, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011 θαη ε έθηαζε ηνπ ζε 176.8 η.ρικ. Έδξα ηνπ 

απνηειεί ην Λαχξην. Ο δήκνο Λαπξεσηηθήο θέξεη ζαλ έκβιεκα ηελ «κεηαιεπηηθή θάκηλν 

εθπέκπνπζα θαπλφλ» ζχκθσλα κε ην Β.Γ ηεο 22 Ννεκβξίνπ 1891 (ΦΔΚ 333) ¨Πεξί 

κεηαλνκαζίαο ηνπ Γήκνπ νπλίσλ εηο Γήκνπ Λαπξεσηηθήο θαη θαζνξηζκνχ ηνπ εκβιήκαηνο ηεο 

ζθξαγίδνο απηνχ¨. 

 

Άγιορ Κωνζηανηίνορ 

Ζ ζεκεξηλή θνηλφηεηα ηνπ Άγηνπ Κσλζηαληίλνπ άλεθε ζηνλ Γήκν Λαπξεσηηθήο κέρξη ην 1946 

φπνπ απνζπάζηεθε θαη απνηέιεζε μερσξηζηή θνηλφηεηα κε ηελ νλνκαζία Κακάξηδα. 

Μεηαλνκάζηεθε ζε Άγηνο Κσλζηαληηλφο ην 1954. χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή, ν 

πιεζπζκφο ηνπ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηνπο 800 θαηνίθνπο. ηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ 

βξίζθνληαη ηέζζεξα νξπρεία: εξπηέξη, Κξηζηηάλα, Τιαξίσλ θαη Εαλ- Μπακπίζη, ηα νπνία 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Καηά ηελ αξραηφηεηα, ε πεξηνρή ήηαλ γλσζηή σο Μαξψλεηα. Σν 

έδαθνο ηεο πεξηνρήο ήηαλ πνιχ πινχζην ζε θνηηάζκαηα αξγχξνπ ηα νπνία αλαθαιχθζεθαλ ην 

483π.Υ. Σα αξραία νξπρεία άξρηζαλ λα επαλαιεηηνπξγνχλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1860 φηαλ ε 

ηηαινγαιιηθή εηαηξία Roux Serpieri - Fressynet C.E. ρξεζηκνπνίεζε ηα θαηάινηπα αξραίσλ 

νξπρείσλ γηα ηελ εμαγσγή αξγπξνχρνπ κνιχβδνπ.  

 

Κεπαηέα 

Ζ Κεξαηέα βξίζθεηαη ζην λφηην ηκήκα ηεο Αηηηθήο, ρηηζκέλε ζηνπο πξφπνδεο ηνπ Πάλεηνπ 

φξνπο ζε πςφκεηξν 190 κέηξσλ. Απέρεη 38 ρικ απφ ηελ Αζήλα θαη 16 ρικ απφ ην Λαχξην. Ο 

πιεζπζκφο ηεο Κεξαηέαο, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011 είλαη 7.493 θάηνηθνη. Καηά ηελ 

αξραηφηεηα, ζηε ζέζε ηεο ζεκεξηλήο Κεξαηέαο βξηζθφηαλ ν Γήκνο Κεθαιήο ηεο Αθακαληίδαο 

θπιήο, πφιεο πνπ θαηαζηξάθεθε απφ ηελ εηζβνιή ησλ Δξνχισλ. Πνιχ αξγφηεξα ρηίζηεθε ν 

νηθηζκφο ηεο Κεξαηέαο, ην φλνκα ηεο πνιχ πηζαλφλ λα ηεο δφζεθε απφ ην δέληξν ραξνχπηα 

(αιιηψο θεξαηέα ή θεξαηηά) ην νπνίν είλαη πνιχ δηαδεδνκέλν ζηελ πεξηνρή. ηελ Κεξαηέα έγηλε 

ε πξψηε επνίθεζε Αξβαληηψλ, επί Βπδαληίνπ ηνλ 14ν αηψλα κ.Υ. Σν 1840 απνηέιεζε έδξα ηνπ 

δήκνπ Λαπξίνπ. Αξγφηεξα ην 1840 αλαγλσξίζηεθε σο Γήκνο Θνξηθίσλ, κε απφζρηζε ηεο λέαο 
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πφιεο ηνπ Λαπξίνπ, ελψ ην 1912 εμειίρζεθε ζε απηφλνκε θνηλφηεηα ψζπνπ ην 1950 πξνάρζεθε 

ζε Γήκν. Απφ ηζηνξηθήο πιεπξάο, είλαη γλσζηή ε ζπκκεηνρή ηεο Κεξαηέαο ζηνλ Δζληθφ 

Ξεζεθσκφ ηνπ 1821 (ζχκθσλα κε ηα απνκλεκνλεχκαηα ηνπ Μαθξπγηάλλε) θαζψο θαη ζηε 

δηακαξηπξία ηνπ έζλνπο γηα χληαγκα ην 1843. Σν 2010 μέζπαζαλ ηαξαρέο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Κεξαηέαο κε αθνξκή ηε δεκηνπξγία ΥΤΣΑ ζην Οβξηφθαζηξν. Οη ηαξαρέο δηήξθεζαλ πάλσ απφ 

3 κήλεο ιφγσ ηεο ππάξμεο ησλ ΜΑΣ ζηελ πεξηνρή παξφιν πνπ είρε παξζεί ε απφθαζε γηα 

πξνζσξηλή αλαζηνιή ησλ εξγαζηψλ απφ ην εηξελνδηθείν Λαπξίνπ. Ζ έληαζε εθηνλψζεθε κε ηελ 

απνρψξεζε ηνπο, κεηά απφ 128 κέξεο ζπλερνχο παξνπζίαο.  

ήκεξα, ε νηθνλνκία ηεο Κεξαηέαο βαζίδεηαη ζηελ ήπηα βηνκεραλία θαη ηε γεσξγία, κε ηδηαίηεξε 

βάζε λα δίλεηαη ζηελ ακπεινπξγία, ηελ νηλνπνηία, ηε κειηζζνθνκία θαη ηελ παξαγσγή ιαδηνχ.  

 

Λαύπιο 

Σν Λαχξην, κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο ηφπνο κε κεγαιή ηζηνξηθή θαη κλεκεηαθή ππθλφηεηα. Ζ 

νλνκαζία Λαχξ(ε)ην πξνέξρεηαη απφ ην ιαχξα, ιαχξε πνπ ζεκαίλεη ηε ζηελσπφ, πέξαζκα, ηε 

ζηνά, ηνλ ππφγεην ζηελφ δηάδξνκν, ηε κεηαιιεπηηθή ζηνά. ην Λαχξην έρνπλ αλαθεξζεί πνιινί 

αξραίνη ζπγγξαθείο κεηαμχ ησλ νπνίσλ, νη: Αηζρίλεο, Αηζρχινο, Αξηζηνηέιεο, Αξηζηνθάλεο, 

Γεκνζζέλεο, Γηφδσξνο ηθειηψηεο, Θνπθπδίδεο, Λπζίαο, Ξελνθψλ, Πιίληνο, Πνιχαηλνο, 

ηξάβσλ, Τπεξείδεο θ.ά. Ζ ηζηνξία ηνπ Λαπξίνπ μεθηλάεη πξηλ απφ ην 3.000π.Υ. φπνπ μεθίλεζε 

ε εθκεηάιιεπζε ησλ αξγπξνκνιπβδνχρσλ κεηαιιεχκαησλ ηνπ. Ζ εθκεηάιιεπζε απηή 

ζπλερίζηεθε αδηάπαπζηα κέρξη θαη ηνλ 6ν αηψλα π.Υ. φπνπ ε Αζήλα ρξεζηκνπνίεζε ηνλ άξγπξν 

απφ ηα κεηαιιεία ηνπ Λαπξίνπ ψζηε λα θφςεη αζεκέλα λνκίζκαηα, ηηο πεξίθεκεο ¨Λαπξεσηηθέο 

Γιαχθεο¨. Σα έζνδα ησλ κεηαιιείσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη γηα άιινπο ζθνπνχο φπσο ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε δεκφζησλ έξγσλ. Μεηά ηελ κάρε ηνπ Μαξαζψλα, ν Θεκηζηνθιήο ζεκειίσζε ην 

Αζελατθφ πνιεκηθφ λαπηηθφ ρξεζηκνπνηψληαο ηα έζνδα ησλ κεηαιιείσλ ηνπ Λαπξίνπ γηα ηε 

θαηαζθεπή πινίσλ θαη θαηέζηεζε δπλαηή ηελ λίθε ζηελ λαπκαρία ηεο αιακίλαο.                                                                               

Μέρξη ηνλ 2ν αηψλα π.Υ. δηαηεξήζεθε ε εθκεηάιιεπζε ησλ κεηαιιείσλ, νπφηε θαη 

εγθαηαιήθζεθαλ.  

Καηά ηελ αξραηφηεηα, εθηφο απφ ηα νξπρεία κεηάιινπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Λαπξίνπ, ιεηηνχξγεζαλ 

ιαηνκεία καξκάξνπ, απφ ηα νπνία πιηθφ πνπ εμνξχρζεθε, ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηελ 

δεκηνπξγία ηνπ Νανχ ηνπ Πνζεηδψλα θαη ζην αξραίν ζέαηξν ηνπ Θνξηθνχ. 

Σν 1864, ε γαιιν-ηηαιηθή εηαηξεία Roux- Serpieri- Fressynet & C.E. πνπ ίδξπζε ν Ηηαιφο 

Σδηαλκπαηίζηα εξπηέξη, εμαζθάιηζε ην δηθαίσκα ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ εθβνιάδσλ θαη ηεο 

αλαθακίλεπζεο ησλ αξραίσλ ζθνξηψλ πνπ βξίζθνληαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Λαπξίνπ κε 

απνηέιεζκα ηελ επαλεθίλεζε ηεο κεηαιινπξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ εηαηξεία εμαγνξάζηεθε ην 

1873 απφ ηελ ¨Δηαηξεία ησλ Μεηαιινπξγείσλ Λαπξίνπ¨ πνπ ίδξπζε ν Αλδξέαο πγγξφο χζηεξα 

απφ ηελ ζπλελλφεζε ηνπ κε ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ψζηε λα ηεξκαηίζεη ε δηακάρε ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο κε ηελ γαιιν-ηηαιηθή εηαηξεία. Σν δήηεκα απηφ έκεηλε γλσζηφ σο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CF%83%CF%87%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%BF%CF%85%CE%BA%CF%85%CE%B4%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B2%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B2%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
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Λαπξεωηηθά ή Λαπξεωηηθό Ζήηεκα. Ζ Δηαηξεία ησλ Μεηαιινπξγείσλ Λαπξίνπ, ηα επφκελα 

ρξφληα, δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηελ πεξηνρή κε ζθνπφ ηελ εμφξπμε κνιχβδνπ, θαδκίνπ, 

ςεπδάξγπξνπ, καγλεζίνπ θαη άξγπξνπ φπσο θαη ε Γαιιηθή Δηαηξεία Μεηαιιείσλ Λαπξίνπ. 

Μαθξνβηφηεξε κεηαιιεπηηθή- κεηαιινπξγηθή βηνκεραλία ηεο Διιάδνο απνηέιεζε ε Γαιιηθή 

Δηαηξεία Μεηαιιείσλ Λαπξίνπ φπνπ ιεηηνχξγεζε κέρξη ην 1992. Μεηά ηε δηαθνπή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο, ην εξγνζηάζην ηεο εηαηξείαο αγνξάζηεθε απφ ην Διιεληθφ δεκφζην φπνπ ην 

παξαρψξεζε ζην ηφηε Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ πνπ ην θχξεμε δηαηεξεηέν κλεκείν. ηε ζπλέρεηα 

παξαρσξήζεθε ζην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, ην νπνίν ίδξπζε ην Σερλνινγηθφ 

Πνιηηηζηηθφ Πάξθν Λαπξίνπ.  

Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαηά ηνλ 19ν θαη 20ν αηψλα, είρε σο απνηέιεζκα ζεκαληηθέο 

πεξηβαληνινγηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πεξηνρή. ηα παξάιηα ηεο πφιεο ππάξρνπλ εθαηνκκχξηα 

ηφλνη επεμεξγαζκέλνπ πιηθνχ φπσο θαη κεγάιε ζπζζψξεπζε βαξέσλ ζηνηρείσλ (π.ρ. αξζεληθνχ) 

ζην έδαθνο κε απνηέιεζκα λα απαγνξεχεηαη ε θαιιηέξγεηα ηεο γεο.  

Σν Λαχξην ζήκεξα, θνζκείηε απφ κεγάιεο πιαηείεο, άιζε, ειεχζεξνπο ρψξνπο θαη πιήζνο 

ζεκαληηθψλ λενθιαζηθψλ θηεξίσλ θαη κλεκείσλ. Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο αμηνζέαηα απνηεινχλ ν 

Ναφο ηνπ Πνζεηδψλα θαη ην αξραίν ζέαηξν ηνπ Θνξηθνχ – ην αξραηφηεξν ζσδφκελν ζέαηξν ζηνλ 

θφζκν – κε ηνπο κπθελατθνχο ηάθνπο θαη ηηο αξραίεο γαιαξίεο λα ην πεξηβάιινπλ. Ζ πφιε 

δηαζέηεη ην 3ν κεγαιχηεξν ιηκάλη ηεο ρψξαο κε επηβαηηθφ θαη εκπνξηθφ ραξαθηήξα. Ζ νηθνλνκία 

ηεο βαζίδεηαη θπξίσο ζηνλ Σξηηνγελή ηνκέα. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, ην 

Λαχξην έρεη απνηειέζεη παξαζεξεηζηηθφ πξννξηζκφ θαζψο απέρεη κφιηο 50 ρηιηφκεηξα απφ ην 

θέληξν ηεο Αζήλαο.  

 

2.2. Υπηπεζίερ Δήμος, Πολιηιζμόρ και Παιδεία  

 ΤΠΗΡΕΙΕ ΑΦΑΛΕΙΑ 

ΛΑΤΡΙΟ: Aςτυνομικό τμιμα, Λιμεναρχείο, Πυροςβεςτικόσ ςτακμόσ, Δαςαρχείο, Σμιμα αςφάλειασ 

ΚΕΡΑΣΕΑ: Aςτυνομικό τμιμα, Πυροςβεςτικόσ ςτακμόσ, Σμιμα τροχαίασ 

 YΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ 

ΛΑΤΡΙΟ: Κζντρο υγείασ, Αγροτικά ιατρεία 

ΚΕΡΑΣΕΑ: Κζντρο υγείασ, Αγροτικά ιατρεία 

 ΛΟΙΠΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 

ΛΑΤΡΙΟ: Σελωνείο, ΙΚΑ, ΚΕΠ, Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Λαυρίου, Πλοθγικόσ ςτακμόσ, Παράρτθμα Οίκου 

Ναφτου, Σμιμα Αλλοδαπϊν, τρατόπεδο προςφφγων, Τποκθκοφυλακείο,  

ΚΕΡΑΣΕΑ: ΚΕΠ, ΙΚΑ, Τποκθκοφυλακείο 
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 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΛΑΤΡΙΟ: Νθπιαγωγεία (2), Δθμοτικά ςχολεία (4), Ειδικό δθμοτικό ςχολείο (1), Γυμνάςια (2), Σεχνικό 

Λφκειο (1), Γενικό λφκειο (1) 

ΚΕΡΑΣΕΑ: Νθπιαγωγεία (3), Δθμοτικά ςχολεία (4), Γυμνάςιο (1), Γενικό λφκειο (1) 

 ΑΘΛΗΣΙΜΟ 

ΛΑΤΡΙΟ: Κλειςτό Γυμναςτιριο Λαυρίου, Γιπεδα ποδοςφαίρου, Γιπεδα μπάςκετ, Γιπεδα τζνισ, Γιπεδο 

ςτίβου, Πίςτα καρτ 

ΚΕΡΑΣΕΑ: Γιπεδα ποδοςφαίρου, Γιπεδα μπάςκετ, Κλειςτό Γ Κερατζασ 

ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ: Γιπεδο ποδοςφαίρου, Γιπεδο μπάςκετ 

 ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

ΛΑΤΡΙΟ: Αρχαιολογικό Μουςείο Λαυρίου, Ορυκτολογικό Μουςείο Λαυρίου, Σεχνολογικό Πολιτιςτικό 

Πάρκο Λαυρίου (πρϊθν Γαλλικι Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου), Δανειςτικι Βιβλιοκικθ 

ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ: Ορυκτολογικό-Μεταλλευτικό Μουςείο Καμάριηασ 

ΚΕΡΑΣΕΑ: Μουςείο Ελλθνικισ Λαογραφίασ 

 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΚΑΛΛΟ 

ΛΑΤΡΙΟ: ο Ναόσ του Ποςειδϊνοσ (οφνιο), τα Ερείπια του Ναοφ τθσ ουνιάδοσ Ακθνάσ (ακρωτιριο 

ουνίου), θ Αρχαία Αγορά (Λιμάνι Παςςά), το Αρχαίο Θζατρο (Θορικό), οι Μεταλλευτικζσ τοζσ 

(Θορικό), οι Θολωτοί Σάφοι (Θορικό) 

ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ: Σο Ζγκοιλον Χάοσ (φυςικό βάρακρο), Εγκαταςτάςεισ Αρχαίων Μεταλλικϊν 

Πλυντθρίων, Μεταλλευτικζσ τοζσ και άλλεσ Μεταλλευτικζσ Εγκαταςτάςεισ 

 Λαογραφία 

Ο ετιςιοσ προπολεμικόσ χορόσ που δινόταν από τθ Λαυρεωτικι εταιρεία ςτο Λαφριο ιταν από τουσ 
πλζον τότε πολυφθμιςμζνουσ και μάλιςτα τον κεωροφςαν τρίτο ςε κοινωνικι αξία - προβολι μετά τον 
χορό των Ανακτόρων και τθσ χολισ Ευελπίδων. Αυτόν το χορό μνθμόνευςε ςε ζργο του και ο Μάνοσ 
Χατηιδάκισ («Ποιοσ είναι απόψε ο τυχερόσ, ςτο Λαφριο γίνεται χορόσ...») 

 

2.3 Αξιολόγηζη εζωηεπικού και εξωηεπικού πεπιβάλλονηορ 
1
 

Ανάλςζη SWOT (Οπιζμόρ)  

Ζ αλάιπζε SWOT είλαη έλα εξγαιείν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κίαο επηρείξεζεο, φηαλ ε 

                                                           
1
 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γήκνπ Λαπξεσηηθήο 2012-2014 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7
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επηρείξεζε πξέπεη λα ιάβεη κία απφθαζε ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ή κε ζθνπφ 

ηελ επίηεπμή ηνπο. 

Καηά ηελ αλάιπζε SWOT κειεηψληαη ηα δπλαηά (Strengths) θαη αδχλαηα (Weaknesses) ζεκεία 

κίαο επηρείξεζεο, νξγαληζκνχ ή θαη πεξηνρήο, θαζψο θαη νη επθαηξίεο (Opportunities) θαη νη 

απεηιέο (Threats) πνπ ππάξρνπλ. 

 

Ανάλςζη SWOT - δήμος  

Με τθν ανάλυςθ SWOT εντοπίηονται τα μειονεκτιματα (αδφναμα ςθμεία και απειλζσ) κακϊσ 

και τα πλεονεκτιματα (δυνατά ςθμεία και ευκαιρίεσ) του διμου Λαυρεωτικισ τόςο για το 

εςωτερικό του περιβάλλον όςο και για το εξωτερικό κατά κεματικι ενότθτθτα: 

Εςωτερικό Περιβάλλον: 

-Σομζασ 1: Οργανωτικι Δομι και υςτιματα Λειτουργίασ 

-Σομζασ 2: Ανκρϊπινο Δυναμικό 

-Σομζασ 3: Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ 

-Σομζασ 4: Κτθριακι Τποδομι και Σεχνικόσ Εξοπλιςμόσ 

-Σομζασ 5: Οικονομικά και Περιουςια  

Εξωτερικό Περιβάλλον: 

 Θεματικι Ενότθτα: Περιβάλλον και Ποιότθτα Ηωισ 

- Σομζασ 1: Περιβάλλον 

- Σομζασ 2: Κακαριότθτα 

 -Σομζασ 3: Σεχνικά Ζργα 

 -Σομζασ 4: Αςτικι Ανάπτυξθ 

 Θεματικι Ενότθτα: Κοινωνικι Πολιτικι, Τγεία, Παιδεία, Πολιτιςμόσ και Ακλθτιςμόσ 

 -Σομζασ 1: Δθμόςια Τγεία 

 -Σομζασ 2 : Κοινωνικι Μζριμνα  

 -Σομζασ 3 : Πολιτιςμόσ & Ακλθτιςμόσ 

 -Σομζασ 4 : Παιδεία και Δια Βίου Κατάρτιςθ 

 Θεματικι Ενότθτα: Σοπικι Οικονομία και Απαςχόλθςθ 

 -Σομζασ 1 : Αγροτικι Παραγωγι 

 -Σομζασ 2 : Σουριςμόσ 

 -Σομζασ 3 : Απαςχόλθςθ 

 -Σομζασ 4:  Καινοτομία – Σ.Π.Ε 

 -Σομζασ 5 : <Επιχειρθματικότθτα – Προςζλκυςθ Επενδφςεων> 
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Επίςθσ, από τθν ανάλυςθ SWOT προκφπτουν κρίςιμα ηθτιματα, θ αντιμετϊπιςθ των οποίων 

εκφράηεται ςε ςτόχουσ  ςτουσ πίνακεσ παρουςίαςθσ των Αξόνων και Μζτρων.  

 

Δζωηεπικό Πεπιβάλλον 
ΣΟΜΕΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ          ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ & ΕΤΚΑΙΡΙΕ 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΟΜΗ 
ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Προβλιματα/ανάγκεσ Δυνατότθτεσ 

 Ζλλειψθ ςαφϊσ κακοριςμζνων 
αρμοδιοτιτων, ανά ςτζλεχοσ του 
διμου. 

 Φαινόμενα άνιςθσ κατανομισ 
εργαςιϊν, τόςο ανάμεςα ςτα 
τμιματα, όςο και ανάμεςα ςτα 
ςτελζχθ. 

 Δυςκολίεσ ςτθν επικοινωνία και 
τον ςυντονιςμό των τμθμάτων, 
λόγω τθσ αλλαγισ δομισ και τθσ 
αφξθςθσ του προςωπικοφ, που 
επζφερε το χζδιο Καλλικράτθσ. 

 Προβλιματα απόκριςθσ, ςτθ 
διαδικαςία αυτεπάγγελτθσ 
αναηιτθςθσ δικαιολογθτικϊν. 

 Ζλλειψθ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ 
ποιότθτασ. 

 Ζλλειψθ τυποποιθμζνθσ 
διαδικαςίασ υποδοχισ και 
διαχείριςθσ παραπόνων. 

 Προβλιματα ςε εςωτερικζσ 
λειτουργίεσ (μθχανοργάνωςθ, 
ςυντιρθςθ εξοπλιςμοφ), λόγω 
των μεγάλων κακυςτεριςεων, 
ςτισ πλθρωμζσ των ιδιωτϊν 
προμθκευτϊν. 

 Υπαρξθ κανονιςμϊν οργάνωςθσ και 
διαχείριςθσ, ςτον ΔΟΠΑK και τθ ΔΘΚΕK 

 υνεργαςία με ΟΣΑ α’ βακμοφ, ςτθ 
διαχείριςθ απορριμμάτων. 

 υνεργαςία με άλλουσ ΟΣΑ, ςε ηθτιματα 
φδρευςθσ, μζςω των τοπικϊν υνδζςμων 
Υδρευςθσ. 

 Νζοσ Ο.Ε.Τ. που ανταποκρίνεται ςτισ 
ανάγκεσ του νζου ΟΣΑ. 

 Υπαρξθ διπλογραφικοφ λογιςτικοφ 
ςυςτιματοσ ςτθν οικονομικι υπθρεςία. 

 Καλι ςυνεργαςία με τουσ τοπικοφσ 
ςυλλόγουσ και φορείσ. 

     Περιοριςμοί Ευκαιρίεσ 

 Προβλιματα ςτθν οριοκζτθςθ 
αρμοδιοτιτων με τουσ 
εποπτεφοντεσ φορείσ, λόγω των 
ριηικϊν αλλαγϊν που επζφερε το 
χζδιο Καλλικράτθσ. 

 Ζλλειψθ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ 
με βάςθ αντικειμενικά κριτιρια 
και ςυςτιματοσ επιβράβευςθσ 
των πλζον παραγωγικϊν 
υπαλλιλων, κακϊσ ο 
Ν.3230/2004 δεν εφαρμόηεται 
ςτουσ ΟΣΑ α’ βακμοφ. 

 Θ δομι οργάνωςθσ και ο τρόποσ 
λειτουργίασ των ΟΣΑ α’ βακμοφ 
δεν είναι ςυμβατι με πολλζσ από 
τισ λειτουργίεσ τουσ. 

 Δυςκολίεσ προςαρμογισ των 
υπθρεςιϊν, ςτισ νεοειςαχκείςεσ 
απαιτιςεισ του χεδίου 
Καλλικράτθ, ςχετικά με τον 

 υμμετοχι των υπθρεςιϊν ςτον ετιςιο 
προγραμματιςμό του διμου. 

 «Ανκρϊπινο δυναμικό και Ψθφιακι 
φγκλιςθ») για χρθματοδότθςθ δράςεων 
αναςχεδιαςμοφ εςωτερικϊν διεργαςιϊν. 

 Αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα και τθ διαδικαςία 
προμθκειϊν. 

 Αναδιοργάνωςθ του ςυςτιματοσ 
καταβολισ των βοθκθμάτων κοινωνικισ 
μζριμνασ. 

 Νομοκετικι πρόβλεψθ για δυνατότθτα 
ανάπτυξθσ τοπικϊν δικτφων ςυνεργαςίασ 
με γειτονικοφσ ΟΣΑ. 

 Αξιοποίθςθ προςκλιςεων του ΕΠΑ  

 Επαναςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ 
διαχείριςθσ καυςίμων. 

 Λειτουργία θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ 
διαχείριςθσ ςτόλου οχθμάτων (με GPS). 

 Λειτουργία θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ 
καταγραφισ και αποτφπωςθσ κάδων 



` 

14 
 

προγραμματιςμό δράςεων και 
τον ζλεγχο δαπανϊν. 

 οβαρζσ κακυςτεριςεισ και 
υψθλό διοικθτικό κόςτοσ, λόγω 
γραφειοκρατίασ, πολυνομίασ, 
αγκυλϊςεων και 
αλλθλοεπικαλφψεων του 
δθμόςιου τομζα. 

 ε πολλζσ περιπτϊςεισ 
υφίςτανται προβλιματα ςτθν 
υποςτιριξθ των δθμοτικϊν 
υπθρεςιϊν, από τουσ 
εποπτεφοντεσ φορείσ (ιδίωσ τα 
Τπουργεία). 

κακαριότθτασ. 
 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΔΤΝΑΜΙΚΟ  

Προβλιματα/ανάγκεσ Δυνατότθτεσ 

 οβαρζσ ελλείψεισ ςε προςωπικό 
και ςε μθχανολογικό εξοπλιςμό, 
ςτισ υπθρεςίεσ πραςίνου και 
κακαριότθτασ. 

 θμαντικζσ ανάγκεσ για 
επιμόρφωςθ του προςωπικοφ, ςε 
ηθτιματα Σ.Π.Ε., νομοκεςίασ, 
οικονομικισ διαχείριςθσ και νζων 
αρμοδιοτιτων. 

 Ζλλειψθ ςε οριςμζνεσ 
εξειδικευμζνεσ επιςτθμονικζσ 
ειδικότθτεσ, οι οποίεσ είναι 
απαραίτθτεσ για οριςμζνεσ 
λειτουργίεσ του διμου 
(κτθνίατροι, γεωπόνοι, νομικοί, 
περιβαλλοντολόγοι, λογιςτζσ, 
χωροτάκτεσ, επόπτεσ 
κακαριότθτασ). 

 Ζλλειψθ ςε οριςμζνεσ 
εξειδικευμζνεσ ειδικότθτεσ, 
τεχνιτϊν και καλλιτεχνϊν (π.χ. 
ςυντθρθτζσ κτιρίων).  

 Δεν ζχουν οριςτεί ιατροί εργαςίασ 
και τεχνικόσ αςφαλείασ, παρά τθ 
ςχετικι νομοκετικι πρόβλεψθ. 

 Ζλλειψθ ςυςτθματικισ 
διαδικαςίασ εντοπιςμοφ και 
κάλυψθσ των επιμορφωτικϊν 
αναγκϊν του προςωπικοφ. 

 Προβλιματα που δθμιουργεί  
αποχϊρθςθ πολλϊν ςτελεχϊν, 

λόγω ςυνταξιοδότθςθσ.  

 Εμπειρία του ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

 υνεργατικό πνεφμα μεταξφ των ςτελεχϊν. 

 

Περιοριςμοί Ευκαιρίεσ 

 Προβλιματα ςτθν πρόςλθψθ 
εποχικοφ προςωπικοφ, λόγω του 
περίπλοκου νομοκετικοφ 
πλαιςίου. 

 Πλιρθσ απαγόρευςθ πρόςλθψθσ 
προςωπικοφ, ςτθν περίπτωςθ 
κατά τθν οποία ο διμοσ υπαχκεί 
ςτο «Πρόγραμμα Εξυγίανςθσ 
υπερχρεωμζνων ΟΣΑ». 

 Αξιοποίθςθ των προγραμμάτων 
κατάρτιςθσ του Ο.Α.Ε.Δ., για διοργάνωςθ 
εςωτερικϊν εκπαιδευτικϊν δράςεων. 

 Δυνατότθτα αξιοποίθςθσ εκελοντϊν και 
εξωτερικϊν ςυνεργατϊν. 

 Αξιοποίθςθ του Ε.Π. «Ανκρϊπινο 
Δυναμικό» για χρθματοδότθςθ δράςεων 
επιμόρφωςθσ των ςτελεχϊν. 
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 Αδυναμία κάλυψθσ των αναγκϊν 
ςε προςωπικό, λόγω των 
αυςτθρϊν περιοριςμϊν ςτισ 
προςλιψεισ. 

 Προβλιματα λόγω των 
ανακατατάξεων και των ριηικϊν 
μεταβολϊν που δθμιουργεί ςτο 
ςτελεχιακό δυναμικό, θ 
εφαρμογι του ενιαίου 
βακμολογίου (Ν. 4024/2011) και 
οι αλλαγζσ ςτισ διαδικαςίεσ 
επιλογισ προϊςταμζνων. 

 Προβλιματα ςτο εργαςιακό 
κλίμα, τθν παραγωγικότθτα και τθ 
«ψυχολογία» του προςωπικοφ, 
λόγω των νομοκετικϊν 
ςχεδιαςμϊν για αλλαγζσ ςτο 
εργαςιακό κακεςτϊσ των 
υπαλλιλων των ΟΣΑ (εργαςιακι 
εφεδρεία, απολφςεισ υπαλλιλων, 
αφξθςθ των ορίων 

ςυνταξιοδότθςθσ).  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ 

Προβλιματα/ανάγκεσ Δυνατότθτεσ 

 Δεν ζχουν πραγματοποιθκεί θ 
αναδιοργάνωςθ των λειτουργιϊν 
και των διαδικαςιϊν του διμου, 
που είναι απαραίτθτθ για τθν 
αναβάκμιςθ του επιπζδου 
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ 
αυτοφ. 

 Δεν ζχουν αξιοποιθκεί πλιρωσ τα 
ζργα πλθροφορικισ που 
υλοποιικθκαν ςτα πλαίςια του Γ’ 
ΚΠ (GIS, θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ 
μζςω portal). 

  Ζλλειψθ εφχρθςτων 
θλεκτρονικϊν προγραμμάτων. 

 Ελλιπισ μθχανογράφθςθ 
κρίςιμων διαδικαςιϊν 
λειτουργίασ. 

 Λειτουργία GIS. 

 Δθμοςίευςθ των αποφάςεων μζςω του 
χϊρου του διμου, ςτθν ιςτοςελίδα του 
προγράμματοσ «Διαφγεια». 

 Λειτουργία τθσ Εκνικισ Πφλθσ 
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ «Ερμισ».  

 Σο μεγαλφτερο μζροσ των υπθρεςιϊν, 
διακζτει θλεκτρονικά ςυςτιματα 
διαχείριςθσ. 

 Άμεςθ υποςτιριξθ των ςτελεχϊν ςε 
ηθτιματα ΣΠΕ, από τθν αρμόδια 
υπθρεςιακι μονάδα του διμου. 

 Λειτουργία ιςτοςελίδασ του διμου, με 
κακθμερινι ανανζωςθ περιεχομζνου 
(update). 

 

Περιοριςμοί Ευκαιρίεσ 

 Δυςκολίεσ αφομοίωςθσ των 
δράςεων θλεκτρονικισ 
διακυβζρνθςθσ, από τουσ 
δθμότεσ μεγαλφτερθσ θλικίασ. 

 Κίνδυνοι αςφάλειασ των 
θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν. 

 Προβλιματα δικτφωςθσ Σ.Π.Ε. ςτο 
ορεινό τμιμα του διμου. 

 Ανάγκθ περαιτζρω αξιοποίθςθσ 
τθσ πλθροφορικισ, για τθ 
βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ 
των λειτουργιϊν γραφείου. 

 Προβλιματα και μθ αποκρίςεισ 
οριςμζνων θλεκτρονικϊν 
πλατφορμϊν, οι οποίεσ είναι 
απαραίτθτεσ για τθν εξυπθρζτθςθ 

 Αξιοποίθςθ του Ε.Π. «Ψθφιακι ςφγκλιςθ» 
και «Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ» για τθ 
χρθματοδότθςθ δράςεων  θλεκτρονικισ 
διακυβζρνθςθσ. 

 Επζκταςθ λειτουργιϊν GIS. 
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των πολιτϊν από τον διμο (όπωσ, 
e‐kep, TAXIS). 

 Ζλλειψθ help‐desk (ςε φορζα τθσ 
κεντρικισ κυβζρνθςθσ) που κα 
υποςτθρίηει ςε άμεςο χρόνο, τισ 
δθμοτικζσ υπθρεςίεσ, ςε 
ηθτιματα θλεκτρονικισ 
διακυβζρνθςθσ. 

ΚΣΙΡΙΑΚΗ  ΤΠΟΔΟΜΗ 
ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΟ 
ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

Προβλιματα/ανάγκεσ Δυνατότθτεσ 

 Ανάγκεσ ανακαταςκευϊν και 
ανακαινίςεων (αλλαγζσ 
κουφωμάτων, πορτοπαρακφρων, 
βελτίωςθ ςυνκθκϊν φδρευςθσ) ςε 
οριςμζνα κτίρια του διμου. 

 Γενικότερεσ ελλείψεισ ςε 
αποκθκευτικοφσ χϊρουσ και 
χϊρουσ αρχείου. 

 Ανεπαρκζσ και ακατάλλθλο το 
κεντρικό διοικθτιριο (ανεπάρκεια 
χϊρων, υποδομισ κζρμανςθσ, 
χϊρου υποδοχισ κοινοφ, 
αποκθκϊν). 

 Ζλλειψθ ςυςκευϊν UPS, για 
προςταςία των θλεκτρονικϊν 
ςυςκευϊν από ςτιγμιαίεσ 
διακοπζσ του θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ. 

 Ελλείψεισ τεχνικοφ εξοπλιςμοφ 
ςτο τμιμα ςυντιρθςθσ οχθμάτων 
(εργαλεία, ανταλλακτικά), οι 
οποίεσ δεν επιτρζπουν ςε πολλζσ 
περιπτϊςεισ, τθν ςυντιρθςθ και 
επιδιόρκωςθ οχθμάτων, με ιδία 
μζςα.  

 Επιπλζον κτιριακι υποδομι και τεχνικόσ 
εξοπλιςμόσ, που προζκυψε από τθν 
ςυγχϊνευςθ με τουσ «καποδιςτριακοφσ» 
διμουσ. 

 Λεπτομερισ καταγραφι των κτιριακϊν 
υποδομϊν του διμου, ςτα πλαίςια τθσ 
απογραφισ τθσ δθμοτικισ περιουςίασ. 

 

Περιοριςμοί Ευκαιρίεσ 

 Απροκυμία πολλϊν ιδιωτϊν 
επαγγελματιϊν, να ςυνεργαςτοφν 
με τουσ ΟΣΑ α’ βακμοφ, εξαιτίασ 
των κακυςτεριςεων και τθσ 
γραφειοκρατίασ που υφίςταται 
ςτθ διαδικαςία πλθρωμισ. 

 Άνοδοσ των τιμϊν ςυντιρθςθσ 
μθχανθμάτων και κτιριακϊν 
εγκαταςτάςεων. 

 Αδυναμία ςυντιρθςθσ τθσ 
υποδομισ του διμου, λόγω 
ζλλειψθσ χρθμάτων. 

 

 Εκπόνθςθ ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ τθσ 
ςτζγαςθσ των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν, με 
αξιοποίθςθ και των εγκαταςτάςεων των 
παλαιϊν διμων. 

 Ψθφιοποίθςθ και χριςθ Σ.Π.Ε. ςτα 
εκκζματα και τα αρχεία των δθμοτικϊν 
βιβλιοκθκϊν και του μουςείων του 
διμου.  

 Προγράμματα αξιοποίθςθσ ΑΠΕ και 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, ςε δθμοτικά 
κτίρια. 

 Αξιοποίθςθ προγραμμάτων του ΕΠΑ, για 
τθν αναβάκμιςθ του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ 
του διμου. 

 Εκποίθςθ του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ που 
δεν χρθςιμοποιείται. 

 
 

 Προβλιματα/ανάγκεσ Δυνατότθτεσ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΟΤΙΑ 

 θμαντικά προβλιματα 
ρευςτότθτασ και κίνδυνοι 
δικαςτικϊν αγωγϊν από τρίτουσ, 
λόγω των κακυςτεριςεων 
πλθρωμϊν. 

 Ζλλειψθ μελζτθσ αξιοποίθςθσ τθσ 
δθμοτικισ περιουςίασ. οβαρό 
πρόβλθμα υπερχρζωςθσ, κακϊσ 
το ςυνολικό χρζοσ του Διμου 
Λαυρεωτικισ υπερβαίνει το 150% 
των τακτικϊν εςόδων και τθσ 
ΑΣΑ που λαμβάνει.  

 Δυςκολία είςπραξθσ των 
βεβαιωμζνων οφειλϊν. 

 

 Διενζργεια αναλυτικισ απογραφισ των 
περιουςιακϊν ςτοιχείων του νζου διμου. 

 Λειτουργία θλεκτρονικισ βάςθσ 
παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ τθσ 
δθμοτικισ περιουςίασ, με βάςθ τθν 
αντίςτοιχθ νομοκετικι πρόβλεψθ.  

Περιοριςμοί Ευκαιρίεσ 

 Αφξθςθ των λειτουργικϊν 
δαπανϊν, λόγω τθσ υψθλισ τιμισ 
των καυςίμων, των αναλωςίμων 
και των πρϊτων υλϊν. 

 Μειωμζνο ενδιαφζρον από 
ιδιϊτεσ για αξιοποίθςθ δθμοτικισ 
περιουςίασ, λόγω του δυςχεροφσ 
οικονομικοφ περιβάλλοντοσ. 

 Δυςκολία ςυγκζντρωςθσ 
ςθμαντικϊν εςόδων από τθ 
δθμοτικι περιουςία, λόγω των 
χαμθλϊν τιμϊν των ακινιτων.  

 υνεχισ περικοπζσ των 
διαςφαλιςμζνων –από τθ 
νομοκεςία‐ πόρων που λαμβάνει 
ο διμοσ, από τθν κεντρικι 
κυβζρνθςθ. 

 θμαντικζσ κακυςτεριςεισ ςτθ 
ροι των επιχορθγιςεων που 
δικαιοφνται οι ΟΣΑ, από τθν 
κεντρικι διοίκθςθ. 

 Μειωμζνα ζςοδα από τα 
δθμοτικά τζλθ, λόγω τθσ φφεςθσ 
τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ. 

 Αφξθςθ των δθμοτϊν που 
χριηουν ειδικισ μζριμνα, διότι 
ανικουν ςτισ αςκενζςτερεσ 
κοινωνικζσ ομάδεσ. 

 Μειωμζνθ φοροδοτικι ικανότθτα 
πολιτϊν, θ οποία δεν επιτρζπει 
περαιτζρω αφξθςθ τελϊν και 
φόρων. 

 Δυνατότθτα αξιοποίθςθσ δθμοτικισ 
περιουςίασ, μζςω ΔΙΣ. 

 Τλοποίθςθ ςχεδιαςμοφ εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ ςτα δθμοτικά κτίρια (με χριςθ 
βιομάηασ). 

 Διερεφνθςθ τθσ αφξθςθσ των εςόδων του 
διμου, μζςω τθσ παραγωγισ και πϊλθςθσ 
ενζργειασ. 

 υςτζγαςθ υπθρεςιϊν ι νομικϊν 
προςϊπων, προσ εξοικονόμθςθ ενοικίων. 

 Περαιτζρω αξιοποίθςθ 
ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων. 

 Νομοκετικι πρόβλεψθ για τθ 
χρθματοδότθςθ τθσ διαδικαςίασ 
μεταφοράσ αρμοδιοτιτων ςτουσ ΟΣΑ α’ 
βακμοφ, από το πρόγραμμα «Ελλάδα». 

 Δυνατότθτα ςυςτθματικισ κοςτολόγθςθσ 
των δραςτθριοτιτων. 

 Θ υποχρεωτικι μείωςθ των μιςκωμάτων 
που καταβάλλουν οι δθμόςιεσ 
υπθρεςίεσ ςτουσ ιδιϊτεσ κατά 20%, με 
βάςθ τον Ν.4002/2011. 
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Δξωηεπικό Πεπιβάλλον 

Θεματικόσ τομζασ «Περιβάλλον και ποιότθτα ηωισ» 

ΣΟΜΕΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ & ΕΤΚΑΙΡΙΕ 

Σομζασ 1  
Περιβάλλον 

Προβλιματα/ανάγκεσ Δυνατότθτεσ 

 Περιβαλλοντικι επιβάρυνςθ ςτισ 
περιοχζσ των παλαιϊν μεταλλείων 

 Θ περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ από τθ 
ρφπανςθ των υδάτων,  και τθν απόκεςθ 
μθ επεξεργαςμζνων λυμάτων . 

 Θ περιοριςμζνθ περιβαλλοντικι 
ςυνείδθςθ των κατοίκων και των 
αγροτϊν. 

 Ζλλειψθ περιβαλλοντικοφ ςχεδιαςμοφ και 
βιοκλιματικϊν ιδιοτιτων, ςτα 
περιςςότερα δθμοτικά κτίρια και 
γενικότερα ςτισ υποδομζσ του διμου. 

 Τποβάκμιςθ και πτϊςθσ τθσ ςτάκμθσ του 
υδροφόρου ορίηοντα, λόγω τθσ αλόγιςτθσ 
χριςθσ υδάτων για αρδευτικοφσ ςκοποφσ. 

 Ανομοιογενζσ ανάγλυφο (ο Διμοσ 
Λαυρεωτικισ περιλαμβάνει πεδινι, 
ορεινι και θμιορεινι ηϊνθ), το οποίο 
δυςκολεφει τθ περιβαλλοντικι 
διαχείριςθ. 

 Δεν υφίςτανται δίκτυα αποχζτευςθσ 
ακακάρτων, ςτο ςφνολο των περιοχϊν 
εκτόσ τθσ πόλθσ τθσ Κερατζασ και 
Λαυρίου. 

 Δεν υφίςτανται δίκτυα όμβριων, ςτο 
μεγαλφτερο τμιμα των οικιςμϊν, εκτόσ 
τθσ πόλθσ τθσ Κερατζασ και Λαυρίου. 

 Περιβαλλοντικά προβλιματα που 
δθμιουργοφν θ παράνομθ υλοτομία, θ 
παράνομθ κφρα και θ υπερβόςκθςθ ςτισ 
ορεινζσ κυρίωσ Σ.Κ. 

 Ζλλειψθ ολοκλθρωμζνου ςχεδίου 
αντιπυρικισ προςταςίασ και 
δαςοπροςταςίασ. 

 Περιβαλλοντικι επιβάρυνςθ που 
προκαλεί θ τουριςτικι ανάπτυξθ, κυρίωσ 
ςτισ παρακαλάςςιεσ περιοχζσ  του διμου. 

 Πλοφςια φυςικι ομορφιά –οικολογικι και 
βιολογικι ποικιλότθτα ςτον Εκνικό Δρυμό 
ουνίου 

 ∆αςικόσ πλοφτοσ (56,5% των εκτάςεων) 

 Προςτατευόµενθ περιοχι του δικτφου 
«Natura» 

 Πλοφςιο υδρογραφικό δίκτυο 

 Πλεονεκτικι γεωγραφικι κζςθ 

 Υπαρξθ νοµοκετικοφ πλαιςίου (ΗΟΕ) για τον 
ζλεγχο των οικιςτικϊν παρεµβάςεων 

 Υπαρξθ ευρείασ παραλιακισ ηϊνθσ με 
ςχετικά καλζσ ςυνκικεσ χριςθσ (παραλίεσ 
εντόσ πόλθσ, μικρά λιμάνια και παραλιακι 
ηϊνθ διαςκζδαςθσ) 

 Υπαρξθ Εκνικοφ Λιμανιοφ. Υπαρξθ διεκνζσ 
αεροδρομίου. 

 Υπαρξθ ΒΙ.ΠΕ. και Βιοτεχνικοφ πάρκου 

 χετικά πλιρθσ παρουςία όλων των 
κρατικϊν υπθρεςιϊν. Καλζσ υποδομζσ 
αποχζτευςθσ, τθλεπικοινωνιϊν και αςτικϊν 
οδικϊν δικτφων ςτα αςτικά κζντρα τ. 

 Υπαρξθ παραποτάμιων χϊρων, ςθμαντικισ 
οικολογικισ και αιςκθτικισ αξίασ. 

 Εκπόνθςθ ολοκλθρωμζνου πλάνου 
αξιοποίθςθσ ΑΠΕ και λειτουργία 
φωτοβολταϊκϊν ςτθν υφιςτάμενθ 
κατάςταςθ. 

 Πλοφςια χλωρίδα και πανίδα, κυρίωσ ςτισ 
ορεινζσ εκτάςεισ. 

 Δυνατότθτα ευρείασ χριςθσ ποδθλάτου  

Περιοριςμοί Ευκαιρίεσ 

 Περικοπζσ των κρατικϊν πόρων που 
κατευκφνονται ςτουσ ΟΣΑ α’ βακμοφ για 
δράςεισ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

 Κίνδυνοι εκδιλωςθσ πυρκαγιϊν ςτισ 
δαςικζσ εκτάςεισ του διμου. 

 Κίνδυνοι κατολιςκιςεων ςτισ ορεινζσ και 
θμιορεινζσ περιοχζσ. 

 Χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ για τθν ζγκριςθ 
περιβαλλοντικϊν ςχεδίων και μελετϊν. 

 Περιοριςμοί που επιβάλλει το «Ειδικό 
Πρόγραμμα Εξυγίανςθσ ΟΣΑ» ςτθν 
υλοποίθςθ νζων ζργων και ςτισ 
προςλιψεισ προςωπικοφ (ςε περίπτωςθ 
που υπαχκεί ο Διμοσ Λαυρεωτικισ ςτο 

 Αξιόλογοσ ορεινόσ όγκοσ με δυνατότθτεσ 
ανάπτυξθσ και εκμετάλλευςθσ και 
παράλλθλα παράκτια ηϊνθ με ςχετικά 
υψθλι ποιότθτα περιβαλλοντικϊν 
ςυνκθκϊν (π.χ. κακαρζσ κάλαςςεσ) 

 Υπαρξθ πολλϊν ιςτορικϊν μνθμείων ( 
χερςόνθςοσ Λαυρεωτικισ, Αρχαία ορυχεία, 
Καμάριηα, Θζατρο Θορικοφ και Σεχνολογικό 
Πάρκο.) 

 Περαιτζρω αξιοποίθςθ ΑΠΕ και δικτφου 
Φυςικοφ Αερίου. 

  Αξιοποίθςθ των προγραμμάτων 
χρθματοδότθςθσ δράςεων προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ. 
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ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα).  Τλοποίθςθ δράςεων περιβαλλοντικισ 
εκπαίδευςθσ και ςυνείδθςθσ. 

 Ενςωμάτωςθ περιβαλλοντικϊν 
καινοτομιϊν, ςτο ςφνολο των υπαρχουςϊν 
ι ςχεδιαηόμενων υποδομϊν και 
λειτουργιϊν του Διμου Λαυρεωτικισ. 

 Κατάρτιςθ ολοκλθρωμζνου ςχεδίου για τθν 
προϊκθςθ τθσ χριςθσ ποδθλάτου. 

 υνεργαςία με αρμόδιουσ φορείσ (ΚΑΠΕ, 
ΤΠΕΚΑ), για τθ διοργάνωςθ δράςεων 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. 

 Μείωςθ τθσ χριςθσ αυτοκινιτου από τουσ 
πολίτεσ, λόγω του υψθλοφ κόςτουσ 
ςυντιρθςθσ (τζλθ κυκλοφορίασ, 
αςφαλιςτικι κάλυψθ, ςζρβισ) και 
κυκλοφορίασ (καφςιμα). 

Σομζασ 2  
Κακαριότθτα 

Προβλιματα/ανάγκεσ Δυνατότθτεσ 

 Ανεπαρκισ και με τεχνολογικι υςτζρθςθ, 
ο εξοπλιςμόσ ανακφκλωςθσ. 

 Ανεπαρκζσ επίπεδο κακαριότθτασ ςε 
πολλοφσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. 

 Δυςκολίεσ ςτθν κακαριότθτα, που 
δθμιουργοφνται από τθ μεγάλθ διαςπορά 
των χϊρων πραςίνου, που υφίςτανται 
ςτο διμο. 

 Μεγάλοσ όγκοσ διάςπαρτων 
απορριμμάτων που παράγονται από τθ 
γεωργικι δραςτθριότθτα και τθ διαςπορά 
των κατοίκων ςε πολλοφσ οικιςμοφσ 

 Παράνομεσ απορρίψεισ απορριμμάτων, 
από βιοτεχνικζσ και κτθνοτροφικζσ 
μονάδεσ. 

 Υπαρξθ ςθμαντικοφ όγκου 
απορριμμάτων, που απαιτοφν ειδικι 
διαχείριςθ (π.χ. κζντρα υγείασ, 
βιοτεχνίεσ). 

 Ελλείψεισ, ςε προςωπικό και 
μθχανολογικό εξοπλιςμό ςτισ αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ του διμου. 

 Ζλλειψθ μονάδων επεξεργαςίασ λυμάτων 
ςε όλεσ τισ Δ.Ε., πλθν των αςτικϊν 
κζντρων  τθσ Λαυρεωτικισ. 

 Θ ςυνεργαςία με όμορουσ ΟΣΑ, ςε ότι 
αφορά τθ διαχείριςθ απορριμμάτων. 

 Λειτουργία του Κζντρου Διαλογισ 

 Ανακυκλϊςιμων Τλικϊν (ΚΔΑΤ). 

 θμαντικι αφξθςθ τθσ χριςθσ των κάδων 
ανακφκλωςθσ, από τουσ δθμότεσ. 

 Αποκαταςτάςεισ των ΧΑΔΑ. 

 Υπαρξθ Κανονιςμοφ Κακαριότθτασ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιοριςμοί Ευκαιρίεσ 

 Οι περιοριςμζνοι οικονομικοί πόροι για 
τθν υλοποίθςθ των απαιτοφμενων 
παρεμβάςεων, ςτο τομζα τθσ διαχείριςθσ 
απορριμμάτων. 

 Θ χρονικι κακυςτζρθςθ που 
παρατθρείται ςτθν ολοκλιρωςθ των 
διαδικαςιϊν δθμοπράτθςθσ και 
εκτζλεςθσ των ςχετικϊν ζργων. 

 Μεγάλοσ όγκοσ απορριμμάτων ςτα 
αςτικά κζντρα τθσ Λαυρεωτικισ, λόγω τθσ 
ςυγκζντρωςθσ πλθκυςμοφ και 
δραςτθριοτιτων ςε αυτιν. 

 Περιοριςμοί που επιβάλλει το «Ειδικό 

 Αναηιτθςθ ευκαιριϊν χρθματοδότθςθσ για 
αγορά εξοπλιςμοφ κακαριότθτασ. 

 Θ χρθματοδότθςθ ςθμαντικϊν δράςεων 
(αποκατάςταςθ ΧΑΔΑ, καταςκευι 
αποχετευτικϊν δικτφων και μονάδων ΒΙΟΚΑ 
κ.α) ςτο τομζα τθσ κακαριότθτασ,. 

 Εκελοντικζσ δράςεισ φυτεφςεων και 
κακαριςμοφ χϊρων. 

 Τπογειοποίθςθ των κάδων απορριμμάτων 
ςτο κζντρο τθσ πόλθσ τθσ Λαυρεωτικισ. 

 Εγκατάςταςθ κάδων για απόκεςθ 
ςκευαςμάτων γεωργικϊν φαρμάκων, ςτισ 
γεωργικζσ περιοχζσ. 
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Πρόγραμμα Εξυγίανςθσ ΟΣΑ» ςτθν 
υλοποίθςθ νζων ζργων και ςτισ 
προςλιψεισ προςωπικοφ. 

 Αυςτθρι αςτυνόμευςθ και επιβολι 
προςτίμων, για παράνομθ απόρριψθ 
απορριμμάτων. 

Σομζασ 3 
Σεχνικά Ζργα 

Προβλιματα/ανάγκεσ Δυνατότθτεσ 

 Προβλιματα λειψυδρίασ ςε πολλζσ Σ.Κ., 
κυρίωσ κατά τθ κερινι περίοδο. 

 Ανάγκεσ για επεκτάςεισ του δικτφου 
θλεκτροφωτιςμοφ, λόγω τθσ οικιςτικισ 
ανάπτυξθσ, τόςο ςτθν πόλθ τθσ Κερατζασ, 
όςο και ςε οριςμζνεσ Δ.Ε.. 

 Διζλευςθ οδικοφ άξονα ςτο εςωτερικό 
του δρυμοφ ουνίου. 

 Προβλιματα ςτο επαρχιακό οδικό δίκτυο 
(κακό οδόςτρωμα, ανεπαρκισ ςιμανςθ, 
ανεπαρκισ χάραξθ) κυρίωσ ςτα ορεινά 
τμιματα του διμου. 

 Ελλείψεισ υποδομϊν αντιπλθμμυρικισ 
προςταςίασ (αντλιοςτάςια, ςυλλεκτιρεσ). 

 Ελλιπισ θλεκτροφωτιςμόσ κοινοχριςτων 
χϊρων, ςε πολλοφσ οικιςμοφσ 

 Ζλλειψθ ολοκλθρωμζνου χεδίου 
Πολιτικισ Προςταςίασ και χεδίου 
αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων αναγκϊν. 

 Απουςία προδιαγραφϊν ςτισ κζςεισ 
τοποκζτθςθσ καλωδίων υψθλισ τάςθσ. 

 Θ φπαρξθ ςυγκροτθμζνθσ και διαχειριςτικά 
επαρκοφσ τεχνικισ υπθρεςίασ. 

 Ικανοποιθτικό δίκτυο τθλεπικοινωνιϊν. 

 Δρομολόγθςθ των καταςκευϊν οδικϊν 
δικτφων 

Περιοριςμοί Ευκαιρίεσ 

 Θ αφξθςθ του κόςτουσ των ζργων 
υποδομισ (λόγω γενικισ αφξθςθσ των 
τιμϊν των πρϊτων υλϊν), ςε ςυνδυαςμό 
με τθ περικοπι των πόρων του 
Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων. 

 Θ ζλλειψθ προγράμματοσ 
χρθματοδότθςθσ μελετϊν, τεχνικϊν 
ζργων τθσ αυτοδιοίκθςθσ, μετά τθ 
διακοπι του προγράμματοσ «Θθςζασ». 

 Σο αυξθμζνο κόςτοσ υλοποίθςθσ τεχνικϊν 
ζργων, ςτισ ορεινζσ περιοχζσ. 

 Βεβαρυμμζνο ιςτορικό φυςικϊν 
καταςτροφϊν, ςε αρκετζσ περιοχζσ του 
διμου. 

 Απαγόρευςθ υλοποίθςθσ νζων ζργων, ςε 
περίπτωςθ που ο διμοσ υπαχκεί ςτο 
«Πρόγραμμα Εξυγίανςθσ υπερχρεωμζνων 
ΟΣΑ». 

 Θ ζνταξθ τεχνικϊν ζργων και μελετϊν ςε 
προγράμματα χρθματοδότθςθσ του 

 ΕΠΑ. 

 Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ 
διαχείριςθσ δθμοτικοφ θλεκτροφωτιςμοφ. 

 Τλοποίθςθ ζργων υποδομισ, μζςω ΔΙΣ. 

 υνεργαςία με ΔΕΚΟ (ΔΕΘ, ΟΕ, ΟΛΛ) για 
τον ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ ζργων 
υποδομισ. 

Σομζασ 4 
 Αςτικι Ανάπτυξθ 

Προβλιματα/ανάγκεσ Δυνατότθτεσ 

 Δυςχζρεια ςτον ςχεδιαςμό και ςτισ 
παρεμβάςεισ, λόγω τθσ ανομοιομορφίασ 
του γεωγραφικοφ ανάγλυφου, που 
χαρακτθρίηει τον νεοςφςτατο 
Καλλικρατικό διμο. 

 Ζλλειψθ ακριβοφσ κακοριςμοφ 
ρυμοτομικϊν γραμμϊν, ςε αρκετζσ 
περιοχζσ του ςχεδίου πόλθσ. 

 Κακυςτζρθςθ τθσ ολοκλιρωςθσ μελετϊν 
νζων επεκτάςεων ςχεδίου πόλθσ, με 
αποτζλεςμα τθν άναρχθ δόμθςθ ι τθ 

 Ελκυςτικό κζντρο  πόλθσ ςτθν Λαφριο 
(πεηόδρομοσ, κεντρικι πλατεία, Δθμοτικι 
Αγορά). 

 Ωρίμανςθ ζργων δίκτυων ποδθλατοδρόμων 
και περαιτζρω επζκταςθσ του. 

 χεδιαςμόσ Ηϊνθσ Οικιςτικϊν 
Παρεμβάςεων (Η.Ο.Ε.) και φπαρξθ ΧΟΑΑΠ. 

 Τλοποίθςθ ζργων πολεοδομικοφ. 

 Υπαρξθ ςθμαντικοφ αρικμοφ χϊρων ςτο 
ςφνολο του διμου, οι οποίοι με τισ 
κατάλλθλεσ παρεμβάςεισ (αναπλάςεισ, 
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δζςμευςθ ιδιοκτθςιϊν. 

 Άναρχθ δόμθςθ και διαςπορά χριςεων 
γθσ, ςτθν εκτόσ ςχεδίου πόλθσ, περιοχι. 

 Θ ζλλειψθ ενιαίου πολεοδομικοφ 
ςχεδιαςμοφ ςτο ςφνολο των ΔΕ. 

 Ελλιπισ πεηοδρόμθςθ ςε πολλοφσ 
οικιςμοφσ 

 Τποβακμιςμζνοι κοινόχρθςτοι χϊροι 
(πλατείεσ, πάρκα, παιδικζσ χαρζσ)ςε 
πολλοφσ οικιςμοφσ). 

 θμαντικά προβλιματα ςτάκμευςθσ 
(ζλλειψθ χϊρων, παράνομθ ςτάκμευςθ) 
ςτο κζντρο του Λαυρίου. 

 Κυκλοφοριακά προβλιματα ςτο κζντρο 
τθσ πόλθσ τθσ Κερατζασ. 

παρεμβάςεισ ιπιασ μορφισ) μποροφν να 
αποτελζςουν αξιόλογουσ χϊρουσ αναψυχισ 

Περιοριςμοί Ευκαιρίεσ 

 Αυξανόμενθ οικιςτικι ανάπτυξθ ςτθν 
πόλθ τθσ Λαυρεωτικισ. 

 υγκροφςεισ χριςεων γθσ. 

 Προβλιματα εξεφρεςθσ χρθματοδότθςθσ 
για παρεμβάςεισ πολεοδομικοφ 
ςχεδιαςμοφ. 

 Περικοπζσ των πόρων του Προγράμματοσ 
Δθμοςίων Επενδφςεων που 
κατευκφνονται ςε ζργα αςτικισ 
ανάπλαςθσ. 

 Περιοριςμοί που επιβάλλει το «Ειδικό 
Πρόγραμμα Εξυγίανςθσ ΟΣΑ» ςτθν 
υλοποίθςθ νζων ζργων και ςτισ 
προςλιψεισ προςωπικοφ (πάντα ςε 
περίπτωςθ υπαγωγισ του Διμου 
Λαυρεωτικισ ςτο πρόγραμμα). 

 Δθμιουργία χϊρου ςυγκζντρωςθσ και 
πϊλθςθσ αγροτικϊν προϊόντων. 

 Δθμιουργία χϊρου ςυγκζντρωςθσ και 
πϊλθςθσ τοπικϊν προϊόντων. 

 Αξιοποίθςθ παλαιϊν και άδειων κτιρίων. 

 Αξιοποίθςθ του ΕΠΑ και του «Αλζξανδροσ 
Μπαλτατηισ», για χρθματοδότθςθ δράςεων 
πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ και αςτικϊν 
αναπλάςεων. 

 Επζκταςθ του δικτφου ποδθλατοδρόμων 
(κυρίωσ ςε παραποτάμιεσ περιοχζσ) και 
ςφνδεςθ του με όλεσ τισ Δ.Ε. 

 Αναβάκμιςθ περιβάλλοντοσ χϊρου ςτουσ 
χϊρουσ των παλαιϊν ΧΑΔΑ 
(δενδροφυτεφςεισ, αναπλάςεισ) 

 Διερεφνθςθ καταςκευισ παρκινγκ ςτθν 
πόλθ τθσ Λαυρίου. 

 Αλλαγι κζςθσ των ςτάςεων τθσ αςτικισ 
ςυγκοινωνίασ, που εδρεφουν ςτο κζντρο τθσ 
πόλθσ τθσ Κερατζασ , ςε ςυνεργαςία με τουσ 
αρμόδιουσ φορείσ. 

 

Θεματικόσ τομζασ «Κοινωνικι Πολιτικι, Τγεία, Παιδεία, Πολιτιςμόσ και Ακλθτιςμόσ» 

ΣΟΜΕΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ & ΕΤΚΑΙΡΙΕ 

Σομζασ 1 
 Δθμόςια Τγεία 

Προβλιματα/ανάγκεσ Δυνατότθτεσ 

 Ζλλειψθ ικανοποιθτικϊν δθμοςίων 
εγκαταςτάςεων υγιεινισ (δθμόςιεσ 
τουαλζτεσ) ςτισ περιςςότερεσ Δ.Ε. 

 Μεγάλοσ αρικμόσ θλικιωμζνων 
δθμοτϊν, με αυξθμζνεσ απαιτιςεισ 
ιατρικισ φροντίδασ. 

 Ελλιπισ ενθμζρωςθ περί ιατρικϊν 
κεμάτων, κυρίωσ ςτισ ειδικζσ 
πλθκυςμιακζσ ομάδεσ. 

 Ζλλειψθ διαδικαςίασ ςυςτθματικϊν 
μετριςεων ποιοτικισ ςτάκμθσ υδάτων 
και ατμόςφαιρασ. 

 θμαντικόσ αρικμόσ δομϊν και 
χϊρων, αποκατάςταςθσ 
ατόμων με ψυχικζσ πακιςεισ 
(ξενϊνεσ, διαμερίςματα, 
ψυχιατρικό τμιμα 
νοςοκομείου, κινθτι μονάδα 
ψυχικισ υγείασ). 

 Λειτουργία νζου κζντρου 
υγείασ Κερατζεσ, εντόσ των 
ορίων του διμου. 

 Δυνατότθτα λειτουργίασ 
ςυςτιματοσ τθλεφροντίδασ 
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 Ζλλειψθ ιατρικισ υποςτιριξθσ, ςε 
οριςμζνεσ ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ. 

χρόνιων πακιςεων 
(πρόγραμμα Renewing Health). 

Περιοριςμοί Ευκαιρίεσ 

 Αυξθμζνθ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ και 
θχορφπανςθ, λόγω του κυκλοφοριακοφ 
φόρτου ςτο πολεοδομικό ςυγκρότθμα 
Λαυρίου). 

 Ζλλειψθ ςυνείδθςθσ πρόλθψθσ υγείασ 
γενικότερα ςτον ελλθνικό πλθκυςμό. 

 οβαρζσ ελλείψεισ ςε ανκρϊπινο 
δυναμικό και εξοπλιςμό υγείασ, ςτο 
ςφνολο 

 των μονάδων υγείασ τθσ χϊρασ λόγω 
υπό‐χρθματοδότθςθσ. 

 Αφξθςθ των αρμοδιοτιτων 
πρωτοβάκμιασ υγείασ των ΟΣΑ α’ 
βακμοφ, χωρίσ αντίςτοιχθ μεταφορά 
επιπλζον χρθματοδότθςθσ. 

 

 Ανάπτυξθ εφαρμογϊν τθλε‐
ιατρικισ. 

 Λειτουργία μονάδων κινθτισ 
ιατρικισ, ςε ςυνεργαςία με το 
άλλου φορείσ. 

 υνεργαςία με μζλθ 
εκελοντικϊν οργανϊςεων και 
Μθ Κυβερνθτικϊν 
Οργανϊςεων  (π.χ. Ερυκρόσ 
ταυρόσ ι Χαμόγελο του 
Παιδιοφ) για τθ διοργάνωςθ 
δράςεων ενθμζρωςθσ και 
προλθπτικισ ιατρικισ. 

 Τποβολι προτάςεων για 
ζνταξθ δράςεων ανάπτυξθσ 
πρωτοβάκμιασ υγείασ ςτο 
διμο, ςτα  Ε.Π. 

 «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ» και «Τγεία‐
Πρόνοια» του ΕΠΑ. 

 Διοργάνωςθ ςε ςυνεργαςία με 
ακαδθμαϊκά και νοςοκομειακά 
ιδρφματα, ενθμερωτικϊν 
δράςεων για ηθτιματα υγείασ. 

 Αξιοποίθςθ χρθματοδοτικϊν 
εργαλείων, για εξοπλιςμό των 
μονάδων υγείασ  του διμου. 

Σομζασ 2  
 Κοινωνικι Μζριμνα 

Προβλιματα/ανάγκεσ Δυνατότθτεσ 

 Ζλλειψθ ΚΑΠΘ ςε πολλζσ Σοπικζσ 
Κοινότθτεσ. 

 Προβλιματα και ελλείψεισ ςτθ 
λειτουργία των ΚΑΠΘ. 

 Ελλιπείσ υποδομζσ προςβαςιμότθτασ 
ΑμεΑ, ςτα περιςςότερα δθμόςια 
κτίρια. 

 Χαμθλό το φψοσ τθσ οικονομικισ 
ενίςχυςθ, ςτα άτομα τα οποία χριηουν 
κοινωνικισ μζριμνασ . 

 Προβλιματα επάρκειασ χϊρου ςε 
οριςμζνεσ δομζσ Κοινωνικισ Μζριμνασ  

 Ιδιαίτερα χαμθλό επίπεδο κοινωνικισ 
ενςωμάτωςθσ των ειδικϊν 
πλθκυςμιακϊν ομάδων ( μετανάςτεσ). 

 Προβλιματα εφρεςθσ χρθματοδότθςθσ 
για ζκτακτεσ ανάγκεσ κοινωνικισ 
πρόνοιασ (όπωσ ζκτακτα βοθκιματα),θ 
αντιμετϊπιςθ των οποίων είναι 
απαραίτθτθ. 

 Ζλλειψθ δομϊν υποςτιριξθσ 
μεταναςτϊν. 

 Καλζσ και αποτελεςματικζσ 
ςυνεργαςίεσ, με πολλοφσ 
φορείσ κοινωνικισ πρόνοιασ. 

 θμαντικόσ αρικμόσ μονάδων 
και δομϊν κοινωνικισ 
πρόνοιασ (Κζντρο Γυναικϊν,  ). 

 Λειτουργία δομϊν «Βοικεια 
ςτο πίτι», ςε όλεσ τισ Δ.Ε. 

 Ενιαίοσ φορζασ διαχείριςθσ 
των δράςεων κοινωνικισ 
μζριμνασ, για το ςφνολο του 
διμου  

 υγκρότθςθ υμβουλίου 
Ζνταξθσ Μεταναςτϊν  

 Καταςκευι υποδομϊν 
προςβαςιμότθτασ ΑμεΑ, ςε 
πολλά πεηοδρόμια, ςτθ πόλθ 
του Λαυρίου. 

Περιοριςμοί   Ευκαιρίεσ 
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 Μεγάλθ γραφειοκρατία (πλικοσ 
δικαιολογθτικϊν), που απαιτείται για 
τθν ζνταξθ των δικαιοφχων, ςε κάποιο 
πρόγραμμα κοινωνικισ μζριμνασ. 

 Θ μθ ζγκαιρθ καταβολι των 
χρθματοδοτιςεων, προκαλεί 
προβλιματα ρευςτότθτασ ςτισ δομζσ 
κοινωνικισ μζριμνασ 

 Εκμθδζνιςθ των πόρων του κράτουσ, 
που κατευκφνονται ςε δράςεισ 
κοινωνικι μζριμνασ. 

 θμαντικι αφξθςθ του πλθκυςμοφ που 
χριηει κοινωνικισ ςτιριξθσ, λόγω τθσ 
οικονομικισ κρίςθσ και τθσ γιρανςθσ 
του πλθκυςμοφ. 

 Κατάρτιςθ ενιαίου μθτρϊου 
καταγραφισ δθμοτϊν  που 
χριηουν κοινωνικισ μζριμνασ, 
για το ςφνολο του διμου. 

 Επικοινωνία και ςυνεργαςία με 
φορείσ, που μποροφν να τουσ 
παρζχουν δωρεάν ςυμμετοχι 
ςε εκπαιδευτικζσ, ακλθτικζσ 
και ψυχαγωγικζσ 
δραςτθριότθτεσ κακϊσ επίςθσ 
και δωρεάν υποςτιριξθ‐ 
κατεφκυνςθ. 

 Επζκταςθ δομϊν δθμιουργικισ 
απαςχόλθςθσ ατόμων ΑμεΑ 
(εργαςτιρια τζχνθσ, 
πολιτιςτικζσ ομάδεσ ΑμεΑ). 

 υνεργαςία με εκκλθςιαςτικζσ 
οργανϊςεισ, κοινωφελείσ 
ιδρφματα και φιλανκρωπικζσ 
οργανϊςεισ, για τθν υλοποίθςθ 
δράςεων κοινωνικισ μζριμνασ. 

 Χρθματοδότθςθ 
προγραμμάτων κοινωνικισ 
μζριμνασ από το ΕΠΑ. 

 υμμετοχι του Διμου 
Λαυρεωτικισ ςε προγράμματα 
κοινωνικισ μζριμνασ που 
χρθματοδοτοφνται από 
τθνΕυρωπαϊκι Επιτροπι 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο 
και πρόγραμμα Progress). 

 Προγράμματα εκμάκθςθσ τθσ 
ελλθνικισ γλϊςςασ ςε 
μετανάςτεσ προσ διευκόλυνςθ 
τθσ κοινωνικισ τουσ 
ενςωμάτωςθσ. 

 Αφξθςθ των δράςεων 
κοινωνικισ μζριμνασ (ίδρυςθ 
κοινωνικοφ παντοπωλείου, 
τράπεηασ ρουχιςμοφ). 

 Διοργάνωςθ πανελλινιων 
ακλθτικϊν εκδθλϊςεων ΑμεΑ. 

 Διερεφνθςθ καταςκευισ 
δθμοτικοφ ξενϊνα αςτζγων. 

Σομζασ  
Πολιτιςμόσ & Ακλθτιςμόσ 

Προβλιματα/ανάγκεσ Δυνατότθτεσ 

 Θ ζλλειψθ διαδικαςιϊν ςυντονιςμοφ 
και δικτφωςθσ των πολιτιςτικϊν 
ςυλλόγων και φορζων τθσ περιοχισ. 

 Περιοριςμζνεσ δραςτθριότθτεσ 
προςζγγιςθσ του νεανικοφ κοινοφ, από 
τισ κφριεσ πολιτιςτικζσ υποδομζσ τθσ 
πόλθσ (Μουςείο, Πινακοκικθ, 
Δθμοτικι Βιβλιοκικθ). 

 Ελλιπισ προβολι των τοπικϊν 
λαογραφικϊν ςτοιχείων (τοπικι 
κουηίνα, παραδοςιακά επαγγζλματα, 
ποδιλατο, τοπικά ικθ και ζκιμα). 

 Υπαρξθ μεγάλου αρικμοφ 
πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων. 

 Δραςτιριοι ςφλλογοι ςε πολλά 
πολιτιςτικά πεδία. 

 θμαντικζσ ιδιωτικζσ ςυλλογζσ 
πολιτιςτικοφ και κοινωνικοφ 
ενδιαφζροντοσ. 

 Λειτουργία πολλϊν 
πολιτιςτικϊν δομϊν και 
μουςείων (αρχαιολογικό, 
λαογραφικό, 

 Υπαρξθ παραδοςιακϊν 
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 Μθ αξιοποίθςθ ςθμαντικϊν κειμθλίων, 
που περιιλκαν ςτο διμο, από δωρεζσ 
και κλθρονομιζσ. 

 Ανεπαρκείσ χϊροι ψυχαγωγίασ 
νεολαίασ. 

 Ζλλειψθ κλειςτοφ προπονθτθρίου 
ςτίβου. 

χειροτεχνικϊν επαγγελμάτων, 
κυρίωσ ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ 
πόλθσ του Λαυρίου και 
Κερατζασ. 

 Λειτουργία ετιςιων 
αναγνωριςμζνων εκδθλϊςεων 
πανελλαδικισ εμβζλειασ 

 φεςτιβάλ Θορίκια, φεςτιβάλ 
εραςιτεχνικοφ κεάτρου, 
χορωδιακό φεςτιβάλ, , 
εμποροβιοτεχνικι ζκκεςθ. 

 Περιοχζσ και χϊροι μεγάλθσ 
αρχαιολογικισ ςθμαςίασ, 
οφνιο, Θζατρο Θορικοφ, 
Αρχαία Ορυχεία.  

 Λειτουργία Φιλαρμονικισ, 
μουςικϊν ςχολϊν, κεατρικϊν 
ςκθνϊν, εργαςτθριϊν και 
ωδείων. 

 Υπαρξθ ςφγχρονων κερινϊν 
κινθματογράφων. 

 Μεγάλοσ αρικμόσ πολιτιςτικϊν 
και κρθςκευτικϊν μνθμείων, ςε 
όλεσ τισ Δ.Ε. του Διμου. 

 Λειτουργία υπαίκριων 
Θεάτρων 

 Υπαρξθ μεγάλου αρικμοφ 
ακλθτικϊν ςυλλόγων, ςε 
μεγάλθ ποικιλία ακλθμάτων. 

 Κακιζρωςθ του «Διάπλου» τθσ 
Μακρονιςου, ωσ πανελλινιο 
ακλθτικό γεγονόσ. 

Περιοριςμοί Ευκαιρίεσ 

 Περικοπζσ πόρων τθσ κεντρικισ 
κυβζρνθςθσ, που αφοροφν 
πολιτιςτικζσ και ακλθτικζσ 
δραςτθριότθτεσ. 

 Αυξθμζνθ γραφειοκρατία και 
κακυςτεριςεισ, ςτισ εγκρίςεισ 
δαπανϊν για πολιτιςτικζσ και 
ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ. 

 Περιοριςμζνθ ςυνείδθςθ μαηικοφ 
ακλθτιςμοφ, γενικότερα ςτον ελλθνικό 
πλθκυςμό. 

 

 τιριξθ και προϊκθςθ 
μοντζρνων τάςεων και μορφϊν 
τζχνθσ. 

 Αξιοποίθςθ Σ.Π.Ε. για τθν 
προβολι του πολιτιςτικοφ 
προϊόντοσ (διαδραςτικά 
φωτογραφικά εκκζματα, 
ψθφιακό ςφςτθμα ξενάγθςθσ 
ςε μουςεία, ιςτοςελίδεσ, 
ψθφιακοί κατάλογοι 
βιβλιοκθκϊν κ.α). 

 Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων και 
φεςτιβάλ, με επίκεντρο τοπικά 
προϊόντα ι παραδόςεισ (π.χ. 
γιορτι μελιοφ, ςταφυλιοφ και 
λαδιοφ). 

  Καταςκευι πίςτασ moto‐
cross ςτθ Κερατζα (υφίςτανται 
μελζτεσ). 

 Χρθματοδότθςθ δράςεων 
μαηικοφ ακλθτιςμοφ και 
αναβάκμιςθσ ακλθτικϊν 
υποδομϊν από τθν Γενικι 
Γραμματεία Ακλθτιςμοφ και 
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τον ΟΠΑΠ. 

 Διερεφνθςθ δθμιουργίασ 
δεφτερου πόλου ακλθτικϊν 
δραςτθριοτιτων, με το 
πρόγραμμα SPORTOURNET 
ςτθν πόλθ τθσ Λαυρεωτικισ. 

Σομζασ 4  

«Παιδεία και δια βίου 
κατάρτιςθ» 

Προβλιματα/ανάγκεσ Δυνατότθτεσ 

 Πολλζσ πεπαλαιωμζνεσ οι 
περιςςότερεσ ςχολικζσ μονάδεσ, με 
ελλείψεισ ςε εξοπλιςμό. 

 θμαντικόσ αρικμόσ παιδιϊν ειδικϊν 
πλθκυςμιακϊν ομάδων (μετανάςτεσ), 
που δεν εντάςςονται ςτο ςφςτθμα 
εκπαίδευςθσ. 

 Ζλλειψθ δομϊν δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ και επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ για ΑμεΑ. 

 Τψθλά ποςοςτά αναλφαβθτιςμοφ 
ειδικϊν πλθκυςμιακϊν ομάδων (π.χ. 
μετανάςτεσ) 

 Διακζτει εκπαιδευτικά 
ιδρφματα όλων των βακμίδων. 

 Ικανοποιθτικόσ αρικμόσ δομϊν 
υποςτιριξθσ για παιδιά 
(παιδικζσ βιβλιοκικεσ, ΚΔΑΠ). 

 Λειτουργία 4 ωδείων ςτο Διμο  

 Λαυρεωτικισ. 

 Λειτουργία δθμοτικϊν 
εργαςτθρίων τζχνθσ. 

 

Περιοριςμοί Ευκαιρίεσ 

 Διαρκισ αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ των 
υπθρεςιϊν βρεφονθπιακοφ ςτακμοφ. 

 Μεταφορά αρμοδιοτιτων ςχετικϊν με 
τθν παιδεία ςτουσ ΟΣΑ α’ βακμοφ, 
χωρίσ τθν παροχι αντίςτοιχθσ επιπλζον 
χρθματοδότθςθσ. 

 Περιοριςμόσ και προβλιματα ροισ των 
κρατικϊν δαπανϊν που παρζχονται 
ςτουσ ΟΣΑ για τθν παιδεία. 

 Δυςκολίεσ ςτισ μετακινιςεισ των 
μακθτϊν, κυρίωσ ςτισ ορεινζσ Σ.Κ. 

 υνεργαςία με αρμόδιουσ 
φορείσ (π.χ. ΙΕΚ ι ΚΕΚ), για 
διοργάνωςθ δραςτθριοτιτων 
κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ, 
ςτθν περιοχι του διμου. 

 Αξιοποίθςθ Σ.Π.Ε. για 
διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν 
δραςτθριοτιτων (e‐ learning). 

 Αξιοποίθςθ του Ε.Π. 
«Εκπαίδευςθ και δια βίου 
μάκθςθ», που χρθματοδοτεί 
ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ. 

 υνεργαςία με τον ΟΚ για τθν 
αναβάκμιςθ ςχολικϊν 
μονάδων και τθν ανανζωςθ 
του τεχνικοφ τουσ εξοπλιςμοφ. 

 Διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν 
δραςτθριοτιτων, με αποδζκτεσ 
γονείσ ςε ςυνεργαςία με 
αρμόδιουσ φορείσ (ενϊςεισ 
γονζων, διευκφνςεισ 
εκπαίδευςθσ). 

 Λειτουργία των παιδικϊν 
καταςκθνϊςεων, ςε 
ςυνεργαςία με το Τπουργείο 
Παιδείασ, ςτου οποίου τθν 
περιουςία υπάγονται. 

 Θ ίδρυςθ από το αρμόδιο 
Τπουργείο, αποκλειςτικά 
Βρεφικοφ τακμοφ ςε 
οικόπεδο του Διμου και θ 
χρθματοδότθςι του, μζςω 
ΕΠΑ. 
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Θεματικόσ τομζασ «Σοπικι Οικονομία και Απαςχόλθςθ» 

ΣΟΜΕΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ & ΕΤΚΑΙΡΙΕ 

Σομζασ 1 
Αγροτικι Παραγωγι 

Προβλιματα/ανάγκεσ Δυνατότθτεσ 

 Ελλιπείσ υποδομζσ άρδευςθσ. 

 Κακι κατάςταςθ αγροτικισ 
οδοποιίασ (τουσ χειμερινοφσ 
μινεσ λόγω καιρικϊν ςυνκθκϊν, 
τουσ κερινοφσ λόγω 
υπερδραςτθριότθτασ). 

 Προβλιματα διαδοχισ ςτον 
πρωτογενι τομζα (περιοριςμζνοσ 
αρικμόσ νζων αγροτϊν). 

 Χαμθλά ειςοδιματα των 
παραγωγϊν από τθν πϊλθςθ των 
προϊόντων τουσ, λόγω των 
ςτρεβλϊςεων τθσ εφοδιαςτικισ 
αλυςίδασ. 

 Μικροφ μεγζκουσ γεωργικζσ 
εκμεταλλεφςεισ με 
πολυτεμαχιςμζνο κλιρο. 

 Ζλλειψθ πιςτοποίθςθσ των 
τοπικϊν προϊόντων. 

 Χαμθλόσ βακμόσ κακετοποίθςθσ 
και διαςφνδεςθσ του 
πρωτογενοφσ τομζα με τουσ 
άλλουσ τομείσ παραγωγισ. 

 Ζντονθ μονό‐δραςτθριότθτα ςτισ 
τοπικζσ καλλιζργειεσ. 

 Θ ζλλειψθ οργανωμζνων δομϊν 
για τθν προϊκθςθ 
δευτερευόντων προϊόντων 
(οπωροκθπευτικά κ.α.) ςε 

 μεγαλφτερεσ αγορζσ των 
Ακθνϊν). 

 Οι περιοριςμζνεσ προςπάκειεσ 
βιολογικισ καλλιζργειασ. 

 Ποιμνιοςτάςια χωρίσ άδεια 
λειτουργίασ και χωροκετθμζνα 
εντόσ των οικιςμϊν. 

 Εκτάςεισ γθσ υψθλισ 
παραγωγικότθτασ, ςτα όρια του 
διμου. 

 Λειτουργία ερευνθτικϊν φορζων 
και ινςτιτοφτων, με ειδίκευςθ 
ςτον πρωτογενι τομζα 
παραγωγισ εντόσ Αττικισ. 

 Λειτουργία υπθρεςιακισ μονάδασ 
του διμου, με εξειδίκευςθ ςτον 
πρωτογενι τομζα παραγωγισ 
(Γραφείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ). 

 θμαντικόσ αρικμόσ 
παραδοςιακϊν τοπικϊν 
προϊόντων (μζλι, κραςί, λάδι). 

 Μακροχρόνια εναςχόλθςθ των 
κατοίκων των περιςςότερων Δ.Ε. 
με τθν γεωργία και τθν 
κτθνοτροφία. 

Περιοριςμοί Ευκαιρίεσ 

 υγκροφςεισ χριςεων γθσ. 

 Ο εφθςυχαςμόσ που προκαλεί το 
ςφςτθμα των επιδοτιςεων. 

 Αδυναμία ανταπόκριςθσ του 
υφιςτάμενου παραγωγικοφ 
ςυςτιματοσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ 
Νζασ ΚΓΠ. 

 Θ παροφςα μεταβατικι περίοδο 
τθσ ΚΓΠ, δθμιουργεί ςυνκικεσ 
«εγκλωβιςμοφ» των αγροτϊν και 
ιδιαίτερα των νζων (ι 
υποψιφιων νζων) αγροτϊν. 

 Κίνδυνοι καταςτροφϊν των 
γεωργικϊν καλλιεργειϊν, είτε 
από φυςικά φαινόμενα 

 Πιςτοποίθςθ τοπικϊν προϊόντων 
(Π.Ο.Π.). 

 Καταςκευι δικτφου κλειςτϊν 
αγωγϊν άρδευςθσ. 

 Βελτίωςθ αγροτικισ οδοποιίασ. 

 Περαιτζρω εξθλεκτριςμόσ των 
αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων. 

 Διενζργεια επιςτθμονικϊν 
ερευνϊν, για τθν αποδοτικότθτα 
νζων και καινοτόμων 
καλλιεργειϊν. 

 Σο επενδυτικό ενδιαφζρον 
μεγάλων επιχειρθματικϊν ομίλων 
ςτον τομζα παραγωγισ ενζργειασ, 
από αγροτικζσ καλλιζργειεσ. 
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(πλθμμφρεσ) είτε από αςκζνειεσ. 

 Τδατικό πρόβλθμα που υφίςταται 
γενικά ςτθν Περιφζρεια. 

 Αυξθμζνο κόςτοσ γεωργικισ και 
κτθνοτροφικισ παραγωγισ, λόγω 
αυξιςεων των τιμϊν των 
καυςίμων, των πρϊτων υλϊν και 
τθσ ζμμεςθσ και άμεςθσ 
φορολογίασ. 

 Ιςχυρόσ ανταγωνιςμόσ από τα 
φκθνά ειςαγόμενα προϊόντα. 

 Ιςχυρι εξάρτθςθ του 
ειςοδιματοσ των παραγωγϊν 
από εξωγενείσ παράγοντεσ 
(διεκνείσ τιμζσ προϊόντοσ, ΚΓΠ, 
καιρικζσ ςυνκικεσ). 

 Αναμενόμενθ ςτροφι του 
πλθκυςμοφ ςε δραςτθριότθτεσ 
του πρωτογενοφσ τομζα, λόγω τθσ 
ζντονθσ φφεςθσ που μαςτίηει ςε 
πανελλαδικό επίπεδο, τον κλάδο 
των οικοδομικϊν δραςτθριοτιτων 
και των υπθρεςιϊν. 

 Αξιοποίθςθ κεςμικοφ  πλαιςίου 
για οργάνωςθ και δικτφωςθ 
γεωργϊν. 

 τροφι του καταναλωτικοφ 
κοινοφ ςτα ντόπια κτθνοτροφικά 
προϊόντα, μετά τα διατροφικά 
ςκάνδαλα τθσ τελευταίασ 
εικοςαετίασ. 

 Δθμιουργία υποδομϊν 
μεταποίθςθσ αγροτικϊν 
προϊόντων (π.χ. τυροκομείου). 

 Διοργάνωςθ ενθμερωτικϊν 
εκδθλϊςεων ςε ειδικά αγροτικά 
ηθτιματα (καινοτόμεσ 
καλλιζργειεσ, βιολογικι 
κτθνοτροφία, επιδοτιςεισ), ςε 
ςυνεργαςία με ςχετικοφσ φορείσ 
(ΕΘΙΑΓΕ). 

Σομζασ 2 
Σουριςμόσ 

Προβλιματα/ανάγκεσ Δυνατότθτεσ 

 Ζλλειψθ μακροπρόκεςμου 
ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ 
τουριςτικισ προβολισ τθσ 
περιοχισ. 

 Ανεπαρκισ ξενοδοχειακι 
υποδομι εντόσ του Διμου 
Λαυρεωτικισ. 

 Ανεπαρκισ ςιμανςθ και 
υποδομζσ πρόςβαςθσ, ςτισ 
περιοχζσ Εκνικοφ Δρυμοφ 
ουνίου γεγονόσ που δυςχεραίνει 
τθν προςζλκυςθ και μετακίνθςθ 
επιςκεπτϊν. 

 Ανεπαρκισ αξιοποίθςθ του 
πλοφςιου πολιτιςτικοφ 
προϊόντοσ, για τθν προςζλκυςθ 
επιςκεπτϊν. 

 Μθδαμινι τουριςτικι ανάπτυξθ 
των πεδινϊν περιοχϊν του 
διμου. 

 Ζλλειψθ εμπειρίασ και 
τεχνογνωςίασ για δραςτθριότθτεσ 
τουριςμοφ, των κατοίκων και των 
φορζων του πεδινοφ τμιματοσ 
του διμου. 

 Θ τουριςτικι ανάπτυξθ του 
Εκνικοφ Δρυμοφ ουνίου (που, 
υπάγεται ςτο διμο). 

 Παρακαλάςςιεσ περιοχζσ με 
ςθμαντικά περικϊρια τουριςτικισ 
ανάπτυξθσ. 

 Πλιρωςθ προχποκζςεων, για τθν 
ανάπτυξθ μορφϊν εναλλακτικοφ 
τουριςμοφ (ποδθλατοδρόμοι, 
ορεινά μονοπάτια ςτον Εκνικό 
Δρυμό). 

 Σουριςτικι αξιοποίθςθ ακλθτικϊν 
και πολιτιςτικϊν γεγονότων 
(διάπλουσ τενοφ Μακρονιςου, 
Ποςειδϊνια). 

 Υπαρξθ Κζντρου Χλωρίδασ και 
Πανίδασ τα οποία μποροφν να 
προςελκφςουν φυςιολατρικό και 
ορειβατικό τουριςμό. 

 Λειτουργία τουριςτικοφ 
περιπτζρου ςτθν πόλθ του 
Λαυρίου (Λιμάνι). 

Περιοριςμοί Ευκαιρίεσ 

 Διαρκισ μείωςθ του εςωτερικοφ 
τουριςμοφ, λόγω του δυςχεροφσ 
οικονομικοφ περιβάλλοντοσ. 

 Κίνδυνοσ περιβαλλοντικισ 
υποβάκμιςθσ των ορεινϊν 

 Χρθματοδότθςθ αγροτουριςτικϊν 
δραςτθριοτιτων από τα 
προγράμματα αγροτικισ 
ανάπτυξθσ (leader, ΟΠΑΑΧ) 

 Μεγάλοσ όγκοσ διερχομζνων από 
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περιοχϊν, από τθν τουριςτικι 
ανάπτυξθ (άναρχθ δόμθςθ, 
καταπάτθςθ δαςϊν, ρφπανςθ 
κ.α). 

 Περικοπζσ των πόρων τθσ 
κεντρικισ κυβζρνθςθσ που 
κατευκφνονται ςτθ τουριςτικι 
ανάπτυξθ. 

 Αφξθςθ του κόςτουσ λειτουργίασ 
και μείωςθ του περικωρίου 
κζρδουσ των τουριςτικϊν 
επιχειριςεων, λόγω τθσ 
οικονομικισ κρίςθσ τθσ Ελλάδασ. 

τα όρια του διμου. 

 Αξιοποίθςθ κρθςκευτικϊν και 
αρχαιολογικϊν μνθμείων για 
προςζλκυςθ επιςκεπτϊν. 

 υνεργαςία με ςχετικοφσ 
δθμόςιουσ (ΕΟΣ, Περιφζρεια) και 
ιδιωτικοφσ φορείσ (τουριςτικοί 
πράκτορεσ) για τθν προβολι του 
τουριςτικοφ προϊόντοσ του 
διμου. 

 Χρθματοδότθςθ δράςεων 
εναλλακτικοφ και «πράςινου» 
τουριςμοφ, από Ε.Π. του ΕΠΑ. 

 Αξιοποίθςθ ςυνεργατικϊν 
ςχθμάτων ιδιωτϊν, ςτον τομζα 
του τουριςμοφ (τοπικά ςφμφωνα 
ποιότθτασ, clusters ομοειδϊν 
επιχειριςεων κ.α). 

 Δθμιουργία ςτοχευόμενων 
τουριςτικϊν πακζτων (ιαματικοφ, 
κρθςκευτικοφ, πολιτικοφ 
τουριςμοφ κ.α). 

 Ανάπτυξθ πρότυπων 
αγροτουριςτικϊν μονάδων, με 
ςυμμετοχι των τουριςτϊν ςτθν 
αγροτικι κακθμερινότθτα. 

 Αναβάκμιςθ και πλιρθσ 
λειτουργία τθσ πίςτασ 
αιωροπτεριςτϊν ςτθν Σ.Κ.( Πάνιο 
όροσ). 

Σομζασ 3  
 Απαςχόλθςθ 

Προβλιματα/ανάγκεσ Δυνατότθτεσ 

 Τψθλό ποςοςτό ανεργίασ , 
ιδιαίτερα ςτουσ νζουσ και ςτισ 
γυναίκεσ. 

 Αφξθςθ του ποςοςτοφ ανζργων, 
λόγω τθσ αναδιάρκρωςθσ του 
πρωτογενοφσ τομζα παραγωγισ. 

 Τψθλά ποςοςτά αναςφάλιςτθσ 
εργαςίασ και παράνομθσ 
απαςχόλθςθσ (κυρίωσ 
αλλοδαπϊν). 

 Αφξθςθ του ποςοςτοφ ανεργίασ 
ςτισ μεγάλεσ θλικίεσ, ςτισ οποίεσ 
θ εφρεςθ εργαςίασ είναι 
ιδιαίτερα δφςκολθ. 

 Χαμθλόσ αρικμόσ μεγάλων 
επιχειριςεων και εργοςταςίων 
ςτθ περιοχι (όπωσ και 
γενικότερα ςτθν ΠΕ 
Λαυρεωτικισ), όπου κα 
μποροφςαν να απορροφιςουν 
ανζργουσ. 

 Λειτουργία φορζων υποςτιριξθσ 
του ανκρϊπινου δυναμικοφ (ΚΕΚ, 
ΟΑΕΔ, ΚΕΕ) ςτα όρια του διμου. 

 Λειτουργία δομϊν υποςτιριξθσ 
τθσ εργαηόμενθσ μθτζρασ 
(Βρεφονθπιακοί ςτακμοί, Κζντρο 
Γυναικϊν, ΚΔΑΠ). 

 Λειτουργία του Γραφείου 
Απαςχόλθςθσ του διμου. 

 Θ υλοποίθςθ ςθμαντικϊν 
δθμοςίων ζργων (αγωγοί φυςικοφ 
αερίου) εντόσ των γεωγραφικϊν 
ορίων του 

 διμου. 

Περιοριςμοί Ευκαιρίεσ 
 Αλματϊδθ αφξθςθ τθσ ανεργίασ 

ςε πανελλαδικό επίπεδο 
(υπερδιπλαςιάςτθκε τθ περίοδο 
2009‐ 2011). 

 Αξιοποίθςθ των προγραμμάτων 
επιδότθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ 
(ΟΑΕΔ). 

 Πλιρθσ αξιοποίθςθ των Σοπικϊν 
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 Περικοπζσ πόρων από τθν 
κεντρικι κυβζρνθςθ, για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ. 

 Τψθλό κόςτοσ απαςχόλθςθσ 
προςωπικοφ, λόγω τθσ αφξθςθσ 
των εργοδοτικϊν ειςφορϊν. 

 ταςιμότθτα των μεγάλων ζργων 
υποδομισ, γεγονόσ που 
«δθμιουργεί» επιπλζον 
ανζργουσ. 

υμφϊνων Απαςχόλθςθσ 
(ΣΟΠΑ). 

 υνεργαςία με ΟΣΑ και 
αρμόδιουσ φορείσ (ΟΑΕΔ, 
ςφλλογοι απαςχόλθςθσ, Εργατικό 
Κζντρο, ΑΝ.ΚΑ), για υλοποίθςθ 
δράςεων καταπολζμθςθσ τθσ 
ανεργίασ. 

 Παροχι κινιτρων (όπωσ μείωςθ ι 
και απαλλαγι από υποχρζωςθ 
καταβολισ δθμοτικϊν τελϊν) ςτισ 
επιχειριςεισ που προςλαμβάνουν 
ι δεν απολφουν προςωπικό, για 
ζναν ςυγκεκριμζνο χρονικό 
διάςτθμα. 

 Διερεφνθςθ δθμιουργίασ Σοπικϊν 
Πρωτοβουλιϊν Απαςχόλθςθσ 
(Σ.Π.Α), ςε ςυνεργαςία με άλλουσ 
τοπικοφσ φορείσ (υνεταιριςτικι 
Σράπεηα, Ενϊςεισ 
Επαγγελματιϊν). 

Σομζασ 4  

 «Καινοτομία‐Σ.Π.Ε.» 

Προβλιματα/ανάγκεσ Δυνατότθτεσ 

 Αδυναμία ςφνδεςθσ των 
αγροτικϊν δραςτθριοτιτων τθσ 
περιοχισ, με τθν καινοτομία. 

 Επιφυλακτικι ςτάςθ των τοπικϊν 
παραγωγϊν για ςυμμετοχι ςε 
καινοτόμεσ παρεμβάςεισ. 

 Χαμθλόσ αρικμόσ πολιτϊν με 
ανϊτατο μορφωτικό επίπεδο 
(τριτοβάκμια και μετά‐
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ), ςτισ 
περιςςότερεσ Σ.Κ. 

 Προβλιματα χριςθσ Σ.Π.Ε. ςτισ 
ορεινζσ περιοχζσ. 

 Μεγάλθ ανιςορροπία ςτθν 
ανάπτυξθ υποδομϊν και δικτφων 
Σ.Π.Ε., ανάμεςα ςτισ ΔΕ του 
διμου. 

 Λειτουργία ιδρυμάτων 
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, εντόσ 
των ορίων του διμου. 

 Λειτουργία ερευνθτικϊν 
ινςτιτοφτων και ιδρυμάτων ςε 
μεγάλθ ποικιλία τομζων (γεωργία, 
κτθνοτροφία, εντόσ των ορίων του 
διμου. 

 Τψθλόσ ρυκμόσ αφξθςθσ των 
πτυχιοφχων ανϊτατθσ 
εκπαίδευςθσ (απόφοιτοι 
πανεπιςτθμίου, κάτοχοι 
μεταπτυχιακϊν και 
διδακτορικϊν). 

 Τφιςτάμενα δίκτυα επιχειριςεων 
(clusters). 

 Ευρυηωνικό δίκτυο ςτο 
μεγαλφτερο μζροσ του διμου. 

 υμμετοχι του διμου ςτθν 
«Ψθφιακζσ Πόλεισ Ανατολικισ 
Αττικισ» Α.Ε., που αποτελεί 
διαδθμοτικι ςυνεργαςία για τθν 
ανάπτυξθ Σ.Π.Ε. 

 Ανάπτυξθ δικτφου οπτικϊν ινϊν, 
ςε 

 τμιμα τθσ πόλθσ τθσ 
Λαυρεωτικισ. 

 Αςφρματο δίκτυο δωρεάν 
πρόςβαςθσ, ςε επιλεγμζνα 
ςθμεία τθσ πόλθσ τθσ Κερατζασ 
και Λαυρίου. 

Περιοριςμοί Ευκαιρίεσ 

 θμαντικζσ περικοπζσ των πόρων 
του κεντρικοφ κράτουσ, για τθν 
καινοτομία και τθν ζρευνα. 

 Αξιοποίθςθ προγραμμάτων 
χρθματοδότθςθσ για τθν  
υλοποίθςθ δράςεων καινοτομίασ  
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 Σο υφιςτάμενο ςφςτθμα 
επιδοτιςεων των αγροτϊν, 
αποτελεί αντικίνθτρο για 
καινοτόμεσ αλλαγζσ και 
παρεμβάςεισ. 

 Αποφάςεισ τθσ κεντρικισ 
διοίκθςθσ για κατάργθςθ 
τμθμάτων τριτοβάκμιων 
ιδρυμάτων και ερευνθτικϊν 
οργανιςμϊν που εδρεφουν ςτθν 
περιοχι. 

 Πολφ περιοριςμζνθ χριςθ Σ.Π.Ε. 
ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό 
ςφςτθμα. 

(π.χ. νζα καινοτομικι 
επιχειρθματικότθτα του ΕΠΑ). 

 Διερεφνθςθ ζνταξθσ καινοτόμων 
δράςεων ςτθν τοπικι 
κτθνοτροφία ςε ευρωπαϊκά 
προγράμματα (για παράδειγμα 
MED SPACE). 

 υνεργαςία με ακαδθμαϊκά και 
ενθμερωτικά ιδρφματα, για τθν 
υλοποίθςθ καινοτόμων δράςεων. 

 Περαιτζρω αξιοποίθςθ των Σ.Π.Ε., 

 κυρίωσ ςτισ Δ.Ε. εκτόσ Λαυρίου 
και Κερατζασ. 

 Διοργάνωςθ δράςεων 
ενθμζρωςθσ/εκπαίδευςθσ για 
ηθτιματα Σ.Π.Ε. ςτο ςφνολο των 
ΔΕ του διμου. 

Σομζασ 5 
«Επιχειρθματικότθτα‐ 

Προςζλκυςθ επενδφςεων» 

Προβλιματα/ανάγκεσ Δυνατότθτεσ 
 Χαμθλόσ βακμόσ εξωςτρζφειασ 

των τοπικϊν επιχειριςεων. 

 Ζλλειψθ ςχεδιαςμοφ 
χωροκζτθςθσ των παραγωγικϊν 
δραςτθριοτιτων. 

 Δεν υπάρχει εξειδικευμζνο 
ανκρϊπινο δυναμικό, που να 
ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ 
νζων οικονομικϊν 

 δραςτθριοτιτων που 
αναπτφχκθκαν ςτθν περιοχι 
(ενζργεια, τουριςμόσ). 

 Ζλλειψθ φορζα λειτουργίασ και 
διαχείριςθσ του ΒΙΟ.ΠΑ. 

 Υπαρξθ ΒΙΟΠΑ ςτθν Κερατζα. 

 Αφξθςθ του οικονομικά ενεργοφ 
πλθκυςμοφ. 

 Ανεπτυγμζνοσ τριτογενισ τομζασ 
παραγωγισ. 

 Λειτουργία εμποροβιοτεχνικισ 
ζκκεςθσ. 

 Θ αδειοδότθςθ από το διμο, 
επιχειριςεων υγειονομικοφ 
ενδιαφζροντοσ. 

Περιοριςμοί Ευκαιρίεσ 

 Δυςχερζςτατο επιχειρθματικό 
περιβάλλον για τθν 
πραγματοποίθςθ επενδφςεων 
(υψθλι φορολογία, οικονομικι 
αςτάκεια, υψθλό κόςτοσ 
λειτουργίασ, πολφπλοκθ 
νομοκεςία). 

 Δυςκολία ςτθν εξαςφάλιςθ 
κεφαλαίων για πραγματοποίθςθ 
επενδφςεων, λόγω δυςχερειϊν 
ςτθ ςυγκζντρωςθσ δανειακϊν 
πιςτϊςεων. 

 Μεγάλεσ κακυςτεριςεισ ςτθ 
καταβολι ςτουσ δικαιοφχουσ, 
των επιδοτιςεων από τα 
προγράμματα ενίςχυςθσ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ. 

 υνεχείσ μεταβολζσ των 
διατάξεων του Αναπτυξιακοφ 
Νόμου 

 Αυξανόμενθ ηιτθςθ για 
παραδοςιακά ποιοτικά προϊόντα. 

 Πλιρθ αξιοποίθςθ των 
προγραμμάτων χρθματοδότθςθσ 
νζων και υφιςτάμενων 
επιχειριςεων (LEADER, Ε.Π. 
«Ανταγωνιςτικότθτα και 
Επιχειρθματικότθτα» του ΕΠΑ 
κ.α) 

 Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ του 
Διμου με τον Εμπορικό φλλογο 
και το Επιμελθτιριο, για τθ 
ςτιριξθ των εμπορικϊν 
καταςτθμάτων τθσ πόλθσ. 

 υνεργαςία με αρμόδιουσ φορείσ 
και υπθρεςίεσ (π.χ. Ελλθνικό 
Κζντρο Επενδφςεων) για 
διοργάνωςθ εκδθλϊςεων 
ενθμζρωςθσ επενδυτϊν ςτα 
μεγάλα αςτικά κζντρα. 

 Αξιοποίθςθ χρθματοδοτικϊν 
εργαλείων, για τθν υλοποίθςθ 
επενδυτικϊν ςχεδίων ςε 
ςυνεργαςία με ιδιϊτεσ (JESSICA, 
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JEREMIE). 

 Διοργάνωςθ ενθμερωτικϊν 
θμερίδων για νζουσ 
επιχειρθματίεσ. 

 Κδρυςθ Κτθνοτροφικοφ Πάρκου. 

 Αξιοποίθςθ τθσ δθμοτικισ 
περιουςίασ για προςζλκυςθ 
επενδφςεων (μζςω ΔΙΣ ι 
μακροχρόνιων μιςκϊςεων). 

 τιριξθ των clusters ομοειδϊν 
επιχειριςεων και αξιοποίθςθ των 
ςχετικϊν προγραμμάτων 
χρθματοδότθςθσ τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Βιομθχανίασ. 
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 2.4 Οπγανόγπαμμα Δήμος
2
 

 

                                                           
2
https://www.lavreotiki.gr/poioi-eimaste/%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ 

3.1 Σηόσοι επισειπηζιακού ππογπάμμαηορ 
3
 

Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη: 

 

 ε αληαπφθξηζε ηνπ Γήκνπ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ φιν θαη κεγαιχηεξσλ 

θνηλσληθψλ αλαγθψλ πνπ εκθαλίδνληαη θαη ζηελ επίιπζε ησλ φιν θαη πην 

ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ πνπ ε πεξηνρή αληηκεησπίδεη. 

 ε δηαηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο πνπ απνηεινχλ δηαρξνληθέο αμίεο, φπσο 

είλαη ε θνηλσληθή ζπλάθεηα θαη ε νξζνινγηζηηθή ζρέζε κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

ηεο Λαπξεσηηθήο. 
 

Ο πξψηνο ζηφρνο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ Γήκνπ θαη ηελ εηζαγσγή 

ηνπ ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο έηζη, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εθκεηαιιεχεηαη ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ δίδνληαη είηε ζε επίπεδν θεληξηθήο δηνίθεζεο είηε ζε επίπεδν επξσπατθφ. 

Πξάγκα, πνπ νδεγεί ζηελ αλαδηάξζξσζε θαη εκπινπηηζκφ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. Δπνκέλσο νδεγεί ζε λέεο θηηξηαθέο ππνδνκέο. Απηέο νη 

ππνδνκέο πξναπαηηνχλ ηελ έγθξηζε ζπγθεθξηκέλσλ κειεηψλ, νη νπνίεο απνηεινχλ θαη ην 

ζεκείν αηρκήο ηνπ Γήκνπ. 

Ο δεχηεξνο ζηφρνο ζρεηίδεηαη κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ θαη ηελ 

ελζσκάησζή ηνπο ζε κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ απαηηεί ηελ εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ πξνο 

έλαλ ηξφπν δσήο θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ αιιά θαη πξνο κηα θαηεχζπλζε δηεχξπλζεο 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ηελ άλνδν ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηεο επηπέδνπ. Ο 

δεχηεξνο ζηφρνο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ιεηηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ 

ζηήξημεο ησλ πξνζπαζεηψλ ηδηαηηέξσο ησλ λέσλ πνπ απνδεηνχλ επαγγέικαηα 

πξνζνδνθφξα αιιά εθκεηαιιεπφκελνη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο πεξηνρήο, πνπ επλννχλ ηνπο 

ηνκείο ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο, ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Κη φια απηά ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ ζα γίλεηαη νξζνινγηζηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κε ηξφπν πνπ ν Γήκνο ζα δηδαρζεί, κεηαμχ 

άιισλ, θαη κέζα απφ ηελ επαθή ηνπ κε άιινπο θνξείο δηα ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ θαη 

ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ κέρξη ζήκεξα δελ ήηαλ δπλαηφλ λα 

επηρεηξήζεη. 

Πξάγκα, πνπ απαηηεί ηθαλέο ηερληθέο ππεξεζίεο θαη ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηελ 

Πιεξνθνξία επξένο θάζκαηνο ηέηνησλ θνξέσλ. Δπίζεο απαηηεί ηελ αθξηβή γλψζε ηεο 

                                                           
3
 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γήκνπ Λαπξεσηηθήο 2012-2014 
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πεξηνρήο θαη ηελ ειεθηξνληθή απεηθφληζε ησλ αιιαγψλ, πνπ αλαπφθεπθηα ζα ιακβάλνπλ 

ρψξα. Όπσο απαηηεί θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θη επνκέλσο ηε δηθή ηνπο πιήξε θαη 

άκεζε πιεξνθφξεζε γηα ηα ηεθηαηλφκελα ζην Γήκν. 

3.2 Όπαμα δήμος
4
 

 

Όξακα ηνπ Δήκνπ είλαη ε επίιπζε ηωλ πξνβιεκάηωλ απηώλ κε ηξόπν κεζνδηθό, κε κόληκα 

απνηειέζκαηα πνπ ζα δηαξθέζνπλ ζηνλ ρξόλν θαη κε θύξην γλώκνλα ηελ βειηίωζε ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο ηνπ πνιίηε όζνλ αθνξά ζηνλ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη θαη θηλείηαη, ζηηο 

θνηλωληθέο παξνρέο πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη, ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζηήξημε θαη ζηελ άκεζε 

εμππεξέηεζή ηνπ. 

 

Ζ βειηίσζε απηή ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο 

αξρέο:  

 

 Σεο δηαθάλεηαο 

 Σεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ 

 Σεο ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο ησλ κεξψλ – θνξέσλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Γήκν 

 Σεο ηζφηηκεο, ηζφξξνπεο θαη νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο 

 

ηεξίδεηαη ζηελ άκεζε ζπλεξγαζία φισλ ησλ ππεξεζηψλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη 

θνξέσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Λαπξεσηηθήο. 
 

3.3 Σηπαηηγική δήμος 

 

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ απνηππψλεηαη ζε έλα ζχλνιν γεληθψλ ζηφρσλ θαη αμφλσλ 

πξνηεξαηφηεηαο, ηα νπνία νπζηαζηηθά πξνβάιινπλ θαη ην φξακα αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο. 

Ζ ζηξαηεγηθή απηή δηαηππψζεθε κε βάζε ηα θξίζηκα δεηήκαηα αλά ζεκαηηθφ ηνκέα θαη 

ζπλίζηαληαη απφ ηξεηο θεληξηθνχο ζηφρνπο: 

 

 Σελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ καο κε αλαβάζκηζε 

ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ 

 Σελ ελίζρπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο, πνιηηηζηηθήο, θνηλσληθήο - πξνλνηαθήο θαη 

αζιεηηθήο ππνδνκήο θαη δξαζηεξηφηεηαο ηεο πεξηνρήο έηζη ψζηε λα πξνζθεξζνχλ 

ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο κάζεζεο, αλαςπρήο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ ησλ Γεκνηψλ θαη επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο 
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 Σελ ππνβνήζεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

βηψζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

εκεηψλεηαη φηη, ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο θαη νη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ 

Γήκνπ είλαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο δξάζεηο ή ηα έξγα πνπ πινπνηήζεθαλ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ή εθηεινχληαη ζηελ παξνχζα θάζε ή βξίζθνληαη ζηε ηειηθή θάζε 

πξνγξακκαηηζκνχ. 

Έηζη, γεληθνχο ζηφρνπο ηνπηθήο αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Λαπξεσηηθήο απνηεινχλ: 

 Ζ πξνψζεζε ησλ νηθηζηηθψλ αλαπιάζεσλ, ησλ πνιενδνκηθψλ παξεκβάζεσλ, ε 

έληαμε νηθηζκψλ ζε ρέδηα Πφιεσλ θαη ε επέθηαζε απηψλ. 

 Ζ  βειηίσζε  ηνπ  επηπέδνπ  θπθινθνξηαθήο  εμππεξέηεζεο  θαη  ησλ  

κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ 

 Οινθιήξσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη βηνινγηθψλ 

θαζαξηζκψλ 

 Ζ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ κέζσ ηεο θαηαζθεπήο αξδεπηηθψλ 

δηθηχσλ . 

 Ζ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ 

 Ζ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο 

 Ζ ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθησλ αλαγθψλ 

 Ζ  πξνζηαζία  ηνπ  θπζηθνχ  πεξηβάιινληνο  κε  ηε  ρξήζε  λέσλ  θαη  

βηνθιηκαηηθψλ ηερλνινγηψλ θαη αλάδεημή ηνπ 

 Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηελ Σξίηε Ζιηθία 

 Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηα παηδηά θαη ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο 

 Ζ παξνρή ππεξεζηψλ θνηλσληθήο ππνζηήξημεο εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 

 Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ελ 

γέλεη ηεο ζρνιηθήο δσήο 

 Ζ βειηίσζε θαη αλάπηπμε ησλ αζιεηηθψλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ 

 Ζ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ησλ εζψλ θαη 

εζίκσλ 

 Ζ αλάπηπμε λέσλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη  δξαζηεξηνηήησλ θαη ελίζρπζε 

ησλ πθηζηάκελσλ 

 Ζ  ζηήξημε  ηεο  αγξνηηθήο  νηθνλνκίαο  ηεο  πεξηνρήο  θαη  ε  βειηίσζε  ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

 Ζ ηφλσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, κέζσ ηεο ζηήξημεο θαη ελδπλάκσζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο 

 Ζ αλάπηπμε εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ 
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Με απηνχο ινηπφλ ηνπο ζηφρνπο επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία ελφο Γήκνπ:  

 Πνηνηηθνχ, κε δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθά 

αιιειέγγπν πξνο ηνπο πνιίηεο. 

 Πνπ ζα γίλεη πφινο έιμεο επηζθεπηψλ θαη ηνπξηζηψλ. 

 Πνπ λα κπνξεί, κε ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ έξγσλ ππνδνκήο, λα αληηδξά θαη λα 

επηιχεη άκεζα ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο. 

 Πνπ λα θάλεη ππεξήθαλνπο ηνπο πνιίηεο γηα ηηο πξνζθεξφκελεο παξνρέο θαη 

ππεξεζίεο ηνπ, αλαθνξηθά κε ηελ θνηλσληθή θξνληίδα θαη αιιειεγγχε, ηελ 

νηθνινγία θαη ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ αζιεηηζκφ, ηνλ ηνπξηζκφ θαη 

ην εκπφξην. 

 Φηιηθνχ θαη αλζξψπηλνπ πξνο ηνλ πνιίηε, κε ππεχζπλνπο ελεξγνχο πνιίηεο. 

 Πνπ ζα αλαδείμεη ην πεξηβάιινλ θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ. 

 

Ο λένο απηφο ζρεδηαζκφο πνπ πξνηείλεηαη απαηηεί ηελ ζπλερή θνηλσληθή – πνιηηηζηηθή θαη 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ Λαπξεσηηθήο, ηελ αλάδεημε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ, ησλ 

παξαγσγηθψλ ηνπ πφξσλ θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ.  

 

3.4 Άξονερ Πποηεπαιόηηηαρ
5
 

Όπωσ αναφζραμε και παραπάνω, από τθν ανάλυςθ SWOT, προκφπτουν τα κρίςιμα 

ηθτιματα που αντιμετωπίηει ο διμοσ. Θ αντιμετϊπιςθ των ηθτθμάτων αυτϊν, εκφράηεται 

ςε ςτόχουσ ςτουσ πίνακεσ παρουςίαςθσ των κεντρικϊν αξόνων του διμου. Ο διμοσ 

Λαυρεωτικισ ζχει τρεισ Άξονεσ προτεραιότθτασ για το εξωτερικό περιβάλλον και ζναν 

Άξονα για το εςωτερικό. Οι Άξονεσ αυτοί αναλφονται πιο κάτω ςε ςτόχουσ και δράςεισ :  

 Άξονασ 1: Προςταςία του περιβάλλοντοσ και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ 

 Άξονασ 2: Ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ και των υπθρεςιϊν παιδείασ, 

πολιτιςμοφ & ακλθτιςμοφ  

 Άξονασ 3: Οικονομικι ανάπτυξθ και απαςχόλθςθ 

 Άξονασ 4: Βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ του διμου και των νομικϊν του 

προςϊπων και δθμοτικϊν επιχειριςεων 
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ΑΞΟΝΑ 1. ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ     
ΣΟΜΕΑ 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗ 

1.1.Φυςικό                                     
Περιβάλλον" 

1.1.1. Προςταςία 
των υδάτων και 
ακτϊν από τθ 

ρφπανςθ 

1.1.1.1. υνεχισ παρακολοφκθςθ, προςταςία (κακαριςμόσ) και ανάδειξθ των 
ρεμάτων του Διμου 

1.1.1.2. Εφαρμογι προγραμμάτων περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ αγροτϊν και                                                                                                                            
πολιτϊν για τθν δθμιουργία περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ 

1.1.1.3. υνεχισ παρακολοφκθςθ, προςταςία υδροφόρου ορίηοντα 

1.1.1.4. υνεχισ παρακολοφκθςθ, προςταςία κάλαςςασ & ακτϊν 

1.1.2. Προςταςία 
του φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ 

1.1.2.1. Μζτρα πυροπροςταςίασ δαςϊν 

1.1.2.2. Διατιρθςθ και προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ 

1.1.2.3. Προςταςία του περιβάλλοντοσ από τισ φυςικζσ καταςτροφζσ 

1.1.2.4.  Ζργα αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ 

1.1.2.5. Κατάρτιςθ ςχεδίου πολιτικισ προςταςίασ 

1.1.3. Μείωςθ των 
απορριμμάτων 

που καταλιγουν 
ςτο ΧΤΣΑ 

1.1.3.1. Ολοκλιρωςθ των ςχεδιαςμζνων ζργων για τθν ςυγκζντρωςθ και 
αποκομιδι των απορριμμάτων (ςυνεργαςία με αρμόδιουσ φορείσ) 

1.1.3.2. Εφαρμογι και θ επζκταςθ προγραμμάτων ανακφκλωςθσ 

1.1.3.3. Προϊκθςθ προγραμμάτων κομποςτοποίθςθσ 

1.1.4. Βελτίωςθ 
του επιπζδου 

κακαριότθτασ τθσ 
περιοχισ του 

Διμου 

1.1.4.1. Κακαριςμόσ πάρκων αςτικϊν περιοχϊν 

1.1.4.2. Κακαριςμόσ χϊρων ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων Σουριςτικϊν περιοχϊν 

1.1.4.3. Κακαριςμόσ ακτϊν 

1.1.4.4. Μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ 
απορριμμάτων 

1.1.5. Αξιοποίθςθ 
των ΑΠΕ 

1.1.5.1. Αξιοποίθςθ θλιακισ ενζργειασ για τον θλεκτροφωτιςμό δθμόςιων 
χϊρων και κτιρίων 

1.1.5.2. Αξιοποίθςθ θλιακισ ενζργειασ μζςω φωτοβολταικϊν για πϊλθςθ 
ρεφματοσ ςτθ ΔΕΘ. 

1.1.5.3. Αξιοποίθςθ αιολικισ ενζργειασ μζςω αιολικϊν πάρκων για πϊλθςθ 
ρεφματοσ ςτθ ΔΕΘ. 

1.1.5.4. Ενεργειακι αναβάκμιςθ Δθμοτικϊν Κτθρίων 

1.1.5.5. Κατάρτιςθ ολοκλθρωμζνου ενεργειακοφ ςχεδίου με ςκοπό τθν 
ενεργειακι «αυτονομία» του Διμου 

    1.2. 
Οικιςτικό 

Περιβάλλον" 
1.2.1. Αναβάκμιςθ 

των αςτικϊν 
πολεοδομικϊν 

ςυγκροτθμάτων 
τθσ Λαυρεωτικισ 

1.2.1.1. Δθμιουργία δικτφου πεηοδρομίων και ροϊν πραςίνου ςτο οδικό 
δίκτυο 

1.2.1.2. Δίκτυο ποδθλατοδρόμων και ςφνδεςθ αυτοφ με άλλουσ προοριςμοφσ 
αναψυχισ 

1.2.1.3. Βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ των ιςτορικϊν κζντρων τθσ Κερατζασ & 
Λαυρίου 

1.2.1.4. Αναβάκμιςθ τθσ αιςκθτικισ των δθμόςιων και κοινόχρθςτων χϊρων 
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1.2.1.5. υντιρθςθ κοιμθτθρίων 

      1.2.2. Αναβάκμιςθ 
των αςτικϊν 

πολεοδομικϊν 
ςυγκροτθμάτων 
τθσ Λαυρεωτικισ 

1.2.2.1. Δθμιουργία δικτφου πεηοδρομίων και ροϊν πραςίνου ςτο οδικό 
δίκτυο 

  
1.2.2.2. Βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ των ιςτορικϊν κζντρων τθσ Κερατζασ &                                                                                                                                                                                      
Λαυρίου 

  1.2.3. Αναβάκμιςθ 
τθσ αιςκθτικισ και 

αρχιτεκτονικισ 
εικόνασ οικιςμϊν 

1.2.3.1. Βελτίωςθ λειτουργίασ των λαϊκϊν αγορϊν εντόσ οικιςμϊν 

  1.2.3.2. Παρεμβάςεισ για τθ διατιρθςθ τθσ αρχιτεκτονικισ εικόνασ των 
οικιςμϊν και των κτιρίων ιδιαίτερου πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ 

  1.2.4. Επίλυςθ του 
κυκλοφοριακοφ 

προβλιματοσ 
Κερατζασ και 

Λαυρίου 

1.2.4.1. Δθμιουργία νζων χϊρων ςτάκμευςθσ ςτθν Κερατζα & ςτο Λαφριο 

  1.2.4.2. Δθμιουργία ειδικϊν χϊρων ςτάκμευςθσ τουριςτικϊν λεωφορείων 

  1.2.4.3. Μελζτθ κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων ςτθ κεντρικι οδοφ τθσ Κερατζασ 

  1.2.4.4. Μελζτθ κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων Περιφερειακοφ Λαυρίου 

  
1.2.5. Βελτίωςθ 

των κοινόχρθςτων 
χϊρων των 
οικιςμϊν 

1.2.5.1. Παρεμβάςεισ ςυντιρθςθσ και βελτίωςθσ των κοινόχρθςτων χϊρων 
των                                                                                                                            
οικιςμϊν (χϊροι πραςίνου, πλατείεσ, παιδικζσ χαρζσ κλπ) 

  1.2.5.2. υντιρθςθ οδικοφ δικτφου εντόσ οικιςμϊν 

  1.2.6. 
Ολοκλιρωςθ του 
πολεοδομικοφ – 

Χωροταξικοφ 
χεδιαςμοφ του 

Διμου 

1.2.6.1. Σοπογραφικι – κτθματογραφικι αποτφπωςθ των περιοχϊν 
επζκταςθσ των υπό πολεοδόμθςθ περιοχϊν 

  
1.2.6.2. Εφαρμογι πολεοδομικϊν μελετϊν και προγραμματιςμόσ ςχεδιαςμοφ 
Γενικοφ Πολεοδομικοφ χεδίου για το ςφνολο του Διμου Λαυρεωτικισ 

1.3. Δίκτυα 
& Τποδομζσ 

1.3.1. Προςταςία 
των υδάτων από 
τθ ρφπανςθ και 

ολοκλιρωςθ των 
υποδομϊν 

διαχείριςθσ υγρϊν 
αποβλιτων 

1.3.1.1. Καταςκευι δικτφου αποχζτευςθσ ακακάρτων ςτουσ οικιςμοφσ και                                 
ςφνδεςθ των δικτφων με εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ λυμάτων 

1.3.1.2. Επζκταςθ του δικτφου ομβρίων υδάτων ςτουσ οικιςμοφσ του Διμου 

1.3.2. 
Ολοκλθρωμζνθ 
διαχείριςθ των 

υδάτινων πόρων 
τθσ περιοχισ 

1.3.2.1. Ορκολογικι διαχείριςθ νεροφ (περιοριςμόσ κατανάλωςθσ, ζλεγχοσ 
διαρροϊν δικτφων αντικαταςτάςεισ και επεκτάςεισ δικτφων φδρευςθσ 
οικιςμϊν όπου απαιτείται κλπ) 

1.3.2.2. Αντιμετϊπιςθ φαινομζνων λειψυδρίασ ςε οικιςμοφσ που ζχουν                                                                                    
πρόβλθμα 

    
  1.3.3. Βελτίωςθ 

των ςυνκθκϊν 
φδρευςθσ των 

οικιςμϊν 

1.3.3.1. Αντικαταςτάςεισ παλαιϊν δικτφων φδρευςθσ ςτουσ οικιςμοφσ 

  1.3.3.2. Επεκτάςεισ δικτφων φδρευςθσ 

  1.3.3.3. Ζλεγχοσ ποιότθτασ πόςιμου νεροφ 

  1.3.4. Βελτίωςθ 
τθσ αςφάλειασ 

του οδικοφ 
δικτφου του 

Διμου 

1.3.4.1. Βελτίωςθ των οδικϊν ςυνδζςεων του Διμου μεταξφ των οικιςμϊν. 

  1.3.4.2. Βελτίωςθ αγροτικοφ και δαςικοφ οδικοφ δικτφου. 

  
1.3.4.3. Βελτίωςθ τθσ ςιμανςθσ και του θλεκτροφωτιςμοφ των οδικϊν 
αξόνων και καταςκευι προςτατευτικϊν κιγκλιδωμάτων ςε επικίνδυνα ςθμεία 
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  1.3.5. Βελτίωςθ 
του 

θλεκτροφωτιςμοφ 

1.3.5.1. Επεκτάςεισ, ςυντθριςεισ, αποκαταςτάςεισ ηθμιϊν ςτο δίκτυο 
θλεκτροφωτιςμοφ 

  
1.3.5.2. Εγκατάςταςθ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ δθμοτικοφ 
θλεκτροφωτιςμοφ. 

 

ΑΞΟΝΑ 2 : ΕΝΙΧΤΗ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΏΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & 
ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ 
ΣΟΜΕΑ 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗ 

2.1. Τγεία και 
Κοινωνικι 
πρόνοια 

2.1.1. Δθμιουργία 
ςυνείδθςθσ 

πρόλθψθσ υγείασ 
ςτον πλθκυςμό του 

Διμου 

2.1.1.1. υμμετοχι ςε προγράμματα πρόλθψθσ υγείασ. 

2.1.1.2. Δθδειψζεηο ελεκέξσζεο ηνπηθνχ πιεζπζκνχ 

2.1.2. Αναβάκμιςθ 
του επιπζδου 

προςταςίασ τθσ 
δθμόςιασ υγείασ 
ςτθν περιοχι του 

Διμου 

2.1.2.1. Μετατροπι του Κζντρου Τγείασ Λαυρίου από αγροτικοφ ςε 
αςτικοφ τφπου 

2.1.2.2. Πλιρθσ ςτελζχωςθ του Κζντρου Τγείασ, Αποκεραπείασ – 
Αποκατάςταςθσ «Κ.Πρίφτθσ» και ςφνδεςι του με το ΕΤ 

2.1.2.3. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν τθλε-ιατρικισ 

2.1.2.4. Ενίςχυςθ των τραπεηϊν αίματοσ –δωρθτϊν οργάνων 

2.2. 
Κοινωνική 
μέριμνα 

2.2.1. Διατιρθςθ 
και ενδυνάμωςθ 
των κοινωνικϊν 

δομϊν και 
υπθρεςιϊν του 

Διμου κακϊσ και 
δθμιουργία νζων 

2.2.1.1. Αναβάκμιςθ του προγράμματοσ Βοικεια ςτο ςπίτι (Βς) 

2.2.1.2. Λειτουργία ΚΑΠΘ 

2.2.1.3. Δθμιουργία Κοινωνικοφ παντοπωλείου 

2.2.1.4. Δθμιουργία Σοπικοφ Σαμείου Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 

2.2.1.5. Ολοκλιρωςθ καταςκευισ τριϊν βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν 

2.2.2. Εξειδικευμζνθ 
αντιμετϊπιςθ 
προβλθμάτων 

κοινωνικά 
αποκλειςμζνων 

ομάδων 

2.2.2.1. Λειτουργία Ιατροκοινωνικοφ Κζντρου ΡΟΜ 

2.2.2.2. Δθμιουργία Μθτρϊου Δθμοτϊν Κοινωνικισ Προςταςίασ (άποροι, 
άςτεγοι, πολφτεκνοι κλπ) ςε ςυνεργαςία με τθν εκκλθςία 

2.2.2.3. Μζτρα καταπολζμθςθσ μάςτιγασ των ναρκωτικϊν και άλλων 
εξαρτθςιογόνων ουςιϊν 

2.2.2.4. Δομζσ υποςτιριξθσ μεταναςτϊν 

2.2.2.5. Δομζσ μονογονεϊκϊν οικογενειϊν και κακοποιθμζνων γυναικϊν 

2.2.2.6. Κακιζρωςθ βοικειασ ςε οικονομικά αδφναμουσ δθμότεσ 

2.3. 
Εκπαίδευςθ 

2.3.1. Βελτίωςθ τθσ 
λειτουργίασ και των 

υποδομϊν των 
ςχολικϊν μονάδων 

του Διμου 

2.3.1.1. υντιρθςθ των εκπαιδευτικϊν κτιρίων του Διμου 

2.3.1.2. Εξοπλιςμόσ ειδικϊν ςχολείων 

2.3.1.3. Καταςκευι Ειδικοφ Δθμοτικοφ χολείου και Ειδικοφ Νθπιαγωγείου 

2.3.1.4. Καταςκευι 3
ου

 Νθπιαγωγείου ςτθ Κερατζα 

2.3.1.5. Προγραμματιςμόσ καταςκευισ 2
ου

 Γυμναςίου – Λυκείου ςτθ 
Κερατζα 
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2.3.2. Βελτίωςθ τθσ 
λειτουργίασ                                                                                    

και των υποδομϊν 
των ςχολικϊν 

μονάδων του Διμου 

2.3.2.1. υντιρθςθ των εκπαιδευτικϊν κτιρίων του Διμου 

2.3.3. Ενίςχυςθ τθσ 
δθμιουργικισ 

απαςχόλθςθσ των 
παιδιϊν του Διμου 

2.3.3.1. Λειτουργία Κζντρων Προςχολικισ Αγωγισ 

2.3.3.2. Δθμιουργία Κζντρων Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ 

2.3.3.3. Γραφείο οργάνωςθσ παιδικισ καταςκινωςθσ και εκδθλϊςεων για 
παιδιά 

  

2.3.4. Θ προϊκθςθ 
τθσ δια βίου 

μάκθςθσ ςτουσ 
κατοίκουσ του 

Διμου 

2.3.4.1. Διερεφνθςθ προχποκζςεων για τθ λειτουργία Κζντρου δια βίου 
μάκθςθσ ςτο Διμο 

2.3.4.2. Ενθμζρωςθ – Εκπαίδευςθ πολιτϊν ςε ηθτιματα περιβαλλοντικισ 
προςταςίασ του Διμου (ανακφκλωςθ, εξοικονόμθςθ ενζργειασ, δράςεισ 
οικονομίασ) 

2.3.4.3. Προϊκθςθ τθσ εκελοντικισ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτο πλαίςιο 
εξαςφάλιςθσ όρων ποιότθτασ ηωισ ςτο Διμο. 

2.4. 
Πολιτιςμόσ 

2.4.1. Ανάδειξθ και 
προβολι των 
ιςτορικϊν και 
πολιτιςτικϊν 
μνθμείων του 

Διμου 

2.4.1.1. Ανάδειξθ αρχαιολογικϊν χϊρων ορυχείων 

2.4.1.2. Ανάδειξθ μουςείων οικιςμϊν  

2.4.1.3. Ανάδειξθ μνθμείων ιδιαίτερου αρχιτεκτονικοφ ενδιαφζροντοσ  

2.4.1.4. Καταςκευι και λειτουργία μουςείου Μεταλλείασ – 
Μεταλλουργίασ, Ορυκτολογικοφ Μουςείου και Μουςείου Κεραμικισ 
«Π.Βαλςαμάκθσ» 

2.4.2. Ενίςχυςθ τθσ 
πολιτιςμικισ 

ταυτότθτασ του 
Διμου 

2.4.2.1. Δθμιουργία χϊρων ψυχαγωγίασ για νζουσ (ςτζκια νεολαίασ) 

2.4.2.2. Ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων ςφγχρονου πολιτιςμοφ από τοπικοφσ 
καλλιτζχνεσ ι μζςω ςυνεργαςιϊν (Φεςτιβάλ Θορίκια) 

2.4.2.3. υνεργαςία και δικτφωςθ των πολιτιςτικϊν ςυλλόγων  

2.4.2.4. Ανάδειξθ του Εκνικοφ Δρυμοφ ωσ πόλου ζλξθσ φυςιολατρϊν κλπ 

2.4.2.5. Ανάδειξθ κρθςκευτικϊν χϊρων ωσ πόλου ζλξθσ κρθςκευτικοφ 
τουριςμοφ 

2.4.3. τιριξθ των 
ςφγχρονων 

πολιτιςτικϊν 
τάςεων – ενίςχυςθ 
τθσ εξωςτρζφειασ 
των μουςείων του 

Διμου 

2.4.3.1. υνεργαςία του Διμου με ςφγχρονουσ καλλιτζχνεσ που 
ςχετίηονται με τθν περιοχι 

2.4.3.2. Εκκζςεισ και πολιτιςτικά δρϊμενα νζων μορφϊν τζχνθσ 

2.4.3.3. Εκμετάλλευςθ όλων των χϊρων που προςφζρονται για 
πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ 

2.4.3.4. Δθμιουργία δικτφου Μουςείων Λαυρεωτικισ 

2.4.4. τιριξθ των 
δομϊν που 

δραςτθριοποιοφνται 
ςτον τομζα του 

πολιτιςμοφ 

2.4.4.1. Δθμοτικι Πινακοκικθ 

2.4.4.2. Λαογραφικά Μουςεία 

2.4.4.3. Ψθφιοποίθςθ και προβολι πολιτιςτικοφ υλικοφ 
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2.5 
Ακλθτιςμόσ 

2.5.1. Αναβάκμιςθ 
και ςυντιρθςθ των 

ακλθτικϊν 
εγκαταςτάςεων του 

Διμου 

2.5.1.1. Νομιμοποίθςθ όλων των χϊρων και λιψθ μζτρων για τθν αςφαλι 
λειτουργία τουσ 

2.5.1.2. Κλειςτά Γυμναςτιρια Διμου 

2.5.1.3. Βελτίωςθ αγωνιςτικοφ χϊρου γθπζδων 

2.5.2. Αποκζντρωςθ 
και διάχυςθ 
ακλθτικισ 

δραςτθριότθτασ και 
ςε άλλουσ 

οικιςμοφσ του 
Διμου 

2.5.2.1. Καταςκευι νζων κλειςτϊν γυμναςτθρίων και κολυμβθτθρίων 

2.5.2.2. Δθμιουργία ακλθτικϊν πάρκων και ςε άλλουσ οικιςμοφσ 

2.5.3. Ανάπτυξθ τθσ 
ακλθτικισ 

ςυνείδθςθσ ςτουσ 
κατοίκουσ του 

Διμου και ειδικά 
ςτουσ νζουσ 

2.5.3.1. Διοργάνωςθ ακλθτικϊν εκδθλϊςεων και θμερίδων 

2.5.3.2. Τλοποίθςθ προγραμμάτων Ακλθτιςμοφ 

2.5.3.3. Τλοποίθςθ πιλοτικϊν προγραμμάτων Ακλθτιςμοφ 

 

 

ΑΞΟΝΑ 3 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ 
ΣΟΜΕΑ 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗ 

3.1. Αγροτικι 
Παραγωγι 

3.1.1. Βελτίωςθ και 
ολοκλιρωςθ των 

αρδευτικϊν ζργων και 
υποδομϊν 

3.1.1.1. Θλεκτροδότθςθ και ολοκλιρωςθ των αντλιοςταςίων που 
παραμζνουν ανενεργά 

3.1.1.2. Μικρά τεχνικά ζργα άρδευςθσ 

3.1.2. Αφξθςθ τθσ 
παραγωγικότθτασ και 

τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ 

τθσ γεωργίασ, τθσ 
κτθνοτροφίασ και 
αλιείασ ςτο Διμο 

3.1.2.1. Ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ με ςκοπό τθν προϊκθςθ 
βιολογικϊν προϊόντων και των τοπικϊν ποιοτικϊν προϊόντων 

3.1.2.2. Τποςτιριξθ των αγροτϊν ςτισ διαδικαςίεσ πιςτοποίθςθσ των 
παραγόμενων προϊόντων ωσ ΠΟΠ, ΠΓΕ 

3.1.2.3. Τποςτιριξθ των αγροτϊν για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε 
επιχειρθματικά δίκτυα και τθν οργάνωςι τουσ ςε ομάδεσ παραγωγϊν 

3.1.2.4. Τποςτιριξθ αλιζων 

3.1.3. Προϊκθςθ 
εναλλακτικϊν 

καλλιεργειϊν (π.χ. 
ενεργειακά φυτά, 

αρωματικά φυτά κλπ) 

3.1.3.1. Κατάρτιςθ ολοκλθρωμζνου ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ τθσ 
παραγωγισ για τθν περιοχι του Διμου 

3.1.3.2. Τλοποίθςθ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ 
αγροτϊν 

3.2. Σουριςμόσ-
Πολιτιςμόσ 

3.2.1. Οργάνωςθ και 
προϊκθςθ του 

τουριςτικοφ 

3.2.1.1. Κακοριςμόσ του τουριςτικοφ προϊόντοσ του Διμου και 
ενζργειεσ προϊκθςθσ αυτοφ 
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προϊόντοσ και 
ςφνδεςι του με τον 

πολιτιςμό και τα 
παραγόμενα τοπικά 

προϊόντα 

3.2.1.2. Κατάρτιςθ ενόσ πλιρουσ ςχεδίου τουριςτικισ ανάπτυξθσ των 
περιοχϊν που παρουςιάηουν τουριςτικό ενδιαφζρον 

3.2.2. Ενίςχυςθ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ 

του τουριςμοφ 

3.2.2.1. Κατάρτιςθ ςχεδίου αναβάκμιςθσ τουριςτικϊν υποδομϊν του 
Διμου 

3.2.2.2. υμμετοχι ςε εκκζςεισ και καταχωριςεισ προβολισ τθσ 
περιοχισ 

3.2.2.3. υμμετοχι του Διμου ςε τουριςτικά – πολιτιςτικά δίκτυα 

3.2.3. Διαμόρφωςθ 
ειδικϊν καινοτόμων 

τουριςτικϊν πακζτων 
ςτο διαδίκτυο (on 

demand) 

3.2.3.1. Θ διαμόρφωςθ ειδικϊν τουριςτικϊν πακζτων για 
ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ ςτόχουσ (π.χ. θλικιωμζνοι, φυςιολάτρεσ, 
ποδθλάτεσ κλπ) SPORTournet 

3.2.3.2. Τλοποίθςθ προγραμμάτων τουριςτικισ κατάρτιςθσ 

3.2.4. Ανάδειξθ 
πολιτιςτικϊν 
εκδθλϊςεων 

3.2.4.1. Διαμόρφωςθ ειδικϊν πολιτιςτικϊν προϊόντων 

3.3. 
Απαςχόλθςθ 

3.3.1. Απορρόφθςθ 
του οικονομικά 

ενεργοφ πλθκυςμοφ 
(ιδιαίτερα των νζων 
και των γυναικϊν) 

ςτθν αγορά εργαςίασ 

3.3.1.1. Ενθμζρωςθ για τισ δυνατότθτεσ εφαρμογισ προγραμμάτων 
ενίςχυςθσ τθσ γυναικείασ και νεανικισ επιχειρθματικότθτασ 

3.3.1.2. Ενθμζρωςθ για τισ δυνατότθτεσ εφαρμογισ προγραμμάτων 
δθμιουργίασ  νζων επιχειριςεων από ανζργουσ 

3.3.2. Δθμιουργία 
εξειδικευμζνου 

προςωπικοφ που να 
ανταποκρίνεται ςτισ 
ανάγκεσ των νζων 

οικονομικϊν 
ςυςτθμάτων που 

αναπτφχκθκαν ςτθν 
περιοχι 

3.3.2.1. υνεργαςίεσ με Πανεπιςτιμια και Ερευνθτικά Ιδρφματα για 
τθν ειςαγωγι τεχνογνωςίασ ςτουσ επιχειρθματίεσ τθσ περιοχισ 

3.3.2.2. Ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ με ςκοπό τθν ενίςχυςθ του 
πνεφματοσ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθν ενθμζρωςθ ςε κζματα 
νζων τεχνολογιϊν 

3.3.2.3. υνεργαςία του Διμου με εκπαιδευτικά ιδρφματα για τθν 
αξιοποίθςθ ευκαιριϊν κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ ενθλίκων 

3.3.3. Προςζλκυςθ 
νζων επενδφςεων 

3.3.3.1. Δθμιουργία προχποκζςεων για τθν προςζλκυςθ επενδυτικοφ 
κεφαλαίου ςτθν περιοχι 

3.3.3.2. Αξιοποίθςθ τθσ δθμοτικισ περιουςίασ προσ τθν κατεφκυνςθ 
προςζλκυςθσ νζων επενδφςεων 

3.3.3.3. Αναβάκμιςθ υπαρχουςϊν υποδομϊν προσ τθν κατεφκυνςθ 
προςζλκυςθσ νζων επενδφςεων 

3.4. Καινοτομία 
-  ΣΠΕ" 

3.4.1. Καινοτομίεσ 
ΣΠΕ ςτον τουριςμό 

3.4.1.1. Εφαρμογζσ Cloud Computing για κρατιςεισ κζςεων ςε 
τουριςτικζσ/πολιτιςτικζσ/ακλθτικζσ δράςεισ που προςφζρονται από 
το Διμο 

3.4.1.2. Προβολι τουριςτικϊν προϊόντων του Διμου ςτο διαδίκτυο 

3.4.2. Καινοτόμεσ ΣΠΕ 
ςτθν 

Επιχειρθματικότθτα & 

3.4.2.1. Εκπτωτικά καταςτιματα ςτο διαδίκτυο 

3.4.2.2. Εκπαίδευςθ e-learning ενθλίκων  
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Εκπαίδευςθ 3.4.2.3. Εκπαίδευςθ e-learning επιχειρθματικοφ κόςμου 

3.4.3. Καινοτομίεσ 
ΣΠΕ για τθν 
διαχείριςθ 

Περιβάλλοντοσ 

3.4.3.1. Διαχείριςθ υδάτινων πόρων μζςω διαδικτφου 

3.4.3.2. Αξιοποίθςθ Δθμοτικισ Περιουςίασ 

3.5. 
Επιχειρθματι-

κότθτα 

3.5.1. Προϊκθςθ 
διαφάνειασ και κατα-

πολζμθςθ κακο-
διοίκθςθσ και 

βελτίωςθσ περι- 
βάλλοντοσ ανάπτυξθσ 

3.5.1.1.  Δθμιουργία Δθμοτικοφ e-ΚΕΠ 

3.5.1.2. Ανάλθψθ εκτεταμζνων αρμοδιοτιτων αδειοδοτιςεων 

3.5.2. Μείωςθ των 
κακυςτεριςεων από 

τθ γραφειοκρατία 

3.5.2.1. Αυτοματοποίθςθ διαδικαςιϊν μζςω των οποίων εκτελοφνται 
οικονομικζσ ςυναλλαγζσ με τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ 

3.5.2.2. Επίςπευςθ των διαδικαςιϊν οικονομικοφ ελζγχου των 
προμθκειϊν του Διμου από επιχειριςεισ 

3.5.3. Ανάπτυξθ e-
Επιχειρθματικότθτασ 

& Μάρκετιγκ 

3.5.3.1. Παρακολοφκθςθ & Ενθμζρωςθ Βαςικϊν Φορολογικϊν και 
Νομικϊν Πλθροφοριϊν για Νζεσ Επιχειριςεισ 

3.5.3.2. Εκπαίδευςθ επιχειριςεων ςτισ ςτρατθγικζσ μάρκετινγκ 

 

 

ΑΞΟΝΑ 4 : ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ 
ΣΟΜΕΑ 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗ 

4.1. 
Οργανωτικι 

Δομι 

4.1.1. Βελτίωςθ τθσ 
οργανωτικισ δομισ 

του Διμου 

4.1.1.1. Μακροπρόκεςμο ςχζδιο κάλυψθσ των κενϊν του 
οργανογράμματοσ του Διμου 

4.1.1.2. Οριοκζτθςθ αρμοδιοτιτων ςτο προςωπικό του Διμου 

4.1.1.3. Εφαρμογι υςτθμάτων διοίκθςθσ ζργων (project management) 

4.1.1.4. Ψθφιακι και χαρτογραφικι αποτφπωςθ ςε υπόβακρο GIS όλων 
των δικτφων του Διμου Λαυρεωτικισ 

4.1.2. Εξαςφάλιςθ 
τθσ βζλτιςτθσ 

ςυνεργα- ςίασ μεταξφ 
των υπθ- ρεςιϊν του 

Διμου και των 
φορζων ςυνεργαςίασ 

4.1.2.1. Οριοκζτθςθ αρμοδιοτιτων μεταξφ των Τπθρεςιϊν, των Νομικϊν 
Προςϊπων και των Επιχειριςεων του Διμου 

4.1.2.2. Εφαρμογι και παρακολοφκθςθ του Επιχειρθςιακοφ 
Προγράμματοσ 

4.2. 
Ανκρϊπινο 
Δυναμικό 

4.2.1. Αφξθςθ τθσ 
αποδοτικότθτασ και 

αποτελεςματικότθτασ 
των υπθρεςιϊν του 

Διμου 

4.2.1.1. Κακοριςμόσ ςυγκεκριμζνων αρμοδιοτιτων ςτα ςτελζχθ του 
Διμου (περιγράμματα κζςεων) 

4.2.2. Αναβάκμιςθ 4.2.2.1. Επιμόρφωςθ προςωπικοφ 
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των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ςτουσ 

πολίτεσ 

4.2.2.2. Διαμόρφωςθ μακροπρόκεςμου ςχεδίου νζων προςλιψεων 

4.2.2.3. Διαχείριςθ αιτθμάτων και παραπόνων πολιτϊν 

4.3. 
Θλεκτρονικι 

Διακυβζρνθςθ 

4.3.1. Αναβάκμιςθ 
των υπθρεςιϊν 
θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ του 
Διμου 

4.3.1.1. Αγορά επιπλζον αδειϊν χριςθσ νζων απαραίτθτων λογιςμικϊν  

4.3.1.2. Μθχανοργάνωςθ κρίςιμων διαδικαςιϊν λειτουργίασ 

4.3.1.3. Αξιοποίθςθ των ζργων πλθροφορικισ που υλοποιικθκαν ςτο Γ’ 
ΚΠ και ςτθ τζταρτθ προγραμματικι περίοδο 

4.3.1.4. Επιμόρφωςθ προςωπικοφ 

4.4. Τεχνικόσ 
Εξοπλιςμόσ 

4.4.1. Αναβάκμιςθ 
και ορκολογικι 
διαχείριςθ τθσ 

κτιριακισ υποδομισ 
του Διμου 

4.4.1.1. Εφαρμογι προγραμμάτων αξιοποίθςθσ ΑΠΕ ςε δθμοτικά κτίρια 

4.4.1.2. Εφρεςθ αποκθκευτικϊν χϊρων για τθ χριςθ τουσ ωσ αρχεία 

4.4.1.3. Αναβάκμιςθ κεντρικοφ δθμαρχείου 

4.4.2. Αναβάκμιςθ 
και ορκολογικι 
διαχείριςθ του 

τεχνικοφ εξοπλιςμοφ 
του Διμου 

4.4.2.1. Ανανζωςθ του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ ςτισ πλζον απαραίτθτεσ 
περιπτϊςεισ 

4.4.2.2. Εκποίθςθ τεχνικοφ εξοπλιςμοφ που δεν χρθςιμοποιείται 

4.4.2.3. υντιρθςθ Σεχνικοφ εξοπλιςμοφ με ίδια  

4.5. 
Οικονομικά 

4.5.1. Αναηιτθςθ 
πθγϊν 

χρθματοδότθςθσ 

4.5.1.1. Εξαςφάλιςθ πόρων μζςω τθσ ςυμμετοχισ του Διμου ςε 
διακρατικά προγράμματα 

4.5.1.2. Αξιοποίθςθ όλων των δυνατοτιτων του ΕΠΑ 

4.5.1.3. Λιψθ μζτρων για τθν είςπραξθ των βεβαιωμζνων οφειλϊν 

4.5.1.4. Ορκολογικι διαχείριςθ πόρων 

4.5.1.5. Αξιοποίθςθ κεςμικϊν εργαλείων για ΔΙΣ 

4.5.2. Αξιοποίθςθ 
Δθμοτικισ 

Περιουςίασ 

4.5.2.1. Εκπόνθςθ μελζτθσ αξιολόγθςθσ τθσ εκμεταλλεφςιμθσ Δθμοτικισ 
Περιουςίασ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΗΜΟΤ 

4.1 Αριθμοδείκτεσ Ρευςτότητασ6 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε κηα εηθφλα ηνπ αλ ν δήκνο αμηνπνηεί ζσζηά ηα κέζα θαη 

ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηεη, κε ζθνπφ λα επηηχρεη ην φξακα ηνπ, πξέπεη λα αλαιχζνπκε ηνπο 

ηζνινγηζκνχο ηνπ κε βάζε ηνπο παξαθάησ αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο: 

Α) Αξηζκνδείθηεο έκκεζεο ξεπζηφηεηαο (Current Ratio) 

Έκκεζε Ρεπζηφηεηα (ΔΡ)= 
                           

                            
   

 

Όπνπ: ΜΛΔ= Μεηαβαηηθνί Λνγαξηαζκνί Δλεξγεηηθνχ        

           ΜΛΠ= Μεηαβαηηθνί Λνγαξηακνί Παζεηηθνχ             

Ο αξηζκνδείθηεο έκκεζεο ξεπζηφηεηαο καο δείρλεη ην πφζεο θνξέο ην θπθινθνξνχλ 

ελεξγεηηθφ θαιχπηεη ηηο βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο. Γηα λα ζεσξείηαη φηη ππάξρεη 

ξεπζηφηεηα ζα πξέπεη ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο λα είλαη κεγαιχηεξν ηεο κνλάδαο. 

Τπνδειψλεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν φηη ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, αθνχ ππεξθαιχπηεη 

ηηο βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο, ζα επαξθεί ξεπζηνπνηνχκελν γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπο. Οη 

επηρεηξήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ πςειφ δείθηε έκκεζεο ξεπζηφηεηαο πξνζθέξνπλ 

κεγαιχηεξε δηαζθάιηζε ζηνπο πηζησηέο ηνπο θαη κηθξφηεξν ρξεκαηνπηζησηηθφ θίλδπλν 

γηα ηηο ηξάπεδεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε παξνπζία ελφο πάξα πνιχ πςεινχ  δείθηε 

έκκεζεο ξεπζηφηεηαο  ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε δηαηεξεί ππεξβάιινπζα ξεπζηφηεηα πνπ 

πηζαλφλ ππνδειψλεη φηη δελ εθκεηαιιεχεηαη απνδνηηθά ην ελεξγεηηθφ ηεο θαη ελδερνκέλσο 

λα παξνπζηάδεη ρακειή θεξδνθνξία. 

 Β) Αξηζκνδείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο (Quick Ratio) 

Άκεζε Ρεπζηφηεηα (ΑΡ)= 
                             

                                      
   

 

                                                           
6 Π. Παπαδέαο & Ν. πθηαλάθεο: Αλάιπζε & Γηεξεχλεζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ (2014) 
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Όπνπ: KE= Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ 

           ΒΤ= Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο  

Ο δείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο ζεσξείηαη έλα απζηεξφηεξν κέηξν ξεπζηφηεηαο ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ έκκεζε ξεπζηφηεηα γηαηί ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα 

ηζνινγηζκνχ αιιά αθήλνληαο εθηφο θάπνηεο θαηεγνξίεο ινγαξηαζκψλ γηα ηνπο νπνίνπο 

εθηηκάηαη φηη ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζηε ξεπζηνπνίεζε ηνπο. Ζ ηηκή ηνπ δείθηε ζα πξέπεη 

λα είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε ηεο κνλάδαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα δηαζέζηκα, ηα 

ξεπζηνπνηνχκελα ρξεφγξαθα θαη νη εηζπξάμεηο ησλ απαηηήζεσλ ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ 

πιήξσο ηηο πξνο πιεξσκή βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.  

Γ) Σακεηαθή Ρεπζηφηεηα (Cash Ratio) 

Σακεηαθή Ρεπζηφηεηα (ΣΡ)= 
                   

                                      
     

 

Όπνπ: ΒΤ=Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο  

Ο αξηζκνδείθηεο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο είλαη ην πιένλ απζηεξφ κέηξν ξεπζηφηεηαο  γηαηί 

πεξηιακβάλεη ζηνλ αξηζκεηή κφλν ηα ξεπζηά δηαζέζηκα θαη ηα ρξεφγξαθα. Ο δείθηεο ηεο 

ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο θαιφ είλαη λα ηζνχηαη ή λα ππεξβαίλεη ην κηζφ ηεο κνλάδαο. Παξά 

ην γεγνλφο φηη ν δείθηεο απηφο είλαη  κηα πξαγκαηηθή θαη απζηεξή έλδεημε ξεπζηφηεηαο, ε 

πιεξνθνξηαθή ηνπ αμία είλαη πεξηνξηζκέλε γηαηί ζηελ πξάμε νη επηρεηξήζεηο θξαηνχλ 

ρακειφ χςνο δηαζεζίκσλ, ψζηε λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο πιεξσκέο. 

 

4.2 Ιζολογιζμόρ 2014: Ανάλςζη 

Α) Έκκεζε Ρεπζηφηεηα 

 Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ: 6.023.269,87 

 Μεηαβαηηθνί Λνγαξηαζκνί Δλεξγεηηθνχ: 1.542.652,45 

 Βξαρπρξφληεο Τπνρξεψζεηο: 2.260.711,11 

 Μεηαβαηηθνί Λνγαξηαζκνί Παζεηηθνχ: 589.197,13 

 

ΔΡ= 
                           

                            
 = 

                         

                      
= 3,30>1 
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Β) Άκεζε Ρεπζηφηεηα 

 Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ: 6.023.269,87 

 Απνζέκαηα: 98.944,13 

 Έζνδα εηζπξαθηέα: 1.455.596,96 

 Βξαρπρξφληεο Τπνρξεψζεηο: 2.260.711,11 

 Πξνθαηαβνιέο Πειαηψλ: 0,00 

 Έμνδα πιεξσηέα: 589.197,13 

 

ΑΡ= 
                             

                                      
= 
                                   

                         
= 2,59>1 

 

Γ) Σακεηαθή Ρεπζηφηεηα 

 Υξεφγξαθα: 1.011,15 

 Γηαζέζηκα: 2.236.235,61 

 Βξαρπρξφληεο Τπνρξεψζεηο: 2.260.711,11 

 Πξνθαηαβνιέο Πειαηψλ: 0,00 

 Έμνδα πιεξσηέα: 589.197,13 

ΣΡ= 
                   

                                      
=

                     

                         
= 0,79>0,5 

 

4.3 Ιζολογιζμόρ 2015: Ανάλςζη 

 

Α) Έκκεζε Ρεπζηφηεηα 

 Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ: 6.850.419,44 

 Μεηαβαηηθνί Λνγαξηαζκνί Δλεξγεηηθνχ: 937.456,91 

 Βξαρπρξφληεο Τπνρξεψζεηο: 2.763.634,10 

 Μεηαβαηηθνί Λνγαξηαζκνί Παζεηηθνχ: 481.733,73 

 

ΔΡ= 
                           

                            
 = 

                       

                       
= 2,40>1 
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Β) Άκεζε Ρεπζηφηεηα 

 Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ: 6.850.419,44 

 Απνζέκαηα: 92.531,79 

 Έζνδα εηζπξαθηέα: 863.528,26 

 Βξαρπρξφληεο Τπνρξεψζεηο: 2.763.634,10 

 Πξνθαηαβνιέο Πειαηψλ: 0,00 

 Έμνδα πιεξσηέα: 481.733,73 

 

ΑΡ= 
                             

                                      
= 
                                 

                         
= 2,35>1 

 

Γ) Σακεηαθή Ρεπζηφηεηα 

 Υξεφγξαθα: 693,53 

 Γηαζέζηκα: 3.231.768,64 

 Βξαρπρξφληεο Τπνρξεψζεηο: 2.763.634,10 

 Πξνθαηαβνιέο Πειαηψλ: 0,00 

 Έμνδα πιεξσηέα: 481.733,73 

ΣΡ= 
                   

                                      
=

                   

                         
= 1,00>0,5 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

5.1  Συμπεράςματα  

  πλνςίδνληαο, ν δήκνο Λαπξεσηηθήο απνηειείηαη απφ ηξεηο θνηλφηεηεο κε πινχζηα 

ηζηνξία θαη πνιηηηζκφ. Ζ θάζε θνηλφηεηα μερσξηζηά, έρεη επηηχρεη ζεκαληηθά επηηεχγκαηα 

απφ ηελ αξραηφηεηα σο ηψξα θαη δηαξθψο αλαπηχζζεηαη θαη εμειίζεηαη. Δίλαη ζαθέο φκσο, 

φηη ε εμέιημε απηή, ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη κε πην αξγνχο ξπζκνχο. Απηφ νθείιεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ επηθξαηεί ζε φινλ ηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαζψο 

θαη ζηελ ζχγρηζε πνπ επέθεξε, ηφζν ζηελ νξγάλσζε φζν θαη ζηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα 

ηνπ δήκνπ, ε έλσζε ησλ ηξηψλ θνηλνηήησλ κε ην πξφγξακκα Καιιηθξάηεο.  

  Παξφιν απηά, φπσο είδακε θαη απφ ηελ αλάιπζε SWOT, εθηφο απφ ηηο αδπλακίεο θαη 

ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αληηκεησπίδεη ν δήκνο, παξνπζηάδεη θαη πνιιέο επθαηξίεο πνπ 

κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ν δήκνο Λαπξεσηηθήο πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηελ βειηίσζε ησλ 

ππνδνκψλ ηνπ θαζψο απηφ ζα επηθέξεη θαιχηεξεο ζπλζήθεο δσήο γηα ηνπο πνιίηεο αιιά 

θαη αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ. Ο ηνπξηζκφο ζεσξείηε κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο επθαηξίεο 

πνπ κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ν δήκνο θαζψο ε γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε, ηνπ επηηξέπεη λα 

είλαη πφινο έιμεο πνιιψλ παξαζεξηζηψλ φινπο ηνπο κήλεο ηνπ ρξφλνπ θαη ηδηαίηεξα ηνπο 

θαινθαηξηλνχο. Μηα ηέηνηα εμέιημε είλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή θαζψο δίλεη κεγάιε ψζεζε 

ζηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο.  

  Γεληθφηεξα πξέπεη λα δσζεί κεγάιε έκθαζε ζην πεδίν ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ, θαζψο ε πεξηνρή ηνπ δήκνπ Λαπξεσηηθήο, παξνπζηάδεη 

πζηεξήζεηο. Ο δήκνο νθείιεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί, ηφζν ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

δεκηνπξγίαο ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθφηεηαο (ρσξνζέηεζε δσλψλ 

παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ππνζηήξημε λέσλ επηρεηξεκαηηψλ), φζν θαη ζε απηήλ, ηεο 

«ελεξγεηηθήο» δηαδηθαζίαο πξνζέιθπζεο επελδπηηθψλ εγρεηξεκάησλ, κε ελέξγεηεο φπσο ε 

αμηνπνίεζε δεκνηηθήο πεξηνπζίαο, ε δηνξγάλσζε επηρεηξεκαηηθψλ γεγνλφησλ θαη νη 

εθδειψζεηο πξνζέιθπζεο επελδπηψλ. 

  Απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο, ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθέξνπκε πσο νη αξηζκνδείθηεο 

ξεπζηφηεηαο ηνπ δήκνπ γηα ηα έηε 2014 θαη 2015 ήηαλ αξθεηά πςεινί πνπ καο νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, πνπ κπνξεί λα ξεπζηνπνηεζεί άκεζα, είλαη 

αξθεηφ λα απνπιεξψζεη ηηο βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, 

απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ν δήκνο δελ εθκεηαιιεχεηαη απνδνηηθά ην ελεξγεηηθφ ηνπ κε 

απνηέιεζκα λα νδεγείηαη ζε ρακειή θεξδνθνξία.  
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  Σέινο, ε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ δήκνπ Λαπξεσηηθήο, καο δείρλεη φηη ελψ έρεη ηηο 

δπλαηφηεηεο λα επηηχρεη κεγάιν κέξνο ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη, δελ γίλεηαη λα κελ 

επεξεαζηεί απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ εμαηηίαο ησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ, νη 

νπνίνη είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθνί ζε θάζε νξγαληζκφ, αιιά θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο φιεο ηεο ρψξαο, παξάγνληεο νη νπνίνη εκπνδίδνπλ ηνλ δήκν λα εμειηρζεί 

ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θαη ηηο επθαξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη.
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ΠΑΡΑΘΔΜΑΣΑ 

ΘΟΛΟΓΘΜΟ 2014
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ΘΟΛΟΓΘΜΟ 2015



` 

54 
 

 



` 

55 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΔΘΑΔΘΚΣΤΑΚΕ ΠΗΓΕ: 

1. Γήκνο: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82 

2. Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%8

3%CE%BC%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE%C

F%82_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA

%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82 

3. Πξφγξακκα <Καιιηθξάηεο>: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1

%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%C2%AB%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE

%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82%C2%BB 

4. Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην: https://www.euretirio.com/epixeirimatiko-sxedio-business-plan/ 

5. Ηζηνξηθή Δμέιημε Γήκνπ Λαπξεσηηθήο:  

https://www.wikipedia.org/ 

https://www.lavreotiki.gr/ 

 

ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ: 

1. Γηψξγνο Ν. Γεξκάηεο: Σνπίν θαη Μλεκεία ηεο Λαπξεσηηθήο (1994) 

2. Π. Παπαδέαο & Ν. πθηαλάθεο: Αλάιπζε & Γηεξεχλεζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ   

Καηαζηάζεσλ (2014) 

3. Ηζνινγηζκνί εηψλ 2014 & 2015 ηνπ Γήκνπ Λαπξεσηηθήο 

4. Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γήκνπ Λαπξεσηηθήο 2012-2014 
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