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ΜΕΡΟΣ Ι 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ε.Π. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
 
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η σύνταξη Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού, προβλέπεται 
στο Νόµο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) Στον ίδιο νόµο προσδιορίζεται, µε 
εξαίρεση για την πρώτη περίοδο εφαρµογής, η τριετής χρονική διάρκεια των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Με την Υπουργική απόφαση 74754/2010 (ΦΕΚ 
2043Β/2010) καθορίστηκε το περιεχόµενο, η δοµή, ο τρόπος υποβολής, τα όργανα και 
η διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης β΄ βαθµού. 
 
Ο σκοπός της σύνταξης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των ∆ήµων είναι η προώθηση 
της ανάπτυξης του ∆ήµου, σε εναρµόνιση µε τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις της 
Περιφέρειας, στην οποία ανήκει ο ∆ήµος. Η καινοτοµία των εν λόγω προγραµµάτων, 
σε σχέση µε άλλα αναπτυξιακά προγράµµατα, συνίσταται στο ότι περιλαµβάνουν 
δράσεις τόσο για την προώθηση της ανάπτυξης του ∆ήµου στους τοµείς 
δραστηριοποίησής του, όσο και για την εσωτερική ανάπτυξή του ως οργανισµού 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Η εκπόνηση των Ε.Π. γίνεται µε την εµπλοκή και  συνεργασία 
όλων των αρµοδίων πολιτικών - υπηρεσιακών  στελεχών και οργάνων του ∆ήµου. 
 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα αποτελείται κατά βάσει από δύο κύριες ενότητες: την 
πρώτη ενότητα, η οποία αποτελεί το Στρατηγικό Σχέδιο του ∆ήµου Σαρωνικού και τη 
δεύτερη ενότητα, στην οποία εξειδικεύονται οι δράσεις σε συγκεκριµένες ενέργειες και 
έργα, για την επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση της στρατηγικής του ∆ήµου 
βάσει του Στρατηγικού Σχεδίου αυτού, τόσο στο επίπεδο του ενιαίου διοικητικού 
χώρου του ∆ήµου, όσο και ανά ∆ηµοτική – Τοπική Κοινότητα.  
 
Το παρόν αποτελεί την πρώτη ενότητα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του 
∆ήµου Σαρωνικού, δηλαδή το Στρατηγικό Σχέδιο αυτού.  
Σε αυτό γίνεται ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης σε όλους 
τους τοµείς αρµοδιοτήτων του ∆ήµου και στους τοµείς της εσωτερικής του οργάνωσης 
και λειτουργίας, και εντοπίζονται τα κρίσιµα ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπίσει 
ο ∆ήµος το επόµενο χρονικό διάστηµα προκειµένου να εκπληρώσει την αποστολή του 
και να επιδιώξει το όραµά του. Κατά την ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάµενης 
κατάστασης κάθε  θεµατικής ενότητας (εσωτερικό περιβάλλον, εξωτερικό περιβάλλον 
- υποδοµές, κοινωνική µέριµνα, τοπική οικονοµία, κλπ), ο ∆ήµος µελετάται ως 
ενιαίος διοικητικός χώρος και ειδικότερες αναφορές στις ∆ηµοτικές – Τοπικές 
Κοινότητες γίνονται όπου αυτό απαιτείται. Τέλος, προσδιορίζεται η στρατηγική του 
∆ήµου, ως σύνολο στόχων και παρουσιάζεται η δοµή του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος σε Στόχους, Άξονες, Μέτρα, και ενδεικτικές ∆ράσεις.  
Μετά την έγκρισή του από την Εκτελεστική Επιτροπή, την ψήφισή του από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και τη διενέργεια των αναγκαίων διαδικασιών διαβούλευσης, το 
Στρατηγικό Σχέδιο θα αποτελέσει τη βάση για να εξειδικευτούν οι στόχοι σε 
συγκεκριµένες πλέον δράσεις και έργα στα έτη 2012, 2013 και 2014, τόσο σε γενικό 
επίπεδο του ∆ήµου, όσο και ανά ∆ηµοτική – Τοπική Κοινότητα. Αυτοί οι 
εξειδικευµένοι στόχοι, οι δράσεις και τα έργα θα αποτελέσουν τη δεύτερη ενότητα 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.  
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Λόγω της µεταβατικής φάσης της εφαρµογής της διοικητικής µεταρρύθµισης του 
«Καλλικράτη» (ν. 3852/2010), οι συνεπαγόµενες µεταβολές στο εσωτερικό 
περιβάλλον του ∆ήµου από τη συνένωση των συνιστωσών αυτού πρώην ΟΤΑ και την 
υλοποίηση του Καλλικράτη, δηλαδή εσωτερική µετακίνηση υπαλλήλων, διεκπεραίωση 
νέων απαιτήσεων από πληθώρα νέων διατάξεων – εγκυκλίων και νόµων, λειτουργία 
βασικών υπηρεσιών µε εναλλασσόµενο προσωπικό µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου, 
δηµιουργία λειτουργικών προβληµάτων λόγω σηµαντικής µείωσης πόρων, ανάθεση 
νέων αρµοδιοτήτων χωρίς την απαιτούµενη υποδοµή σε υπαλληλικό προσωπικό και 
µέσα, αδυναµία ουσιαστικής αναδιοργάνωσης υπηρεσιών λόγω ουσιαστικών κενών και 
έλλειψης εξειδικευµένου προσωπικού, εν δυνάµει αβέβαιες µετατάξεις υπαλλήλων, 
γενικές γραµµικές διαδικαστικές και διαχειριστικές απαιτούµενες προσαρµογές, οι 
οποίες δεν λαµβάνουν υπ’ όψη τις ιδιαιτερότητες σε κάθε ∆ήµο, δηµιουργούν ένα 
πλαίσιο που δυσχεραίνει σε πολύ µεγάλο βαθµό τον προγραµµατισµό, την 
εκπόνηση και την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του ∆ήµου. Ως εκ 
τούτου, το Στρατηγικό Σχέδιο θα εκπονηθεί βάσει της διαθέσιµης πληροφόρησης 
σε αυτήν τη φάση. Στο ολοκληρωµένο επιχειρησιακό πρόγραµµα θα περιλαµβάνεται 
επιπλέον πληροφόρηση που δεν είναι διαθέσιµη σε αυτήν τη φάση. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, ο ∆ήµος Σαρωνικού, θέτοντας ως  βασικούς στόχους:  
� την αποτελεσµατικότερη δυνατή εξυπηρέτηση των ∆ηµοτών 
� τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ∆ηµοτών  
� την ενίσχυση του ρόλου του  
� την οικονοµική ανάπτυξη του 
� την περιβαλλοντική αναβάθµιση του και  
� τη βελτίωση της διοικητικής του ικανότητας 
εκπονεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο ως αναγκαίο εργαλείο:   
� για να προγραµµατίσει, παρακολουθήσει και αξιολογήσει τη δράση του  
� για να ανταποκριθεί µε ταχύτητα σε πιθανές ευκαιρίες χρηµατοδότησης 
� για να συντονίσει και να παρακολουθήσει τη δράση των υπηρεσιών του,  
� για να εντοπίζει δραστηριότητες που ανήκουν στην αρµοδιότητα άλλων 

δηµοσίων φορέων και να προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας µε 
τους φορείς αυτούς.  

 

1.2 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ - ΟΜΑ∆Α - ΣΧΗΜΑ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ  

 
Α. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ & ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Με πρωτοβουλία του Υπεύθυνου Έργου και του Υπεύθυνου Συντονισµού & 
Εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και σε συνεργασία µε τα ∆ιευθυντικά Στελέχη 
του ∆ήµου έγιναν οι κάτωθι ενέργειες: 
1. ∆ηµιουργήθηκε το οργανωτικό σχήµα και η Οµάδα εργασίας 
2. Έγινε αναλυτική ενηµέρωση για τους σκοπούς, το περιεχόµενο και τη διαδικασία 

σύνταξης του Επιχειρησιακού Σχεδίου, ως επίσης και για τις ειδικές θεµατικές 
ενότητες αυτού στους Αρµόδιους Αντιδηµάρχους και τα Στελέχη που µετέχουν 
στην Οµάδα Εργασίας  

3. Έγινε αναλυτική ενηµέρωση των µελών όλων της Ο.Ε. για το αντικείµενο και το 
ρόλο τους σε αυτό, ως επίσης και για τα επί µέρους θέµατα κάθε θεµατικής 
ενότητας µε την παράδοση ειδικών ενηµερωτικών φυλλαδίων  
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4. Συντάχθηκαν και διανεµήθηκαν προς συµπλήρωση, ερωτηµατολόγια για την 
αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης, των προβληµάτων και των προτάσεων 
σε όλους τους θεµατικούς τοµείς  

  
Β. ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γ. ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ                

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ  : ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Α∆ΑΜ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΥ: ∆Ε∆Ε ΕΛΕΝΗ 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΟΜΑ∆ΕΣ 

ΣΤΕΛΕΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  

Θ.Ο.1 
Οργάνωση 
Υπηρεσιών 
Οικονοµική 
Στρατηγική 

∆ηµογραφικά & 
Λοιπά Στοιχεία 

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Α∆. 
ΚΟΛΛΙΑ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Στρατηγικός Σχεδιασµός 
Ανάλυση Εσωτερικού – Εξωτερικού 

Περιβάλλοντος, 
Ανάλυση ∆υνατών – Αδυνάτων Σηµείων & 

Ευκαιριών – Απειλών 
Τοπική Οικονοµία & Ανάπτυξη 
∆ηµογραφικά & Λοιπά Στοιχεία 

Περιβάλλον, 
Υποδοµές & 

Ποιότητα ζωής 
 

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Α∆.  
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α. 
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Γ. 
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ 

Περιβάλλον – Ποιότητα Ζωής 
Υποδοµές – Πολεοδοµικός Σχεδιασµός - 
Καθαριότητα – Πράσινο  ∆ιαχείριση 
Αποβλήτων –Ανακύκλωση - Αναψυχή 

Πολιτική Προστασία 
Θ.Ο. 3 ΠΡΙΦΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡ. Κοινωνική Προστασία -, Αλληλεγγύη, 

∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Εκτελεστική 

Αντιδήµαρχος Υ.ΕΡ. 

Συντονιστής – 
Υπεύθυνος Εκπόνησης Υποστήριξη 

Έργου 

Θ.Ο. 2 
Περιβάλλον, 
Υποδοµές & 

Ποιότητα ζωής 
 

Θ.Ο. 3 
Κοινωνική 

Μέριµνα, Υγεία, 
Πολιτισµός 
Αθλητισµός 

 

 

 

Θ.Ο. 4 
Τοπική 

Οικονοµία  & 
Απασχόληση 

 

Θ.Ο.1 
Αποτύπωση 
Οργάνωση 
Υπηρεσιών 
Οικονοµική 
Στρατηγική 

∆ηµογραφικά & 
Λοιπά Στοιχεία 
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Κοινωνική 
Μέριµνα, Υγεία,  
Πολιτισµός  
Αθλητισµός 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤ. 
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ 

Πολιτισµός, Αθλητισµός, 
Εθελοντισµός – Απασχόληση 
Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη 

∆ιεθνείς Συνεργασίες 

Θ.Ο. 4 
Τοπική 

Οικονοµία  & 
Απασχόληση 

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Α∆. ∆υνατότητες Οικονοµικής Ανάπτυξης – 
Απασχόληση 

 
 
 
1.3 ΙΣΤΟΡΙΚΟ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
 
Ο νέος ∆ήµος Σαρωνικού δηµιουργήθηκε από τη συνένωση των ∆ήµων Καλυβίων 
Θορικού και Αναβύσσου και των Κοινοτήτων Κουβαρά, Παλαιάς Φώκαιας και 
Σαρωνίδας. Έχει έδρα τα Καλύβια Θορικού και η έκταση του είναι 133.43 τ.χλµ. Ο 
πληθυσµός του ανέρχεται στους 26.320 κατοίκους σύµφωνα µε την απογραφή της 
ΕΣΥΕ του 2001.  
 
Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει ραγδαία πληθυσµιακή αύξηση και συνεχής τάση για 
εγκατάσταση νέων κατοικιών, τόσο σε περιοχές παραθεριστικής κατοικίας, όσο και σε 
περιοχές πρώτης κατοικίας. Η φυσική οµορφιά του ∆ήµου µε τα είκοσι επτά 
χιλιόµετρα παραλίας – τους ορεινούς όγκους και τα δάση, η κοµβική θέση του ∆ήµου 
σε σχέση µε το νέο αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το λιµάνι του Λαυρίου, τα 
µικρά λιµάνια του Πόρτο Ράφτη και της Παλαιάς Φώκαιας, καθώς επίσης και η 
σχετικά µικρή απόσταση από την Αττική Οδό και τη Λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου, οι 
οποίες σε συνδυασµό µε την παραλιακή Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, λιγοστεύουν 
κατά πολύ το χρόνο πρόσβασης των κατοίκων της Αθήνας αλλά και των εργαζοµένων 
στην περιοχή, δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για νέες δραστηριότητες και καθιστούν 
ελκυστική την εγκατάσταση νέων κατοικιών στο ∆ήµο. Οι Ολυµπιακές εγκαταστάσεις 
στην ευρύτερη περιοχή (Ιπποδρόµιο, Σκοπευτήριο κ.λ.π.) δηµιουργούν νέες µετά-
Ολυµπιακές δραστηριότητες και κατά συνέπεια την ανάγκη θεσµοθέτησης χώρων για 
την υποδοχή των δραστηριοτήτων αυτών, αλλά και των εργαζοµένων σ’ αυτές 
(ανάγκες θεσµοθέτησης περιοχών πρώτης κατοικίας, εµπορικών ζωνών κ.λ.π.) 
 
Ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός ασχολείται µε τις γεωργικές καλλιέργειες, τις 
βιοτεχνικές δραστηριότητες (µονάδες παραγωγής µαρµάρων, οινοποίησης -
εµφιάλωσης και εµπορίας κρασιού, βιοτεχνίες κατεργασίας ξύλου - σιδήρου κ.λ.π), 
εµπορικές δραστηριότητες, επιχειρήσεις εστίασης, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών, κλπ. Οι όποιες προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής εξαρτώνται σε µεγάλο 
βαθµό από τις σχετικές πρωτοβουλίες των αρµοδίων φορέων για τη βελτίωση των 
υποδοµών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων του ∆ήµου, ως επίσης και από την 
αύξηση – ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων. 
 
 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 
 
Τα Καλύβια αναγνωρίστηκαν ως χωριστή Κοινότητα Καλυβίων µε Β.∆. στις 31-8-
1912  και µετονοµάστηκαν σε Κοινότητα Καλυβίων Θορικού στις 25-7-1915, η οποία 
το 1994 µετονοµάστηκε µε Π.∆. (ΦΕΚ 133/30-8-1994) σε ∆ήµο Καλυβίων Θορικού. 
Αρχικά την Κοινότητα Καλυβίων Θορικού αποτελούσαν η κωµόπολη των Καλυβίων 
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και ο Όλυµπος (δηµιουργήθηκε πριν το 1923). Αργότερα διαµορφώθηκαν οι 
συνοικισµοί Καλύβια Παραλίας, η Ανάβυσσος (αποσπάστηκε ως χωριστή κοινότητα το 
1929), η Παλαιά Φώκαια (αποσπάστηκε ως χωριστή κοινότητα το 1947) και η 
Σαρωνίδα. Κατά την τελευταία εικοσαετία αναπτύχθηκαν οι παρακάτω οικισµοί: Αγίου 
∆ηµητρίου, Καλλιθέας, Γαλάζιας Ακτής (Χιερώµες), Αγίου Νικολάου, Λυκουρίζας, 
Λαγονησίου, Κιτέζας, Φοινικιάς, Τραµπουριάς, Ολύµπου, Φέριζας, Αγίας Τριάδας, 
Ράθια, Ταξιάρχες και Βαλοµάνδρας. 
 
Ο ∆ήµος Καλυβίων βρίσκεται στο νότιο άκρο της Αττικής και στην ευρύτερη περιοχή 
του, βρισκόταν οι τέσσερις Αρχαίοι ∆ήµοι: Πρόσπαλτα, Θορές, Αιγιλία και Φρεάρριοι. 
Μαρτυρίες για κατοίκηση έχουµε από τους αρχαιότατους χρόνους. Σηµαντική 
κατοίκηση και ανάπτυξη της περιοχής φαίνεται να υπάρχει και κατά τους πρώτους 
χριστιανικούς χρόνους. Ανάπτυξη έχουµε κατά τα Βυζαντινά χρόνια και την περίοδο 
της Φραγκοκρατίας. Μαζί µε τους δήµους Μαρκοπούλου, Κορωπίου, Σπάτων, 
Παιανίας, Παλλήνης, Γλυκών Νερών, Γέρακα, Ραφήνας, Αρτέµιδος και τις κοινότητες 
Πικερµίου και Ανθούσας αποτελούν την περιοχή (κάµπο) των Μεσογείων. Νότια 
συνορεύει µε την ευρύτερη περιοχή της Λαυρεωτικής που αποτελείται από τους 
δήµους Λαυρίου και Κερατέας και τις Κοινότητες Κουβαρά, Σαρωνίδας, Αναβύσσου, 
Παλαιάς Φώκαιας και Αγίου Κωνσταντίνου. Τα Καλύβια µαζί µε τους παραπάνω 
δήµους και τις κοινότητες της Λαυρεωτικής αποτελούσαν παλαιότερα µία διοικητική 
ενότητα, τον ενιαίο ∆ήµο Θορικίων µε έδρα την Κερατέα.  
 
Σύµφωνα µε την απογραφή του 1896, τα Καλύβια ήταν ο δεύτερος σε µέγεθος 
οικισµός του ∆ήµου Θορικίων, µε πληθυσµό 1.037 κατοίκους και πρώτο την Κερατέα 
µε 2.507 κατοίκους. Σήµερα ο πληθυσµός του ∆ήµου Καλυβίων - σύµφωνα µε την 
τελευταία απογραφή είναι 12.202 κάτοικοι. 
 
Η ∆ηµοτική Κοινότητα Καλυβίων έχει έκταση 70.415 στρέµµατα. Το έδαφος είναι 
ηµιορεινό. Η κωµόπολη έχει 110µ. υψόµετρο από τη θάλασσα και εκτείνεται ανάµεσα 
στο Πάνειο Όρος και την Αιµατόριζα (Μερέντα). Από εδώ – βόρεια των Καλυβίων - 
ξεκινά και η κύρια πεδιάδα της περιοχής, η οποία εκτείνεται νοτιοδυτικά της 
κωµόπολης και φτάνει µέχρι το Λαγονήσι. Μικρότερης έκτασης πεδιάδα είναι και αυτή 
που εκτείνεται από την περιοχή του Ολύµπου και εφαπτόµενη µε τα όρια της 
Αναβύσσου καταλήγει στο Σαρωνικό κόλπο. Οι ορεινοί όγκοι που βρίσκονται στα 
διοικητικά όρια της δηµοτικής κοινότητας είναι το Πάνειο Όρος (Πανί), η Αιµατόριζα 
(Μερέντα, Ριζαγκιάκου) και ο Λαυρεωτικός Όλυµπος (Σκόρδι). Από την περιοχή 
Στρογγύλι µέχρι την παραλία του Λαγονησίου εκτείνονται οι λόφοι Καµάριζα, Τίποτι, 
Πρόι-Λιόπεσι, Μάλιε-Κούκιες, Αγία Τριάδα- Μπόσκιζα και Ξελαυτάκι. Η έξοδος της 
δηµοτικής κοινότητας προς τη θάλασσα, η παραλία, έχει µήκος 7 περίπου χιλιόµετρα. 
Είναι οµαλή και προσβάσιµη και µερικώς αξιοποιηµένη. Περιλαµβάνει τις περιοχές 
Λαγονήσι, Θέρµη, Κιτέζα, Λυκουρίζα, Αγιος Νικόλαος, Γαλάζια Ακτή-Χιερώµες και 
τµήµα του Αγίου ∆ηµητρίου.  
 
Οι κύριες χρήσεις γης εντός των ορίων της δηµοτικής κοινότητας είναι οι εξής: 
οικισµοί περίπου 15.000 στρεµµάτων, καλλιεργούµενες εκτάσεις – αγραναπαύσεις 
22.100 στρεµµάτων, βοσκότοποι 8.900 στρεµµάτων, δάση και δασικές εκτάσεις 
περίπου 24.000 στρεµµάτων και εκτάσεις καλυπτόµενες µε νερά (500 στρέµµατα). Οι 
χρήσεις γης επιµερίζονται ως εξής: 12% σε περιαστικό Πράσινο, 4% σε περιοχές 
«απολύτου προστασίας τοπίου και αρχαιολογικών χώρων», 3,5% µέσης προστασίας 
τοπίου και αρχαιολογικών χώρων, 26% Γεωργική Γη, 10% Παραθεριστική κατοικία, 
1% Παραλιακή περιοχή, 0.3% Τουρισµός – Αναψυχή, 0.4% Βιοµηχανικές – 
Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, 0.3% ΒΙΟΠΑ – ΒΙΠΑ (ΕΜ), 1.3% Εγκεκριµένο 
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ρυµοτοµικό σχέδιο, 2% Επεκτάσεις κατοικίας, 0.15% Περιοχή Συνεταιρισµού, 39% 
ζώνη προστασίας ορεινών όγκων. 
Το είδος των κατοικιών επιµερίζεται ως εξής: 36.2% Κύριες κατοικίες, 5.5% Κύριες 
κατοικούµενες, στις οποίες το νοικοκυριό απουσιάζει προσωρινά, 54.1% Εξοχικές ή 
∆ευτερεύουσες κατοικίες, 4.2% για ενοικίαση πώληση ή άλλο λόγο. 
Στην περιοχή του δήµου Καλυβίων Θορικού το ισχύον καθεστώς δόµησης είναι για την 
παλιά πόλη  Σ.∆. 0,8  µε µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος 7.5 µ. πέραν της στέγης (1.5µ).και 
για την επέκταση Σ.∆. 0,5 . 
 
Ο πληθυσµός κορεσµού στην παλιά πόλη είναι 8.000-10.000 κάτοικοι, µε αναγκαίους 
κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους έκτασης 130-160 στρεµµάτων. Στην επέκταση 
ο πληθυσµός κορεσµού είναι 13.000-15.000 κάτοικοι, µε αναγκαίους κοινόχρηστους 
και κοινωφελείς χώρους έκτασης 208-240 στρεµµάτων. 
 
Οι απασχολούµενοι κατά τοµέα παραγωγής, σε συνδυασµό µε τον οικονοµικά ενεργό 
πληθυσµό, σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 επιµερίζονται ως εξής: 4.2% 
πρωτογενώς απασχολούµενοι, 27.4% δευτερογενώς, 68.4% τριτογενώς. 
Η οικονοµία της περιοχής τις τελευταίες δεκαετίες βασίζεται στο δευτερογενή και 
τριτογενή τοµέα και µάλιστα τα τελευταία χρόνια σηµειώνει ραγδαία εξέλιξη, 
ακολουθώντας τους ρυθµούς ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής των Μεσογείων, οι 
οποίοι επανακαθορίζονται µε τη λειτουργία του αεροδροµίου των Σπάτων, τη 
λειτουργία της Αττικής οδού, την επέκταση των λιµανιών Λαυρίου και Ραφήνας, 
καθώς και τη λειτουργία των ολυµπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή. Οι 
αλλαγές αυτές αποτυπώνονται ήδη στα τοπικά οικονοµικά µεγέθη - παραγωγικό τοµέα, 
αλλά κυρίως στο εµπόριο και τις υπηρεσίες. Σηµειώνεται σηµαντική τάση 
εγκατάστασης νέων κυρίως µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην περιοχή, έχει ήδη 
αναπτυχθεί το εµπορικό κέντρο της περιοχής, ενώ σηµαντική είναι η ανάπτυξη και του 
δικτύου υπηρεσιών εξυπηρέτησης των κατοίκων. Μείωση, αν όχι υποχώρηση, 
σηµειώνει ο τοµέας της γεωργίας. Σηµαντικότερες καλλιέργειες στην περιοχή είναι το 
αµπέλι και η ελιά. Ραγδαία αύξηση υπάρχει στην ανοικοδόµηση της περιοχής, κυρίως 
για κατοικία.  
 
Ηλεκτρική ενέργεια (∆ΕΗ) – Τηλεπικοινωνίες 
 
To δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας επαρκεί πλήρως για την κάλυψη των 
σηµερινών αναγκών.  Από την περιοχή διέρχεται δίκτυο υπερυψηλής τάσης της ∆ΕΗ. 
Το αρχικό Γ.Π.Σ. του ∆ήµου Καλυβίων – Θορικού προβλέπει µεταξύ άλλων την 
µετατροπή των εναέριων δικτύων µέσης τάσης στα πυκνοδοµηµένα τµήµατα του 
δήµου σε υπόγεια και τη δηµιουργία δικτύου τηλεθέρµανσης µε ζεστό νερό ή ατµό από 
τον παρακείµενο ατµοηλεκτρικό σταθµό του Λαυρίου. Επίσης, πλήρης κάλυψη της 
περιοχής υπάρχει στις τηλεπικοινωνίες από το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας του ΟΤΕ 
αλλά και στα κινητά δίκτυα µέσω κεραιών κινητής τηλεφωνίας που υπάρχουν στην 
περιοχή. 
 
Οδικά ∆ίκτυα 
 
Στην ευρύτερη περιοχή της µελέτης υπάρχει αναπτυγµένο οδικό δίκτυο, το οποίο τελεί 
υπό καθεστώς βελτίωσης και περαιτέρω ανάπτυξης. Η πρόσβαση στο δήµο των 
Καλυβίων Θορικού γίνεται µε οδούς σχετικά µικρού πλάτους, δεδοµένου ότι η 
κυκλοφορία διεξάγεται κυρίως µε µία λωρίδα ανά κατεύθυνση. Κύριοι οδικοί άξονες 
στην ευρύτερη περιοχή, στους οποίους διοχετεύεται η υπεραστική κίνηση των 
οχηµάτων είναι η Λεωφόρος Λαυρίου, η Λεωφόρος Αθηνών – Σουνίου (παραλιακή) 
και η Αττική οδός. Μέσω του τοπικού και υπερτοπικού οδικού δικτύου εξασφαλίζεται 



 9 

η πρόσβαση τόσο στα αστικά κέντρα και τις παραλιακές ζώνες της ευρύτερης 
περιοχής, όσο και στις εγκαταστάσεις τεχνικής υποδοµής υπερτοπικής σηµασίας, οι 
κυριότερες των οποίων συνοψίζονται στο διεθνή αερολιµένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» 
και τα λιµάνια Λαυρίου, Ραφήνας και Μαρκόπουλου. Όσον αφορά στο δίκτυο µέσων 
µαζικής µεταφοράς, αναφέρεται ότι η µετακίνηση του πληθυσµού προς τα άλλα αστικά 
κέντρα και κυρίως το Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Αθήνας, γίνεται µέσω 
υπεραστικής συγκοινωνίας. Επιπλέον, από το αεροδρόµιο των Σπάτων υπάρχουν 
διάφορα δροµολόγια προς σταθµούς µετεπιβίβασης στην Αθήνα (σταθµούς 
υπεραστικών λεωφορείων Κηφισού, Εθνικής Άµυνας, Συντάγµατος, Πειραιά) και 
αντίστροφα. 
 
Ύδρευση 
 
Η ευρύτερη περιοχή εξυπηρετείται από κεντρικό αγωγό της Ε.Υ.∆.Α.Π., ο οποίος 
φθάνει έως το Σούνιο. Στον αγωγό έχουν προβλεφθεί αναµονές συνδέσεων µε 
υδρόµετρα 4́ ΄. Το πόσιµο νερό µεταφέρεται και διανέµεται στους οικισµούς µε 
κατάλληλο δίκτυο ύδρευσης µε ευθύνη του αρµόδιου ∆ήµου. Η κάλυψη βέβαια του 
συνόλου των υδατικών αναγκών στην ευρύτερη περιοχή, γίνεται και µε την 
εκµετάλλευση του υπογείου δυναµικού, που συνοδεύεται από συµπεριφορές χρήσεως 
(παράνοµες αντλήσεις, αλόγιστη χρήση του νερού κ.λ.π) µε δυσµενείς συνέπειες στη 
βιωσιµότητα των αποθεµάτων υπογείου νερού της περιοχής. 
 
Αποχέτευση 
 
Στον οικισµό των Καλυβίων Θορικού δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων και 
τα λύµατα διατίθεντο σε βόθρους (80% απορροφητικοί και 20% στεγανοί). Το γεγονός 
αυτό συνδυαζόταν µε µόλυνση των υπογείων υδάτων στις περιοχές που παρατηρείται 
υψηλός υδροφόρος ορίζοντας (δηλ. στα βόρεια και στα νότια του οικισµού) και 
εµφάνιση έντονων οσµών κατά τους χειµερινούς µήνες όταν ανερχόταν η στάθµη του 
υπογείου υδροφορέα. Σήµερα έχει κατασκευαστεί σε ένα µεγάλο αποχετευτικό δίκτυο 
(σωλήνες Φ200-Φ500, από PVC σειράς 41), ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός, ο 
οποίος οδηγεί µε βαρύτητα τα λύµατα σε κοινό µε το ∆ήµο Μαρκοπούλου 
αντλιοστάσιο, απ’ όπου θα αντλούνται προς το κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων του 
∆ήµου Μαρκοπούλου. 
 
∆ίκτυο φυσικού αερίου 
 
Από την Βορειανατολική περιοχή του δήµου Καλυβίων διέρχεται ο κεντρικός αγωγός 
φυσικού αερίου. 
 
Λατοµεία 
 
Στην ευρύτερη περιοχή του δήµου Καλυβίων – Θορικού εντοπίζεται µεγάλος αριθµός 
ενεργών και ανενεργών λατοµείων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα ανενεργά λατοµεία 
χρησιµοποιούνταν ως χωµατερές για την απόθεση µπάζων και κάθε είδους 
απορριµµάτων. 
∆ΗΜΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 
 
Στη νοτιοανατολική Αττική, περίπου 50 χλµ. νότια της Αθήνας και 20 χλµ. βόρεια του 
Σουνίου, βρίσκεται η Ανάβυσσος µε πληθυσµό 8.000 κατοίκους και 7 χλµ. αµµουδερής 
παραλίας. Η θάλασσα της Αναβύσσου σε άλλα σηµεία είναι ρηχή (Κόκκινα), σε άλλα 
βαθιά (Μαύρο Λιθάρι), αλλά παντού είναι πεντακάθαρη και µοναδική, όπως άλλωστε 
και η γη της.  Οι προϊστορικοί οικισµοί στον Άγιο Νικόλαο και στο νησάκι Αρτσιντά 
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αποτελούν τις πρώτες ενδείξεις για την ύπαρξη ανθρώπινης δραστηριότητας στην 
Ανάβυσσο. Στην αρχαιότητα η Ανάβυσσος ονοµαζόταν Ανάφλυστος, ίσως από το 
όνοµα του Ανάφλυστου, γιου του Τροιζήνος, που µετοίκησε από την Αργολίδα στην 
Αττική.  Στα γεωµετρικά χρόνια σπουδαία αγγεία φιλοτεχνήθηκαν στην Ανάβυσσο 
(Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας) και στα αρχαϊκά χρόνια στη γη της επέζησαν 
καλλιπλόκαµοι και ρωµαλέοι αρχαϊκοί κούροι (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
Αθηνών).  Από τα σπλάχνα της γης του Λαυρίου και της Αναβύσσου (περιοχή Αρί) 
εξορύχτηκε αργυρούχος µόλυβδος (ασήµι), από τον οποίο έφτιαχνε τα νοµίσµατά της η 
Αθήνα κατά τα κλασικά χρόνια.  Στα ρωµαϊκά χρόνια η ύπαρξη υδραγωγείου στην 
περιοχή του Ολύµπου, το νεκροταφείο στον Άγιο Νικόλαο και τα λουτρά στην περιοχή 
του Μελισσουργού µαρτυρούν την έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα 
 
Ο πληθυσµός του δήµου Αναβύσσου ανέρχεται σε 6.721 κατοίκους (απογραφή 2001). 
Ο πληθυσµός ηλικίας 0-14 ετών διαµορφώνεται στο 14,16%, 15-64 ετών 
διαµορφώνεται σε 73,82% στο σύνολο του πληθυσµού, άνω των 65 ετών αντιστοιχεί 
στο 12,02%. Ο ∆είκτης Αναλογίας των φύλων κατά ηλικία δείχνει ότι για 100 άνδρες 
αντιστοιχούν 89 γυναίκες. 
 
Το µερίδιο απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα του δήµου Αναβύσσου δεν ξεπερνά το 
5,22%, στο δευτερογενή τοµέα το 29,62% και τέλος στον τριτογενή τοµέα το 54,13%. 
 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ 
 
Οι πρώτοι µήνες, µετά τον Αύγουστο του 1922, βρήκαν ένα µεγάλο µέρος των 
Φωκιανών, να έχει εγκατασταθεί πρόχειρα στη ∆ραπετσώνα του Πειραιά. 
Παράλληλα, µε τη ζωή στο συνοικισµό της ∆ραπετσώνας, ένας σκληρός αγώνας 
ακολουθούσε τα βήµατα και των υπολοίπων Φωκιανών που περιπλανιόνταν µόνοι ή 
κατά οµάδες και αγωνιούσαν για την τύχη φίλων και συγγενών, αναζητώντας τόπο να 
αποθέσουν τις ελπίδες τους. 
Το γεγονός που καθόρισε την ιστορική πορεία των Φωκιανών προσφύγων ήταν η 
πρόσληψη του συµπατριώτη τους Χρήστου Καραπιπέρη ως αρχιτεχνίτη στις αλυκές 
Αναβύσσου στο τέλος του 1922. 
Ο Χρήστος Καραπιπέρης ήταν ο πρώτος µικρασιάτης πρόσφυγας που εγκαταστάθηκε 
οικογενειακώς στην Ανάβυσσο. Με δικές του ενέργειες ήλθαν το 1923, περίπου            
30 - 40 Φωκιανοί από το συνοικισµό της ∆ραπετσώνας, όλοι οι εργάτες των αλυκών 
της Παλαιάς Φώκαιας της Μικράς Ασίας, που τον βοήθησαν να εκσυγχρονίσει και να 
αναπτύξει τις αλυκές. 
Το γεγονός αυτό, µετά και την επίσκεψη και έγκριση της περιοχής, από επιτροπή του 
«Παµφωκαϊκού» συλλόγου «Πρωτεύς», που λειτουργούσε ως εκείνη τη στιγµή 
ανεπίσηµα στην περιοχή της ∆ραπετσώνας, συνέδεσε τη µοίρα των Φωκιανών στην 
Ελλάδα µε τη γη της Αττικής. 
Οι πρώτες οικογένειες Φωκιανών, εφοδιασµένες µε σκηνές, που τους είχαν 
παραχωρηθεί από το Υπουργείο Πρόνοιας και Περίθαλψης, αναχώρησαν µε καΐκια από 
το Πασαλιµάνι του Πειραιά και τον Ιούλιο του 1924 αντίκρισαν για πρώτη φορά την 
περιοχή της Αναβύσσου. 
 
Ο οικισµός της Παλαιάς Φωκαίας είχε 2.436 κατοίκους το 2001 µε κύρια 
χαρακτηριστικά τόπου µόνιµης κατοικίας. Ο παλαιός οικισµός της παλαιάς Φώκαιας 
έχει έκταση περίπου 140 στρέµµατα, ενώ η περιοχή της θεσµοθετηµένης επέκτασης 
περίπου 450 στρέµµατα. 
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Ο οικισµός του Θυµαριού 
 
Ο οικισµός του Θυµαριού αποτελεί µια από τις οµορφότερες περιοχές της Παλαιάς 
Φώκαιας, αφού η µοναδική θέα στο Σαρωνικό από τις πλαγιές του, οι πνεύµονες 
πρασίνου της περιοχής, αλλά και οι υπέροχες παραλίες, τον καθιστούν ιδανικό τόπο 
µόνιµης αλλά και παραθεριστικής κατοικίας. 
Ο οικισµός που πήρε το όνοµά του από τις γεµάτες µε θυµάρι πλαγιές του, εκτείνεται 
από το 54ο    έως και το 56ο χιλιόµετρο της Λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου, ενώ οι 
κατοικίες ξεκινούν από την παραλία και φτάνουν µέχρι και την περιοχή της Αγίας 
Φωτεινής, περίπου 1,5 χιλιόµετρο ανατολικά της ακτογραµµής. 
Πριν την εγκατάσταση των πρώτων παραθεριστών, το Θυµάρι ήταν τόπος κυρίως 
κτηνοτροφικής και γεωργικής δραστηριότητας. Αρχικά οι Σαρακατσάνοι κτηνοτρόφοι, 
οι οποίοι διατηρούσαν τα εκτροφεία τους και διέµεναν περιοδικά στην περιοχή και στη 
συνέχεια οι Φωκιανοί πρόσφυγες που µετά τις διανοµές της αποκατάστασης 
εκχέρσωσαν και καλλιέργησαν αρκετά κτήµατα ήταν µέχρι το 1965 η "ανθρώπινη" 
παρουσία στο Θυµάρι. 
Η κατασκευή του παραλιακού δρόµου που συνέδεσε την πρωτεύουσα µε το Σούνιο 
έφερε και την Παλαιά Φώκαια µε τις γύρω περιοχές πιο κοντά στην Αθήνα και τους 
κατοίκους της. Έτσι, από το 1965 κατασκευάστηκαν οι πρώτες παραθεριστικές 
κατοικίες, οι οποίες µε τα χρόνια πολλαπλασιάστηκαν. Κατά τη δεκαετία του 1980 
ολοένα και περισσότερες οικογένειες άρχισαν να διαµένουν µόνιµα στο Θυµάρι, ενώ 
σήµερα η περιοχή τείνει να γίνει τόπος µόνιµης κατοικίας, αφού προσφέρει µια 
µοναδική ποιότητα ζωής. 
 
Ο οικισµός του Θυµαριού έχει έκταση περίπου 1.600 στρέµµατα, αποτελείται από 
επιµήκη οικοδοµικά τετράγωνα και περιλαµβάνει οικόπεδα µέσου εµβαδού 500m2 
έκαστο. Οι δρόµοι είναι στενοί 4-6µ. και δεν υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι.                      
Ο πραγµατικός πληθυσµός του οικισµού, για το 2001 φτάνει τους 687 κατοίκους.             
Ο πληθυσµός κορεσµού είναι 1.570 κάτοικοι και ο συντελεστής δόµησης είναι 0,3.  
 
Ο οικισµός της Αγίας Φωτεινής 
 
Ο οικισµός της Αγίας Φωτεινής αποτελεί το τελευταίο οικιστικό συγκρότηµα εντός 
των διοικητικών ορίων της Παλαιάς Φώκαιας προς τα ανατολικά και το ∆ήµο 
Λαυρεωτικής. Απέχει περίπου 1,5 χιλιόµετρο από την παραλία, ενώ βρίσκεται σε 
υψόµετρο περίπου 150-200 µέτρων. Η περιοχή έχει πάρει το όνοµά της από το 
οµώνυµο ξωκλήσι που χτίστηκε το 1968 σε σηµείο που υπήρχαν ερείπια παλαιού ναού. 
Φτάνουµε στον οικισµό στρίβοντας από τον παραλιακό δρόµο στην οδό Αγίας 
Φωτεινής (ο ένας από τους δύο βασικούς δρόµους του Θυµαριού), αφού διασχίσουµε 
τον οικισµό του Θυµαριού. 
 
Ο Οικισµός Καταφύγι 
 
Οι Περιηγητές του 19ου αιώνα επισηµαίνουν την ύπαρξη ερειπίων από φρούριο σε 
οικισµούς των µεσαιωνικών χρόνων στους λόφους που εκτείνονται ανατολικά της 
Αναβύσσου. Ένας από αυτούς φέρει το ανεπίσηµο όνοµα «Καταφύγι», που προσιδιάζει 
στα µορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Το έδαφος είναι άγονο και άνυδρο, 
ικανό να συντηρήσει κτηνοτρόφους µόνο. Σε πολλά σηµεία παρουσιάζει µεγάλη κλίση, 
που κάνει σχεδόν αδύνατη την προσπέλαση, ενώ ο ορεινός όγκος του Προφήτη Ηλία, 
που υψώνεται στα νοτιοανατολικά, καθιστά αδιάβατη την περιοχή από την πλευρά της 
θάλασσας. Για όλους τους παραπάνω λόγους, το «Καταφύγι» επιλέχτηκε συχνά στο 
παρελθόν ως τόπος κατοικίας όσων κινδύνευαν από πειρατές και επιδροµείς. Ερείπια, 
που ανακαλύφθηκαν τυχαία κατά τη διαµόρφωση του χώρου για τη διάνοιξη οδών για 
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την εγκατάσταση οικισµού των υπαλλήλων της Αγροτικής Τράπεζας, οδήγησαν το 
1970 την Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στη διενέργεια ανασκαφικής έρευνας που 
απέδωσε πλήθος ευρηµάτων. Βρέθηκαν τα θεµέλια έξι συνολικά οικοδοµηµάτων, το 
καθένα από τα οποία διέθετε δύο έως τρία δωµάτια και βοηθητικούς χώρους. Ίχνη 
λιθόστρωτου, πίθοι για την αποθήκευση γεωργικών προϊόντων και φρέατα για τη 
συλλογή οµβρίων υδάτων αποκαλύφτηκαν σε όλη την έκταση του οικισµού.  Για την 
κατασκευή τους είχαν χρησιµοποιηθεί ακατέργαστοι λίθοι διαφόρων σχηµάτων και 
διαστάσεων και µέλη παλαιοχριστιανικών και Βυζαντινών κτισµάτων. Η µορφή της 
τοιχοδοµίας συνιστούσε ένα ασφαλές κριτήριο για τη χρονολόγηση του οικισµού στους 
µεταβυζαντινούς χρόνους (11ος - 14ος αιώνας µ.Χ.). Είχε προηγηθεί η καταστροφή της 
Βασιλικής του Ολύµπου και φαίνεται ότι η ζωηρή ανάµνηση αυτού του γεγονότος 
προέτρεψε όσους επέζησαν να εγκατασταθούν στο «Καταφύγι». Έχτισαν µία µικρή 
εκκλησία, αφιερωµένη στον Άγιο Αντώνιο, και οργάνωσαν τη µικρή τους κοινωνία 
σύµφωνα µε τις δυνατότητες που το ίδιο το τοπίο τους προσέφερε. Αγρότες και 
κτηνοτρόφοι στο σύνολό τους δεν έχουν να επιδείξουν ιδιαίτερα επιτεύγµατα. 
Χαρακτηριστική είναι η απουσία κτερισµάτων από τους σαράντα τέσσερις τάφους που 
ανασκάφηκαν.  Από τη µελέτη των ευρηµάτων, των αρχιτεκτονικών λειψάνων και 
τάφων, φαίνεται ότι ο οικισµός στο «Καταφύγι» εξακολούθησε να κατοικείται µέχρι 
τους χρόνους της Τουρκοκρατίας. Τα ίχνη του χάθηκαν σιγά - σιγά και η λήθη 
«σκέπασε» τον τόπο και την ιστορία του. Αιώνες αργότερα, η αρχαιολογική σκαπάνη 
θα φανέρωνε ξανά τα «τεκµήρια» της ανθρώπινης παρουσίας και δράσης στην πεδιάδα 
της Αναφλύστου. 
 
Ο σύγχρονος οικισµός βρίσκεται στα ανατολικά της Παλαιάς Φώκαιας περίπου 1.500 
µέτρα από τον παραλιακό δρόµο Αθηνών - Σουνίου. Καταλαµβάνει ένα µικρό µέρος σε 
σχέση µε την περιοχή που καταλάµβανε την ιστορική περίοδο που αναφέρεται 
παραπάνω, δηλαδή έκταση περίπου 3.500 στρεµµάτων. Κατοικήθηκε αρχικά από 
παραθεριστές το 1965.  Σήµερα έχει περίπου 1.000 κατοικίες και ο παραθεριστικός 
πληθυσµός αυξάνεται ραγδαία, όπως εξάλλου και οι µόνιµοι κάτοικοι, οι οποίοι δεν 
είναι συνταξιούχοι, αλλά οικογένειες στις παραγωγικές ηλικίες. 
Ο οικισµός «Καταφύγι» έχει έκταση περίπου 1.000 στρέµµατα και ο συντελεστής 
δόµησης είναι 0,3. 
 
Ο Οικισµός Αγροτικής Τράπεζας (Α.Τ.Ε.) 
 
Το 1960 το τότε ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οικοδοµικού Συνεταιρισµού των 
Υπαλλήλων της Αγροτικής Τράπεζας, έλαβε εντολή από 400-500 µέλη του να 
αναζητηθεί για αγορά µία έκταση στην Αττική για τη δηµιουργία παραθεριστικού 
Οικισµού, ικανή να δώσει ισόποσα άρτια οικόπεδα, αλλά και πέραν αυτών 
κοινόχρηστους χώρους για δρόµους, πλατείες, εκκλησία, σχολείο, αγορά και λοιπά. 
Πράγµατι δύο χρόνια µετά (1962) επί προεδρίας στο Συνεταιρισµό του Μανώλη 
Γκουζούλη και γραµµατείας του Βασίλη Αργύρη, επελέγη και αγοράστηκε έκταση 610 
στρεµµάτων στην ευρύτερη περιοχή Καταφυγίου Π. Φώκαιας έναντι συνολικού 
τιµήµατος 4.308.474 δραχµών. 
Η έκταση αυτή απέχει 50 χιλιόµετρα από την Αθήνα, βρίσκεται 1.900 µέτρα Βόρεια 
της Π. Φώκαιας και 1.000 µέτρα Ανατολικά της Αναβύσσου. 
Το 1966 η έκταση εντάχθηκε στο Σχέδιο Πόλης, της Κοινότητας Π. Φώκαιας, ενώ το 
1967 οριστικοποιήθηκαν οι όροι δόµησης και το ρυµοτοµικό σχέδιο, που ισχύουν µέχρι 
σήµερα. 
Ορίστηκε η αρτιότητα των οικοπέδων στα 800 τ.µ., το ποσοστό κτιριακής κάλυψης στο 
20%, τα 7,5 µέτρα σαν ανώτερο ύψος των οικοδοµών σε δύο ορόφους, καθώς και η 
πρασιά των 6 µέτρων στην πρόσοψη (Β.∆. 8/12/1967). 
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Με την ίδια απόφαση ένταξης δεσµεύτηκε συνολικά το 38,3% της έκτασης για 
κοινόχρηστους χώρους ώστε να αποδοθούν µελλοντικά στους οικιστές πλατείες, 
παιδικές χαρές, αθλοπαιδιές, εκκλησία, σχολείο και αγορά. Ποσοστό 15% της όλης 
έκτασης, στο ορεινό και ηµιδασώδες µέρος της, αφέθηκε εκτός οικοδόµησης, σαν 
πνεύµονας πρασίνου. 
Από το 1973 έως και το 1976 µε δαπάνες των οικιστών και οικοπεδούχων 
πραγµατοποιήθηκαν όλα τα έργα υποδοµής του οικισµού (ηλεκτροδότηση, οδικό 
δίκτυο, υδροδότηση, οδικός φωτισµός, τηλεφωνοδότηση, δενδροφύτευση κρασπέδων 
και οδών). 
Τον Αύγουστο του 1976, τρία χρόνια µετά την έναρξη δόµησης των πρώτων σπιτιών 
είκοσι ένας οικοπεδούχοι και οικιστές ιδρύουν τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Οικιστών και 
Οικοπεδούχων Α.Τ.Ε. «Η ∆ΗΜΗΤΡΑ». Πολύ γρήγορα λοιπόν µετά την έγκριση του 
Καταστατικού του Συλλόγου από το Πρωτοδικείο Αθηνών, ο Οικοδοµικός 
Συνεταιρισµός έπαψε να ασχολείται µε τα ζητήµατα του οικισµού και παραχώρησε 
όλες τις αρµοδιότητες στο Σύλλογο. 
Από το 1977 έως το 2002 ο σύλλογος µε τη σειρά του πραγµατοποίησε σειρά έργων τα 
επόµενα χρόνια µε δική του µέριµνα και ευθύνη, µε σπουδαιότερα την ανέγερση του 
εντευκτηρίου και γραφείων σε ιδιόκτητο οικόπεδο, την κατασκευή γηπέδων τένις και 
µπάσκετ, τη διαµόρφωση της κεντρικής πλατείας, καθώς και την Εκκλησία των Αγίων 
Αναργύρων στη Β∆ είσοδο του Οικισµού. 
 
Η σηµερινή Κηπούπολη της Α.Τ.Ε. είναι ένας πρότυπος οικισµός της Ανατολικής 
Αττικής που παρ’ ότι έχει οικοδοµηθεί περίπου κατά το ήµισυ και έπαψε να ισχύει ο 
παραθεριστικός της χαρακτήρας, διατηρεί σχεδόν αναλλοίωτη τη σπάνια φυσική 
οµορφιά του περιβάλλοντος που σε συνδυασµό µε το ιδιαίτερο µικροκλίµα της 
περιοχής λόγω της βλάστησης και της γεωµορφολογίας, την κάνει ιδανικό τόπο για να 
ζει κανείς. 
Ο οικισµός της Α.Τ.Ε. έχει έκταση 500 στρέµµατα περίπου και συντελεστή δόµησης 
0.4. 
 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΣΑΡΩΝΙ∆ΑΣ 
 
Τα διοικητικά όρια της κοινότητος εκτείνονται από την παραθεριστική ζώνη του 
Λαγονησίου έως και τους ορεινούς όγκους του Ολύµπου, κατά µήκος της παραλιακής 
ζώνης της Νοτιοανατολικής Αττικής. Η περιοχή τοποθετείται σε απόσταση                    
45 περίπου χιλιοµέτρων νοτιοανατολικά των Αθηνών και 10 χιλιόµετρα δυτικά του 
Λαυρίου. 
 
Η συνοικία των 6.670 στρεµµάτων απλώνεται σε υψόµετρο µόλις 10 µέτρων από τη 
στάθµη της θάλλασσας, ενώ περιβάλλεται από τους ορεινούς όγκους. Στην απογραφή 
του 2001 είχε πληθυσµό των 2.102 κατοίκων, αριθµός ο οποίος αυξάνεται κατά τους 
θερινούς µήνες οπότε και επισκέπτονται οι Αθηναίοι τις παραθεριστικές τους 
κατοικίες. Η πυκνότητα δόµησης ορίζει 315 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο 
γης. 
 
Το κέντρο της κοινότητας εντοπίζεται µπροστά στη θάλασσα του Σαρωνικού, στον 
κόµβο των Λεωφόρων Σουνίου και Σαρωνίδος, απ' όπου καθίσταται προσβάσιµη η 
περιοχή. Η Σαρωνίδα διαθέτει οργανωµένο ρυµοτοµικό σχέδιο που απαρτίζεται από 
ηµικυκλικές οδούς που ξεκινούν από το λόφο και συναντιόνται στην παραλιακή. 
Η περιοχή, που παλαιότερα ονοµαζόταν "ΠΕΥΚΑ ΓΙΟΥΡΝΤΑ", µετονοµάστηκε σε 
"ΣΑΡΩΝΙΣ" το έτος 1965.  
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Η ονοµασία προέρχεται από το Σαρωνικό Κόλπο, στον οποίο έχει θέα ο οικισµός. 
Μέχρι το 1979 υπαγόταν διοικητικά στην Κοινότητα Αναβύσσου, ενώ έκτοτε 
αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητη Κοινότητα Σαρωνίδος. 
Βόρεια της Σαρωνίδας βρίσκεται το Λαγονήσι και τα Καλύβια Θορικού, δυτικά 
βρέχεται από το Σαρωνικό και νότια και ανατολικά της βρίσκεται η περιοχή της 
Αναβύσσου.  
Η περιοχή παρουσιάζει σηµαντική τουριστική κίνηση και έχει µεγάλο αριθµό 
καλοκαιρινών κατοικιών λόγω της µεγάλης και αµµώδους παραλίας της. Τα τελευταία 
όµως χρόνια, όλο και περισσότεροι την επιλέγουν για µόνιµο τόπο κατοικίας τους. 
 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΚΟΥΒΑΡΑ 
 
Ο Κουβαράς στην αρχαιότητα αποτελούσε τους Ποτάµιους Αττικής. Σήµερα συνιστά 
ένα γραφικό αττικό χωριό µεταξύ Μεσογείων και Λαυρεωτικής, στο νοτιοανατολικό 
άκρο της Αττικής. 
Το µικρό χωριό των δύο οικισµών που καταλαµβάνει έκταση 24.989 στρεµµάτων 
υπαγόταν στη Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής, µετά την απόσχισή του από την 
κωµόπολη του Μαρκόπουλου, στα σύνορα µε την Κερατέα. Από αυτά, τα 4.989 
στρέµµατα είναι οικοδοµήσιµα, ενώ τα υπόλοιπα 20.000 συνιστούν το όµορφο δάσος 
της περιοχής. Απέχει 38 χιλιόµετρα από το κέντρο της αθηναϊκής πρωτεύουσας και 
σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 εµφανίζει πληθυσµό 1.704 ατόµων, ήτοι 68 
κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο έκτασης. 
 
Οι όµορφοι οικισµοί περιβάλλονται από τους επτά δασόφυτους λόφους της άγριας 
µορφολογίας των Μεσογείων µεταξύ των ορεινών όγκων Πανείου Όρους, Μερέντας και 
Ολύµπου Αττικής. 
Συνδέονται µε τις γειτονικές πόλεις και την Αθήνα µέσω του λεωφορειόδροµου 
Σουνίου, ενώ προβλέπεται η περιοχή να ευνοηθεί στο µέλλον από τη διέλευση του 
Προαστιακού Σιδηροδρόµου και οιονεί επέκτασης της Αττικής Οδού στη διαδροµή 
µεταξύ Αεροδροµίου και Λαυρίου. 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & 
 
Μη διαθέσιµα σε αυτήν τη φάση. Θα υποβληθούν µε την ολοκλήρωση του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
 
Αναλυτικά στοιχεία Μαθητών – ∆ιδασκόντων, καθώς επίσης και των προβληµάτων 
λειτουργίας θα υποβληθούν µε την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 
  
∆ηµοτικές 
Κοινότητες 

Παιδικοί 
Σταθµοί 

Νηπιαγωγεία ∆ηµοτικά Γυµνάσια Λύκεια Σύνολο 
Σχ. Μον 

Αναβύσσου 1 3 2 1 1 8 
Καλυβίων 3 4 4 2 2 15 
Κουβαρά  1 1 1  3 
Παλ. 
Φώκαιας 

1 1 1   3 

Σαρωνίδας  2 1 1  4 
Σύνολο 
∆ήµου 

5 11 9 5 3 33 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 
Μη διαθέσιµα σε αυτήν τη φάση. Θα υποβληθούν µε την ολοκλήρωση του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
2.1 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ 

Α. Ανάλυση βασικών στοιχείων Υφιστάµενης ∆οµής και Τρόπου Λειτουργίας. 

Βάσει του νόµου 3852/2010 ο νέος ∆ήµος Σαρωνικού προήλθε από τη συνένωση των 
τέως ΟΤΑ Αναβύσσου – Καλυβίων – Κουβαρά – Παλαιάς Φώκαιας και Σαρωνίδας. 
 
Βάσει της διαπιστωτικής πράξης του ∆ηµάρχου 1097/27-1- 2011 και των οριακών 
µεταβολών αυτής µέχρι σήµερα, ο αριθµός των υπηρετούντων υπαλλήλων του νέου 
∆ήµου Σαρωνικού, η κατανοµή αυτών βάσει του εργασιακού καθεστώτος, του τοµέα 
απασχόλησης και της βαθµίδας εκπαίδευσης είναι ο ακόλουθος: 
 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
ΑΑ ΕΡΓΑΣ. ΚΑΘΕΣΤΩΣ / ΕΙ∆ΙΚ. 

ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΕ ΤΕ ∆Ε ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ 

Α ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΜΒ./ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

5 
1 

   5 
1 

Β ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ∆∆ 
� ∆ιοικητικές Υπηρεσίες 
� Τεχνικές Υπηρεσίες 
� Γεωτεχνικές Υπηρεσίες 
� Τεχνικό/ Υγειον./ Γεωπον. 
� ∆ηµοτική Αστυνοµία 

 
8 
4 
- 
- 

 
4 
3 
 

- 

 
37 
36 

 
- 
3 

 
2 
 
 

41 

 
51 
43 

- 
41 
3 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜ. ∆ΗΜ. ∆ΙΚ. 12 7 76 43 138 
Γ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ Ι∆ΑΧ 

• ∆ιοικητικές Υπηρεσίες 
• Τεχνικές Υπηρεσίες 
• Γεωτεχνικές Υπηρεσίες 

 
3 
 

 
1 
 

1 

 
5 
8 
1 

 
 

14 

 
9 

22 
2 

 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣ. Ι∆ΑΧ 3 2 14 14 33 
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ & Ι∆ΑΧ 15 9 90 57 171 
 ΣΥΝΟΛΟ Α + Β + Γ 21 9 90 57 177 
Ε ΣΥΜΒ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝ. *1     Μ/Ο.     80 
       
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     257 

 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
*1. Οι υπάλληλοι ∆ηµοσίου ∆ικαίου (∆∆) µε προσωποπαγείς θέσεις έχουν 
συµπεριληφθεί στην κατηγορία των µόνιµων ∆∆, και αντιστοίχως οι υπάλληλοι 
Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι∆ΑΧ) µε προσωποπαγείς θέσεις έχουν 
συµπεριληφθεί στην κατηγορία υπαλλήλων Ι∆ΑΧ. 
*2. Βάσει των καταστάσεων που υποβλήθηκαν µέχρι 15/1/2011, οι υπάλληλοι που 
απασχολήθηκαν το 2010 µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, οκτάµηνο – δίµηνο, ήταν  91 
εκ των οποίων οι 80 συνέχισαν και το 2011, µε σταδιακή λήξη των συµβάσεων τους 
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µέχρι τα µέσα Ιουνίου 2011,και υποκατάσταση ενός τµήµατος αυτών µε άλλους, είτε 
µε συµβάσεις οκτάµηνης διάρκειας µε λήξη τον Φεβρουάριο του 2012, ή δίµηνης 
διάρκειας, µε λήξη τον Αύγουστο και τον Οκτώβριο του 2011.  
Τον Νοέµβριο του 2011 οι συνολικά απασχολούµενοι υπάλληλοι µε συµβάσεις 
ορισµένου χρόνου είναι 75. Αξιοσηµείωτο είναι ότι περίπου 25 υπάλληλοι µε σύµβαση 
ορισµένου χρόνου, απασχολούνται σε διοικητικές θέσεις, οι οποίες καλύπτουν πάγιες 
και διαρκείς ανάγκες, µε αποτέλεσµα στις θέσεις αυτές να δηµιουργούνται σοβαρότατα 
λειτουργικά προβλήµατα όταν λήγουν οι συµβάσεις των απασχολουµένων σε αυτές 
υπαλλήλων. Από τους 25 αυτούς υπαλλήλους, οι 15 έχουν υποβάλλει αιτήσεις 
ασφαλιστικών µέτρων µε αίτηµα παραµονής στην εργασία τους, για τις οποίες η 
διαδικασία εκδίκασης είναι σε εξέλιξη. Επίσης αντιστοίχως, έχουν υποβάλλει αίτηση 
ασφαλιστικών µέτρων µε αίτηµα παραµονής στην εργασία τους ακόµα 14 υπάλληλοι 
µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, οι οποίοι απασχολούνται κυρίως στις υπηρεσίες 
καθαριότητας – φροντίδας πρασίνου και τεχνικών έργων µε αυτεπιστασία. 
 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  
ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΥ  

ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΟΕΥ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΟΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
 
Αντιστοίχως, βάσει των ισχυόντων πριν τη συνένωση Οργανισµών Εσωτερικής 
Υπηρεσίας (ΟΕΥ) των συνιστωσών ΟΤΑ του νέου ∆ήµου, οι οποίοι ΟΕΥ ισχύουν 
µέχρι την οριστική έγκριση και δηµοσίευση του νέου ΟΕΥ, ο προβλεπόµενος 
αθροιστικά αριθµός των Υπαλλήλων του νέου ∆ήµου, κατανεµηµένος βάσει 
εργασιακού καθεστώτος, ειδικότητας και εκπαιδευτικής βαθµίδας  ήταν ο ακόλουθος: 

 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  

ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΟΕΥ 
ΑΑ ΕΡΓΑΣ. ΚΑΘΕΣΤΩΣ /  

ΤΟΜΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕ ΤΕ ∆Ε ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ 

Α ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΜΒ./ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

5 
3 

   5 
3 

Β ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
� ∆ιοικητικές/ Οικον. Υπηρεσίες 
� Τεχνικές Υπηρεσίες 
� Γεωτεχνικοί 
� Τεχνικό/ Υγειον./ Γεωπον 
� ∆ηµοτική Αστυνοµία 

 
34 
14 
1 
- 
3 

 
20 
10 
1 
- 
4 

 
49 
77 
4 
- 

19 

 
7 
- 
5 

73 
- 

 
110 
101 
11 
73 
26 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 52 35 149 85 321 
Γ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ Ι.∆.Α.Χ 2 3 1 9 15 
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ & 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ Ι.∆.Α.Χ 
54 38 150 94 336 

 ΣΥΝΟΛΟ Α + Β + Γ 62 38 150 94 344 
Ε ΣΥΜΒ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝ.     138 
       
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     482 

 
Το ποσοστό των υπηρετούντων υπαλλήλων έναντι των αθροιστικά προβλεποµένων 
στους πριν τη συνένωση ισχύοντες ΟΕΥ είναι το ακόλουθο: 
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Α. ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 
ΑΑ ΕΡΓΑΣ. ΚΑΘΕΣΤΩΣ /  

ΤΟΜΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Α. 

ΥΠΗΡΕΤ. 
ΥΠΑΛΛ. 

Β. 
ΠΡΟΒΛ. 

ΥΠΑΛ. ΟΕΥ 

% 
Α/Β 

Α ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΜΒ./ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

5 
1 

5 
3 

100 
33.3 

Β ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
� ∆ιοικητικές/ Οικον. Υπηρεσίες 
� Τεχνικές Υπηρεσίες 
� Γεωτεχνικοί 
� Τεχνικό/ Υγειον./ Γεωπον 
� ∆ηµοτική Αστυνοµία 

 
51 
43 

- 
41 
3 

 
110 
101 
11 
73 
26 

 
46,4 
42,6 

0 
56,2 
11.5 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 138 321 43,0 
Γ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ Ι.∆.Α.Χ 33 

 
15 220,0 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ & 
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ Ι.∆.Α.Χ 

171 336 50.9 

 ΣΥΝΟΛΟ Α + Β + Γ 177 345 51.3 
Ε ΣΥΜΒ. ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝ. *2 80 138 58,0 
     
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 257 483 53,2 

 
 
Β. ΑΝΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙ∆Α 

(∆εν περικλείονται οι συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου)  
 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ  
ΒΑΘΜΙ∆Α 

(ΣΥΝΟΛΟ Α + Β + Γ) 

Α. 
ΥΠΗΡΕΤ. 
ΥΠΑΛΛ. 

Β. 
ΠΡΟΒΛ. 

ΥΠΑΛ. ΟΕΥ 

% 
Α/Β 

1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ (ΠΕ) 21 62 33,9 
2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (ΤΕ) 9 38 23,6 
3. ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ (∆Ε) 90 150 60,0 
4. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (ΥΕ) 57 94 60,6 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 177 344 51.4 
 
Η σύγκριση του υπάρχοντος υπαλληλικού προσωπικού έναντι του προβλεπόµενου 
υπαλληλικού προσωπικού στους ισχύοντες κατά τη συνένωση ΟΕΥ των συνιστωσών 
ΟΤΑ του νέου ∆ήµου, έχει νόηµα, διότι σε ένα σηµαντικό βαθµό ο σχεδιασµός και η 
διαδικασία έγκρισης αυτών των ΟΕΥ δεν ήταν τυπική αλλά και ουσιαστική, ιδίως όταν 
τα ποσοστά κάλυψης των προβλεπόµενων κενών θέσεων είναι πολύ κατώτερα του 
80%.   
 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 
1. Από τους ανωτέρω πίνακες προκύπτει ότι ο νέος ∆ήµος Σαρωνικού, σε ό,τι αφορά 

στο σύνολο του µονίµου και Ι∆ΑΧ υπαλληλικού δυναµικού των 177 υπαλλήλων, 
καλύπτει µόνο το 51.4% του προβλεπόµενου προσωπικού στους εγκεκριµένους προ 
της συνένωσης ΟΕΥ των συνιστωσών ΟΤΑ αυτού.  
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2. Η υστέρηση σε διαθέσιµο µόνιµο υπαλληλικό προσωπικό είναι αισθητή, τόσο 
στους κύριους τοµείς δραστηριότητας των διοικητικών υπηρεσιών και των 
ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου, όσο και στο εξειδικευµένο 
υπαλληλικό προσωπικό των εκπαιδευτικών βαθµίδων ΠΕ και ΤΕ. 

3. Ειδικά στο ειδικευµένο στελεχιακό δυναµικό της εκπαιδευτικής βαθµίδας ΠΕ, το 
ποσοστό κάλυψης είναι µόνο 33,9% και αντιστοίχως στο ειδικευµένο στελεχιακό 
δυναµικό της εκπαιδευτικής βαθµίδας ΤΕ είναι µόνο 23,6%.  

4. Η υστέρηση σε ειδικευµένο στελεχιακό δυναµικό έχει ως αποτέλεσµα ο νέος ∆ήµος 
να ανταποκρίνεται στις αναγκαίες και µόνο υποχρεώσεις του, που έχουν 
διεκπεραιωτικό χαρακτήρα και να υστερεί στους τοµείς προγραµµατισµού, 
αναδιοργάνωσης των τµηµάτων των υπηρεσιών που έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις 
αποτελεσµατικότητας και χρήσης σύγχρονων συστηµάτων διοίκησης και 
πληροφόρησης, καθώς επίσης και στην προσφορά εξειδικευµένων εισηγήσεων 
προς τη ∆ιοίκηση του ∆ήµου για λύση προβληµάτων αυξηµένου βαθµού 
πολυπλοκότητας. 

5. Στο διοικητικό τοµέα το 46,4% των απασχολούµενων µονίµων υπαλλήλων έναντι 
αυτών που προβλέπονται αθροιστικά στους ισχύοντες ΟΕΥ, εξηγεί γιατί ο ∆ήµος 
απασχολεί περίπου 25 υπαλλήλους µε σύµβαση ορισµένου χρόνου σε θέσεις µε 
πάγιες και διαρκείς ανάγκες.  

6. Στον τεχνικό τοµέα, ειδικά στις υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου, το συνολικό 
45.4% του διαθέσιµου υπαλληλικού προσωπικού έναντι του αθροιστικά  
προβλεπόµενου από τους ισχύοντες προ της συνένωσης ΟΕΥ, εξηγεί γιατί είναι 
απαραίτητο ο ∆ήµος να απασχολεί σε αυτές τις υπηρεσίες 70 – 80 κατ΄ ελάχιστον 
υπαλλήλους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου, ανάλογα µε την περίοδο, 
καλοκαιρινή ή χειµερινή.  

7. Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ∆ήµου, όπως της µεγάλης έκτασης του 
µε πληθώρα διάσπαρτων οικισµών εκτός των αστικών του κέντρων,  µε 27χλµ 
παραλία - λιµάνι στην Παλαιά Φώκαια και αστικά κέντρα, τα οποία υποδέχονται 
κάθε Σαββατοκύριακο χιλιάδες επισκέπτες, µε πολλά χιλιόµετρα σε ενδοδηµοτικό 
οδικό δίκτυο, µε πληθώρα ρεµάτων, κλπ, απαιτείται µεγαλύτερη δύναµη  σε µόνιµο 
υπαλληλικό προσωπικό στις υπηρεσίες περιβάλλοντος, από ότι σε αστικούς 
∆ήµους µε ανάλογο πληθυσµό κατοίκων.   

8. Η εύρυθµη λειτουργία των εξειδικευµένων υπηρεσιών, στις οποίες το ποσοστό των 
συµβασιούχων ορισµένου χρόνου είναι υψηλό λόγω της µη επαρκούς 
διαθεσιµότητας µονίµων υπαλλήλων, διαταράσσεται σε σηµαντικό από την 
εναλλαγή των υπαλλήλων µετά τη λήξη των συµβάσεων τους µε άλλους 
υπαλλήλους, µε αποτέλεσµα τη µείωση της παραγωγικότητας αυτών των 
υπηρεσιών. 

  
 
Οι λόγοι των αποκλίσεων αυτών στην απαιτούµενη πραγµατική κάλυψη των 
αναγκαίων κενών θέσεων µε µόνιµους υπαλλήλους, είναι η µη ουσιαστική 
αντιµετώπιση από τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες των οργανωτικών προβληµάτων 
της δοµής – διάρθρωσης και τρόπου λειτουργίας των ΟΤΑ, µέσα στο πλαίσιο των 
οικονοµικών των δυνατοτήτων, για σειρά ετών και για διάφορους λόγους.  
 
Ο Καλλικράτης έδωσε µία ελπίδα να τεθούν σε νέες σύγχρονες βάσεις, η δοµή και η 
λειτουργία των ΟΤΑ, µε κύριο χαρακτηριστικό την ισχυροποίηση τους λόγω της 
συνένωσης.  
Όµως, τόσο ο σχεδιασµός του, όσο και ο οδικός χάρτης υλοποίησής του, είχαν σοβαρές 
ελλείψεις, ο οποίες σε συνδυασµό µε την αύξηση της γραφειοκρατίας, την απαγόρευση 
των προσλήψεων και την κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων (άρα και των 
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µετατάξεων) λόγω της οικονοµικής κρίσης, αύξησαν σηµαντικά τα λειτουργικά 
προβλήµατα των ΟΤΑ.  
 
2.2 ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
 
Με στόχο την άµεση λειτουργία του νέου ∆ήµου από την πρώτη ηµέρα της συνένωσης 
την 1/1/2011, η νέα ∆ηµοτική Αρχή αποφάσισε η βασική οργανωτική διάρθρωση του 
νέου ∆ήµου Σαρωνικού να βασιστεί και να αποτελεί συνέχεια της  αντίστοιχης 
οργανωτικής διάρθρωσης του µεγαλύτερου ∆ήµου εκ των συνιστωσών ΟΤΑ του νέου 
∆ήµου Σαρωνικού, δηλαδή του τέως ∆ήµου Καλυβίων.  
Η οργανωτική αυτή διάρθρωση έχει µεταβατικό χαρακτήρα µέχρι την εκπόνηση, 
ψήφιση και έγκριση από τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες του νέου Οργανισµού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του νέου ∆ήµου Σαρωνικού.  
 
Ως εκ τούτου,  σε αυτήν τη φάση, η βασική διάρθρωση του νέου ∆ήµου Σαρωνικού 
βασίζεται στην οργάνωση που προβλέπει ο ΟΕΥ του τέως ∆ήµου Καλυβίων και 
αποτελείται από : 

• Α. Το Γραφείο ∆ηµάρχου,  
• Β. Τη ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης και Οικονοµικών,  
• Γ. Τη ∆ιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας και  
• ∆. Τη ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας  

Το Γραφείο ∆ηµάρχου και οι τρεις ∆ιευθύνσεις διαρθρώνονται αναλυτικά στα 
ακόλουθα Τµήµατα και Γραφεία ως εξής:  
 
Α) ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ  
 
• Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου - Αντιδηµάρχων  
• Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων - Ενηµέρωσης του Πολίτη και Γραφείο Τύπου  
• Νοµική Υπηρεσία  
• Γραφείο Ειδικών Συµβούλων – Ειδικών Συνεργατών  
 
Β) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 
Γραφείο ∆ιευθυντή – Γραµµατείας ∆ιεύθυνσης  
 
1. ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
 
• Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου και Επιτροπών (Εκτελεστική, Οικονοµική,   
Ποιότητας Ζωής) 
• Γραφείο Παιδείας – Πολιτισµού – Αθλητισµού – Νοµικών Προσώπων  
• Γραφείο Προσωπικού  
• Γραφείο Πρωτοκόλλου – ∆ιεκπεραίωσης  αρχείου και Μηχ/σης  
• Γραφείο Αστικής και ∆ηµοτικής κατάστασης  
• Γραφείο Αδειών καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος  
• Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας (Κοιµητηρίου – Γηροκοµείου – ΚΑΠΗ - 
συγκοινωνίας κ.λπ.)  

• Γραφείο Αλλοδαπών  
 
2. TMHMA ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ)  
• Γραφείο Επικοινωνίας  
• Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης  
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3. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
• Γραφείο Προϋπολογισµού – Απολογισµού και Οικονοµικού Σχεδιασµού  
• Γραφείο Εκκαθάρισης και Εντολής ∆απανών  
• Γραφείο ∆ιαχείρισης Υλικού – Προµηθειών και Γενικής Αποθήκης  
• Γραφείο Φορολογικών ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων  
 
4. ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ∆ΩΝ & ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
• Γραφείο Τελών και ∆ικαιωµάτων  
• Γραφείο ∆ηµοτικής Περιουσίας 
 
5. ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Γραφείο Εσόδων 
Γραφείο Εξόδων 
Γραφείο Λογιστηρίου - Ταµειακής Υπηρεσίας 
 
Γ) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Γραφείο ∆ιευθυντή – Γραµµατεία ∆ιεύθυνσης. 
 
1. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ  
• Γραφείο Μελετών και ∆ηµοπράτησης Έργων.  
• Γραφείο Επίβλεψης Εργολαβιών.  
• Γραφείο Ηλεκτροµηχανολογικών Μελετών και Εργολαβιών.  
• Γραφείο Προγραµµατισµού Επιχειρησιακών Προγραµµάτων  
 
2. ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
• Γραφείο Σχεδίου Πόλης – Κτηµατολογίου - Τοπογραφικών Μελετών.  
• Γραφείο Αποκοµιδής απορριµµάτων κλαδιών και λοιπών αντικειµένων.  
• Γραφείο Καθαριότητας οδών - πλατειών  - κοιµητηρίου και συντήρησης κήπων.  
• Γραφείο ∆ασοπροστασίας – Εποπτείας περιαστικού πρασίνου.  
• Γραφείο Κίνησης προσωπικού και οχηµάτων συντήρησης. 
• Γραφείο Συντήρησης εγκαταστάσεων (ηλεκτρικών µηχανολογικών υδραυλικών 
κ.λ.π.)  

• Γραφείο Αποθήκης υλικών και εργαλείων. 
 
 
∆) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
 
Γραφείο ∆ιευθυντή – Γραµµατεία ∆ιεύθυνσης. 
 
1. ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
 
• Γραφείο Καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος.  
• Γραφείο Ύδρευσης - άρδευσης – αποχέτευσης.  
• Γραφείο Προστασίας του περιβάλλοντος.  
• Γραφείο Αγροφυλακής. 
 
2. ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  
• Γραφείο Τήρησης διατάξεων ΚΟΚ  
 
Το Γραφείο ∆ηµάρχου είναι αυτοτελές.  
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Τα γραφεία που υπάγονται στις διάφορες διευθύνσεις, δεν είναι αυτοτελή, αλλά 
λειτουργικά γραφεία αυτών.  
 
Από την ανωτέρω διάρθρωση λειτούργησαν µόνο τα κύρια τµήµατα και τα γραφεία 
που ήταν απαραίτητα για να ανταποκριθεί ο νέος ∆ήµος στις βασικές του λειτουργίες 
και στις απαιτήσεις των κεντρικών κρατικών υπηρεσιών για την εφαρµογή του νόµου 
του Καλλικράτη (3852/2010) 
 Ο νέος Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας ολοκληρώθηκε και ψηφίστηκε από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο στις 21/6/11, σύµφωνα µε τις διατάξεις και στο πλαίσιο που 
ορίζει ο νόµος του Καλλικράτη (3852/2010) και έχει υποβληθεί στο Υπηρεσιακό 
Συµβούλιο προς έγκριση. 
Ο νέος ΟΕΥ διαφοροποιείται σε σηµαντικό βαθµό από την ανωτέρω διάρθρωση 
σε όλα τα επίπεδα (∆ιευθύνσεις –Τµήµατα και Γραφεία). Προβλέπει δε σύγχρονη 
οργάνωση και διάρθρωση του νέου ∆ήµου Σαρωνικού και η υλοποίηση του θα 
λύσει τα υφιστάµενα οργανωτικά και λειτουργικά προβλήµατα του νέου ∆ήµου 
και θα προσφέρει ολοκληρωµένες υπηρεσίες και καινοτόµες εφαρµογές στους 
∆ηµότες του.  
Στον νέο ΟΕΥ δεν περιλαµβάνονται οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Κοινωφελών ∆ραστηριοτήτων, οι 
οποίες µε σχετικές αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου υπάχθηκαν στα Νοµικά 
Πρόσωπα του ∆ήµου. 
Η ανάλυση του νέου ΟΕΥ θα γίνει στην Ενότητα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 
 
 
2.3 ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ 

& ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
 
Το διάστηµα από 1/1/2011 έως και 15/5/2011, ήταν ένα πραγµατικά δύσκολο 
διάστηµα, λόγω της συνένωσης των πέντε τέως ΟΤΑ στην υφιστάµενη σήµερα βασική 
διάρθρωση του νέου ∆ήµου Σαρωνικού, µε παράλληλη ικανοποίηση από τις Υπηρεσίες 
του ∆ήµου και την Αιρετή ∆ιοίκηση όλων των αιτηµάτων του οδικού χάρτη της 
συνένωσης. 
Το διάστηµα αυτό, σε συνεργασία µε τους κκ. Αντιδηµάρχους καθ’ ύλη και κατά τόπο, 
τους κκ. Προέδρους των Τοπικών Συµβουλίων , τους Προϊσταµένους όλων των 
Υπηρεσιών και την πλειοψηφία των Υπαλλήλων, έγινε καταγραφή και ανάλυση του 
εσωτερικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στους επί µέρους τοµείς : 
 

� της δοµής και του τρόπου λειτουργίας των υφιστάµενων τµηµάτων,   
� του υφιστάµενου διοικητικού συστήµατος και των αδυναµιών αυτού,  
� του πραγµατικού ενεργού προσωπικού αυτών, ασχέτως της ειδικότητας 

πρόσληψης τους,  
� των επί µέρους αρµοδιοτήτων και των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν στην 

εκτέλεση αυτών των αρµοδιοτήτων,    
� της απασχόλησης αρκετών υπαλλήλων σε θέσεις, των οποίων οι αρµοδιότητες 

δεν ταιριάζουν στο καλύτερο δυνατό βαθµό µε τις προσωπικές δεξιότητες και 
ικανότητες αυτών.   

 
Βάσει της ανωτέρω ανάλυσης, τα συµπεράσµατα τα οποία εξήχθησαν και τα οποία  
ελήφθησαν σοβαρά υπόψη στη νέα ∆ιάρθρωση και στον νέο ΟΕΥ, είναι τα ακόλουθα:  
 

1. Θα πρέπει να γίνουν αναδιαρθρώσεις στη δοµή των διευθύνσεων και των 
τµηµάτων για να λυθούν προβλήµατα συσσώρευσης αρµοδιοτήτων και όγκου 
εργασίας, επικαλύψεις αρµοδιοτήτων, να αναληφθούν νέες αρµοδιότητες στα 
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υφιστάµενα τµήµατα που δεν εκτελούνται µε τη σηµερινή δοµή, και να 
δηµιουργηθούν νέα τµήµατα βάσει των νέων αρµοδιοτήτων που απαιτεί ο 
νόµος του Καλλικράτη. 

2. Το υφιστάµενο διοικητικό σύστηµα παρουσιάζει αρκετά προβλήµατα, λόγω της 
έλλειψης εξειδικευµένων υψηλόβαθµων και µεσαίων στελεχών, µε επακόλουθο 
οι ∆ιοικητικοί Αιρετοί να σηκώνουν όλο το βάρος αυτού του ελλείµµατος, που 
σε συνδυασµό µε τις καθ’ ύλη και κατά τόπο αρµοδιότητες τους, να 
επιβαρύνονται υπέρµετρα και δυσανάλογα, µε επακόλουθο το διοικητικό 
σύστηµα να παρουσιάζει προβλήµατα απόδοσης, συντονισµού στο βαθµό που 
πρέπει, υστέρησης στην καθοδήγηση – έλεγχο – παρακίνηση και διοικητική 
εκπαίδευση βελτίωσης των υφιστάµενων µεσαίων στελεχών.  

3. Εκ των πραγµάτων, θα πρέπει οι Αιρετοί που ασκούν διοίκηση να 
οµογενοποιήσουν το σύστηµα διοίκησης τους, µε λύση των προβληµάτων 
επικάλυψης αρµοδιοτήτων, εφαρµογής της καθ’ ύλη και τόπο ιεραρχίας και να 
συµβάλλουν σηµαντικά, τόσο στην αναβάθµιση της συνεργασίας τους µε το 
υφιστάµενο διοικητικό σύστηµα των  Προϊσταµένων, όσο και στη λύση των 
προβληµάτων συντονισµού.  

4. Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας και της 
αποδοτικότητας των υπαλλήλων µε την υιοθέτηση ανά τµήµα µίας πιο 
σύγχρονης οργάνωσης, µε εκπαίδευση κατά την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων 
τους, στο βαθµό που µπορεί να γίνει, µε σταδιακή µετακίνηση υπαλλήλων σε 
θέσεις που µπορούν να αποδώσουν καλύτερα βάσει των προσωπικών τους 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων, µε εκπαίδευση των προϊσταµένων τους -κατά την 
εκτέλεση των αρµοδιοτήτων τους - στην εφαρµογή συστηµάτων πιο 
οργανωµένου τρόπου δουλειάς και πιο αποτελεσµατικού τρόπου διοίκησης. 

5. Χρειάζεται σοβαρή βελτίωση στο σύστηµα των εσωτερικών διαδικασιών 
συνεργασίας και δηµιουργία σύγχρονου διοικητικού πληροφοριακού 
συστήµατος.  

6. Με τη Νέα ∆ιάρθρωση και το νέο ΟΕΥ, δίνεται η µοναδική ευκαιρία στο µέτρο 
του δυνατού, λόγω του δύσκολου νοµικού και οικονοµικού πλαισίου, να 
διορθωθούν αρκετά προβλήµατα ελλείψεων µονίµων οργανικών θέσεων, οι 
οποίες καλύπτονται σε µεγάλο βαθµό από συµβασιούχους ορισµένου χρόνου, 
µετά την αποχώρηση των οποίων, λόγω λήξης της σύµβασης τους, 
δηµιουργούνται σοβαρά λειτουργικά προβλήµατα στις υπηρεσίες που αυτοί 
απασχολούνταν.  

 
Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα µε τη νέα οργάνωση τα ακόλουθα: 

� Ποιες ∆ιευθύνσεις-Τµήµατα – Γραφεία και Οργανικές Θέσεις θα πρέπει να 
δηµιουργηθούν, και ποιοι υπάλληλοι θα τις στελεχώσουν; (οργανόγραµµα). 

� Τι πρέπει να κάνουν(αρµοδιότητες)  
� Πώς πρέπει να το κάνουν (διαδικασίες βάσει νόµων) 
� Πώς πρέπει να γίνεται η εφαρµογή των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται 

στο νέο ΟΕΥ, η συνεργασία των υπαλλήλων µε τους Προϊσταµένους, η 
συνεργασία µε τα άλλα Τµήµατα, οι συνεδριάσεις και η συνεργασία των 
Προϊσταµένων, η εφαρµογή των διαφόρων κανονισµών (εσωτερικές 
διαδικασίες) 

� Πώς πρέπει να συνεργάζονται οι υπηρεσίες µε την Περιφέρεια και τρίτους 
(διαδικασίες βάσει νόµων)  
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2.4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ 

 
Στους κατωτέρω πίνακες καταγράφεται το επίπεδο δοµής – οργάνωσης – λειτουργίας 
και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων 
αυτού, οι οποίες κατηγοριοποιούνται στους εξής τέσσερις άξονες: 
Άξονας 1: Αξιολόγηση Επιτελικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 
Άξονας 2: Αξιολόγηση Τεχνικών, Πολεοδοµικών και Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών 
Άξονας 3: Αξιολόγηση Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Παιδείας – Πολιτισµού 

και Αθλητισµού 
Άξονας 4: Αξιολόγηση Υπηρεσιών Οικονοµικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης 
 
Άξονας 1: Αξιολόγηση Επιτελικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών   
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Υπηρεσίες υπό 
τον ∆ήµαρχο 

Λειτουργούν ικανοποιητικά σε σχέση µε τον 
όγκο των εργασιών, λαµβανοµένου υπ’ όψιν 
ότι το στελεχιακό και υπαλληλικό προσωπικό 
παραµένει στον ίδιο περιορισµένο αριθµό, ως 
είχε στον πριν τη συνένωση ∆ήµο Καλυβίων . 

Ιδιαίτερο 
Γραφείο 
∆ηµάρχου 

Νοµική 
Υπηρεσία 

Λειτουργεί ικανοποιητικά. Λόγω του 
ιδιαίτερα αυξηµένου όγκου νοµικών 
υποθέσεων, χρειάζεται άµεσα ενίσχυση µε 
Νοµικούς Συµβούλους – ∆ικηγόρους. 

Νοµική 
Υπηρεσία 

Πολιτική 
Προστασία 

Λειτουργεί µε Αιρετούς και Στελέχη σε 
εθελοντική βάση. 
Υπό σύσταση Ειδικό Αυτοτελές Γραφείο µε 
επιτελικές και συντονιστικές αρµοδιότητες. 

Ιδιαίτερο 
Γραφείο 
∆ηµάρχου 

Ηλεκτρονική 
∆ιακυβέρνηση - 
∆ιαφάνεια 
 

Ο ∆ήµος διαθέτει εύχρηστη και ενηµερωµένη  
ιστοσελίδα, αναρτά στο ∆ιαύγεια όλες τις 
αποφάσεις βάσει της κείµενης νοµοθεσίας. 
Το Γραφείο ∆ιαφάνειας – Ανταπόκρισης στα 
αιτήµατα ∆ηµοτών είναι υπό σύσταση. 

Ιδιαίτερο 
Γραφείο 
∆ηµάρχου 

∆ιοικητικές 
Υπηρεσίες 

Λειτουργούν ως ένα βαθµό ικανοποιητικά 
όσον αφορά στο διεκπεραιωτικό τους έργο, 
έχουν περιθώρια βελτίωσης στην οργάνωση, 
τις διαδικασίες και τον τρόπο λειτουργίας 
τους. Τα Τµήµατα ΚΕΠ και Ανθρώπινου 
∆υναµικού χρειάζονται ενίσχυση µε 
εξειδικευµένο υπαλληλικό προσωπικό. 

∆ιοικητική 
∆ιεύθυνση 

 
Οικονοµικές 
Υπηρεσίες 

 
Λειτουργούν ως ένα βαθµό ικανοποιητικά 
όσον αφορά στο διεκπεραιωτικό τους έργο, 
έχουν σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης στην 
οργάνωση, τις διαδικασίες και τον τρόπο 
λειτουργίας τους, κυρίως στον εκσυγχρονισµό 
των εφαρµογών Λογιστηρίου και ∆ιοικητικών 
Συστηµάτων Πληροφόρησης µε 
αναδιοργάνωση των σχετικών τµηµάτων. 
Χρειάζονται ενίσχυση µε εξειδικευµένο 

 
Οικονοµική 
∆ιεύθυνση 
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υπαλληλικό προσωπικό.  
Αντιµετωπίζουν σοβαρότατα προβλήµατα 
διεκπεραίωσης των οικονοµικών 
υποχρεώσεων του ∆ήµου λόγω της µείωσης 
εσόδων από τους θεσµοθετηµένους πόρους 
και των επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης 

Υπηρεσία 
Προγραµ/τισµού, 
Επιχειρησιακού 
Σχεδιασµού - 
Ανάπτυξης & 
ΤΠΕ 

∆ε λειτουργεί, είναι υπό σύσταση, εάν 
επιτραπούν οι µετατάξεις ειδικευµένου 
επιστηµονικού προσωπικού σε θέµατα 
προγραµµατισµού – επιχειρησιακού 
σχεδιασµού και τοπικής ανάπτυξης. Υπάρχει 
µόνο µία υπάλληλος ΠΕ Πληροφορικής, η 
οποία υποστηρίζει τη λειτουργία των 
διαθέσιµων προγραµµάτων πληροφορικής. Τα 
δίκτυα υποστηρίζονται από εξωτερικούς 
συνεργάτες  

∆ιεύθυνση 
Προγραµ/τισµού, 
Επιχειρησιακού 
Σχεδιασµού -
Ανάπτυξης & 
ΤΠΕ 

Ασφάλεια στην 
Πόλη – 
∆ηµοτική 
Αστυνοµία 

Υπολειτουργεί λόγω έλλειψης εξειδικευµένων 
στελεχών και υπαλλήλων. Για όλο το ∆ήµο 
υπηρετούν τρεις ∆ηµοτικοί Αστυνοµικοί. 

Αυτοτελές 
Τµήµα 
∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας 

 
Άξονας 2: Αξιολόγηση Τεχνικών, Πολεοδοµικών και Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Τεχνικά Έργα, 
Πολεοδοµικός 
Σχεδιασµός 
Αστικό 
Περιβάλλον  

Από πλευράς πολεοδοµικού σχεδιασµού, 
τεχνικών έργων, αναπλάσεων, κατασκευής 
και συντήρησης δρόµων –πεζοδροµίων – 
χώρων αναψυχής και πρασίνου, ο ∆ήµος 
καταβάλλει σηµαντικές προσπάθειες 
προώθησης και υλοποίησης των έργων και 
των µελετών, για τα οποία έχει εξασφαλιστεί 
η χρηµατοδότηση τους. Λόγω της 
οικονοµικής κρίσης, οι εγκεκριµένοι 
οικονοµικοί πόροι  συνεχώς µειώνονται, µε 
αποτέλεσµα τη σοβαρή επιβράδυνση της 
εκτέλεσης αυτών των έργων. Επιπροσθέτως, η 
Τεχνική Υπηρεσία αντιµετωπίζει σοβαρότατα 
λειτουργικά προβλήµατα λόγω σηµαντικής 
έλλειψης εξειδικευµένου επιστηµονικού 
προσωπικού, έχει τρία µόνιµα στελέχη για 
όλο το ∆ήµο.   

∆ιεύθυνση 
Περιβάλλοντος 
& Ποιότητας 
Ζωής  
 
Τµήµα Τεχνικού 
Σχεδιασµού & 
Επίβλεψης 
Έργων 

Εκτέλεση 
Τεχνικών Έργών 
µε αυτεπιστασία  

Ο ∆ήµος εκτελεί πληθώρα έργων µε 
αυτεπιστασία, όπως συντήρηση δηµοτικών 
κτιρίων, συντήρηση σχολείων, έργα 
συντήρησης και ανάπλασης κοινόχρηστων 
χώρων, απόφραξης ρεµάτων, καθαρισµού από 
χόρτα για πρόληψη πυρκαγιών, κλπ 

∆ιεύθυνση 
Έργων & Ανταπ. 
Υπηρεσιών 
Τµήµα Έργων 
(αυτεπιστασία) 

Υπηρεσίες 
Καθαριότητας – 
αποκοµιδής 
απορριµµάτων, 

Το επίπεδο καθαριότητας, αποκοµιδής 
απορριµµάτων, ανακύκλωσης και φροντίδας 
πρασίνου, σε σχέση µε τα διαθέσιµα µέσα, 
κρίνεται ικανοποιητικό. Τα τµήµατα 

∆ιεύθυνση 
Έργων & Ανταπ. 
Υπηρεσιών 
Τµήµα 
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Ανακύκλωση & 
Φροντίδας 
Πρασίνου 

καθαριότητας και φροντίδας πρασίνου  
λειτουργούν µε σοβαρότατες ελλείψεις σε 
στελεχιακό δυναµικό και κατά βάση µε 
υψηλό ποσοστό συµβασιούχων στο δυναµικό 
τους, η εναλλαγή των οποίων µετά τη λήξη 
της σύµβασής τους δυσχεραίνει τη βελτίωση 
της οργάνωσης και τρόπου λειτουργίας 
αυτών. Επίσης, ο ∆ήµος υφίσταται τεράστια 
οικονοµική επιβάρυνση από τα τέλη και 
δικαιώµατα που πληρώνει στους ΧΥΤΑ και 
άλλους φορείς. 

Καθαριότητας& 
Φροντίδας 
Πρασίνου 

Υπηρεσίες 
Κοιµητηρίων 

Η λειτουργία των κοιµητηρίων αντιµετωπίζει 
αρκετά προβλήµατα, και χρήζει δηµιουργίας 
ειδικής σύγχρονης υπηρεσίας για αυτά, 
εφοδιασµένης µε ειδικά συστήµατα  
πληροφόρησης και διαχείρισης. 

Τµήµα  
∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών & 
Τµήµα Καθαρ. - 
Φροντ.Πρασίνου 

∆ηµοτικά 
Αµαξοστάσια 

Ο ∆ήµος ενεργεί για τη δηµιουργία 
∆ηµοτικών Αµαξοστασίων, ένα στην 
Ανάβυσσο, µε προσφορά όλων των 
υπηρεσιών στάθµευσης και συντήρησης, και 
ένα στα Καλύβια για την στάθµευση των 
οχηµάτων. 

∆ιεύθυνση 
Έργων & Ανταπ. 
Υπηρεσιών 
Τµήµα ∆ιαχ/σης 
Οχηµάτων 

∆ίκτυα 
Ύδρευσης  -
Άρδευσης & 
Αποχέτευσης 

Ο ∆ήµος καλύπτεται µε επαρκές δίκτυο 
ύδρευσης, µε 100% κάλυψη των εντός και 
εκτός σχεδίου περιοχών, και µερική κάλυψη 
µε δίκτυο άρδευσης των κοινόχρηστων 
χώρων και των αγροτικών εκµεταλλεύσεων. 
Ο ∆ήµος µέσω των Τεχνικών Υπηρεσιών 
υλοποιεί Τεχνικά Προγράµµατα 
αντικατάστασης του παλαιού δικτύου του, 
βελτιώνοντας την ποιότητα του νερού, την 
οποία ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
σε αναγνωρισµένα από το κράτος εργαστήρια.  
Ο ∆ήµος υστερεί σε αποχετευτικό δίκτυο 
ακαθάρτων υδάτων, λυµάτων, 
εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού, για 
τα οποία καταβάλλονται σηµαντικές 
προσπάθειες και ενέργειες προώθησης - 
χρηµατοδότησης – υλοποίησης σχετικών 
µελετών και έργων από τα προγράµµατα 
ΕΣΠΑ.  
Ο ∆ήµος έχει σηµαντικό αποχετευτικό δίκτυο 
όµβριων υδάτων, και έχει ολοκληρώσει 
αρκετές µελέτες αντίστοιχων έργων και για 
άλλες περιοχές αυτού, όπως την Ανάβυσσο 
και το Λαγονήσι. 
Η στελέχωση της υπηρεσίας ύδρευσης µε 
υδραυλικούς, βοηθούς και καταµετρητές 
κρίνεται ικανοποιητική, Η υπηρεσία 
χρειάζεται οργανωτική βελτίωση σε  
διαχειριστικά θέµατα, ιδιαίτερα στο 
µηχανισµό ύδρευσης, για τα οποία χρειάζεται 
ενίσχυση από εξειδικευµένο υπαλληλικό 

∆ιεύθυνση 
Έργων & Ανταπ. 
Υπηρεσιών 
Τµήµα 
Ύδρευσης – 
Άρδευσης & 
Αποχέτευσης 
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προσωπικό.  
∆ίκτυο Ηλεκτρο-
φωτισµού 

Ο ∆ήµος Καλύπτεται από το δίκτυο 
Ηλεκτροφωτισµού ικανοποιητικά. 

∆ΕΗ 

Ελεύθεροι 
Χώροι / Πάρκα / 
Πράσινο 

Ο ∆ήµος διαθέτει ελεύθερους χώρους, πάρκα 
και πράσινο κυρίως στις παραλίες, τα 
περιαστικά δάση και τους ορεινούς όγκους. 
Στον αστικό ιστό του ∆ήµου υπάρχουν πάρκα 
και πράσινο, κυρίως στους κοινόχρηστους 
χώρους, τα οποία δύναται να αναπτυχθούν 
περαιτέρω. 

∆ιεύθυνση 
Περιβάλλοντος 
& Ποιότητας 
Ζωής  
 
 

 ∆ιατηρητέα 
Κτίρια και 
Μνηµεία 

Στο ∆ήµο υπάρχουν πληθώρα διατηρητέων 
βυζαντινών εκκλησιών και αρχαιολογικών 
χώρων, για τα οποία ο ∆ήµος εκτελεί 
προγράµµατα µε τις αρµόδιες υπηρεσίες για 
τη συντήρηση και την ανάδειξή τους. 

∆ιεύθυνση 
Έργων & Ανταπ. 
Υπηρεσιών 
Τµήµα Έργων 
(αυτεπιστασία) 

Ενέργεια – 
Φυσικό Αέριο – 
Ανανεώσιµες 
Πηγές 

Ο ∆ήµος σχεδιάζει και δροµολογεί 
προγράµµατα εξοικονόµησης ενέργειας µε 
αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, 
όπως χρησιµοποίηση φωτοβολταϊκών 
συστηµάτων σε δηµοτικά κτίρια, κλπ 

∆/νση 
Περιβάλλοντος 
& Ποιότητας 
Ζωής - Τµήµα 
Τεχνικού 
Σχεδιασµού & 
Επίβλ. Έργων 

Οδικό ∆ίκτυο Κρίνεται ικανοποιητικό, ωστόσο χρειάζεται 
βελτιώσεις τόσο στις τέως νοµαρχιακές 
λεωφόρους, όσο και στα κατά τόπο δίκτυα. 

Τµήµα Τεχνικού 
Σχεδιασµού & 
Επίβλ. Έργων 

Τοπική 
Συγκοινωνία 

 Σε φάση αναδιοργάνωσης σε συνδυασµό µε 
την αστική και υπεραστική συγκοινωνία. 

Τµήµα Τεχνικού 
Σχεδιασµού & 
Επίβλ. Έργων 

 
Άξονας 3: Αξιολόγηση Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Παιδείας – 

Πολιτισµού και Αθλητισµού 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Κοινωνική 
Φροντίδα 
Βρεφικής – 
Παιδικής 
Ηλικίας 

Ο ∆ήµος διαθέτει τέσσερις Παιδικούς 
Σταθµούς σε πλήρη λειτουργία και ένα νέο 
στην Παλαιά Φώκαια στη φάση της έναρξης 
της λειτουργίας του. Το επίπεδο των 
Παιδικών Σταθµών, τόσο σε υποδοµές και 
µέσα, όσο και στη λειτουργία τους, είναι πολύ 
καλό. Όµως λόγω της οικονοµικής κρίσης, ο 
∆ήµος αρχίζει να αντιµετωπίζει σοβαρά 
προβλήµατα χρηµατοδότησης και στελέχωσης 
αυτών. 

Νοµικά 
Πρόσωπα του 
∆ήµου 

Κοινωνική 
Φροντίδα & 
Αλληλεγγύης 
Ηλικιωµένων 

Ο ∆ήµος διαθέτει 5 ΚΑΠΗ, εκ των οποίων τα 
3 στα Καλύβια, 1 στην Ανάβυσσο και 1στην 
Παλαιά Φώκαια, καθώς επίσης και µία 
µονάδα Βοήθειας στο Σπίτι, τα οποία 
λειτουργούν ικανοποιητικά. 

 

Παιδεία – 
Σχολικές 
Κτιριακές 

Ο ∆ήµος διαθέτει 28 Σχολικές Μονάδες, ήτοι 
11 Νηπιαγωγεία, 9 ∆ηµοτικά, 5 Γυµνάσια και 
3 Λύκεια. Το επίπεδο των Σχολικών 

Σχολικές 
Επιτροπές 
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Υποδοµές Μονάδων τόσο σε υποδοµές όσο και σε µέσα 
είναι ικανοποιητικό. Όµως λόγω της 
οικονοµικής κρίσης, ο ∆ήµος αντιµετωπίζει 
σοβαρά προβλήµατα χρηµατοδότησης της 
λειτουργίας τους στους τοµείς της ευθύνης 
του. 

Κοινωνική 
Φροντίδα Υγείας  

Ο ∆ήµος ενεργεί για τη δηµιουργία 
συστήµατος κατά τόπο ∆ηµοτικών Ιατρείων 
και για τη στέγαση υποκαταστήµατος ΙΚΑ 
στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων.  
Επίσης, στην οργάνωση των υπηρεσιών των 
Νοµικών Προσώπων προβλέπεται σύσταση 
Ειδικών Γραφείων για την υποστήριξη 
προγραµµάτων στήριξης της δηµόσιας υγείας. 

Νοµικά 
Πρόσωπα του 
∆ήµου 

Κοινωνική 
Ευθύνη 
Υποστήριξης & 
Ένταξης 

Ο ∆ήµος στην προσπάθεια στήριξης ειδικών 
οµάδων του πληθυσµού (π.χ. οικονοµικά 
αδύναµοι – άποροι δηµότες, ΑΜΕΑ, 
µετανάστες, αθίγγανοι), προβλέπει στην 
οργάνωση του Νοµικού Προσώπου Ειδικά 
Γραφεία Απασχόλησης, Υποστήριξης Ειδικών 
Οµάδων Πληθυσµού, Εθελοντισµού, 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.  

Νοµικά 
Πρόσωπα του 
∆ήµου 

Παιδεία -
∆ηµιουργική 
Απασχόληση 

Στον Τοµέα Παιδείας – ∆ηµιουργικής 
Απασχόλησης ο ∆ήµος, µέσω της µονάδας 
Κ∆ΑΠ, προσφέρει πληθώρα προγραµµάτων  
για ανήλικους, όπως ειδικά προγράµµατα 
εκπαίδευσης, θεατρικές οµάδες, µαθήµατα 
χορού – ζωγραφικής – ωδείο – χορωδιών – 
παραδοσιακής τέχνης – λαϊκής επιµόρφωσης 
– δια βίου µάθησης κλπ.  
Ο ∆ήµος διαθέτει Φιλαρµονική. 

Νοµικά 
Πρόσωπα του 
∆ήµου 

Πολιτισµός  Ο ∆ήµος προσφέρει πληθώρα πολιτιστικών 
και πνευµατικών δραστηριοτήτων και 
εκδηλώσεων, πολιτιστικές ανταλλαγές στους 
∆ηµότες του. Στο πλαίσιο της συνεργασίας 
του ∆ήµου µε πόλεις του εξωτερικού και της 
ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισµού, ο 
∆ήµος συµµετέχει σε διεθνείς εκδηλώσεις και 
έχει συνάψει σχέσεις αδελφοποίησης µε τις 
πόλεις Garons της Γαλλίας, Villa Castelli της 
Ιταλίας και Μέσα Γειτονιά της Κύπρου. 
Ο ∆ήµος διαθέτει οργανωµένη ∆ηµοτική 
Βιβλιοθήκη µε αξιόλογη συλλογή 10.000 
βιβλίων. 
Επίσης, ο ∆ήµος στηρίζει τη λειτουργία των 
Πολιτιστικών Συλλόγων. 

Νοµικά 
Πρόσωπα του 
∆ήµου 

Αθλητισµός Ο ∆ήµος προσφέρει πληθώρα αθλητικών 
υποδοµών (γήπεδα ποδοσφαίρου, 
καλαθοσφαίρισης, τέννις, κλειστά 
γυµναστήρια), τις οποίες διαχειρίζεται και 
συντηρεί µέσω του Νοµικού Προσώπου. 
Επίσης, διοργανώνει αθλητικές εκδηλώσεις 

Νοµικά 
Πρόσωπα του 
∆ήµου 
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τόσο σε οµαδικά αθλήµατα, όσο και σε 
ατοµικά. Η συµµετοχή των παιδιών στις 
οµάδες και τους συλλόγους που 
επιχορηγούνται από το ∆ήµο κρίνεται 
ικανοποιητική. Επίσης, ο ∆ήµος στηρίζει τη 
λειτουργία των Αθλητικών Συλλόγων. 

Ελεύθερος 
Χρόνος - 
Ψυχαγωγία 

Πραγµατοποιούνται στο ∆ήµο πολλές 
εκδηλώσεων ψυχαγωγικού χαρακτήρα, όπως 
θεατρικές παραστάσεις, µουσικές και 
λογοτεχνικές βραδιές, εκθέσεις βιβλίου –
ζωγραφικής – φωτογραφίας, κλπ. 

 

 
Άξονας 4: Αξιολόγηση Υπηρεσιών Οικονοµικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης 
 
Στο ∆ήµο οι Υπηρεσίες Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης είναι υπό 
σύσταση στη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού – Επιχειρησιακού Σχεδιασµού & 
Ανάπτυξης, οι αρµοδιότητες της οποίας άπτονται των δραστηριοτήτων που 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αγροτική 
Παραγωγή – 
Κτηνοτροφία & 
Αλιεία 

Ο ∆ήµος, στο πλαίσιο στήριξης της Τοπικής 
Οικονοµίας, σε συνεργασία µε τους 
αρµόδιους κρατικούς φορείς, θα πρέπει να 
οργανώσει ειδικές εκδηλώσεις ενηµέρωσης 
των ασχολουµένων στους τοµείς Αγροτικής 
Παραγωγής – Κτηνοτροφίας & Αλιείας, για 
τα προσφερόµενα προγράµµατα επιδοτήσεων, 
για τη βελτίωση των παραγωγικών µεθόδων 
και δραστηριοτήτων (εναλλακτικές και  
βιολογικές καλλιεργειών, µέθοδοι προώθησης 
και διανοµής κλπ). 

Η υπό σύσταση 
∆ιεύθυνση 
Προγραµµατισµού, 
Επιχειρησιακού 
Σχεδιασµού & 
Ανάπτυξης 

Επιχειρηµατι-
κότητα – 
Προγράµµατα 
Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων 

Ο ∆ήµος, στο πλαίσια στήριξης της Τοπικής 
Οικονοµίας, ιδιαίτερα την περίοδο της 
έντονης οικονοµικής κρίσης και ύφεσης που 
διανύουµε, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους 
κρατικούς φορείς, θα πρέπει να οργανώσει 
ειδικές εκδηλώσεις ενηµέρωσης των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων για προγράµµατα 
επιδοτήσεων καινοτοµίας,  
διαφοροποίησης µεθόδων παραγωγής και 
παραγωγής διαφοροποιηµένων τοπικών 
ποιοτικών προϊόντων προέλευσης, µε στόχο 
τόσο να προσελκύσει τόσο τους επισκέπτες 
του ∆ήµου, όσο και τις στοχευµένες αγορές 
εσωτερικού και εξωτερικού. 

Η υπό σύσταση 
∆ιεύθυνση 
Προγραµµατισµού, 
Επιχειρησιακού 
Σχεδιασµού & 
Ανάπτυξης 

∆ηµοτικές 
Επενδυτικές 
Πρωτοβουλίες 

Ο ∆ήµος θα πρέπει να καταγράψει τη 
δηµοτική περιουσία µε δυνατότητες 
αξιοποίησης και να διερευνήσει αυτές τις 
δυνατότητες αξιοποίησης είτε µε δικές του 
δυνάµεις ή συµπράττοντας µε άλλους 
δηµόσιους φορείς ή και µε ιδιώτες, για την 

Η υπό σύσταση 
∆ιεύθυνση 
Προγραµµατισµού, 
Επιχειρησιακού 
Σχεδιασµού & 
Ανάπτυξης 
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περαιτέρω προσφορά υπηρεσιών αναψυχής 
στη θάλασσα, τα δάση και τους ορεινούς 
όγκους, δηµιουργώντας µε αυτό τον τρόπο 
επιπλέον πηγές εσόδων. 

 
 
2.5 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
• Ανάγκη βελτίωσης διοικητικού 

συστήµατος και τρόπου υλοποίησης 
αποφάσεων της ∆ιοίκησης.  

• Αυξηµένη πολυπλοκότητα λόγω 
αλληλοεπικαλύψεων ή συγκεχυµένων 
αρµοδιοτήτων.  

• Μη ικανοποιητικός αριθµός  
εξειδικευµένου έµπειρου στελεχιακού 
δυναµικού σε διοικητικές θέσεις 
υψηλής ευθύνης και σε θέσεις που 
χρήζουν επιστηµονικής κατάρτισης. 

• Έµπειρη αιρετή ∆ιοίκηση. 
• Έµπειρο ανθρώπινο δυναµικό         

(εκτός ορισµένων θέσεων 
ουσιαστικής ευθύνης).  

• Σηµαντικός αριθµός Υπαλλήλων 
µε πολλές δυνατότητες προσφοράς, 
εάν απασχοληθούν σε θέσεις στις 
οποίες έχουν συγκριτικό 
πλεονέκτηµα λόγω εµπειρίας. 

• Έµπειρο επιστηµονικό προσωπικό, 
αλλά σε περιορισµένο αριθµό  

      (Τεχνικές & Οικον.Υπηρεσίες). 
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Έλλειψη κατάλληλου µηχανισµού 
παρακολούθησης διαδικασιών και 
απόδοσης προσώπων και ενεργειών. 

• Μεγάλη καθυστέρηση στη λήψη 
διοικητικών αποφάσεων λόγω 
γραφειοκρατικών νοµικών 
διαδικασιών. 

• Υπηρεσίες µε σοβαρή έλλειψη 
προσωπικού, µε υποκατάσταση 
αυτού από συµβασιούχους ορισµένου 
χρόνου 

• Έλλειψη στοχοθεσίας και 
αξιολόγησης του προσωπικού. 

• Προβλήµατα στην λογιστική 
παρακολούθηση εξόδων – εσόδων επί 
µέρους δραστηριοτήτων, λόγω µη 
ύπαρξης κέντρων κόστους και 
επαρκούς χρησιµοποίησης της 
αναλυτικής λογιστικής. 

• Έλλειψη επιχειρησιακής κουλτούρας 
προγραµµατισµού, σχεδιασµού και 
συνεχούς βελτίωσης στα διοικητικά 
στελέχη. 

• Ασαφής διαχωρισµός διοικητικών και 
πολιτικών ευθυνών και πεδίων 
δράσης και αρµοδιοτήτων.  

• Αδυναµία ως ένα βαθµό σωστής 
εξυπηρέτησης πολιτών κυρίως λόγω 
οργανωτικών προβληµάτων.   

• ∆ήµος µε ευρεία δραστηριότητα 
και πολύ µεγάλο εύρος 
παρεχόµενων υπηρεσιών. 

• Πολλές δράσεις παιδείας, 
πολιτιστικού και αθλητικού 
περιεχοµένου.  

• ∆ήµος µε προσφορά πολλών 
κοινωνικών υπηρεσιών προστασίας 
και κοινωνικής αλληλεγγύης. 
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• Ανάγκη βελτίωσης εσωτερικών 
διαδικασιών λειτουργίας και 
εσωτερικής επικοινωνίας. 

• Ανάγκη βελτίωσης της υλικοτεχνικής 
υποδοµής. 

• Σοβαρό πρόβληµα προσλήψεων υπό 
καθεστώς γραφειοκρατικών 
διαδικασιών. 

• ∆ιοικητικός και οικονοµικός έλεγχος 
(από Περιφέρεια και Ελεγκτικό 
Συνέδριο), έντονα γραφειοκρατικός 
µε τάση να υπεισέρχεται στη 
σκοπιµότητα και όχι µόνο στη 
νοµιµότητα των αποφάσεων. 

 
 
2.6 ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

• Υιοθέτηση σύγχρονου διοικητικού συστήµατος. 
• Στελέχωση των κύριων υπηρεσιών σε θέσεις υψηλής ευθύνης µε εξειδικευµένο 

έµπειρο στελεχιακό προσωπικό.  
• Επιλογή και τοποθέτηση των κατάλληλων υπαλλήλων στην κατάλληλη για 

αυτούς θέση. 
• Βελτίωση και οµογενοποίηση της διοικητικής πυραµίδας που αποτελείται από 

Αιρετά και Υπηρεσιακά Στελέχη. 
 
2.7  ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1/1- 31/10/2011 – ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

(Πηγή : Οικονοµική Υπηρεσία) 
Σε 000’ς Ευρώ 

Ανακεφαλαίωση 
Εσόδων  

Τελικά 
Βεβαιωθέντα 

Εισπραχθέντα Εισπρακτέο 
Υπόλοιπο 

Ι. ΕΣΟ∆Α 
Τακτικά (Κ.Α. 0 + Κ.Α. 21) 13.909,1 10.974,1 2.935,0 
Έκτακτα (Κ.Α. 1 + Κ.Α. 22) 1.797,9 1.715,6 82.4 
Εισπράξεις από ∆άνεια + ΠΟΕ 2.951,1 690,9 2.260,2 
Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου +Τρίτ. 1.439,7 1.439,7 0,0 
Χρηµατικό Υπόλοιπο  4.129,7 4.129,7 0,0 
Σύνολο Εσόδων 24.227.7 18.950.1 5.277.6 

 
Ανακεφαλαίωση 

 Εξόδων 
Ενταλθέντα Πληρωθέντα Υπόλοιπα 

Πληρωτέα 
ΙΙ. ΕΞΟ∆Α 
Σύνολο Εξόδων 15.782,9 14.678,6 1.104,3 
Αποθεµατικό 0,0 0,0 0,0 
Σύνολο Εξόδων 15.782,9 14.678,6 1.104,3 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 
(Πηγή : Οικονοµική Υπηρεσία) 

Σε 000’ς Ευρώ 
Γενικός 

Λογαριασµός 
Υπόλοιπο  
Έναρξης 

Σύνολο 
Εισπράξεων 

Σύνολο 
Πληρωµών 

Ταµειακό 
Υπόλοιπο 

Τακτικά 1.044,9 11.666,7 11.754.7 956,9 
Έκτακτα Ανειδίκευτα 243,4 236.9 442.7 37,6 
Έκτακτα Ειδικευµένα 2.841,4 2.916,7 2.481,2 3.276,9 
Σύνολο 4.129,7 14.820,3 14.678,6 4.271.5 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Σε 000’ς Ευρώ 

Α. Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
Προµηθευτές 
• ΕΥ∆ΑΠ :   6.643,4 ( Προοδευτικό Υπόλοιπο µε Τιµολόγηση µέχρι 30/9/11) 
• Λοιποί    :  5.778,7  ( Προοδευτικό Υπόλοιπο) 
• Σύνολο   : 12.422,1 

Β. Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
∆άνεια 
1. Τοκοχρεωλύσιο 2011: 1.259.7 ( τόκος 497,6 + χρεωλύσιο 762.1) 
2. Υπόλοιπο ∆ανείων     : 5.913.7 (31/12/2011) 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Η οικονοµική εικόνα του ∆ήµου είναι σχετικά καλή, λαµβανοµένων υπ’ όψιν των 
δύσκολων οικονοµικών συνθηκών. Τα οικονοµικά προβλήµατα του ∆ήµου είναι 
διαχειρίσιµα, υπό την προϋπόθεση υιοθέτησης οικονοµικής στρατηγικής, η οποία 
αφενός θα είναι προσαρµοσµένη στις τρέχουσες οικονοµικές συνθήκες, και αφετέρου 
θα είναι προσανατολισµένη σε αναπτυξιακές δραστηριότητες που θα αυξήσουν τα ίδια 
έσοδά της. 
 
Λόγω της οικονοµικής ύφεσης ο ∆ήµος έχει τις ακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις: 

• Υφίσταται τη σηµαντική µείωση των θεσµοθετηµένων κρατικών πόρων προς 
τους ΟΤΑ. 

• Υφίσταται τη σηµαντική µείωση στις εισπράξεις των βεβαιωµένων απαιτήσεων 
του, λόγω της περιοριστικής δηµοσιονοµικής πολιτικής της Κυβέρνησης 
(αύξηση φόρων, µείωση δαπανών και µισθών) και της εν γένει οικονοµικής 
κρίσης, η οποία συνετέλεσε στη µείωση των εισοδηµάτων των ∆ηµοτών, µε 
αποτέλεσµα την αδυναµία ενός µεγάλου αριθµού αυτών να ανταποκριθεί στην 
πληρωµή των ανταποδοτικών τελών και των τελών ύδρευσης. 

• Τα ανωτέρω συνετέλεσαν στη δηµιουργία «ταµειακής ασφυξίας» στον ∆ήµο, 
µε αποτέλεσµα, αφενός µεν να µη µπορεί να εισπράξει τα υπόλοιπα των 
βεβαιωµένων εσόδων, αφετέρου δε να µη µπορεί να ανταποκριθεί στο βαθµό 
που πρέπει στις πληρωµές του, όχι µόνο στην πληρωµή των υποχρεώσεων του 
προς τους πιστωτές - προµηθευτές του, αλλά και σε πληρωµές αναγκαίων 
λειτουργικών δαπανών των Υπηρεσιών του, του Νοµικού Προσώπου, των 
Σχολικών Επιτροπών, κλπ 

 
Ως εκ τούτου, η οικονοµική στρατηγική του ∆ήµου, µέσα στο πλαίσιο διοίκησης αυτού 
σε συνθήκες κρίσης, εκ των πραγµάτων βρίσκεται σε φάση προσαρµογής στα νέα 
δεδοµένα, µε αναθεώρηση των επί µέρους πολιτικών ως προς τα έσοδα, τα έξοδα, τη 
µη ζηµιογόνα χρήση των επί µέρους εκµεταλλεύσεων, την αξιολόγηση του βαθµού  
δυνατότητας πληρωµής από τούς ∆ηµότες των δηµοτικών τελών (φοροδοτική 
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ικανότητα), την πληρωµή βραχυπρόθεσµων – µεσοπρόθεσµων υποχρεώσεων, τη 
δυνατότητα αναδιάρθρωσης – αναδιαπραγµάτευσης δανείων και συµβάσεων και 
υποχρεώσεων προς τους µεγάλους πιστωτές αυτού.  
Επίσης, ο ∆ήµος θα πρέπει να εντατικοποιήσει τη δραστηριοποίηση του για την ένταξη 
έργων του στο ΕΣΠΑ και σε άλλα επιδοτούµενα προγράµµατα. Επίσης, θα πρέπει να 
διερευνήσει τρόπους δηµιουργίας νέων εσόδων από νέες δραστηριότητες, µε 
εκµετάλλευση των τουριστικών δυνατοτήτων του, µε υλοποίηση προγραµµάτων 
επενδύσεων σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ψηφιακών ινών, κλπ 
Στη φάση αυτής της προσαρµογής θα τεθούν και οι βάσεις της νέας οικονοµικής 
στρατηγικής του ∆ήµου για την τριετία 2012 – 2013 – 2014. 

 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
3.1 ΠΟΛΙΤΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Η Ελλάδα βιώνει ένα πρωτόγνωρο πολιτικό – οικονοµικό – κοινωνικό περιβάλλον, το 
οποίο χαρακτηρίζεται από: 

• τις επιπτώσεις της βαθιάς οικονοµικής ύφεσης,  
• τη δοκιµασία των αντοχών των θεσµών και της συνοχής του κοινωνικού ιστού,  
• την αβεβαιότητα, τη βίαιη αλλαγή των κοινωνικών - οικονοµικών δοµών µε 

αναγκαστική προσαρµογή σε νέα δεδοµένα, τα οποία δε συνάδουν µε την ψυχή, 
την παράδοση και τις αξίες του Ελληνικού Λαού, του οποίου η εικόνα υπέστη 
άδικες και υπερβολικές επιθέσεις µείωσης και εξευτελισµού, που είχαν στόχο 
τον αποπροσανατολισµό και την εµπέδωση δυσµενών πολιτικών γι’ αυτόν.  

 
Οι ∆ηµότες του ∆ήµου Σαρωνικού βιώνουν αντιστοίχως τα ανωτέρω. Ως εκ τούτου, ο 
∆ήµος Σαρωνικού θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ανακούφιση των 
∆ηµοτών του, µέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων του, 
βασιζόµενος κυρίως στην εθελοντική προσφορά. 
Σε αυτήν τη φάση, η ενότητα του λαού, η αφύπνιση της δηµιουργικής του ικανότητας, 
η υιοθέτησης νέας νοοτροπίας και πνεύµατος συνεργασίας, η θέληση για ατοµική 
βελτίωση και  προσφορά, η αποφασιστικότητα αποδοχής προκλήσεων για λύση 
δύσκολων προβληµάτων, µέσα στο πλαίσιο λειτουργίας οργανισµών και επιχειρήσεων 
στη  βάση της κρατικής πυραµίδας, όπως οι ΟΤΑ, ίσως αποτελέσουν τα θεµέλια για 
την επιστροφή στην ανάπτυξη και την ευηµερία. 
 
 
3.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ 
 
Ο Καλλικράτης στόχευε να τεθούν σε νέες σύγχρονες βάσεις η δοµή και η λειτουργία 
των νέων ΟΤΑ µε κύριο χαρακτηριστικό την ισχυροποίηση τους λόγω της συνένωσης 
αυτών. Όµως, τόσο ο σχεδιασµός, όσο και η εφαρµογή του Καλλικράτη µέσω του 
οδικού χάρτη, έγιναν µε ουσιαστικές ελλείψεις, σε πολύ περιορισµένο χρόνο και σε 
µικρό αριθµό φάσεων υλοποίησης.  
 
Εκ των πραγµάτων αποδείχτηκε, ότι κατά το σχεδιασµό του Καλλικράτη δε δόθηκε το 
πρέπον ειδικό βάρος και δεν είχαν µελετηθεί επαρκώς ουσιώδη στοιχεία και 
παράµετροι των προς συνένωση ΟΤΑ, τα οποία θα έπρεπε να είχαν παραµετροποιηθεί 
σε ένα κοινό σύστηµα καταγραφής ουσιωδών και κρίσιµων παραµέτρων για την 
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επιτυχία του εγχειρήµατος µε το µικρότερο δυνατό κόστος (οικονοµικό – κοινωνικό) 
και οµαλής µετάβασης στους νέους ΟΤΑ.  
Οι κρίσιµες αυτές παράµετροι ήταν οι διαφοροποιήσεις των προς συνένωση ΟΤΑ στον 
τρόπο λειτουργίας, το διοικητικό σύστηµα, τις απαιτήσεις για εξειδικευµένο 
προσωπικό, την οικονοµική κατάσταση, τη φύση των κύριων προβληµάτων τους, των 
οποίων οι λύσεις θα έπρεπε να ήταν άµεσες και η τυχόν καθυστέρηση λύσης αυτών θα 
καθιστούσε την αντιµετώπιση των προβληµάτων πιο πολύπλοκη, στο ποσοστό των 
διαθέσιµων υπαλλήλων έναντι των αιτιολογηµένων πραγµατικών αναγκών, στο 
ποσοστό και τις αιτίες απασχολούµενων υπαλλήλων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου σε 
υψηλά ποσοστά κλπ.  
∆ε δόθηκε αρκετό χρονικό διάστηµα ούτε η ανάλογη ευελιξία στους νέους ΟΤΑ ώστε 
να διαγνώσουν τις αδυναµίες τους επαρκώς και να προβούν στις κατάλληλες  
εισηγήσεις για την ταχύτερη λήψη αποφάσεων. Άλλες οι απαιτήσεις όσον αφορά στο 
διοικητικό σύστηµα, τον τρόπο λειτουργίας και το εξειδικευµένο προσωπικό για έναν 
ΟΤΑ µε δυναµικό 40 υπαλλήλων, άλλες αυτού µε δυναµικό 80 υπαλλήλων, άλλες 
αυτού µε δυναµικό 120 υπαλλήλων και τελείως διαφορετικές αυτού µε 350 
υπαλλήλους.  
 
Τα ανωτέρω προβλήµατα θα αντιµετωπίζονταν µέσω των νέων Οργανισµών 
Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ), οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να λάβουν υπόψη τα 
πρότυπα σύγχρονων ΟΕΥ της ΕΕΤΑΑ. Όµως, για να αποτελέσει ο νέος ΟΕΥ 
ουσιαστικό εργαλείο δόµησης ενός σύγχρονου ΟΤΑ, θα πρέπει κατά την εκπόνηση του 
να λαµβάνονται υπόψη όλες οι παράµετροι δοµής – διάρθρωσης - τρόπου λειτουργίας, 
οι αδυναµίες και οι δυνατότητες του νέου ΟΤΑ, και να µην αντιµετωπίζεται ως µία 
τυπική διαδικασία. Η διαδικασία εκπόνησης ενός πραγµατικά σύγχρονου ΟΕΥ απαιτεί 
χρόνο, ο οποίος προσαυξάνεται πάρα πολύ από την διαδικασία υποβολής του νέου 
ΟΕΥ στα αρµόδια όργανα και τις υπηρεσίες για έγκριση, τα οποία όργανα, εκτός από 
τη νοµολογία, δεν εξετάζουν τη σκοπιµότητα του τρόπου δόµησης των ΟΕΥ µε ό,τι 
αυτό συνεπάγεται. Ο τρόπος εφαρµογής του Καλλικράτη, µε τα προβλήµατα που 
δηµιούργησε, στην ουσία ωθεί τους ΟΤΑ να αντιµετωπίζουν τη διαδικασία 
δηµιουργίας και έγκρισης των ΟΕΥ ως µία τυπική διαδικασία. 
Όµως, εάν είχε υιοθετηθεί κάποιο κοινό παραµετρικό σύστηµα, το οποίο σε πολύ 
σύντοµο χρονικό διάστηµα θα αναδείκνυε τις σοβαρές και κύριες οργανωτικές και 
λειτουργικές αδυναµίες του κάθε νέου ΟΤΑ, θα δινόταν σε αυτόν µια σχετική ευελιξία 
ώστε να µπορέσει να αντιµετώπισει άµεσα - έως ένα βαθµό - αυτές τις οργανωτικές 
αδυναµίες, αυστηρά µέσα στο πλαίσιο των οικονοµικών του δυνατοτήτων και των 
στόχων της νέας οργάνωσής του. Με αυτόν το τρόπο, ο κάθε νέος ΟΤΑ θα είχε τη 
δυνατότητα να λειτουργεί πιο εύρυθµα κατά την περίοδο προσαρµογής και εκπόνησης 
και έγκρισης του νέου ΟΕΥ του.   
Επίσης, ούτε ο οδικός χάρτης υλοποίησης του Καλλικράτη έδινε το χρονικό περιθώριο 
προσαρµογής και οµογενοποίησης στις νέες δοµές, ώστε η συνένωση αυτή να γίνει πιο 
οµαλά, αφενός µεν για να είχε δοθεί λύση στα προϋπάρχοντα προβλήµατα που είχε ο 
κάθε ΟΤΑ και αφετέρου να είχε γίνει πιο ορθολογική αντιµετώπιση των προβληµάτων, 
τα οποία προέκυπταν από τη συνένωση αυτή καθαυτή και τα οποία οφείλονταν στις 
ουσιαστικές διαφοροποιήσεις δοµής και τρόπου λειτουργίας του κάθε ΟΤΑ, µε 
αποτέλεσµα τα προβληµάτα µετά τη συνένωση να αυξηθούν γεωµετρικά και να γίνουν 
πιο σύνθετα και πιο πολύπλοκα.    
 
Επιπλέον οι δυσκολίες αυτές εντάθηκαν, αφενός µεν µε τις απαγορεύσεις κάλυψης των 
κενών οργανικών θέσεων λόγω της οικονοµικής κρίσης, ασχέτως των οικονοµικών 
δυνατοτήτων του κάθε ΟΤΑ, και αφετέρου µε την υπερβολική αύξηση της 
γραφειοκρατίας από την εφαρµογή διαφόρων  νόµων – εγκυκλίων – κλπ.  
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Ιδίως η πρόσφατη εγκύκλιος της 31/10/11, βάσει του νέου νόµου 4024/2011 (άρθρο 33, 
παρ. 1), περί κατάργησης των κενών οργανικών θέσεων των πολιτικών δηµοσίων 
υπαλλήλων, ανατρέπει τελείως τους νέους ΟΕΥ και δεν αφήνει περιθώρια 
αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών µε µετατάξεις, καθιστώντας τους ΟΤΑ ανήµπορους να 
λύσουν τα οργανωτικά τους προβλήµατα που πηγάζουν από έλλειψη προσωπικού σε 
θέσεις µε πάγιες και διαρκείς ανάγκες, οι οποίες δύνανται να καλυφθούν µέσα στο 
πλαίσιο των οικονοµικών τους δυνατοτήτων, καθιστώντας µε αυτό το τρόπο τον 
εκσυγχρονισµό των νέων ΟΤΑ και τη µεταφορά υπηρεσιών από τις τέως Νοµαρχίες σε 
αυτούς αρκετά δυσχερή.  
 
Επιπλέον λόγω της οικονοµικής ύφεσης, εκτός από τη µείωση των διαθέσιµων προς 
τους ΟΤΑ πόρων, λαµβάνονται µέτρα και γενικού χαρακτήρα αποφάσεις µε τη λογική 
του µέσου όρου, αντιµετωπίζοντας τους νέους ΟΤΑ σαν να έχουν περίπου το ίδιο 
µέγεθος - δοµή – διάρθρωση και τρόπο λειτουργίας µε ικανοποιητικό βαθµό 
στελέχωσης, τα οποία µέτρα δίνουν οδηγίες για γραµµικές διαδικαστικές και 
διαχειριστικές απαιτούµενες προσαρµογές. Είναι ζητούµενο το κατά πόσο το συνολικό 
οριακό κόστος (κοινωνικό – οικονοµικό - χαµένου παραγωγικού χρόνου - κλπ) των 
µέτρων αυτών καλύπτει το προσδοκώµενο οριακό αντίστοιχο όφελος.  
 
Τα δεδοµένα, δέκα µήνες µετά από την έναρξη της εφαρµογής του Καλλικράτη, έχουν 
αλλάξει. Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν το οικοδόµηµα των νέων Καλλικρατικών 
∆ήµων, όπως κτίστηκε µέχρι τώρα µε την πληθώρα των προβληµάτων του, θα 
αποτελέσει τη βάση για µία δηµιουργική πορεία ανάπτυξης αυτών, µε λύση των 
οργανωτικών-λειτουργικών προβληµάτων τους και µε επενδύσεις που στοχεύουν στην 
ανάπτυξη τους. Θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν η ουσιαστική χρήση των σύγχρονων 
εργαλείων διοίκησης, όπως οι προϋπολογισµοί, οι ΟΕΥ, τα επιχειρησιακά σχέδια κλπ, 
θα υποστηρίζονται ορθολογικά από τους αντίστοιχους οικονοµικούς πόρους στο βαθµό 
που απαιτείται.    
 
Ο ∆ήµος Σαρωνικού βίωσε και βιώνει τα παραπάνω προβλήµατα. Μετά τη συνένωση, 
στη µεταβατική φάση, ο νέος ∆ήµος Σαρωνικού προσαρµόστηκε άµεσα στη δοµή του 
µεγαλύτερου ∆ήµου Καλυβίων για να ανταποκριθεί στις άµεσες απαιτήσεις του 
Καλλικράτη. Η ∆ιοίκηση του ∆ήµου προχώρησε στην ψήφιση νέου ΟΕΥ , ο οποίος 
δοµήθηκε για να ανταποκριθεί όχι µόνο στο σύνολο των απαιτήσεων του Καλλικράτη, 
αλλά και στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου ∆ήµου. Όµως, η υλοποίηση αυτού του ΟΕΥ, 
απαιτεί πλήρωση αναγκαίων κενών θέσεων εξειδικευµένου ανώτερου και µεσαίου 
στελεχιακού δυναµικού, σε επίπεδο προϊσταµένων διευθύνσεων και τµηµάτων, οι 
οποίοι δεν υπήρχαν στις πολύ µικρότερες οργανώσεις των συνιστωσών αυτού ΟΤΑ. 
Επίσης, ο νέος ΟΕΥ προβλέπει τη δηµιουργία αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων, 
µε τις θέσεις πάγιων και διαρκών αναγκών που σήµερα καλύπτονται από 
συµβασιούχους σε ποσοστό άνω του 60%.      
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ΜΕΡΟΣ ΙV 

ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ 
 
4.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ & ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ -

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΩΝ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

 
Α. Θεµατικός τοµέας: Υποδοµές, Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 
 
1. Πλεονεκτήµατα & ∆υνατότητες 

• Σηµαντική φυσική οµορφιά της ευρύτερης περιοχής του ∆ήµου Σαρωνικού.  
• Ύπαρξη ευρείας παραλιακής ζώνης µε σχετικά καλές συνθήκες χρήσης 

(παραλίες εντός και εκτός αστικών κέντρων, λιµάνια στην Παλαιά Φώκαια και 
παραλιακή ζώνη διασκέδασης). 

• Ικανοποιητικός αριθµός χώρων στάθµευσης στα αστικά κέντρα της πόλης.  
• Ολοκληρωµένοι κεντρικοί οδικοί άξονες προς τις υπόλοιπες περιοχές της 

Αττικής, προς το αεροδρόµιο και τα µεγάλα λιµάνια. 
• Ύπαρξη ΒΙ.ΠΕ. και δυνατότητα διαµόρφωσης Βιοτεχνικού πάρκου. 
• Αρκετά καλοί οι ενδοδηµοτικοί οδικοί άξονες, τα αστικά οδικά δίκτυα και οι 

τηλεπικοινωνίες.  
• Ικανοποιητική λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας και ανακύκλωσης. 
• Αξιόλογος ορεινός όγκος µε δυνατότητες ανάπτυξης και εκµετάλλευσης και 

παράλληλα παράκτια ζώνη µε σχετικά υψηλή ποιότητα περιβαλλοντικών 
συνθηκών (π.χ. καθαρές θάλασσες). 

• Αρκετά καλή δόµηση στα αστικά κέντρα µε διατήρηση του παραδοσιακού 
χαρακτήρα. 

• Ικανοποιητική υποδοµή ύδρευσης. 
• Μερική ύπαρξη αποχετευτικού δικτύου οµβρίων υδάτων. 
• Ικανοποιητική υποδοµή σε Αθλητικούς Χώρους. 
• Ύπαρξη πρασίνου και ελεύθερων χώρων ψυχαγωγίας. 
• Ύπαρξη πολλών ιστορικών µνηµείων.  
• Ύπαρξη κεντρικών εµπορικών κέντρων στα αστικά κέντρα. 
• Ικανοποιητικές υποδοµές τουρισµού – θαλάσσιου τουρισµού. 

 
2. Μειονεκτήµατα & Περιορισµοί 
• Έλλειψη ζωτικού χώρου ανάπτυξης και ελεύθερης γης. Αποτέλεσµα το σχετικά 

υψηλό κόστος γης και υψηλό κόστος ζωής γενικά. Καθυστέρηση ένταξης στο 
Σχέδιο Πόλης νέων περιοχών. 

• Μη ύπαρξη υποδοµών αποχέτευσης.  
• Έλλειψη καλών υποδοµών αστικής και περι-αστικής συγκοινωνίας.  
• Πλήρης απουσία κρατικών υπηρεσιών (Νοσοκοµείο, κρατικές υπηρεσίες κ.τ.λ), 

εκτός από το Κέντρο Υγείας Καλυβίων. 
• Έλλειψη προαστιακού σιδηροδρόµου.  
• Μη ύπαρξη δικτύου φυσικού αερίου, και εγκαταστάσεων ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας. 
• Περιορισµένες επιλογές διασκέδασης και ψυχαγωγίας, εκτός των σηµείων 

παραδοσιακής εστίασης.  
• Ύπαρξη πολλών φορέων υπεύθυνων για τη διαχείριση της πόλης (∆ήµος, 

Περιφέρεια, κλπ). 
• Ανάγκη αντικατάστασης των παλαιών δικτύων ύδρευσης. 
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• Περιορισµένη αξιοποίηση του  λιµανιού της Παλαιάς Φώκαιας. 
• Έλλειψη ενοποιηµένης παραλιακής ζώνης. 
• Μη ισόρροπη ανάπτυξη του οικιστικού ιστού (περιοχές εκτός σχεδίου). 

 
3. Κρίσιµες Παράµετροι 

• Τα προβλήµατα άναρχης δόµησης στον εξω-αστικό χώρο.  
• Οι τάσεις υποβάθµισης του φυσικού περιβάλλοντος, φωτιές – ρύπανση –κλπ.  
• Έντονα προβλήµατα  επιβίωσης επιχειρήσεων.   
 

Β. Θεµατικός τοµέας: Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισµός & αθλητισµός 
 
1. Πλεονεκτήµατα & ∆υνατότητες 

• Ύπαρξη ιστορικής πολιτιστικής κουλτούρας. 
• Έντονη πολιτιστική δράση στο πλαίσιο της κοινωνικής ζωής του ∆ήµου. 
• Σχετικά καλές υποδοµές κοινωνικής πρόνοιας. 
• Καλές υποδοµές βασικής εκπαίδευσης. 
• Σχετικά πλήρης υποδοµή αθλητικών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτω.ν 

 
2. Μειονεκτήµατα & Περιορισµοί 

• Περιορισµένοι κλειστοί χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων και παραγωγής 
πολιτισµού. 

• Έλλειψη αξιόλογου κλειστού θεάτρου. 
• Περιορισµός των εκδηλώσεων µόνο τους καλοκαιρινούς µήνες. 
• Έλλειψη υποδοµών και ολοκληρωµένης στρατηγικής για την καταπολέµηση 

έντονων κοινωνικών προβληµάτων όπως τα ναρκωτικά κ.α.  
• Έλλειψη χώρων άθλησης στο ανατολικό τµήµα του ∆ήµου. 
. 

3. Κρίσιµοι Παράµετροι 
• Λόγω της υπό εξέλιξη οικονοµικής κρίσης διαφαίνονται κοινωνικές ανισότητες 

και προβλήµατα που θα δηµιουργήσουν φαινόµενα κοινωνικού αποκλεισµού. 
• Η αξιοποίηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς εκτός από µέσο 

ανάδειξης του πολιτισµού θα πρέπει να λειτουργεί και ως µοχλός ανάπτυξης 
της περιοχής. 

• Περαιτέρω αξιοποίηση των χώρων πολιτιστικών και αθλητικών 
δραστηριοτήτων.   

 
Γ. Θεµατικός τοµέας: Τοπική οικονοµία & απασχόληση 
 
1. Πλεονεκτήµατα & ∆υνατότητες 

• Ιστορικά αναπτυγµένη τοπική οικονοµία, αποτελεί τον ισχυρότερο πόλο 
ανάπτυξης της περιοχής.  

• Σχετικά καλό επίπεδο επενδυµένων κεφαλαίων στην περιοχή του ∆ήµου.  
• ∆υνατότητες Τουριστικής Ανάπτυξης. Αύξηση του τουρισµού από την Αθήνα 

και τις όµορες περιοχές. 
• Πολύ καλή γεωγραφική τοποθέτηση. 
• ∆υνατότητα βελτίωσης ανάπτυξης και στους τρεις τοµείς της τοπικής 

οικονοµίας (πρωτογενή – δευτερογενή –τριτογενή). 
• ∆υνατότητα εκµετάλλευσης φυσικών πόρων (θαλάσσιοι, ορεινοί κ.α.), µε  

ανάπτυξη τεχνογνωσίας εκµετάλλευσης - εµπορίας αυτών. 
• Σχετικά καλά αναπτυξιακά κίνητρα. 
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• Καλοί ανθρώπινοι πόροι και ύπαρξη τεχνογνωσίας και υψηλό µορφωτικό και 
τεχνικό επίπεδο. 

 
2. Μειονεκτήµατα & Περιορισµοί 
• Υψηλή ανεργία, κυρίως στους νέους και τις γυναίκες. 
• Συνεχής µείωση της επιχειρηµατικής και οικονοµικής δραστηριότητας λόγω της 

οικονοµικής κρίσης.  
• Συµπιεσµένα περιθώρια κέρδους της τοπικής εµπορικής αγοράς.  
• Έλλειψη τεχνολογικών πάρκων και επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες. 
• Έλλειψη µεγάλων επενδύσεων και εταιριών.  
• Οικογενειακές επιχειρήσεις µε έλλειψη διεθνών δραστηριοτήτων και 

αναπτυξιακής στρατηγικής. 
 
3. Κρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης 

• ∆ιαµόρφωση στενών λειτουργικών σχέσεων - συνέργειες µε τους όµορους 
∆ήµους σε θέµατα υποδοµών και ανάπτυξης. 

• ∆ιασφάλιση ύπαρξης υποδοµών συνδυασµένου συστήµατος µεταφορών.  
• Μετεξέλιξη του λιµανιού της Παλαιάς Φώκαιας, σε τουριστικό λιµάνι ειδικών 

περιπτώσεων τουρισµού υψηλών εισοδηµάτων, µε παράλληλη λήψη όλων των 
αναγκαίων µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.   

• ∆ιαµόρφωση ελκυστικού τουριστικού πόλου  (Παραλίες - Παλαιά Αστικά 
Κέντρα – Λιµάνι – Ορεινοί όγκοι – ∆άση), τουριστικών υποδοµών (Συνεδριακό 
Κέντρο, µαρίνα κ.α.) και βελτίωση των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών. 
Αύξηση και βελτίωση της ποιότητας των τουριστικών καταλυµάτων.  

• Βελτίωση της διοικητικής, τεχνοκρατικής, πολιτικής συνεργασιών, δοµών και 
ανθρώπινου δυναµικού του ∆ήµου, για να µπορέσει αυτός να ανταποκριθεί στις 
προκλήσεις της εποχής και στο ισχυρό ανταγωνιστικό πλαίσιο, µέσα στο οποίο 
κινείται. Ειδικότερα, στην επιλογή στόχων και την ωρίµανση έργων, για τα 
οποία θα διεκδικηθεί η χρηµατοδότησή τους από το ΕΣΠΑ και άλλα 
επιδοτούµενα προγράµµατα  

• Επέκταση του ζωτικού χώρου ανάπτυξης της πόλης µε την επέκταση των 
σχεδίων πόλης, την εξασφάλιση γης για τη δηµιουργία χώρων υποδοχής νέων 
επιχειρηµατικών και κοινωνικών δράσεων µε ταυτόχρονη διαµόρφωση τιµών 
οικοπέδων ανταγωνιστικών για την αγορά σε σχέση µε άλλες πόλεις.  

• Επένδυση σε νέες τεχνολογίες και δηµιουργία υποδοµών προσέλκυσης εταιριών 
παροχών υπηρεσιών υψηλής τεχνογνωσίας. (π.χ. τεχνολογικά πάρκα).  

• ∆ηµιουργία κατάλληλου πλαισίου και στρατηγικού σχεδίου προώθησης του 
∆ήµου και της εικόνας του (city image & branding). 

 
 
 

ΜΕΡΟΣ V 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

 
∆ιατύπωση του οράµατος και των αρχών λειτουργίας και διακυβέρνησης 
 
5.1. ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  
Αποστολή του ∆ήµου Σαρωνικού είναι : 
«Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή άριστων δηµόσιων αγαθών 
και υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων του, δηµοτών και µη, 
ως επίσης και των τοπικών φορέων, µε απώτερο σκοπό τη βιώσιµη κοινωνική και 
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οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής του ∆ήµου µέσω της εφαρµογής µιας 
αποτελεσµατικής πολιτικής που θα συνεισφέρει τα µέγιστα για την επίτευξη αειφόρου 
ανάπτυξης και κοινωνικής γαλήνης.». 
  
5.2. ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
 
Το όραµα του ∆ήµου Σαρωνικού είναι: 
«Ο ∆ήµος Σαρωνικού να είναι ένας τόπος που να προσφέρει µία ξεχωριστή ποιότητα 
ζωής, όµορφη και δηµιουργική, σύγχρονη και ανθρώπινη, ανοιχτή στον κόσµο, σε 
καινούριες προκλήσεις και ευκαιρίες, για τους πολίτες». 
Για να εκπληρωθεί αυτό το όραµα θα πρέπει ο ∆ήµος να υιοθετήσει εκείνους τους 
στρατηγικούς στόχους, η επίτευξη των οποίων θα τον καταστήσει ικανό να οδηγήσει 
την τοπική κοινωνία σε µια πορεία ανάπτυξης προς όφελος των ∆ηµοτών του.  
 
 
 
5.3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
 
Α. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 
• Άµεση και καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών από τη ∆ηµοτική Αρχή. 
• ∆ηµιουργία συνθηκών άνετης και ευπρεπούς διαβίωσης µε περαιτέρω βελτίωση 

των υποδοµών του ∆ήµου. 
• Προστασία του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης του ∆ήµου. 
• Αξιοποίηση της φυσικής οµορφιάς των κατά τόπο πόλεων, παραλιών,  περιαστικών 

περιοχών πρασίνου και της γεωγραφικής θέσης του ∆ήµου. 
• Προβολή και εκµετάλλευση των τουριστικών δυνατοτήτων του ∆ήµου.  
• Βελτίωση και ανάπτυξη των κοινωνικών υπηρεσιών του ∆ήµου. 
• Κοινωνική ισορροπία και ενσωµάτωση ευπαθών οµάδων και µεταναστών. 
• Υιοθέτηση και χρήση νέων καινοτόµων τεχνολογιών. 
• Ενίσχυση και βελτίωση των πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών δρώµενων 

σε όλες τις ∆ηµοτικές - Τοπικές Κοινότητες. 
 
   
Β. ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 
• Αύξηση του βιοτικού επιπέδου και µείωση της ανεργίας. 
• Συγκράτηση και προσέλκυση των νέων να παραµείνουν στο ∆ήµο. 
• Υποδοµές που θα ανταποκρίνονται στην αναµενόµενη αύξηση πληθυσµού του 

∆ήµου. 
• Βελτίωση και ενίσχυση της εικόνας του ∆ήµου για τις δυνατότητες και ικανότητες 

του. 
 
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων που θα οδηγήσουν το ∆ήµο Σαρωνικού σε νέα 
πορεία ανάπτυξης, θα πρέπει να υιοθετήσει απ’ αυτόν η ακόλουθη στρατηγική:      
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
 
Κατευθυντήριες αρχές – Αναπτυξιακές Προτεραιότητες 
 
• Υιοθέτηση Οικονοµικής Στρατηγικής που θα βελτιώσει και θα ενισχύσει τη 

δηµοσιονοµική και την εν γένει οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου, για να µπορέσει 
αυτός να στηρίξει οικονοµικά την ανάπτυξή του. 

• Βελτίωση του διοικητικού συστήµατος και της λειτουργίας των υπηρεσιών. 
• Άµεση αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του ∆ήµου στο βαθµό που αυτό είναι 

εφικτό βάσει του υποβληθέντος προς έγκριση ΟΕΥ. 
• Υιοθέτηση και ενίσχυση του πνεύµατος οµαδικής δουλειάς, συµµετοχικής εργασίας 

και προσφοράς βελτιούµενων υπηρεσιών σε συνεχή βάση.  
• Αξιοποίηση και ορθολογικότερη εκµετάλλευση της κτιριακής υποδοµής, των 

εγκαταστάσεων και εν γένει της περιουσίας του ∆ήµου. 
• Εκµετάλλευση των νέων τεχνολογιών, των σύγχρονων διοικητικών  

πληροφοριακών συστηµάτων και συστηµατοποίηση της εσωτερικής γνώσης του 
∆ήµου. 

• Υιοθέτηση ισόρροπης ανάπτυξης των ∆ηµοτικών –Τοπικών Κοινοτήτων, µε 
σταδιακή εκτέλεση των προτεινόµενων έργων από αυτές, στο βαθµό που αυτά 
µπορούν να προγραµµατιστούν και χρηµατοδοτηθούν. 

• Εντατικοποίηση των προσπαθειών για επιτυχή έκβαση των προς ένταξη µεγάλων 
και µεσαίων έργων στα προγράµµατα ΕΣΠΑ. 

• Ολοκλήρωση των µελετών και των έργων που είναι σε εξέλιξη και έχουν 
εξασφαλισµένη τη χρηµατοδότησή τους. 

• Επίσπευση των διαδικασιών των προς ένταξη στα σχέδια πόλεων δοµηµένων και 
λοιπών περιοχών εκτός σχεδίου και δηµιουργία ζωτικού χώρου ανάπτυξης.  

• ∆ηµιουργία τουριστικών πόλων στο κέντρο των κατά τόπο πόλεων και στις 
παραλίες του ∆ήµου, µέσω καλά σχεδιασµένων αναπλάσεων. 

• Βελτίωση των υποδοµών τουρισµού, κυκλοφορίας και προσφοράς υπηρεσιών προς 
τους επισκέπτες του ∆ήµου. 

• Προβολή του ∆ήµου ως τόπου αναψυχής, εξωστρέφειας, πολιτισµού, τουρισµού 
και παροχής υπηρεσιών. 

• Υιοθέτηση ειδικών προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας και ενσωµάτωσης, 
καθώς και υπηρεσιών παιδείας, πολιτισµού και αθλητισµού. 

• Ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργειών µε τους ∆ήµους της ευρύτερης περιοχής. 
• Ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασιών και συνεργειών µε ∆ήµους του εξωτερικού. 
 
 
 
5.3 ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ  ∆ΡΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
 
Με κύριο γνώµονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, ο ∆ήµος 
Σαρωνικού καλείται να υιοθετήσει νέες προσεγγίσεις και να εφαρµόσει σύγχρονες 
µεθόδους και εργαλεία για να ανταποκριθεί µε επιτυχία στις ανάγκες και τις απαιτήσεις 
των ∆ηµοτών του για τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία πρότυπων δηµοτικών 
υπηρεσιών µε όραµα την τοπική ανάπτυξη µέσα σε ένα πλαίσιο προγραµµατισµού και 
εφαρµογής καινοτόµων ιδεών και πρακτικών που θα έχουν σαν αποτέλεσµα. την 
ουσιαστική βελτίωση των υπηρεσιών του.  
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Αυτό, όµως, είναι δυνατό να επιτευχθεί µόνο µε την ορθολογική ιεράρχηση των 
προτεραιοτήτων λειτουργίας του ∆ήµου για την περίοδο 2012-2014, που εντοπίζονται 
σε πέντε (5) άξονες – τοµείς δράσης.  
 
 
1. ΚΟΜΒΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
 
 
Άξονας Πρώτος      ∆ήµος Πρότυπο στην οργάνωση και τη λειτουργία 

του και µε Ποιότητα στις υπηρεσίες του.  
Άξονας ∆εύτερος     Ψηφιακός ∆ήµος µε Καινοτόµες Λειτουργίες. 
Άξονας Τρίτος        ∆ήµος που βασίζεται σε ισχυρές οικονοµικές βάσεις. 
Άξονας Τέταρτος    Ενεργός Κοινωνική Συµµετοχή για Τοπική Ποιότητα 

Ζωής.  
Άξονας Πέµπτος Τοπική Υγεία και Πρόνοια µε Ανθρώπινο Πρόσωπο. 
Άξονας Έκτος      Πρωτοβουλίες για τον Πολιτισµό, τον Αθλητισµό, την 

Τρίτη Ηλικία. 
Άξονας Έβδοµος      ∆ήµος Ανοιχτός σε ∆ιαδηµοτικές Συνεργασίες.  
Άξονας Όγδοος      ∆ήµος Ανοιχτός σε ∆ιεθνείς Συνεργασίες.   

 
Οι ανωτέρω κοµβικοί άξονες δράσης αναλύονται στο Στρατηγικό Χάρτη που 
ακολουθεί: 
 

Στρατηγικός Χάρτης ∆ήµου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
 

Βασικός Στόχος: Συνεχής Βελτίωση Υπηρεσιών – Ικανοποίηση ∆ηµότη 
Α/Α Επιµέρους Άξονες Επιµέρους ∆ράσεις 

Α Βελτίωση & Ανάπτυξη 
Υπηρεσιών 

• Βελτίωση ταχύτητας 
εξυπηρέτησης 

• Βελτίωση εξυπηρέτησης 
∆ηµοτών 

• Νέες τεχνολογίες 
• ∆ιαφάνεια 
• ∆ιαχείριση & ανάπτυξη 

δηµοτικής περιουσίας 
Β Βελτίωση Αστικού & 

Περιαστικού Περιβάλλοντος 
• Βελτίωση αστικού πρασίνου 
• ∆ιαχείριση απορριµµάτων  - 

Μείωση ρύπανσης 
• Περαιτέρω ανάπτυξη 

συστήµατος ανακύκλωσης 
• Πολεοδοµικός σχεδιασµός – 

Βελτίωση αστικών περιοχών 
• Ανάπτυξη τεχνικών υποδοµών 
• Πολιτική Προστασία 

Γ Βελτίωση Καθηµερινότητας • Ασφάλεια 
• Συγκοινωνία 
• Βελτίωση κυκλοφοριακού – 

στάθµευσης στα κατά τόπο 
αστικά κέντρα 

• Στήριξη & ανάπτυξη 
υπηρεσιών αθλητισµού 
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• ∆ιεύρυνση δράσεων τεχνών & 
πολιτισµού 

∆ Αλληλεγγύη – Κοινωνικό 
Πρόσωπο 

• Καταπολέµηση Ανεργίας 
• ∆ράσεις Εκπαίδευσης 
• Πολιτική για ευπαθείς οµάδες 
• Πρόληψη σε θέµατα υγείας 
• Στήριξη παιδικών σταθµών 
• Στήριξη ΚΑΠΗ 
• Πρόνοια 
• Εθελοντισµός & Κοινωνική 

Εταιρική Ευθύνη 
Ε Επιχειρηµατικότητα – Τοπική 

Οικονοµική Ανάπτυξη 
• Ενίσχυση απασχόλησης 
• Εισαγωγή νέων τεχνολογιών 
• ∆ιαφοροποίηση – Καινοτοµία 
• Ενίσχυση Επενδύσεων 
• Αξιοποίηση – εκµετάλλευση 

ακίνητης περιουσίας 
• ∆ιεθνείς σχέσεις & 

συνεργασίες 
• Προβολή του ∆ήµου 
• Σχέδια δράσης οικονοµικής 

ανάπτυξης – επιδοτούµενα 
προγράµµατα 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΣΕ ΦΑΣΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
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ΜΕΡΟΣ VI 

 
6.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΟΝΩΝ – ΜΕΤΡΩΝ – ∆ΡΑΣΕΩΝ 
 
Προς υποβολή µετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαβούλευσης  
 
6.2 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ 

∆ΗΜΟ 
 
Οι ανωτέρω κοµβικοί άξονες δράσης του ∆ήµου πρέπει να αποτελέσουν τον πυρήνα 
του οράµατος, του επιχειρησιακού προγραµµατισµού και της λειτουργίας αυτού για 
την περίοδο 2011-2013 - 2014.  
Η οικονοµική κρίση επιβάλλει τον προγραµµατισµό στοχοθετηµένων δράσεων από το 
∆ήµο, δίνοντας προτεραιότητα στην ορθή αξιοποίηση των πόρων, καθώς και τη χρηστή 
διοίκηση και διαχείριση των δηµοσιονοµικών του.  
Στη συνέχεια ακολουθεί µια σειρά από προτεινόµενες δράσεις που άλλοτε ενισχύουν 
και αξιοποιούν περαιτέρω τις δυνατότητες των υφιστάµενων υποδοµών και άλλοτε 
οδηγούν στην υλοποίηση καινοτοµικών δράσεων από την πλευρά  του ∆ήµου.         
Οι προτάσεις αυτές παρουσιάζονται µε συνοπτική ανάλυση, που εστιάζεται κυρίως 
στην πρόταση αυτή καθαυτή, χωρίς µεγάλες λεπτοµέρειες για τις διαδικασίες και 
οµαδοποιούνται στους παρακάτω ευρύτερους άξονες – τοµείς δράσης του ∆ήµου:  
o Πρότυπη ∆ιοίκηση και Συνεργασίες  
o Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής  
o Πρόληψη Υγείας και Κοινωνική Μέριµνα  
o Πρωτοβουλίες µε Στόχο την Κοινωνική Ανάπτυξη  
o Ψηφιακός ∆ήµος µε Καινοτοµικές Εφαρµογές  
 
6.2α. Προτάσεις για Πρότυπη ∆ιοίκηση και Συνεργασίες.  
 
• ∆ηµιουργία Πενταψήφιας Τηλεφωνικής Γραµµής ∆ηµότη. 
• ∆ηµιουργία Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και ∆ιαχείρισης Κρίσεων. 
• ∆ηµιουργία Γραφείου Εθελοντισµού. 
• ∆ηµιουργία Γραφείου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 
• ∆ηµιουργία Γραφείου Εφαρµογής Εσωτερικών ∆ιαδικασιών και ∆ιασφάλισης 

Ποιότητας. 
• ∆ηµιουργία Γραφείου Αξιοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων. 
• Πλήρης Ηλεκτρονική Χαρτογράφηση Ακινήτων του ∆ήµου. 
• Πλήρης Ηλεκτρονική Χαρτογράφηση των υποδοµών του ∆ήµου (Γεωχωρικά 

δεδοµένα). 
• Συνεργασία µε Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας. 
 
 
6.2β. Προτάσεις για Πρόληψη Υγείας και Κοινωνική Μέριµνα. 
 
• Ένταξη στο ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο ∆οµών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

ΟΤΑ.  
• Συνεργασία µε το Νοµαρχιακό ή το Περιφερειακό Νοσοκοµείο για ∆ηµιουργία 

∆ηµοτικής Τράπεζας Αίµατος και Μητρώου Αιµοδοτών.  
• Συνεργασία µε το Νοµαρχιακό ή το Περιφερειακό Νοσοκοµείο για Πρόληψη 

Ειδικών Παθήσεων. 



 45 

• ∆ηµιουργία ∆ηµοτικού Κέντρου Πρόληψης. 
• Ίδρυση ∆ηµοτικού Κέντρου Συµβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης.  
• Απόκτηση ∆ηµοτικού Ασθενοφόρου.  
• Συνταγογράφηση Φαρµάκων στα ΚΑΠΗ. 
• Παροχή Υπηρεσιών Φυσιοθεραπευτή στα ΚΑΠΗ. 
• Σύσταση Ταµείου Αλληλεγγύης.  
• ∆ηµιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου.  
• ∆ηµιουργία Κοινωνικού Φαρµακείου. 
 
 
6.2.γ Προτάσεις για Πρωτοβουλίες µε Στόχο την Κοινωνική Ανάπτυξη.  
 
• ∆ηµιουργία Κέντρου Εξατοµικευµένης Παρέµβασης.  
• Έκδοση Κάρτας για Παροχή Υπηρεσιών Υγείας και Ειδικών Εκπτώσεων.  
• Μείωση ∆ηµοτικών Τελών σε Μέλη Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων.  
• Παροχή Γευµάτων σε Απόρους. 
• Οργάνωση Παροχής ∆ωρεάν Προϊόντων και Υπηρεσιών σε Άπορες Οικογένειες.  
• ∆ηµιουργία Κέντρου Ανάπτυξης Επαγγελµατικών ∆εξιοτήτων. 
• Ανάπτυξη Συστήµατος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Εξωνοσοκοµειακής Φροντίδας 

για ΑΜΕΑ και Άτοµα Τρίτης Ηλικίας. 
 
 
 
6.3 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 
 
Τα κατωτέρω έργα βρίσκονται στην διαδικασία ολοκλήρωσης των φακέλων τους για 
υποβολή προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 
 

α/α Προτεινόµενα Έργα προς Ένταξη στο ΕΣΠΑ 
Προϋπολογισµός  

(€) 

1. 

∆ίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Καλυβίων που δεν 
εξυπηρετούνται από το ΚΕΛ Μαρκοπούλου και 
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) ∆ήµου 
Σαρωνικού. 50.680.000,00 

2. 
∆ίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Αναβύσσου, Παλαιάς 
Φώκαιας και Σαρωνίδας του ∆ήµου Σαρωνικού. 27.392.100,00 

3 

Κατασκευές αγωγών οµβρίων υδάτων και επίλυση 
προβληµάτων παροχέτευσης οµβρίων σε περιοχές της 
∆ηµοτικής Κοινότητας ως και των οδών Μ.Ασίας (που 
παροχετεύει και περιοχές της Παλ.Φώκαιας), Αγ.Τριάδος 
και Λ.Καραµανλή. 52.000.000,00 

4 
Αποχετευση ακαθάρτων κυρίως οικισµού Καλυβιων (∆΄ 
φαση). 4.154.290,00 

5 
Αποχετευση ακαθάρτων κυρίως οικισµού Καλυβιων (Ε΄ 
φαση). 3.431.700,00 

6 Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων Κουβαρά - Γ' Φάση 400.000,00 

7 

Εργα αντιπληµµυρικής προστασίας, κατασκευή 
αποχέτευσης οµβρίων του κυρίως οικισµού Καλυβίων - 
∆' Φάση 4.000.000,00 

8 ∆ίκτυο οµβρίων σε τµήµατα οδών της Σαρωνίδας 550.000,00 
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9 

Αντικατάσταση αµιαντοσωλήνων & προβληµατικών 
αγωγών ύδρευσης στην περιοχή Α' κατοικίας ∆ήµου 
Αναβύσσου 4.500.000,00 

10 Αντικατάσταση αµιαντοσωλήνων Σαρωνίδας (Β’ Φάση) 3.000.000,00 

11 
Ανάπλαση παραλιακής ζώνης περιοχής Πλάζα έως 
Λιµεναρχείο 2.500.000,00 

12 Ανάπλαση - διαµόρφωση κεντρικής πλατείας ΑΤΕ 914.747,90 

13 
Ανακατασκευή χώρου παιδικής χαράς και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων επί των οδών Ρόδου και Πάρνηθος                        450.000,00 

14 
Ανάπλαση πάρκου στις οδούς Πουλούδα &  Σιδέρη 
Μπέη στην Παλαιά Φώκαια  397.941,17 

15 

Κατασκευή έργων δασικής αναψυχής στις θέσεις 
Μερέντα, Ευαγγελίστρια, Κρυούλκο, Κρόνιζα, Τζαµάλι 
δηµοσίου δάσους Τοπικής Κοινότητας Κουβαρά 292.581,36 

16 Κατασκευή Βρεφονηπιακού Παραλίας Αναβύσσου 1.735.000,00 
17 Κατασκευή λαογραφικού µουσείου (Καλυβίων) 2.000.000,00 

18 
Κατασκευή κολυµβητικής δεξαµενής στη θεση "Ντισιρι" 
στο Ο.T. Γ100α 1.000.000,00 

19 
Κατασκευή 12θέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου και 2ου 
Νηπιαγωγείου (περιοχή Βλάχικα) 750.000,00 

20 
Βελτίωση - διαπλάτυνση οδών οικισµού ΑΤΕ Παλαιάς 
Φώκαιας 3.217.680,00 

21 
Οδοποιία εντασσόµενων Π.Ε. των πέντε ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων του ∆ήµου Σαρωνικού 8.000.000,00 

22 ∆ιαδηµοτική οδοποιία 3.000.000,00 
23 ∆υτική παράκαµψη οικισµού Κουβαρά 273.700,00 

24 
Επισκευή και συντήρηση του λιµεναρχείου Παλαιάς 
Φώκαιας 67.569,71 

   
   

α/α 
Ενταγµένα Έργα στα οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η 

διαδικασία διαγωνισµού 
Προϋπολογισµός 

 (€) 

1 
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αµιαντοσωλήνα 
και επέκταση δικτύου ύδρευσης Καλυβίων 2.700.000,00 

2 Κατασκευή 2ου Λυκείου Καλυβίων 2.596.243,30 

3 
Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού στην κοινότητα 
Κουβαρά 1.960.000,00 

   
   

α/α Ενταγµένα Έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη 
Προϋπολογισµός  

(€) 

1 
Συλλεκτήρες οµβρίων οδών Αθηνάς – Κεφαλληνίας – 
Ζακύνθου – Κοινότητας Σαρωνίδας 1.767.609,47 

2 
Κατασκευή αποχέτευσης οµβρίων υδάτων Κοινότητας 
Παλαιάς Φώκαιας 1.570.437,99 

3 Κατασκευή 4ου ∆ηµοτικού Καλυβιων 1.701.183,11 

4 
Περιβαλλοντική αποκατάσταση ΧΑ∆Α περιοχής 
Γερακίνας Παλαιάς Φώκαιας Αττικής  

5 
Αποκατάσταση χώρου υγειονοµικής ταφής 
απορριµµάτων Καλυβίων  
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α/α Έργα του ∆ήµου τα οποία ήδη εκτελούνται 
Προϋπολογισµός  

€) 

1 
Βελτίωση και εκσυγχρονισµός αλιευτικού καταφυγίου 
Παλαιάς Φώκαιας 2.377.510,20 

 
 
 
Μετά την ολοκλήρωση της φάσης της διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί το 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και  θα υποβληθεί στα αρµόδια όργανα του ∆ήµου για 
έγκριση. 
 
 
 


