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Βηνγξαθηθό εκείσκα

Ο Λεπηέξεο Απγελάθεο γελλήζεθε ην 1972. πνχδαζε Γνκηθόο
Κηηξηαθώλ Έξγσλ ζηε ηβηηαλίδεην ρνιή θαη Σνπνγξάθνο
Mεραληθόο

ζην

ΣΔΗ

Αζελψλ.

Παξαθνινχζεζε

πξφγξακκα

κεηεθπαίδεπζεο ζηε Γηαρείξηζε θαη Σερλνινγία Πεξηβάιινληνο θαη
Αλάπηπμε Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.
Έρεη εξγαζηεί σο Δξγνδεγόο Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη Σξαπεδηθό
ζηέιερνο ζηελ Παγθξήηηα πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα. ηε ζπλέρεηα
ίδξπζε ηελ εηαηξεία «Δπηρεηξείλ Αλαπηπμηαθή Ο.Δ.»
Τπήξμε κέινο ηεο Κ.Δ. ηεο ΟΝΝΔΓ, αλ. ππεχζπλνο ηεο ΓΑΠΝ.Γ.Φ.Κ. Σ.Δ.Η. θαη κέινο ηνπ Κ. . ηεο Δζληθήο πνπδαζηηθήο
Έλσζεο Διιάδαο (ΔΔΔ) γηα δχν πεξηφδνπο. Έρεη δηαηειέζεη
Πξφεδξνο ηεο Φνηηεηηθήο Έλσζεο Κξεηώλ Αηηηθήο, κέινο ηνπ
Γ.. ηεο Παγθξήηηαο Έλσζεο Αζελψλ, ηδξπηηθφ κέινο θαη
Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο Παγθξήηηαο Νενιαίαο θαη Πξφεδξνο ηνπ
Γ.. ηνπ Παγθόζκηνπ πκβνπιίνπ Κξεηηθώλ Νενιαηώλ.
Σν 2007 εμέδσζε ην πξψην ηνπ βηβιίν κε ηίηιν Πνιηηηθά Θέκαηα
(εθδόζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα). Σνλ Ηνχιην ηνπ 2007, εμειέγε
κέινο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο (7ν Σαθηηθφ
πλέδξην).
Σν επηέκβξην ηνπ 2007 εθιέγεηαη γηα πξψηε θνξά Βνπιεπηήο ηεο
Νέαο Γεκνθξαηίαο ζην λνκφ Ζξαθιείνπ θαη επαλεθιέγεηαη ζηηο
εζληθέο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 2009. Καηά ηε θνηλνβνπιεπηηθή
πεξίνδν

2007-09

ππήξμε

κέινο

ηεο

Γηαξθνχο

Δπηηξνπήο

Μνξθσηηθώλ Τπνζέζεσλ θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ, θαζψο θαη
κέινο ηεο Δηδηθήο Μφληκεο Δπηηξνπήο Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο.
ήκεξα είλαη κέινο ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Παξαγσγήο θαη
Δκπνξίνπ, θαζψο θαη ηεο Δηδηθήο Μφληκεο Δπηηξνπήο Σερλνινγίαο
θαη Έξεπλαο, ελψ έρεη έληνλε θνηλνβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα.

www.avgenakis.gr
e-book@avgenakis.gr
.
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Σν βηβιίν είλαη αθηεξσκέλν…
ζηε Λέλα, ζηνλ Κσλζηαληίλν,
ζην Μαλφιε, ζηε Γεσξγία, ζην Θαλάζε,
ζηελ Διεπζεξία, ζην Γηψξγν, ζηελ Αζαλαζία, ζην Γηάλλε, ζην Γεκήηξε, ζηελ Διέλε,
ζηε Φξχλε, ζηνλ Δχζπκε, ζηε Βίθπ,
ζηνλ Κσζηή, ζηελ Οπξαλία, ζην Μηράιε, ζην Νίθν,
ζηελ Άλλα, ζηνλ Αληψλε, ζηνλ Αξηζηνηέιε, ζηελ Αξρφληηζζα,
ζην Μάλζν, ζηελ Άξηα, ζην Μάξθν, ζηελ Δπαγγειία, ζηελ Καηεξίλα,
ζην Μαλνχζν, ζηνλ Παληειή, ζην σηήξε, ζηε ηακαηίλα,
ζην Βαγγέιε, ζηνλ Παλαγηψηε, ζηνλ Ηδνκελέα,
ζηνλ Πέηξν, ζηελ Άλλα, ζην Γξεγφξε, ζηελ Κνξίλα,
ζην Υξήζην, ζηελ Δηξήλε, ζηελ Αξηζηέα, ζηελ Πφπε, ζηνλ Αδάκε,
ζηε Υξηζηίλα, ζηελ Έιληα, ζην ήθε, ζηνλ Αλδξέα, ζηε φθε, ζην Βαζίιε,
ζην πχξν, ζηε Νίθε, ζην Μελά, ζηνλ Αιέθν, ζηελ Αζεκέληα, ζην Υάξε,
ζηε Μαξίλα, ζηε Νέιιε, ζην Εαραξία, ζην ηαχξν, ζην Λάδαξν, ζην Μχξν,
ζηελ Δπγελία, ζηελ Αλαζηαζία, ζην Θνδσξή, ζηνλ Αληαιθίδα, ζηε Γέζπνηλα,
ζηε Μαξία, ζηνλ Αιέμαλδξν, ζηελ Αζελά, ζηνλ Άθε, ζηνλ Απφιισλα,
ζηνλ Ζιία, ζην ηέιην, ζηελ Αιεμάλδξα, ζηνλ Ηάθσβν, ζην Μηιηηάδε,
ζηελ Αγάπε, ζηνλ Άγγειν, ζην Βαγγέιε, ζηνλ Δπηχρε, ζηε Ρνχια, ζην άθε,
ζην σθξάηε, ζηε Εσή, ζηνλ Ζιία, ζην Θσκά, ζηνλ Ηνξδάλε,
ζην Μελέιαν, ζηνλ Κξήησλα, ζην Μπάκπε, ζην Κπξηάθν, ζηε Μαίξε,
ζηνλ Πάξε, ζηε Φαλή, ζην Υάξε
θαη ζε φινπο ηνπο άιινπο…

ηε ζπγθεθξηκέλε έθδνζε ζπλεξγάζηεθαλ ηόζν ζηε ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ηνπ
πξσηνγελνύο πιηθνύ, όζν θαη ζηελ επηκέιεηα ησλ θεηκέλσλ ν Μαλόιεο Κνπηνπιάθεο
(Τπ. Γηδάθησξ Παλ/κίνπ Πεηξαηώο), ν Θαλάζεο Κνηζηαξόο (Γηδάθησξ Παλ/κίνπ
Αζελώλ) θαη ν Σξηαληάθπιινο Πλεπκαηηθόο (Τπ. Γηδάθησξ Παλ/κίνπ Θεζζαιίαο).
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1. Αληί πξνιόγνπ…
Αλέθδνην:
Καη ν ζεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Γεκόζην

Ο Κχξηνο θαλεξψζεθε ζηνλ Νψε θαη ηνπ είπε: «ζε έλα ρξφλν ζα ξίμσ βξνρή θαη ζα
ζθεπάζσ νιφθιεξε ηε Γε κε λεξφ θαη ζα θαηαζηξέςσ ηα πάληα. Αιιά ζέισ εζχ λα
ζψζεηο ηνπο δίθαηνπο θαη επζεβείο αλζξψπνπο θαη δχν δψα απφ θάζε είδνο πνπ
ππάξρεη ζηε Γε. ε πξνζηάδσ λα ρηίζεηο κία Κηβσηφ».
Καη ν Θεφο παξαδίδεη ζηνλ Νψε ηα ζρέδηα γηα ηελ Κηβσηφ. Με θφβν Κπξίνπ ν Νψε
παίξλεη ηα ζρέδηα θαη ζπκθσλεί λα θηηάμεη ηελ Κηβσηφ.
«Θπκήζνπ, είπε ν Κχξηνο, Πξέπεη λα έρεηο ηειεηψζεη ηελ Κηβσηφ θαη λα έρεηο καδέςεη
φια ηα δψα ζε έλα ρξφλν». Έλα ρξφλν αξγφηεξα, αξρίδεη λα ζρεκαηίδεηαη κηα
θαηαηγίδα θαη φιεο νη ζάιαζζεο ηεο Γεο έρνπλ θνπξηνχλα. Ο Θεφο θνηηάεη ηη γίλεηαη
θαη βιέπεη ηνλ Νψε λα θάζεηαη ζηελ απιή ηνπ θαη λα θιαίεη.
«Νώε!» αλαθξάδεη, «πνπ είλαη ε Κηβσηόο;»
«πγρώξεζε κε Κύξηε», παξαθαιά ν Νώε, «έθαλα ό,ηη κπνξνύζα αιιά
αληηκεηώπηζα κεγάια πξνβιήκαηα. Πξψηα-πξψηα έπξεπε λα πάξσ άδεηα γηα ηελ
θαηαζθεπή θαη ηα ζρέδηα πνπ κνπ έδσζεο δε ζπκθσλνχζαλ κε ηνλ ηζρχνληα
θαλνληζκφ.
Υξεηάζηεθε λα πξνζιάβσ λαππεγό θαη λα μαλαγίλνπλ ηα ζρέδηα απφ ηελ αξρή.
Μεηά βξέζεθα ζε δηακάρε κε ην Ληκεληθό γηα ην αλ ρξεηαδφηαλ ε Κηβσηφο ζχζηεκα
ππξαζθάιεηαο, βάξθεο θαη ζσζίβηα.
Μεηά κνπ έθαλε θαηαγγειία ν γείηνλαο κνπ, γηαηί παξαβίαδα ιέεη ηα φξηα δφκεζεο
ρηίδνληαο ηελ Κηβσηφ ζηελ απιή ηνπ, θαη έηζη ρξεηάζηεθα άδεηα θαη απφ ηελ
Πνιενδνκία.
Δίρα πξφβιεκα θαη λα βξσ μχια γηα ηελ Κηβσηφ γηαηί ππήξρε απαγφξεπζε
πινηφκεζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Πηηζηισηήο Κνπθνπβάγηαο. Σειηθά θαηάθεξα
λα πείζσ ηελ Τπεξεζία Πξνζηαζίαο Γαζώλ πσο ρξεηαδφκνπλ ην μχιν γηα λα ζψζσ
ηηο θνπθνπβάγηεο.
Αιιά φκσο ν Οξγαληζκόο Πξνζηαζίαο Εώσλ δελ κε άθελε λα πηάζσ θνπθνπβάγηεο.
Καη έηζη δελ έρνπκε θνπθνπβάγηεο.
Μεηά νη μπινπξγνί θαηέβεθαλ ζε απεξγία, αιιά θαηάθεξα λα έξζσ ζε ζπκθσλία κε
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ην ζχιινγν ηνπο. Σψξα έρσ 16 μπινπξγνχο λα δνπιεχνπλ ζηελ Κηβσηφ, αιιά δελ έρσ
θνπθνπβάγηεο.
Όηαλ άξρηζα λα καδεχσ ηα ππφινηπα δψα, κνπ έθαλε κήλπζε κία νκάδα αθηηβηζηώλ,
γηαηί ζα έπαηξλα κφλν δχν απφ θάζε είδνο. Όηαλ μεκπέξδεςα κε απηή ηε κήλπζε κε
ελεκέξσζαλ απφ ην ΤΠΔΥΩΓΔ φηη δελ γηλφηαλ λα ζπλερηζηνχλ νη εξγαζίεο αλ δελ
θάλσ δήισζε γηα ηελ επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρεδηαδφκελνπ θαηαθιπζκνχ.
Γελ ηνπο αξέζεη ε ηδέα φηη δελ έρνπλ αξκνδηφηεηα ζηηο απνθάζεηο ηνπ Γεκηνπξγνχ
ηνπ χκπαληνο.
Μεηά νη ηνπνγξάθνη ηνπ ηξαηνύ απαίηεζαλ ράξηε ηεο πξνηεηλφκελεο ξνήο ησλ
πδάησλ ηνπ θαηαθιπζκνχ. Δγψ ηνπο έζηεηια κία πδξφγεην.
Απηέο ηηο κέξεο πξνζπαζψ λα ιχζσ έλα δήηεκα κε ηελ Δπηηξνπή Ηζόηεηαο, πνπ ιέλε
φηη θάλσ δηαθξίζεηο επεηδή δελ ζα πάξσ αλζξψπνπο πνπ δελ πηζηεχνπλ ζε Δζέλα,
Κχξηε. Μνπ έζηεηιαλ θαη απηή ηελ εηδνπνίεζε κε δηθαζηηθφ επηκειεηή φηη νθείισ
θόξν θαη πξόζηηκν γηαηί δελ δήισζα ηελ Κηβσηφ σο ζθάθνο αλαςπρήο. Σψξα ε
εθνξία έρεη παγψζεη ηηο θαηαζέζεηο κνπ γηαηί πηζηεχνπλ φηη θηηάρλσ ηελ Κηβσηφ γηα
λα θχγσ απφ ηελ ρψξα γηα λα κελ πιεξψζσ θφξνπο.
Καη αθφκε δελ έρεη απνθαζίζεη ην πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο αλ ν Καηαθιπζκφο
είλαη αληηζπληαγκαηηθφο, αθνχ πξφθεηηαη γηα ζξεζθεπηηθή πξάμε. Πξαγκαηηθά, δελ
ππάξρεη πεξίπησζε λα ηειεηψζσ γηα ηνπιάρηζηνλ 5-6 ρξφληα».
Καη ηφηε άξρηζε λα θαζαξίδεη ν νπξαλφο, λα ιάκπεη ν ήιηνο θαη λα εξεκνχλ νη
ζάιαζζεο. Σν νπξάλην ηφμν ζηφιηζε ηνλ νξίδνληα. Ο Νψε θνίηαμε ηνλ Θεφ κε ειπίδα.
«Κχξηε, απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ζα ηα θαηαζηξέςεηο φια;;;»
Καη απάληεζε ν Θεφο:
«Μπα, δελ βαξηέζαη. Αο ην θάλεη ην ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΡΑΣΟ!!»

Έηζη κνπ θαίλεηαη ζα είκαζηε κηα νιόθιεξε δσή...
Δθηόο θαη αλ απνθαζίζνπκε ζηα ζνβαξά λα ην αιιάμνπκε…
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ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΔΠΗ ΣΟΤ ΔΓΥΔΗΡΖΜΑΣΟ
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2. Λίγα ιόγηα επί ηνπ εγρεηξήκαηνο
Ζ παξνχζα ειεθηξνληθή έθδνζε απνηειεί κηα πξψηε, βαζηθή παξνπζίαζε ελφο
επξχηεξνπ εγρεηξήκαηνο πνπ έρνπκε μεθηλήζεη κε ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ έλα θαη πιένλ
ρξφλν, παξάιιεια κε ηηο θνηλνβνπιεπηηθέο ππνρξεψζεηο, κε ηνπο νπνίνπο ζέζακε ηνλ
πςειφ θαη απαηηεηηθφ ζηφρν, αθνχ ζπγθεληξψζνπκε αλαιπηηθά ζηνηρεία, λα
πξνζεγγίζνπκε, λα αλαιχζνπκε θαη λα αλαδείμνπκε θελά θαη αδπλακίεο ηνπ
«Μεγάινπ Αζζελνχο» ηεο ρψξαο καο, ηνπ ίδηνπ ηνπ θξάηνπο. Καη φρη κφλν απηφ.
Απνθαζίζακε θαη δεζκεπηήθακε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ
παζνγελεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζεζκψλ θαη θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο,
απνθνιιεκέλνη απφ θνκκαηηθέο παξσπίδεο θαη θνκκαηηθέο ηαπηφηεηεο, ζε φπνην
βαζκφ απηφ θαηέζηε δπλαηφ. Γηαηί επηβάιιεη ν ξφινο ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηθνχ λα
έρεη επαθή κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Να γλσξίδεη ηα κηθξά θαη ηα κεγάια
δηαθπβεχκαηα ηνπ ηφπνπ θαη ηεο επνρήο ηνπ. Να δηεξεπλά ζπζηεκαηηθά θαη ζε βάζνο
φια απηά πνπ πεξηιακβάλεη ε δεκφζηα ζθαίξα. Να θαηαζέηεη ιπζηηειείο θαη ζε
ξεαιηζηηθή βάζε πνιηηηθέο πξνηάζεηο, βηψζηκεο θαη εθαξκφζηκεο.
Αλακθηζβήηεηα, φιεο νη θπβεξλήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ 30 ρξφλσλ έπαημαλ ξφιν θαη
ζπλέβαιαλ ζηε δηφγθσζε ηνπ θξάηνπο, ηνλ θνκκαηηζκφ θαη ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο,
ηελ

ελίζρπζε

θαη

αλαηξνθνδφηεζε

ηεο

ζπληερληαθήο

ινγηθήο

νξηζκέλσλ

ζπλδηθαιηζηψλ, ην θαηαθεξκαηηζκφ ησλ ππεξεζηψλ, ηηο αιιειεπηθαιχςεηο θαη ηε
ζχγρπζε ησλ αξκνδηνηήησλ. Καη απηά, φινη, αλεμαηξέησο πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ,
ηα αλαγλσξίδνπκε ζαλ κεγάιεο παζνγέλεηεο ηνπ ηφπνπ καο, πνπ απνηεινχλ
ηξνρνπέδε γηα ηελ αλάπηπμή καο, γηα ηελ επεκεξία καο. Δίλαη πιένλ θνηλφο ηφπνο,
θνηλή βνχιεζε, φηη ηα πξάγκαηα πξέπεη λα αιιάμνπλ, φηη ην θξάηνο πξέπεη λα
αλαδηαξζξσζεί, λα γίλεη ιηγφηεξν δαπαλεξφ θαη ηαπηφρξνλα πην επέιηθην.
Γηα ην ιφγν απηφ, απνθαζίζακε λα πηάζνπκε ηα πξάγκαηα απφ ηελ αξρή… Να
θηλεζνχκε θαη λα ιεηηνπξγήζνπκε ζπζηεκαηηθά, κεζνδηθά θαη επαγσγηθά, απφ ην
εηδηθφ ζην γεληθφ, απφ ην κέξνο ζην φινλ. Απνθαζίζακε λα εζηηάζνπκε θπξίσο ζην
δεκφζην ηνκέα ηνπ λνκνχ καο, ην Ζξάθιεην, πνπ γλσξίδνπκε θαιά ή πνπ ζα έπξεπε
λα γλσξίδνπκε θαιά, θπξίσο φζνη πνιηηεπφκαζηε θαη βξηζθφκαζηε πηζαλψο ζε ζέζεηο
επζχλεο. Όρη γηα λα θάλνπκε κηα αλέμνδε θξηηηθή θαη λα ζίμνπκε ζεζκνχο, φξγαλα,
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πξφζσπα θαη θαηαζηάζεηο. Αληίζεηα, θαινπξναίξεηα λα αλαδείμνπκε ηα φπνηα θαθψο
θείκελα, ηηο ειιείςεηο θαη θπξίσο, ηηο πξννπηηθέο δηφξζσζεο απηψλ, λα πξνηείλνπκε
θαη λα ζπκβάιινπκε ζην θαιφ θαη απνηειεζκαηηθφ management, φκσο κε αδηάζεηζηα
θαη αδηάςεπζηα ζηνηρεία πνπ κε θφπν ζπγθεληξψζακε απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο.
Γηαηί πηζηεχνπκε αθξάδαληα φηη κπνξνχκε λα θάλνπκε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηφπνπ καο
θαιχηεξεο πξνο ηνπο πνιίηεο. Μπνξνχκε λα βειηηψζνπκε ηηο πξνζθεξφκελεο
ππεξεζίεο πξνο ηνλ θάζε Ζξαθιεηψηε θαη ηελ θάζε Ζξαθιείσηηζζα, θαη θαη‘
επέθηαζε γηα ηνλ θάζε Έιιελα πνιίηε, θαη λα θάλνπκε ην θξάηνο πην
απνηειεζκαηηθφ θαη θπξίσο ιηγφηεξν ζπάηαιν.
Αλαγλσξίδνπκε φηη ε πξνζπάζεηά καο θηλδπλεχεη λα θαηαζηεί κηα απιή πεξηγξαθή,
κηα απιή δηαπίζησζε θαη ηίπνηε παξαπάλσ. Δπίζεο, έρνπκε επίγλσζε φηη ε απιή
εθαξκνγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ηνπιάρηζηνλ
ζε ηνπηθφ επίπεδν, δελ κπνξεί λα θέξεη αθ‘ εαπηήο ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπλφινπ.
Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη, είλαη ε ζπκκεηνρή φισλ καο, ν δηαθνκκαηηθφο δηάινγνο επί
κεδεληθή βάζε θαη θπξίσο, ε πνιηηηθή βνχιεζε.
Ζ ειεθηξνληθή πξν-έθδνζε ―e-book‖ πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο απνηειεί ην πξψην
εθδνηηθφ απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο πνπ έρεη μεθηλήζεη απφ ην Μάξηην ηνπ 2008, φηαλ
ππήξμε ε ζπγθεθξηκέλε ηδέα θαη πξφηαζε λα θαηαπηαζηνχκε κε ην δχζθνιν απηφ
εγρείξεκα. Καη ζήκεξα, πεξίπνπ 20 κήλεο κεηά, ην δήηεκα έρεη αλαδεηρζεί σο
εμαηξεηηθά επίθαηξν δεδνκέλνπ φηη φινη πιένλ ζπδεηνχκε γηα ηελ αλάγθε
πεξηνξηζκνχ ησλ Γεκνζίσλ Γαπαλψλ, ελψ πξνζθάησο αλαθνηλψζεθε θαη ην λέν
πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» γηα ηελ αλακφξθσζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Χζηφζν,
ζεκεηψλσ ζην ζεκείν απηφ φηη δελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα Γηνηθεηηθή
Μεηαξξχζκηζε, ρσξίο κεηαξξχζκηζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Αληίζηνηρα, δελ
κπνξνχκε λα κηιάκε γηα Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε, ρσξίο λέεο αξκνδηφηεηεο, κε
απιή κεηαθνξά ησλ δηνηθεηηθψλ ζπλφξσλ θαη ρσξίο εμαζθαιηζκέλνπο πφξνπο.
Καηά ηελ πξψηε θάζε ηεο έξεπλαο θαη γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ
πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ, θαηαηέζεθε ζεηξά ζρεηηθψλ εξσηήζεσλ ζην πιαίζην
ηνπ Κνηλνβνπιεπηηθνχ Διέγρνπ ζην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην πξνο φια ηα αξκφδηα
Τπνπξγεία θαη ηνπο εθάζηνηε Τπνπξγνχο. Οη απαληήζεηο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ
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Τπνπξγείσλ, πνπ απνηεινχλ

δεκφζηα έγγξαθα, ζπγθεληξψζεθαλ θαη

ςεθηνπνηήζεθαλ ζε εληαία βάζε δεδνκέλσλ.
Καηφπηλ, ην ζπγθεθξηκέλν πξσηνγελέο πιηθφ επεμεξγάζηεθε νκάδα ζπλεξγαηψλ, κε
ηε ζπκκεηνρή κάιηζηα θαη

νκάδαο Παλεπηζηεκηαθψλ

εξεπλεηψλ θαη πην

ζπγθεθξηκέλα απφ ην Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, απφ ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο θαη
ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ, πνπ θαηάξηηζαλ ζπγθεληξσηηθνχο πίλαθεο κε ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία, νη νπνίνη θαη παξαηίζεληαη παξαθάησ. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή θαη φπνπ
δηαπηζηψλνληαλ ειιείςεηο ζηηο απαληήζεηο ησλ Τπεξεζηψλ ησλ Τπνπξγείσλ,
πξνρσξνχζακε θάζε θνξά ζηελ θαηάζεζε λέαο εξψηεζεο γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ
ζηνηρείσλ πνπ εθθξεκνχζαλ.
Οκνινγψ φηη δελ ιάβακε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πιήξεηο απαληήζεηο, νχηε θαη κεηά
ηηο θαη‘ επαλάιεςε εξσηήζεηο καο. Κάηη, πνπ πηζαλψο λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη
δελ επηζπκνχζαλ λα απαληήζνπλ, παξφιν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ηεο
Βνπιήο, ή αθφκα θαη ζην φηη δελ ππήξραλ θαλ ηα ζηνηρεία πνπ δεηήζεθαλ. Δίλαη θαη
απηφ φκσο έλα δείγκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, ε ινγηθή ηνπ «δελ
γλσξίδσ, άξα δελ απαληψ», «πάκε ζην άγλσζην θαη βιέπνπκε», αληί λα κπνπλ ζηε
δηαδηθαζία λα θαηαγξάςνπλ θάηη πνπ ζίγνπξα ζα έπξεπε λα είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο
φιεο νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ πνπ απεπζπλζήθακε, θαη πνιχ
πεξηζζφηεξν, ζηνηρεία πνπ ζα έπξεπε λα είρε ζηε δηάζεζή ηεο ε εθάζηνηε θπβέξλεζε
πξνηνχ ζρεδηάζεη έλα λέν κεηαξξπζκηζηηθφ ζρέδην, φπσο απηφ πνπ ζπδεηάκε ζηηο
κέξεο καο, ην Πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο».
πκπιεξψλσ φηη κε ηελ αιιαγή ηεο θπβέξλεζεο θαη ηελ αλαζεψξεζε ηεο
θπβεξλεηηθήο δνκήο, θαηαηέζεθε ζεηξά εξσηήζεσλ θαη πξνο ηηο λέεο, ζεκεξηλέο,
ππεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ. ε θάζε πεξίπησζε, νθείισ λα ζεκεηψζσ φηη ηα ζηνηρεία
πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ είλαη ηα πιένλ επίθαηξα θαη νη φπνηεο παξαιήςεηο ή
απνθιίζεηο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα βαξχλνπλ ηηο ππεξεζίεο ησλ αξκνδίσλ
Τπνπξγείσλ θαη κφλν.
Καηά ηε δεχηεξε θάζε ηεο έξεπλαο, πξνρσξήζακε ζηε ζπγθεληξσηηθή απνηχπσζε
θαη πηλαθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, κε ηε ζπλεξγαζία νκάδαο εξεπλεηψλ. Πξντφλ ηεο
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πνπ

μεθίλεζε

ηνλ

πεξαζκέλν

Αχγνπζην

θαη

νινθιεξψζεθε κφιηο ζηηο αξρέο ηνπ λένπ έηνπο, απνηειεί θαη ε ζπγθεθξηκέλε
ειεθηξνληθή πξν-έθδνζε, ην παξφλ e-book.
Καηά ηελ ηξίηε θάζε ηνπ εγρεηξήκαηφο καο, ζα πξνρσξήζνπκε ζηε δηαηχπσζε
ζπγθεθξηκέλεο αμηνιφγεζεο θαη πξφηαζεο γηα ην Ζξάθιεην πνπ ζα κπνξεί λα βξεη
εθαξκνγή θαη ζε επίπεδν Δπηθξάηεηαο. Τπνγξακκίδσ φηη ην παξφλ e-book απνηειεί
κέξνο ηεο επξχηεξεο ηειηθήο έθδνζεο πνπ πξνθχπηεη θαη δηακνξθψλεηαη απφ θνηλνχ
κε ελεξγνχο πνιίηεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνηάζεηο πνπ ήδε θαηαηίζεληαη,
ηφζν ζηηο θαηά ηφπνπο εθδειψζεηο-ζπδεηήζεηο πνπ δηνξγαλψλνπκε κε ηε ζπκκεηνρή
πνιηηηθψλ, παλεπηζηεκηαθψλ θαη θνξέσλ ηεο απηνδηνίθεζεο, φζν θαη κέζσ ηεο
ειεθηξνληθήο ηαρπδξνκηθήο δηεχζπλζεο e-book@avgenakis.gr θαη ηεο ηζηνζειίδαο
www.avgenakis.gr.
ην πιαίζην απηφ, επηηξέςηε κνπ λα θαιέζσ ζε δηάινγν πξαγκαηηθφ θαη
ηεθκεξησκέλν γηα ην ζέκα ηεο αλακφξθσζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ φινπο καο
απαζρνιεί, αλνίγνληαο ηελ επθαηξία ζε φινπο ηνπο ελεξγνχο πνιίηεο, λα
ζπκκεηάζρνπκε ζηε δηαηχπσζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο, ξεαιηζηηθήο θαη εθαξκφζηκεο
πξφηαζεο γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε ζηε ρψξα καο.
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ΤΝΣΟΜΖ ΘΔΩΡΖΖ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΚΑΗ ΣΩΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΩΝ ΣΖ
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3. ύληνκε Θεώξεζε ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη ησλ Πξνβιεκάησλ ηεο
«Ποίον έθνος τωρίς διοίκηζιν και νόμοσς εσδοκίμηζε και δεν ετάθη;»
Μακρσγιάννης
Παξακέλεη θαη ζήκεξα επίθαηξε ε θξάζε ηνπ Μαθξπγηάλλε. Γηα λα αθξηβνινγνχκε,
πνηέ δελ έθπγε απφ ηελ επηθαηξφηεηα απφ ηε ζχζηαζε ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο,
έσο θαη ζήκεξα. Μάιηζηα, παξαθξάδνληάο ηελ, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε:
«πνηό έζλνο ρσξίο νξγαλσκέλε θαη απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε θαη εθαξκνγή ησλ
λόκσλ επδνθίκεζε θαη δελ θαηαζηξάθεθε;»
Αλ επί ησλ εκεξψλ καο γίλεηαη πνιχο ιφγνο γηα ηελ «αλαζχζηαζε ηνπ θξάηνπο»,
πηζαλφλ λα νθείιεηαη ηνχην φρη κφλνλ ζηελ θξίζε πνπ απηφ δηέξρεηαη, αιιά θαη ζηελ
ζπλαίζζεζε ηεο θαίξηαο ζεκαζίαο ηνπ. Ζ ζπλαίζζεζε απηή παξακέλεη ακείσηε θαη
είλαη βαζηά ξηδσκέλε ζηελ θνηλσληθή ζπλείδεζε ηφζν ζηηο πην αλεπηπγκέλεο φζν θαη
ζηηο ππφ αλάπηπμε ρψξεο.
Ζ δηεζλήο ζπγθπξία δείρλεη ζε πνην ζεκείν ε εζθαικέλε πιεξνθφξεζε, ε
θαθνδηνίθεζε θαη ε πξνρεηξφηεηα είλαη ζε ζέζε λα εκπιέμνπλ ρψξεο κηθξέο θαη
κεγάιεο, αιιά θαη ηνλ θφζκν νιφθιεξν ζε θνβεξέο πεξηπέηεηεο ρσξίο νξαηφ ηέινο.
Με πξφζθαηε ζην λνπ ηελ εκπεηξία απηή, ηελ θξίζε ησλ ζεζκψλ ζε φια ηα επίπεδα,
αιιά θαη ηελ αλαδήηεζε ελφο θαιχηεξνπ κέιινληνο, πνπ ε δχζθνιε νηθνδφκεζε κηαο
Δλσκέλεο Δπξψπεο ππνδειψλεη θαη ππφζρεηαη, κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε επαθξηβψο
ηελ θαίξηα ζεκαζία ησλ δεηεκάησλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
ηε ρψξα καο, νη δηακάρεο εληφο θαη εθηφο Κνηλνβνπιίνπ κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ
θνκκάησλ πάλσ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ζπκίδεη ζεαηξηθφ έξγν πνπ έρεη παηρηεί
εθαηνληάδεο θνξέο θαη πνπ, αλ φρη νη εζνπνηνί, ηνπιάρηζηνλ νη ζεαηέο μέξνπλ κε
ιεπηνκέξεηεο πψο ζα ζπλερηζηεί θαη πψο ζα ηειεηψζεη. Όκσο, ηα πξνβιήκαηα ηεο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο παξακέλνπλ θαη δηνγθψλνληαη κε γεσκεηξηθή πιένλ πξφνδν.
Δθζέζεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ (ΟΟΑ, Παγθφζκηα Σξάπεδα, θιπ), θαζψο θαη ηεο Δ.Δ.
αλαδεηθλχνπλ ζπλερψο ηα πξνβιήκαηα ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
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ππνζηεξίδνληαο φηη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηα πξνβιήκαηά ηεο απνηεινχλ ην
βαζηθφ εκπφδην ζηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ράξαμεο ελφο
πνιηηηθν-νηθνλνκηθν-θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο θαηάιιεινπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο
απαηηήζεηο θαη ηηο πξνθιήζεηο ηνπ 21 νπ αηψλα. Με άιια ιφγηα ζεσξνχλ φηη είλαη ν
βαζηθφο βξαρλάο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο.
χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή θ. Μαθξπδεκήηξε (1999), ε δηνίθεζε είλαη ν «Μεγάινο
Αζζελήο» ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο. Σν δήηεκα ηεο πνηφηεηαο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
θξάηνπο θαη ηεο δηνίθεζεο εμαθνινπζεί λα καο απαζρνιεί θαη λα πζηεξνχκε σο πξνο
απηφ ζεκαληηθά (ζε ζρέζε κε άιιεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο). Πξφθεηηαη γηα έλα
πνηνηηθφ έιιεηκκα ην νπνίν δπζρεξαίλεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία, ηε δεκηνπξγηθή
εμέιημε θαη ηελ αξκνληθή ζπλάξζξσζε ηεο θνηλσλίαο κε ηελ νηθνλνκία, ηελ πνιηηηθή
θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Γηαηί, σο θνηλσλία, κάζακε ή αθεζήθακε λα πεξηκέλνπκε πνιιά
απφ ην θξάηνο, ελδερνκέλσο θαη φια…
Βέβαηα, ε απνγνήηεπζε απφ ην θξάηνο θαη ηε γξαθεηνθξαηία δελ απνηειεί
απνθιεηζηηθά Διιεληθφ πξνλφκην. Σν εξψηεκα, φκσο, είλαη, Δκείο ηη θάλνπκε; Ζ
αλακφξθσζε ηνπ θξάηνπο θαη ηεο δηνίθεζεο (κεηαξξχζκηζε, εθζπγρξνληζκφο,
επαλίδξπζε ή φπσο αιιηψο έρεη δηαηππσζεί ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα) απνηειεί εζληθή
ππφζεζε θαη είλαη επζχλε φισλ καο. Μήπσο ηα πξάγκαηα είλαη ηφζν ζχλζεηα θαη
πνιχπινθα, ψζηε ηειηθά θαλείο δελ είλαη ππεχζπλνο γηα ηίπνηα; Δίλαη έηνηκε ε
ειιεληθή θνηλσλία γηα ην πνηνηηθφ άικα πξνο ηε λέα επνρή;
Ζ πνηφηεηα ηνπ θξάηνπο θαη ε πνηφηεηα ηεο δεκνθξαηίαο απνηειεί ην κεγάιν
δεηνχκελν, θαζψο γεγνλφο είλαη ε απμαλφκελε δπζπηζηία θαη απνζηξνθή ησλ
πνιηηψλ πξνο ην θξάηνο θαη ηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο. Οθείινπκε θαη πξέπεη λα
αλαθφςνπκε απηή ηελ θαηηνχζα πνξεία. Ζ επζχλε πξψηα θαη πάλσ απ‘ φια βαξχλεη
εκάο ηνπο πνιηηηθνχο, αιιά θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δεκφζηνπο
ιεηηνπξγνχο.
Σν πνηνηηθφ άικα ζηε δηνίθεζε ζεκαίλεη φηη ην θξάηνο – αθέληεο/δπλάζηεο ζα
αληηθαηαζηαζεί απφ ην θξάηνο ππεξέηεο, αξσγφο ηνπ πνιίηε – πειάηε. Ζ ζεκαζία
ηεο δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο δελ είλαη ε θπξηαξρία επί ησλ ππεθφσλ, αιιά ε
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απνηειεζκαηηθή θαη λφκηκε δηαθπβέξλεζε, κε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη κε ηελ
εκπηζηνζχλε ηνπ θφζκνπ.
Ο πνιίηεο δελ είλαη κφλν δηνηθνχκελνο, αιιά απνηειεί ηζφηηκν κέινο ηεο θνηλσλίαο
ησλ πνιηηψλ. Μηαο θνηλσλίαο πνιηηψλ πνπ δελ αλαπηχρζεθε ζηελ Διιάδα κε ηξφπν
νινθιεξσκέλν θαη ζχγρξνλν. Σν θελφ απφ ηελ απνπζία κηαο νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο
ησλ πνιηηψλ ην θαηέβαιε ε πνιηηηθνπνίεζε, ν θνκκαηηζκφο θαη ε «θξαηηθνπνίεζε»
ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ.
Αλ ν πνιίηεο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ επαθή κε ηε δηνίθεζε ηαιαηπσξείηαη αληί λα
εμππεξεηείηαη, αλ απνπζηάδνπλ ηα θξηηήξηα θαη νη δείθηεο πνηφηεηαο πνπ λα
πξνζδηνξίδνπλ κε ζαθή, κεηξήζηκν θαη επαιεζεχζηκν ηξφπν ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο
ππνρξεψζεηο

ηνπ

πνιίηε,

ηφηε

ράλεηαη

ε

αμηνπηζηία,

θαηαξξαθψλεηαη

ε

παξαγσγηθφηεηα θαη νξγηάδνπλ νη αζέκηηεο ζρέζεηο, ε δηαθζνξά, ε απάηε, ε
θαηαπάηεζε ηεο εζηθήο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο, ηφζν ησλ πνιηηψλ φζν θαη ησλ
ππαιιήισλ. Αλ νη ππάιιεινη ηνπ θξάηνπο (απφ ηνλ πξψην ηε ηάμεη σο ηνλ ηειεπηαίν)
ράζνπλ ηελ αίζζεζε φηη ε δεκφζηα ππεξεζία απνηειεί πάλσ απ΄ φια πξνζθνξά θαη
ιεηηνχξγεκα, θαη φρη αξγφκηζζε θαπαηζνζχλε ή ιεία πξνο εθκεηάιιεπζε, δελ
θηλδπλεχεη κφλν ε δεκφζηα εζηθή θαη ε δενληνινγία.
Απηφ δείρλεη κηα βαζηά θξίζε ή κάιινλ έλα κείδνλ θελφ αμηψλ θαη αξρψλ.
Ζ πνηφηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηελ θαηνρχξσζε ηεο δηαθάλεηαο.
Γηαθάλεηα ζηα θνηλά θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ ππνζέζεσλ απφ ηνπο
πνιηηηθνχο, απφ ηε δηνίθεζε θαη ηε γξαθεηνθξαηία, απφ ηνπο ηζρπξνχο δεκφζηνπο,
επηρεηξεκαηηθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο. Γηαθάλεηα ζηηο ζρέζεηο ηνπ θξάηνπο κε
ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία, δηαθάλεηα ζηηο ζρέζεηο ηνπ πνιίηε κε ηηο δεκφζηεο
ππεξεζίεο θαη ηηο ηνπηθέο αξρέο. Γηαθάλεηα ζηηο πξνκήζεηεο, ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο
θαη ηηο δαπάλεο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη νξγαληζκψλ. Γηαθάλεηα πνπ απνηειεί
πξνυπφζεζε ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο ζηε δεκφζηα δσή.
Ζ δεκφζηα γξαθεηνθξαηία, ζήκεξα ζηε ρψξα καο, ηαιαηπσξεί ηνλ πνιίηε. Ζ ειιεληθή
γξαθεηνθξαηία θάλεη επίθαηξα ηα ιφγηα ηνπ Κάθθα, ίζσο ηνπ ζπνπδαηφηεξνπ

Λεπηέξεο Απγελάθεο

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ

- 19 -

κνληεξληζηή γεξκαλφθσλνπ πεδνγξάθνπ: «Βαζαληζκέλε αλζξσπφηεηα, νη αιπζίδεο
ζνπ είλαη ηα έγγξαθα ηεο γξαθεηνθξαηίαο». Πξέπεη λα πάςεη λα δεκηνπξγεί
πξνβιήκαηα θαη λα γίλεη κηα ζχγρξνλε, δεκνθξαηηθή, αλζξψπηλε θαη απνηειεζκαηηθή
δεκφζηα ππεξεζία.
Ζ Διιεληθή δηνίθεζε, ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαηάθεξε ηελ παγίσζε ησλ
δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1980 επέηπρε ηε δηακφξθσζε λέσλ
ηζνξξνπηψλ ζηε δηνίθεζε. Όκσο ηε δεθαεηία ηνπ 1990 επηθξάηεζαλ νη θσλέο γηα
εθζπγρξνληζκφ θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη κείσζε ηνπ
θφζηνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο φρη κφλν δελ ακβιχλζεθαλ, αιιά
έγηλαλ αθφκε πην ερεξέο θαη πην αλαγθαίεο ζηελ απγή ηεο λέαο ρηιηεηίαο.
Αιιά, ε Γηνίθεζε εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηελ «αρίιιεην πηέξλα» ηνπ πνιηηηθνχ,
νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο. Οη εμαηξεηηθά απ αξραησκέλεο
θαη πεηζκαηηθά ακεηαθίλεηεο δνκέο θαη νη δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηεο δηνίθεζεο
επηδεηθλχνπλ κεγάιε ηθαλφηεηα ζπληήξεζεο ζην ρξφλν θαη απνζηαζηνπνηνχληαη
νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ζχγρξνλνπο ξπζκνχο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο
θνηλσλίαο θαη ησλ θαηξψλ. Γηακνξθψλεηαη έηζη ζηαδηαθά κηα αλαληηζηνηρία ηεο
δηνίθεζεο κε ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία (ηδηαίηεξα ηα πην λέα θαη δπλακηθά
ζηνηρεία ηεο). Δπίζεο, ζεκαληηθή είλαη ε πζηέξεζε ηεο δηνίθεζεο απέλαληη ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε, κηαο πζηέξεζε πνπ ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο αλαδεηθλχεηαη κε
έλαλ θάζε άιιν παξά θνιαθεπηηθφ γηα ηε ρψξα καο ηξφπν.
Ζ δεκφζηα γξαθεηνθξαηία έρεη γίλεη ην ζπλψλπκν ηεο θαθήο νξγάλσζεο, ηεο ρακειήο
πνηφηεηαο, ηεο απνπζίαο ζχγρξνλνπ πλεχκαηνο θαη κεζφδσλ δηνίθεζεο θαη
δηαρείξηζεο (management), ηεο αδηαθάλεηαο θαη ηεο δηαθζνξάο, ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ,
ηεο θνκκαηηθνπνίεζεο θαη ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ, ηεο επαλάπαπζεο ζε θαζεζηψο
κνληκφηεηαο. Δίλαη απαξαίηεην λα δνζεί κηα λέα έκθαζε ζηελ αμηνθξαηία, ζηελ
αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ζηε ρνξήγεζε θηλήηξσλ απφδνζεο θαη ηελ
επηβξάβεπζε ησλ θαιπηέξσλ, σο νπζηψδεηο ζπλζήθεο εθζπγρξνληζκνχ θαη
αλαβάζκηζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.
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Ζ Κπβέξλεζε αληί λα αζρνιεζεί κε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ θαινχληαη λα επηηειέζνπλ νη
δεκφζηνη ζεζκνί, αζρνιείηαη κε ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ ζεζκψλ, αγλνψληαο ην
πεξηερφκελφ ηνπο, ηελ πνηφηεηά ηνπο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Σα βαζηθά
θξηηήξηα θαη νη ζηφρνη γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο δηνίθεζεο πξέπεη λα είλαη ε
απνηειεζκαηηθφηεηα, ε απνδνηηθφηεηα, ε πνηφηεηα, ε επζχλε, ε αμηνθξαηία, ε
αμηνπηζηία, ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, θαη θπξίσο ν ζεβαζκφο θαη ε
εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. Ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηε δηαθάλεηα θαη ηε
δεκφζηα εζηθή, θαζψο θαη ζηελ αλάθηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ πνιίηε πξνο ηνπο
δεκφζηνπο ζεζκνχο θαη ηηο ππεξεζίεο.
Ζ εηζαγσγή ησλ αξρψλ θαη πξαθηηθψλ ηνπ δεκνζίνπ management (αλαδσνγφλεζε
ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο-reinventing government) απαηηεί κηα δηνίθεζε κε ζαθείο θαη
ζηαζεξνχο ζηφρνπο, κε δηαξθή επηκέηξεζε θαη ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο, κε
επαιεζεχζηκα απνηειέζκαηα, κε επζχλε θαη ζπλερή αμηνιφγεζε, κε πνηφηεηα θαη
αμηνπηζηία, θνηλσληθή επεκεξία θαη ζπλνρή. Απηά πνπ είρε λα θάλεη ζην παξειζφλ ην
θξάηνο θαη ε δηνίθεζε πξέπεη λα ηα θάλεη ζήκεξα θαιχηεξα θαη ζε ζπλζήθεο πνιχ
πην ζχλζεηεο θαη αβέβαηεο. Πξέπεη λα κπνξεί λα πείζεη θαη λα επηθνηλσλεί κε ηελ
θνηλσλία θαη νη πνιίηεο λα ηελ εκπηζηεχνληαη, θάηη πνπ κε δπζθνιία επηηπγράλεηαη
πιένλ, φηαλ θαη ε ίδηα ε θπβέξλεζε ιεηηνπξγεί κε ηε κέζνδν ηνπ «αηθληδηαζκνχ»
(βιέπε θαηάξγεζε κέηξνπ ηεο απφζπξζεο, εκηππαίζξηνη, λέα θνξνινγία θιεξνλνκηάο,
θιπ.).
Παξαδνζηαθά ην θξάηνο (ππφ ηελ έλλνηα ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο) απνηεινχζε ηελ απνθιεηζηηθή αξέλα ράξαμεο θαη δηακφξθσζεο δεκνζίσλ
πνιηηηθψλ. χκθσλα κε ηηο θιαζζηθέο πξνζεγγίζεηο κειέηεο ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο
ε

θπβέξλεζε

(Πξσζππνπξγφο,

Τπνπξγηθφ

πκβνχιην,

Τπνπξγεία),

κέζσ

δεκνθξαηηθνχ δηαιφγνπ ζην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην θαη εθπξνζσπψληαο ηνπο πνιίηεο
(δεκνθξαηηθά εθιεγκέλε) ιακβάλεη απνθάζεηο θαη ραξάζζεη δεκφζηεο πνιηηηθέο.
χκθσλα κε ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία (φπσο απηή έρεη αλαπηπρζεί ζηελ Γπηηθή
Δπξψπε απφ ην 1980 θαη κεηά) απηή ε κνξθή δηακφξθσζεο δεκνζίσλ πνιηηηθψλ
αλαθέξεηαη ζην παξαδνζηαθφ ζχζηεκα θπβέξλεζεο, ην νπνίν έρεη παξέιζεη
αλεπηζηξεπηί. χγρξνλεο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ φηη απηφ ην παξαδνζηαθφ έρεη
αληηθαηαζηαζεί απφ έλα πνιχ πην ζχλζεην θαη πνιχπινθν ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο
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(governance). Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο απνηεινχλ, αθελφο, ε
αλάπηπμε πνιχ πην ζχλζεησλ θαη πην πνιχπινθσλ δεκνζίσλ πξνβιεκάησλ (π.ρ.
ζχγρξνλα πξνβιήκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή κεηαλάζηεπζε), θαη
αθεηέξνπ, ε χπαξμε πνιπάξηζκσλ θέληξσλ ηα νπνία επεξεάδνπλ, ζε κηθξφηεξν ή
κεγαιχηεξν βαζκφ, ηε δηαδηθαζία ιήςεο θαη εθαξκνγήο δεκνζίσλ πνιηηηθψλ. Απηά
ηα θέληξα αλαθέξνληαη ζε κεραληζκνχο, νξγαλψζεηο θαη παξάγνληεο πνπ
ιεηηνπξγνχλ ηφζν ζε ππεξεζληθφ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν:
ππεξεζληθό επίπεδν: Παγθνζκηνπνίεζε, ππεξεζληθνί νξγαληζκνί (θπξίσο ε
ΔΔ), θαη δηεζλείο νξγαληζκνί (ΟΖΔ, ΟΟΑ, Παγθφζκηα Σξάπεδα θιπ).
εζληθό επίπεδν: δηάθνξα επίπεδα δηα-θπβέξλεζεο, ε θνηλσλία πνιηηψλ, νκάδεο
ζπκθεξφλησλ θαη πίεζεο, απνθεληξσκέλεο θξαηηθέο ππεξεζίεο, νξγαληζκνί ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο (δηάθνξα επίπεδα, π.ρ. α‘ βαζκφο, β‘ βαζκφο, θιπ), κε θπβεξλεηηθέο
θαη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο (π.ρ. πεξηβαιινληνινγηθέο νξγαλψζεηο ζηε δηακφξθσζε
πνιηηηθψλ γηα ην πεξηβάιινλ), θιπ.
ηε βάζε ησλ λέσλ ζεσξήζεσλ βξίζθεηαη ε αληίιεςε φηη ηφζν ηα δεκφζηα
πξνβιήκαηα φζν θαη νη δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο δεκνζίσλ πνιηηηθψλ έρνπλ γίλεη
πνιχ πην ζχλζεηεο θαη πην πνιχπινθεο. Άξα απαηηνχληαη λέεο πξνζεγγίζεηο πνπ λα
κπνξνχλ λα αλαιχζνπλ ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηε ζπλζεηφηεηα ηεο δεκφζηαο
πνιηηηθήο θαη ησλ δεκνζίσλ πξνβιεκάησλ θαη λα θαηαλνήζνπκε ηε δπλακηθή θαη ηηο
ζρέζεηο ηζρχνο θαη επηξξνήο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θέληξσλ εμνπζίαο.
Ζ ζεκειηψδεο αξρή ηεο έλλνηαο ηεο δηαθπβέξλεζεο βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη ε
δεκφζηα δηνίθεζε θαη ε ιήςε θαη εθαξκνγή δεκνζίσλ πνιηηηθψλ είλαη ην πξντφλ
ζχλζεησλ θαη πνιχπινθσλ ζρέζεσλ θαη αιιειεμαξηήζεσλ κεηαμχ πνιπάξηζκσλ
πξνζψπσλ θαη νξγαλψζεσλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθά θαη, ζπρλά, αληηθξνπφκελα
ζπκθέξνληα. Απηέο νη νξγαλψζεηο ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ ζε φια ηα επίπεδα
δηαθπβέξλεζεο (παγθφζκην, επξσπατθφ, εζληθφ, ηνπηθφ, θιπ). Γηα παξάδεηγκα,
πξνθεηκέλνπ

λα

θαηαλνήζνπκε

πιήξσο

ηηο

δηαδηθαζίεο

δηακφξθσζεο

πεξηβαιινληνινγηθήο πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα αμηνινγήζνπκε φρη κφλν ην ξφιν ηνπ
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο (ή ηεο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ), αιιά θαη ησλ ΟΣΑ, ηεο
ΔΔ, ησλ πνηθίιισλ λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ θαη νδεγηψλ, δηεζλψλ ζπκβάζεσλ,
δηαθφξσλ πεξηβαιινληηθψλ θαη νηθνινγηθψλ νξγαλψζεσλ.

Λεπηέξεο Απγελάθεο

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ

- 22 -

Απηή ε λέα κνξθή δηαθπβέξλεζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ κεγάιν αξηζκφ πνιχεπίπεδσλ, απην-νξγαλσκέλσλ δηθηχσλ πνιηηηθψλ κέζα ζηα νπνία δηακνξθψλνληαη
θαη εμειίζζνληαη νη δεκφζηεο πνιηηηθέο. ην επίθεληξν ηεο ζεσξίαο ηεο
δηαθπβέξλεζεο βξίζθεηαη ε ηδέα φηη νη πνιηηηθέο απνθάζεηο δηακνξθψλνληαη απφ
δίθηπα ζπλεξγαζηψλ, ηππηθψλ θαη άηππσλ ζρέζεσλ, κεηαμχ πνιηηηθψλ νξγαλψζεσλ,
δηαθφξσλ παξαγφλησλ θαη θνηλσληθν-πνιηηηθψλ δνκψλ. πλεπψο, ππάξρεη έλα άηππν
ή ηππηθφ δίθηπν πνιηηηθψλ πνπ θαζνξίδεη ηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο ζε έλαλ ηνκέα (π.ρ.
πεξηβάιινλ). Οη πνιηηηθέο απνθάζεηο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή πνιηηηθψλ
αληαλαθινχλ ηηο ζρέζεηο ηζρχνο, ηηο αιιειεμαξηήζεηο θαη ηηο ηζνξξνπίεο δπλάκεσλ
αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο νκάδεο, νξγαλψζεηο, πξφζσπα θαη θέληξα εμνπζίαο πνπ
εκπιέθνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή πνιηηηθψλ (π.ρ. εθηξνπή ηνπ Αρειψνπ θαη
πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο).
Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ε πξνζέγγηζε ηεο δηαθπβέξλεζεο δελ ππνζηεξίδεη κηα
πινπξαιηζηηθή ζεψξεζε ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο δεκνζίσλ πνιηηηθψλ θαη
δηαρείξηζεο ησλ πξνβιεκάησλ κηαο ρψξαο, αιιά κηα πξνζέγγηζε πνπ ζπλδέεηαη
πεξηζζφηεξν κε ηηο ζεσξίεο ησλ ειίη. Με άιια ιφγηα, ε δηαθπβέξλεζε δελ
ζπλεπάγεηαη απηνκάησο θαη απφ κφλε ηεο φηη φια απηά ηα θέληξα θαη νξγαλψζεηο
αζθνχλ ηελ ίδηα επηξξνή ζηελ εμνπζία θαη ζηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ. Ο βαζκφο
επηξξνήο πνηθίιιεη (εμνπζία, ηνκέαο δξάζεο, νξγαλσκέλα ζπκθέξνληα, θιπ) θαη είλαη
αληηθείκελν εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. Απηφ πνπ ππνζηεξίδεη ε πξνζέγγηζε ηεο
δηαθπβέξλεζεο είλαη φηη ππάξρνπλ πνιπάξηζκεο νξγαλψζεηο, πξφζσπα, νκάδεο, θιπ
πνπ πξνζπαζνχλ λα επεξεάζνπλ ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη δηακφξθσζεο
πνιηηηθψλ.
Έρνπλ αλαπηπρζεί πνηθίιεο ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο
δηαθπβέξλεζεο θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εθηελψο γηα ηε κειέηε δεκνζίσλ πνιηηηθψλ
ηφζν ζην εζληθφ φζν θαη ζην ππεξ-εζληθφ (Δπξσπατθφ θαη δηεζλέο) επίπεδν. Οη
θπξηφηεξεο απφ απηέο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο: αλζξσπνινγηθέο
πξνζεγγίζεηο, πξνζεγγίζεηο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ νκάδσλ, δνκηθέο πξνζεγγίζεηο, θαη
δηαιεθηηθέο πξνζεγγίζεηο, πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο πξνζεγγίζεηο.
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Ζ δεκηνπξγηθή θαη ζπκκεηνρηθή δεκφζηα νξγάλσζε πξνζθέξεη κηα πνηθηιία
ππεξεζηψλ ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. Οη ειεχζεξεο θνηλσλίεο είλαη κηθηέο,
ραξαθηεξίδνληαη θαη πξνζδηνξίδνληαη απφ κηα πνηθηιία ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ζθαηξψλ
ηεο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο, πνιηηηζκηθήο θαη θνηλσληθήο δξάζεο. Οη δηαξζξσηηθέο
αιιαγέο πξέπεη λα απνβιέπνπλ ζε κηα: α) λέα ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ
ζεζκψλ θαη ησλ νξγαλσκέλσλ εθθξάζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηελ
νηθνλνκηθή, ηελ πνιηηηζκηθή θαη ηελ θνηλσληθή ζθαίξα, θαη β) πνηνηηθή κεηαιιαγή
ηεο Γ.Γ. απφ ηε γξαθεηνθξαηία ζηελ επέιηθηε θαη απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε πνπ
εμππεξεηεί ηνλ πνιίηε θαη ηελ θνηλσλία.
Σν λέν δεκφζην management επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε λα ηνληζηεί ε ζεκαζία ηεο
εηζαγσγήο ησλ λέσλ κεζφδσλ θαη αληηιήςεσλ νξγάλσζεο θαη δηεχζπλζεο,
δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο ζην δεκφζην ηνκέα. Όπσο κηα επηρείξεζε δελ είλαη
θαηαλνεηή δίρσο ηελ θαηάιιειε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε, ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ην
θξάηνο. Ο ξηδηθφο εθζπγρξνληζκφο ησλ κεζφδσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηνίθεζεο θαη
νξγάλσζεο ζην δεκφζην ηνκέα απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο
πνηφηεηαο ηεο δηνίθεζεο, ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηελ
θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε.
Ο γξαθεηνθξαηηθφο λνκηθηζκφο, ν θνξκαιηζκφο θαη ε ηππνιαηξεία ρξεηάδεηαη πιένλ
λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ κηα δηνίθεζε πνπ ιεηηνπξγεί κε θαζαξά επηρεηξεζηαθά
θξηηήξηα: δειαδή, ζέηεη ζηφρνπο θαη πξνγξακκαηίδεη ζπζηεκαηηθά ηηο ελέξγεηεο ηεο,
ραξάδεη ζηξαηεγηθή θαη πνιηηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεκνζίσλ πξνβιεκάησλ,
κεηξά, ειέγρεη θαη πξνζδηνξίδεη δείθηεο θαη θξηηήξηα πνηφηεηαο ησλ έξγσλ ηεο,
αμηνπνηεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ην έκςπρν δπλακηθφ ηεο θαη αληαπνθξίλεηαη κε
ηαρχηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ. Μηα δηνίθεζε πνπ
εμππεξεηεί θαη δελ δπλαζηεχεη ηνλ πνιίηε, κηα δηνίθεζε πνπ δελ βαξαίλεη, αιιά
βνεζά ηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία. Απηφ δελ κπνξεί λα ζπκβεί κε ηε δηαηήξεζε
ηεο πθηζηάκελεο λννηξνπίαο θαη δηνίθεζεο, αιιά κφλν κε ηε ξηδηθή αιιαγή κεζφδσλ
θαη δηαδηθαζηψλ θαη ηελ εηζαγσγή ηεο ζρεηηθήο ηερλνγλσζίαο (πνπ δνθηκάδεηαη
επηηπρψο ζε άιιεο ρψξεο).

Λεπηέξεο Απγελάθεο

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ

- 24 -

Οη θνηλσληθνί ζεζκνί, νη λννηξνπίεο θαη νη ζπκπεξηθνξέο δελ είλαη κεραλήκαηα γηα
λα εηζάγνληαη-εμάγνληαη αλαιινίσηα, αιιά ζχλζεηεο θνηλσληθέο «θαηαζθεπέο» πνπ
πξνυπνζέηνπλ θνηλσληθέο ηδενινγηθέο, πνιηηηζκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο δνκέο,
ζπκπεξηθνξέο θαη αληηιήςεηο πνπ δελ εκθαλίδνληαη νχηε κεηαθπηεχνληαη κεκηάο.
Ζ αλαδήηεζε ησλ εχθνισλ θαη βξαρππξφζεζκσλ ιχζεσλ ζπλέηεηλε νπσζδήπνηε ζηε
κείσζε ηνπ γνήηξνπ θαη ηνπ θχξνπο ηνπ θξαηηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο θαη ζηελ
θαηαθφξπθε πηψζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, κε επαθφινπζν ηελ πνηθηιφκνξθε
θξίζε πνπ δηέξρεηαη ην θξάηνο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ, θαη ηδίσο ζηε ρψξα
καο. Ζ δεκνθηιήο ζήκεξα αλάγθε «αλαζύζηαζεο ηνπ θξάηνπο» ζπλεπάγεηαη
νπσζδήπνηε θαηνρχξσζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο
ιατθήο εκπηζηνζχλεο ζηνπο βαζηθνχο ζεζκνχο ηεο Πνιηηείαο. Σνχην κε ηε ζεηξά ηνπ
πξνυπνζέηεη αλαβάζκηζε ηνπ θξαηηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο, απαηηεί δε ηελ πξνζέιθπζε,
παξαθίλεζε θαη αμηνπνίεζε αηφκσλ κε ην πξνζήθνλ ήζνο θαη, θπζηθά, ηηο γλψζεηο
θαη ηθαλφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη θαηά πεξίπησζε.
Απηέο ηηο εκέξεο βξίζθεηαη ζηελ επηθαηξφηεηα ην λέν ζρέδην ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηελ
αλαδηνξγάλσζε ηνπ θξάηνπο, ν «Καιιηθξάηεο». Έλα θηιφδνμν πξφγξακκα, ην νπνίν
θηινδνμεί λα αιιάμεη ην δηνηθεηηθφ ράξηε ηεο ρψξαο θαη επηρεηξεί λα ζπλελψζεη
πεξαηηέξσ ηνπο πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. (Γήκνη θαη Κνηλφηεηεο), λα θαηαξγήζεη ηνπο
δεπηεξνβάζκηνπο ΟΣΑ (λνκαξρίεο) θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν επίπεδν
απηνδηνίθεζεο ζηηο πεξηθέξεηεο κε αηξεηφ Πεξηθεξεηάξρε. Χζηφζν, ε κεηαξξχζκηζε
δελ ζπλδπάδεηαη κε ξηδηθή αιιαγή ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο (παξά ηηο αλαθνξέο
ζε λέα δηνηθεηηθή αξρηηεθηνληθή), θαη κε πφξνπο γηα λα επηβηψζνπλ ηα λέα δηνηθεηηθά
ζρήκαηα. Έηζη, φπσο θαη ε δεκηνπξγία ησλ δήκσλ κε ην πξφγξακκα «Καπνδίζηξηαο»
δελ ζπλνδεχζεθε νχηε απφ νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη απηάξθεηα θαη ηε δπλαηφηεηα
άληιεζεο ηδίσλ πφξσλ, νχηε απφ θαιά νξγαλσκέλεο ππεξεζίεο κε αλζξψπηλν
δπλακηθφ, πνπ λα αμηνπνηεί ηηο λέεο δπλαηφηεηεο θαη λέεο ηερλνινγίεο, έηζη θαη ην λέν
δηνηθεηηθφ ζρήκα δελ θαίλεηαη λα ζπλνδεχεηαη κε ηνπο θαηάιιεινπο πφξνπο (πιηθνχο
θαη αλζξψπηλνπο) πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Αληηζέησο, φπσο θαη
νη πεξηζζφηεξνη δήκνη θηλδπλεχνπλ ζήκεξα κε νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε θαη δελ
κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί, έηζη θαη ην
λέν ζρήκα θηλδπλεχεη λα απνηχρεη πξηλ αθφκε μεθηλήζεη.
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Όπσο πξναλαθέξζεθε, δελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε, ρσξίο
ηελ θαηαλνκή λέσλ αξκνδηνηήησλ, ρσξίο ηελ αλάπηπμε καθξνπξφζεζκσλ ζρεδίσλ,
θαη, θπξίσο, ρσξίο ηελ αμηνπνίεζε θαη ηε ζπκθσλία ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Ζ
απιή κεηαθνξά ησλ δηνηθεηηθψλ ζπλφξσλ, ρσξίο κάιηζηα εμαζθαιηζκέλνπο πφξνπο,
δελ επηιχεη θαλέλα απφ ηα ππάξρνληα πξνβιήκαηα ηεο δηνίθεζεο, απιά ηα κεηαζέηεη
ζε λέα φξγαλα. Γπζηπρψο, ε «Νέα αξρηηεθηνληθή γηα ηελ Απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε» είλαη θαηψηεξε ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ πεξηζηάζεσλ,
δηαθξίλεηαη απφ έιιεηςε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ θαη πξνρεηξφηεηα θαη δελ
αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο ζηελ απγή ηνπ 21 νπ αηψλα.
Κπξίσο, πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε φπνηα αλαδηάξζξσζε ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο νθείιεη λα είλαη ζθαηξηθή θαη φρη απνζπαζκαηηθή, ζπγθεθξηκέλε θαη φρη
λεθειψδεο θαη λα δηαπλέεηαη απφ καθξφπλνν ζρεδηαζκφ θαη εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο
ιεηηνπξγίαο, αιιά θαη ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ επηπηψζεσλ.
ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ
Αλαθέξνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο,
δίρσο απηή ε ιίζηα λα είλαη εμαληιεηηθή.
Αλεπάξθεηα ηνπ δηνηθεηηθνύ κεραληζκνύ

H ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε απφ ηε ζπγθξφηεζή ηεο κε ηε ζχζηαζε ηνπ λένειιεληθνχ θξάηνπο ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα κέρξη θαη ζήκεξα απνηειεί ηε βαζηθή
ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Σν πιεζσξηθφ κέγεζφο ηεο, ν
ππεξζπγθεληξσηηζκφο, ε έιιεηςε αμηνθξαηηθψλ κεραληζκψλ πξναγσγήο θαη εμέιημεο
ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ην ρακειφ επίπεδν ηνπ δηεπζπληηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο
ηελ θάλεη λα κνηάδεη κ' έλαλ γίγαληα κε γπάιηλα πφδηα. Ζ δεκφζηα δηνίθεζε ζηε ρψξα
καο απνδεηθλχεηαη αλίθαλε λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ζην εζσηεξηθφ ηεο
ρψξαο θαη λα αληεπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο επξσπατθήο θαη
παγθφζκηαο αξέλαο.
Γεκνθξαηηθό έιιεηκκα

H δεκφζηα δηνίθεζε δελ απνηειεί κφλν ην βαζηθφ εκπφδην ζηελ αλάπηπμε ηεο
ειιεληθήο θνηλσλίαο, απνηειεί επίζεο έλαλ θχξην παξάγνληα δπζιεηηνπξγίαο ηνπ

Λεπηέξεο Απγελάθεο

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ

- 26 -

δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. Απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ αλ ιάβνπκε ππφςε ηε ζρέζε
ηεο θξαηηθήο κεραλήο κε ηα θφκκαηα. ηε Μεηαπνιίηεπζε ηα θφκκαηα
καδηθνπνηήζεθαλ ρσξίο λα εθδεκνθξαηηζηνχλ θαη ρσξίο δειαδή λα ακβιχλνπλ ηα
πειαηεηαθά θαη ιατθηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Απηή ε απνηπρία νδήγεζε ζηνλ
πνιιαπιαζηαζκφ ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ αιιειεμαξηήζεσλ κεηαμχ
πνιηηηθψλ

θαη

δεκνθξαηηθήο

νηθνλνκηθψλ

παξαγφλησλ

καδηθνπνίεζεο

ησλ

θαη

θνκκάησλ

γξαθεηνθξαηψλ.
ζπλδέεηαη

Ζ

άκεζα

έιιεηςε
κε

ηε

καδηθνπνίεζε/επέθηαζε ηεο ξνπζθεηνινγίαο, ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο θξαηηθνδηνηθεηηθήο αζπδνζίαο. Έηζη απφ ηε Μεηαπνιίηεπζε κέρξη θαη ζήκεξα βηψλνπκε έλαλ
θνκκαηηθνθξαηηθφ θνηλνβνπιεπηηζκφ φπνπ ην θχξην δεκνθξαηηθφ έιιεηκκα έγθεηηαη
ζηελ ελδπλάκσζε ηεο επηκεξηζηηθήο πειαηεηαθήο θαη ζπγρξφλσο επεθηαηηθήο
λννηξνπίαο ησλ θνκκάησλ θαη ε δηαηψληζε ηεο δηνηθεηηθήο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο
θαη ηεο γξαθεηνθξαηηθήο θνπιηνχξαο.
Γηνηθεηηθόο ζπγθεληξσηηζκόο
Ο

δηνηθεηηθφο

ζπγθεληξσηηζκφο,

ν

θαηαθεξκαηηζκφο

ησλ

ππεξεζηψλ,

νη

αιιειεπηθαιχςεηο θαη ε ζχγρπζε αξκνδηνηήησλ ηφζν κεηαμχ ππεξεζηψλ ηεο
θεληξηθήο εμνπζίαο, φζν θαη κεηαμχ θεληξηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ θαη
ππεξεζηψλ ησλ Ο.Σ.Α., ε απνδπλάκσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο απνθέληξσζεο θαη νη
πνιηηηθέο παξεκβάζεηο νδήγεζαλ ζηελ ελίζρπζε ηεο θαθνδηαρείξηζεο θαη ζηελ
αχμεζε ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ. Με άιια ιφγηα, ε
εκπινθή πνιιψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ επίιπζε ελφο ζέκαηνο δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο
ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο, πξνβιήκαηα ζπλεξγαζηψλ, αχμεζε ηνπ θφζηνπο θαη
απνπζία θαηαινγηζκνχ επζπλψλ κε ζπλέπεηα ηε δηαηψληζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ
αλαπνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ, κέζσ θαη ηεο αληζνθαηαλνκήο ησλ
πφξσλ (πιηθψλ θαη αλζξψπηλσλ).
πληερληαθέο θαη πειαηεηαθέο λννηξνπίεο ηνπ πιεζπζκνύ
Οη ζπληερληαθέο θαη πειαηεηαθέο λννηξνπίεο ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
έληνλε θνκκαηηθνπνίεζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο έρνπλ γηγαληψζεη έλαλ
θαθψο λννχκελν ζπλδηθαιηζκφ πνπ δηαησλίδεη ηηο παζνγέλεηεο ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο θαη ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Ζ απνπζία νξάκαηνο, ε αληίδξαζε πξνο
ράξηλ ηεο αληίδξαζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο εληππψζεσλ, ε εμππεξέηεζε θνκκαηηθψλ
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ζπκθεξφλησλ θαη νη πνιηηηθέο βιέςεηο ησλ «εξγαηνπαηέξσλ» έρνπλ βαζχλεη αθφκε
πεξαηηέξσ ηελ θξίζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θη έρνπλ θαιιηεξγήζεη έλα πλεχκα
θπγφπνλεο αληηκεηψπηζεο ησλ πξαγκαηηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ
ηφπνπ.
Ζ απνηπρία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ
Οη πνιπάξηζκεο πξνζπάζεηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο

έρνπλ

απνηχρεη

παηαγσδψο: απφ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Καζεγεηή Βαξβαξέζζνπ ζηελ πξψηκε
κεηαπνιεκηθή πεξίνδν 1950 θαη απηή ηνπ Καζεγεηή Langrod ηε δεθαεηία ηνπ 1960
κέρξη ηελ πξφζθαηε «επαλίδξπζε ηνπ θξάηνπο», θηάλνληαο ζην ζήκεξα κε
δηαβνχιεπζε γηα έλα κεηαξξπζκηζηηθφ ζρέδην, ρσξίο απνινγηζκφ θαη αμηνιφγεζε ησλ
πξνεγνπκέλσλ θαη ρσξίο θακία ζνβαξή πξνεηνηκαζία θαη δηαβνχιεπζε κε ηελ ίδηα
ηελ θνηλσλία. Δίλαη κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζε φιεο ηηο πξνζπάζεηεο
κεηαξξπζκίζεσλ αλαγλσξίδνληαη ηα ίδηα πξνβιήκαηα θαη δηαηππψλνληαη παξφκνηεο
πξνηάζεηο επαλαιακβάλνληαο ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο. Σξαλή απφδεημε φηη ηα ζρεηηθά
κεηαξξπζκηζηηθά πξνγξάκκαηα δελ εθαξκφζηεθαλ θαζφινπ ή αθνινπζήζεθε κεξηθή
κφλν εθαξκνγή ηνπο κε επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ.
Ο ιφγνο ησλ απνηπρηψλ είλαη απιφο. Σν πξφβιεκα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο είλαη ιηγφηεξν ηερληθφ ή λνκηθφ θαη πεξηζζφηεξν πνιηηηθφ. H εθάζηνηε
θπβέξλεζε πνπ αλαιακβάλεη λα θέξεη εηο πέξαο ηηο δηνηθεηηθέο αιιαγέο απνηπγράλεη,
γηαηί ε ίδηα είλαη κέξνο ηνχ πξνο επίιπζε πξνβιήκαηνο. Σα δπζιεηηνπξγηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ νθείινληαη ζηνλ έληνλν θνκκαηηζκφ. Ζ
θνκκαηηθή ινγηθή θπξηαξρεί θαη ππνζθάπηεη φιεο ηηο άιιεο ινγηθέο θαη αμίεο ηεο
θνηλσλίαο: απφ ηνλ πνιηηηζκφ, ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηηο ηέρλεο κέρξη ηελ αλψηαηε
εθπαίδεπζε θαη ηα επαγγέικαηα. Ζ έληνλε θνκκαηηθνπνίεζε θαηαξγεί ηηο ηδηαίηεξεο
ινγηθέο θαη αμίεο φισλ απηψλ ησλ ζεζκηθψλ ρψξσλ.
Ο θνκκαηηζκόο
Όζν ε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε εμαθνινπζεί λα επαθίεηαη ζην θηιφηηκν θαη ζηνλ
παηξησηηζκφ θάπνησλ -δπζηπρψο- ειάρηζησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ, θαζψο θαη ζε
νξηζκέλα ζηειέρε ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο, δεκηνπξγείηαη πξφζθνξν έδαθνο γηα λα
ζπλερίδεηαη ε θνκκαηηθνπνίεζε. Όζν απηνχ ηνπ είδνπο ν θαχινο θχθινο δελ ζπάεη
κέζσ κηαο ηζρπξήο, απηφλνκεο δηνηθεηηθήο αξρήο κε νπζηαζηηθά θαζήθνληα θαη
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πςειφ επίπεδν αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηα δηνηθεηηθά πξάγκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα
πεγαίλνπλ απφ ην θαθφ ζην ρεηξφηεξν θαη απηφ ζηε ζπλέρεηα ζα ζεκαίλεη πσο ε ρψξα
φρη κφλν ζα εμαθνινπζήζεη λα βξίζθεηαη ζηελ νπξά ηεο EE, αιιά ζα ζπλερίζεη λα
νιηζζαίλεη. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, έρνπκε κείλεη πνιχ πίζσ θαη απφ ηα λεφηεξα κέιε
ηεο ΔΔ. Βέβαηα ν νπζηαζηηθφο δηνηθεηηθφο εθζπγρξνληζκφο δελ θηάλεη γηα λα
μεπεξάζεη ε Διιάδα ηα ζεκεξηλά ηεο αδηέμνδα (ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο
νηθνλνκίαο, απμαλφκελεο θνηλσληθέο αληζφηεηεο, θ.ά.). Μηα πην απνηειεζκαηηθή,
αμηνθξαηηθή δεκφζηα δηνίθεζε δελ απνηειεί παλάθεηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
ειιεληθήο θνηλσλίαο. Δίλαη φκσο, ζ' απηή ηε ζπγθπξία, ε αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα
ηελ επηηπρία άιισλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ ρψξν ηεο παηδείαο, ηεο πγείαο, ηεο
νηθνλνκίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο.
Αλαμηνθξαηία θαη πνηόηεηα πξνζσπηθνύ
Οη πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη ε αλαμηνθξαηία ηφζν ζηηο πξνζιήςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ
ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο φζν θαη ζηελ εμέιημή ηνπ ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία έρεη
απνηειέζεη ζεκαληηθή ηξνρνπέδε ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή
ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ έρεη
πξνζιεθζεί εθηφο ΑΔΠ (θαη παιηφηεξα ΑΓΤ) κε αδηαθαλή δηαδηθαζίεο θαη
θξηηήξηα κε απνηέιεζκα ζήκεξα λα κελ ππάξρεη επαξθέο πξνζσπηθφ πνπ λα δηαζέηεη
ηα πξνζφληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο κηαο
ζχγρξνλεο δηνίθεζεο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απηήο ηεο απνπζίαο θαηάιιεια
εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ είλαη ε αδπλακία ηεο δηνίθεζεο λα εηζάγεη ζχγρξνλεο
κεζφδνπο δηνίθεζεο, φπσο ε ζηνρνζεζία, ε κέηξεζε απνηειεζκάησλ, ε αλάιπζε
θφζηνπο – νθέινπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ κεζφδσλ κάλαηδκελη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. Ζ
αδπλακία απηή δηαπηζηψλεηε ζε φια ηα επίπεδα ηεο δηνίθεζεο θαη γίλεηαη αθφκε
εληνλφηεξε ζηηο ζέζεηο επζχλεο, φπνπ θαη πξέπεη λα ιεθζνχλ απνθάζεηο γηα ηελ
νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο. Γελ είλαη ζπάλην ην θαηλφκελν ν Γεληθφο
Γξακκαηέαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηε ρψξα καο λα
κελ γλσξίδεη θαλ ηελ απιή ιεηηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (θαη λα κ ελ
κπνξεί λα ηνλ ρξεζηκνπνηεί) ή λα κελ έρεη βαζηθέο γλψζεηο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.
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Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ
ΣΟΜΔΑ ΣΟ ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
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4. Ζ δηνηθεηηθή δηάξζξσζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζην λνκό Ζξάθιεηνπ
ηελ Διιάδα ε δεκφζηα δηνίθεζε νξγαλψλεηαη θαηά ην απνθεληξσηηθφ ζχζηεκα.
ηελ θνξπθή ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο βξίζθεηαη ε θεληξηθή εμνπζία (δει. ην
Κξάηνο κε ηα φξγαλα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ), φπσο απηή εθθξάδεηαη θαη νξγαλψλεηαη
απφ ηελ εθάζηνηε Κπβέξλεζε.
εκεηψλεηαη φηη ηελ πεξίνδν 2008-2009, ζηελ νπνία θαη πξαγκαηψλεηαη ην βαζηθφ
κέξνο ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ πξσηνγελνχο πιηθνχ, θαη επί δηαθπβέξλεζεο ηεο ΝΓ,
ην θπβεξλεηηθφ ζρήκα είρε 16 Τπνπξγεία, ηα νπνία θαηά ηεξαξρία ήηαλ ηα παξαθάησ:
1. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ
2. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ
3. Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ
4. Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο
5. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο
6. Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ
7. Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ
8. Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο
9. Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
10. Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
11. Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο
12. Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ
13. Τπνπξγνχ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο
14. Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ
15. Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο
16. Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο - Θξάθεο
Ζ ζπγθεθξηκέλε δνκή, κεηά ηελ εθινγηθή λίθε ηνπ ΠΑΟΚ ζηελ αλακέηξεζε ηεο 4 εο
Οθησβξίνπ 2009, αλαζεσξήζεθε. Χο εθ ηνχηνπ, κε ηελ απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ
2877/7-10-2009 (ΦΔΚ Β΄ 2234/7-10-2009), πξνέθπςαλ ηα εμήο Τπνπξγεία:
1. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
2. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ
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3. Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ
4. Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο
5. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο
6. Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
7. Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ
8. Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ
9. Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
10. Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
11. Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
12. Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ
13. Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε
14. Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ
πλνιηθά, ε παξνχζα θπβέξλεζε έρεη 14 ππνπξγεία, 15 ππνπξγνχο (θαζψο ππάξρεη
θαη ν ππνπξγφο Δπηθξαηείαο) θαη ζπλνιηθά 36 κέιε. ηε λέα δνκή ππήξμε
ζπγρψλεπζε Τπνπξγείσλ, θαζψο θαη αλαθαηαλνκή ππεξεζηψλ ζε απηά κε ηα ζρεηηθά
Π.Γ.. Αλαιπηηθφηεξα, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έθδνζεο αλαθέξνληαη
ελδεηθηηθά ηα εμήο:
- Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ
Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ δηαηεξεί ην ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ, ζέζεσλ θαη
πξνζσπηθνχ κε ηελ εμαίξεζε ησλ Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ Δλεκέξσζεο θαη
Δπηθνηλσλίαο νη νπνίεο ζα αλαθέξνληαη πιένλ απεπζείαο ζηνλ πξσζππνπξγφ.
Γηαηεξεί ηε Γηεχζπλζε Δπνπηείαο ΜΜΔ θαη ηελ επνπηεία ηνπ Δζληθνχ
Οπηηθναθνπζηηθνχ Αξρείνπ, πιελ ηεο επνπηείαο ηνπ Αζελατθνχ Πξαθηνξείνπ
Δηδήζεσλ θαη ησλ θξαηηθψλ ΜΜΔ (π.ρ. ΔΡΣ) πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα
ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ.
Παξάιιεια απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κεηαθέξζεθαλ:
- ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ ε Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο
- ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο ε Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ
- ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ε Δζληθή Τπεξεζία Πιεξνθνξηψλ (ΔΤΠ)
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- ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ ε επνπηεία ηνπ Αζελατθνχ - Μαθεδνληθνχ Πξαθηνξείνπ
Δηδήζεσλ θαη ησλ θξαηηθψλ ΜΜΔ
- Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ
Μεηά ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο θπβεξλεηηθήο δνκήο, ππεξεζίεο ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ απνηεινχλ:
- Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο (κε εμαίξεζε ηε Γηεχζπλζε Σνκέσλ
Παξαγσγήο, ην Σκήκα Γηεζλψλ Υξεκαηνδνηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη παξαθνινπζεί ηε
δξαζηεξηφηεηα ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ), ηνπ Γηεζλνχο
Οξγαληζκνχ Υξεκαηνδφηεζεο (ΗFC), θαη παξαθνινπζεί ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ
ΟΟΑ).
- Οη Δηδηθέο Γξακκαηείεο Απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη
Οξγαληζκψλ.
- Γεληθή Γξακκαηεία Φνξνινγηθψλ Θεκάησλ
- Ζ Δηδηθή Γξακκαηεία ηεο Τπεξεζίαο Δηδηθψλ Διέγρσλ
- Δηδηθή Γξακκαηεία ΓΔΚΟ
- Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο.
- Ο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο.
- Σν FΑΣF γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ μεπιχκαηνο παξάλνκνπ ρξήκαηνο.
Αθόκε, ζηελ επνπηεία ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ππάγνληαη πιένλ:
- Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.
- Ζ Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ.
- Σν ψκα Οξθσηψλ Δθηηκεηψλ.
- Σν Σακείν Δγγχεζεο Καηαζέζεσλ θαη Δπελδχζεσλ.
- Σν Δηδηθφ Σακείν Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ.
- Ζ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή.
- Σν Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ.
- Σν πκβνχιην Οηθνλνκηθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ.
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- Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο
ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ζπγρσλεχνληαη ηα
Τπνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο.
Όιεο νη ππεξεζίεο θεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο, ηα φξγαλα, νη ζέζεηο θαη ην
πξνζσπηθφ ησλ ζπγρσλεπνκέλσλ Τπνπξγείσλ απνηεινχλ εθεμήο ππεξεζίεο, φξγαλα,
ζέζεηο θαη πξνζσπηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Ναπηηιίαο, ελψ ζε απηφ ππάγνληαη επίζεο νη απηνηειείο ππεξεζίεο θαη φια ηα λνκηθά
πξφζσπα θαη νη θνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ ηα ζπγρσλεπφκελα Τπνπξγεία.
ηε λέα Τπνπξγηθή δνκή ζα ππαρζνχλ κεηαμχ άιισλ, ε Γεληθή Γξακκαηεία
Δπελδχζεσλ θαη Αλάπηπμεο, ε Δηδηθή Γξακκαηεία γηα ηηο πκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη
Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΗΣ) θαη ε Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Άκπλαο- Πνιηηηθήο ρεδίαζεο
Δθηάθηνπ Αλάγθεο. Δπίζεο, νη κεηαθεξφκελεο κεηαμχ άιισλ απφ ηνλ Τπνπξγφ
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ληκέλσλ θαη
Ληκεληθήο Πνιηηηθήο θαη ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Άκπλαο- ρεδίαζεο Έθηαθηεο
Αλάγθεο.
- Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
Τπφ ηε δηθαηνδνζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο, πεξηέξρνληαη δηάθνξεο ππεξεζίεο ππνπξγείσλ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη
ε κεηαθνξά απφ ην λέν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο
ησλ αξκνδηνηήησλ:
1) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο,
2) ηεο εηδηθήο Γξακκαηείαο Γηεζλνχο Δλεξγεηαθήο Πνιηηηθήο,
3) ηεο εηδηθήο Τπεξεζίαο πληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο.
Δπηπξνζζέησο, ζην λέν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο ππάγεηαη πιένλ, απφ ην Τπνπξγείν
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ε Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη
Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο, ε νπνία κεηνλνκάδεηαη ζε Γεληθή
Γξακκαηεία Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ.
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- Τπνπξγείν Τπνδνκώλ
ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ κεηαθέξνληαη:
-Απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο νη Γεληθέο Γξακκαηείεο Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη
πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ.
-Απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ε επνπηεία ηνπ Οξγαληζκνχ ρνιηθψλ Κηηξίσλ.
-Απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο ν Οξγαληζκφο Δξγαηηθήο Καηνηθίαο.
-Απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο ε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αλέγεξζεο Ννζειεπηηθψλ
Μνλάδσλ.
-Απφ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο ε εηαηξεία Θέκηο Καηαζθεπαζηηθή.
- Τπνπξγείν Παηδείαο
ην Τπνπξγείν Παηδείαο κεηαθέξνληαη απφ ην ππνπξγείν Οηθνλνκίαο ε Γεληθή
Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ηνπ ηέσο ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη νη
εληαζζφκελεο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο αξκνδηφηεηεο, φπσο είλαη ε
επνπηεία ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο χλδεζεο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη
Καηάξηηζεο, θαζψο θαη ε αξκνδηφηεηα εηζήγεζεο ζρεδηαζκνχ θαη εθηέιεζεο
πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο.
Αθφκε, ζην Τπνπξγείν Παηδείαο κεηαθέξνληαη απφ ην ππνπξγείν Δξγαζίαο νη
εληαζζφκελεο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη άιισλ Πφξσλ θαη ε επνπηεία ηνπ Δζληθνχ
Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο.
- Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ
Σν Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ πξνήιζε απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ
Τπνπξγείσλ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο. Σνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ
αλέιαβε ε Τθππνπξγφο, θα. Άληδεια Γθεξέθνπ.
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Σν Διιεληθό ζύζηεκα δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο
Σνλ πξψην θαη κνλαδηθφ βαζκφ απνθέληξσζεο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο απνηεινχλ νη
Πεξηθέξεηεο (Ν. 2503/97). ε απηφ ην πιαίζην, ν φξνο ‗πεξηθέξεηα‘ απνθηά δηηηή
έλλνηα. Απφ ηε κηα, ηελ νξγαλσηηθή, πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ θξαηηθή δηνίθεζε θαη,
απφ ηελ άιιε, ηελ εδαθηθή, σο ηκήκα ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο ζηα φξηα ηνπ νπνίνπ
ηα θξαηηθά φξγαλα θαη

ππεξεζίεο αζθνχλ

ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο. ηελ

πξαγκαηηθφηεηα, πξφθεηηαη γηα έλα νξγαλσηηθφ ζρήκα πνπ απφ ηε κηα επηδηψθεη ηελ
απνθπγή ησλ θάζεησλ εμαξηήζεσλ απφ ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο θαη απφ ηελ άιιε
επλνεί ηελ νξηδφληηα ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο, κε γλψκνλα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο
θάζε γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. Φπζηθά, ε εκπεηξία ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ησλ
δηνηθεηηθψλ Πεξηθεξεηψλ, ιίγα ζεηηθά έρεη αλ επηδείμεη σο πξνο ηελ νπζηαζηηθή
απνθέληξσζε θαη ξχζκηζε ηνπηθψλ δεηεκάησλ, αθνχ ζε κεγάιν βαζκφ ε θεληξηθή
δηνίθεζε επηδηψθεη θαη επηηπγράλεη ζπρλά ηε ξχζκηζε ζεκαληηθψλ δεηεκάησλ ζε
θεληξηθφ επίπεδν, αθπξψλνληαο έηζη ηελ χπαξμε ηνπ ζεζκνχ θαη ησλ νξγάλσλ ηνπ.
Παξάιιεια, δηαθξίλνληαη δπν επίπεδα ή βαζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο:
(α) νη Ο.Σ.Α. (Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο) ππφ ηε κνξθή Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ,
θαη
(β) νη Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, ε θπξηαξρία ησλ νπνίσλ θαιχπηεη ηνλ εδαθηθφ
ρψξν φισλ ησλ ΟΣΑ ελφο Ννκνχ.
Σφζν νη ΟΣΑ φζν θαη νη Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο απνηεινχλ Ννκηθά Πξφζσπα
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.), κε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα. Γηα ηηο
Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, εηδηθφηεξα, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δηνηθνχληαη απφ
αηξεηά φξγαλα, ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία ηεο Πεξηθέξεηαο (πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ
Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο) θαη σο κνλάδεο δηνίθεζεο είλαη απνθνκκέλεο
απφ ηνλ θξαηηθφ θνξκφ, δειαδή θαη‘ νπζία δε ζπληζηνχλ θξαηηθά φξγαλα.
Υσξηθά ην ειιεληθφ ζχζηεκα δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο απνηππψλεηαη κε ηε κνξθή
νκφθεληξσλ θχθισλ εμνπζίαο.
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ρήκα: Ζ Γηνηθεηηθή Γηάξζξσζε ζηελ Διιάδα

ΟΣΑ
ΝΟΜΑΡΥΗΔ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ
ΚΔΝΣΡΗΚΖ
ΔΞΟΤΗΑ

ηε ζπλέρεηα επηρεηξείηαη κηα παξνπζίαζε ηεο έθηαζεο θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηνπ ακηγψο δεκνζίνπ ηνκέα ζην Ννκφ Ζξαθιείνπ. Σα
ζηνηρεία έρνπλ πξνθχςεη κέζα απφ ηελ άζθεζε θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ, κέζσ
εξσηήζεσλ, επεξσηήζεσλ, αλαθνξψλ θαη αηηεκάησλ πξνο ηελ θεληξηθή δηνίθεζε,
θαηά ηελ πεξίνδν 2007 – 2009. ηα ζεκεία πνπ αλαθέξεηαη έιιεηςε ζηνηρείσλ,
νθείιεηαη ζε ειιεηπή ή κε ελεκέξσζε/ θνηλνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ απφ πιεπξάο
Τπνπξγείσλ ή Πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ. ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ,
επηρεηξείηαη ε ζθηαγξάθεζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο έθηαζεο ησλ «θξάηνπο» κε βάζε
θαη ηηο θαηεγνξίεο παξέκβαζεο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο. Δληφο ησλ πηλάθσλ
(«θαξηειψλ») επηζεκαίλνληαη θαη ηα ζεκεία φπνπ νη ππεξεζίεο παξερψξεζαλ
πιεκκειψο θαη ειιηπψο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία. Τπνγξακκίδεηαη φηη ζηνηρεία πνπ
αθνξνχλ ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη άπηνληαη ηεο εζληθήο αζθάιεηαο δελ δίλνληαη
ζηε δεκνζηφηεηα θαη δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν αλάιπζεο ηεο παξνχζαο κειέηεο.
Μεηαμχ ησλ πξψησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ εμάγνληαη, κειεηψληαο ηα ζηνηρεία πνπ
εδφζεζαλ είλαη ε επηβεβαίσζε ηεο γηγάλησζεο θαη ηεο πνιπδηάζπαζεο ησλ δεκνζίσλ
ππεξεζηψλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, απφ ηελ κία ηε ρσξηθή δηαζπνξά ησλ
ππεξεζηψλ θαη ηελ αθφκε δπζθνιφηεξε πξφζβαζε ηνπ πνιίηε ζηηο ππεξεζίεο (πνπ
ηειηθψο δελ ηηο ιακβάλεη) θαη απφ ηελ άιιε πξνθχπηεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο
ζπαηάιε ηνπ θξάηνπο γηα κίζζσζε αθηλήησλ κε ζθνπφ ηε ζηέγαζε ππεξεζηψλ θαη
θνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, ηε ζηηγκή πνπ ην ίδην ην
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Τπνπξγείν δηαζέηεη αθίλεηα πνπ αμηνπνηνχληαη ζε κηθξφ βαζκφ. Σαπηφρξνλα, άκεζα
αληηιεπηφο γίλεηαη ν κεγάινο αξηζκφο απαζρνινπκέλσλ, ν νπνίνο φκσο δελ νδεγεί
ζηελ

απνηειεζκαηηθή

θαη

πνηνηηθή

ιεηηνπξγία

ησλ

ππεξεζηψλ.

Χζηφζν,

ππνγξακκίδεηαη φηη κφλν ειάρηζηεο ππεξεζίεο καο παξείραλ δεδνκέλα θαη πνζνηηθά
ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκβαζηνχρσλ ζε πξνγξάκκαηα stage,
πξνζθέξνληαο ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ζηνπο ηνκείο πνπ απαζρνινχληαη.
ηφρνο ηεο παξνπζίαζεο ησλ ζηνηρείσλ είλαη λα αλαδεηρζεί ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε
ηεο έθηαζεο θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο θξαηηθήο κεραλήο ζε ηνπηθφ επίπεδν, έπεηηα ε
αμηνιφγεζε

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη

ηεο

απνδνηηθφηεηαο (κε

φξνπο

βησζηκφηεηαο) ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ηέινο, ε δηεξεχλεζε βέιηηζησλ
πξαθηηθψλ εμνηθνλφκεζεο πφξσλ απφ ηε δηαρείξηζε ηεο δεκφζηαο αθίλεηεο
πεξηνπζίαο, αιιά θαη ηελ νξζνινγηθφηεξε νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ. Αληηθείκελν
νθείιεη λα είλαη ε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ψζηε λα επηηεπρζεί,
ν κέγηζηνο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ πνιίηε λα απνιακβάλεη
ππεξεζίεο, ζε ζπλάξηεζε κε ην θφζηνο πνπ ηνπ επηκεξίδεηαη κέζσ ηεο θνξνινγίαο.
Δλ κέζσ ηεο πξσηνθαλνχο νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο πνπ πθίζηαηαη ε
ειιεληθή νηθνλνκία ην ίδην ην Κξάηνο νθείιεη λα κεηψζεη πεξηηηέο δαπάλεο θαη λα
ζπκκεξηζηεί ηελ άπνςε πνπ ππεξηζρχεη θαη ζηνλ ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ «value for
money».
Ζ αλάιπζε αθνινπζεί ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ παξνπζηάζζεθε ζε πξνεγνχκελν
ηκήκα ηνπ παξφληνο ηεχρνπο θαη επηρεηξεί λα θαιχςεη ηε ζεκαηηθή παξέκβαζε θαη
«χπαξμε» ηνπ δεκνζίνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ λνκνχ Ζξαθιείνπ. Σα ζηνηρεία έρνπλ
ζπγθεληξσζεί κε ηε κέρξη πξφηηλνο δηάξζξσζε ηεο θπβέξλεζεο ΝΓ θαη ησλ
ππνπξγείσλ ηεο θαη έηζη επηρεηξείηαη κηα παξνπζίαζε ηνπο ζην πιαίζην ησλ
πξφζθαησλ αιιαγψλ (ζπγρσλεχζεσλ ή δηαζπάζεσλ) πνπ επηρείξεζε ε ησξηλή
θπβέξλεζε ΠΑΟΚ.
ρεκαηηθά ν δεκφζηνο ηνκέαο ζην Ννκφ Ζξαθιείνπ, ιακβάλεη ηε κνξθή πνπ
παξνπζηάδεηαη δηαγξακκαηηθά παξαθάησ θαη πεξηιακβάλεη ππεξεζίεο ζε βαζηθνχο
ηνκείο δξάζεηο / πνιηηηθψλ:
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1. ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΣΟΜΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ (ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ)
ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν
Γξαθείν Παξνρήο
πλνδεπηηθψλ
Τπνζηεξηθηηθψλ
Τπεξεζηψλ ηνπ Κέληξνπ
Δξεπλψλ γηα Θέκαηα
Ηζφηεηαο
(Τπ. Δζσηεξηθψλ)

ΠΡΟΩΠΗΚΟ

Με ζχκβαζε

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία
Μία κφλν ππάιιεινο κε ζρέζε εξγαζίαο
ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ

ΣΟΗΥΔΗΑ

Γελ δηαζέηεη αθίλεηα, νηθφπεδα ή γήπεδα ζην λνκφ

ΑΚΗΝΖΣΖ

Λεηηνπξγεί ζε κηζζσκέλν ρψξν θηηξίνπ Λνηπέο

ΠΔΡΗΟΤΗΑ

πιεξνθνξίεο γηα ην χςνο ηνπ κηζζψκαηνο δελ εδφζεζαλ

ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν

9 άηνκα ηαθηηθφ πξνζσπηθφ, 5 άηνκα κε
απφζπαζε απφ ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο
θαη 1 άηνκν κε απφζπαζε απφ ηνλ
Οξγαληζκφ Αλάπηπμεο Αλαηνιηθήο
Κξήηεο

Με ζχκβαζε

2 άηνκα κε ζχκβαζε έξγνπ
2 καζεηέο κε ζχκβαζε καζεηείαο
Ο.Α.Δ.Γ θαη
1 θνηηήηξηα απφ ην Σ.Δ.Η. Κξήηεο, ζην
πιαίζην ηεο πξαθηηθήο ηεο άζθεζεο.

ΠΡΟΩΠΗΚΟ

Πεξηθεξεηαθφ Σακείν
Αλάπηπμεο Κξήηεο
(Τπ. Δζσηεξηθψλ)
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Λεηηνπξγεί ζε κηζζσκέλν ρψξν θηηξίνπ
Γελ δηαζέηεη αθίλεηα, νηθφπεδα ή γήπεδα ζην λνκφ
Λνηπέο πιεξνθνξίεο γηα ην χςνο ηνπ κηζζψκαηνο δελ
εδφζεζαλ

ΤΠΖΡΔΗΑ

ΠΡΟΩΠΗΚΟ

Σειενπηηθφο ηαζκφο
Κξήηεο
(Τπ. Δζσηεξηθψλ)

Μφληκν

ηειερψλεηαη απφ 9 ππαιιήινπο

Με ζχκβαζε

δελ

αλαθέξζεθε

ζην έγγξαθν ηνπο

θαλέλαο εξγαδφκελνο κε ζχκβαζε
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

ηεγάδεηαη ζε κηζζσκέλν αθίλεην ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ
(πξψελ Οιπκπηαθά Αθίλεηα) ζην Παγθξήηην ηάδην
Λνηπέο πιεξνθνξίεο γηα ην χςνο ηνπ κηζζψκαηνο δελ
εδφζεζαλ

ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν
Ραδηνθσληθφο ηαζκφο
Ζξαθιείνπ
(Τπ. Δζσηεξηθψλ)

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Με ζχκβαζε

ηειερψλεηαη απφ 25 ππαιιήινπο θαη
απφ 2 δεκνζηνγξάθνπο
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

ηεγάδεηαη ζε κηζζσκέλν αθίλεην Λνηπέο
πιεξνθνξίεο γηα ην χςνο ηνπ κηζζψκαηνο δελ
εδφζεζαλ

ΤΠΖΡΔΗΑ
Δ.Ρ.Σ. Α.Δ.
(Τπ. Δζσηεξηθψλ)

ΠΡΟΩΠΗΚΟ

Μφληκν

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

Με ζχκβαζε

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία
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ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Γηαζέηεη δχν ηδηφθηεηα γήπεδα:
- ηελ θνξπθή «Αζθεληειηά» ηνπ φξνπο Κφθηλαο ηεο
Κνηλφηεηαο
Αρεληξίαο,
επηθάλεηαο
1.723,34
ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη
ηξηψξνθν θηίξην ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 363 ηεηξαγσληθψλ
κέηξσλ θαη κεηαιιηθφο απηνζηήξηθηνο ππιψλαο θεξαηψλ
χςνπο 86 κέηξσλ, ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ην Κέληξν
Δθπνκπήο ΔΜ/Σλ
- ηε ζέζε «Ξεξνπφηακνο» ηνπ Γήκνπ Γαδίνπ,
επηθάλεηαο 12.316 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, φπνπ
ζηεγάδεηαη ην Κέληξν Δθπνκπήο Μεζαίσλ ηνπ
Ραδηνθσληθνχ ηαζκνχ Ζξαθιείνπ θαη ην νπνίν
πεξηιακβάλεη ηζφγεην θηίξην 91 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ,
ηζφγεηα απνζήθε 34,76 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ θαη
επηηνλνχκελν ηζηφ εθπνκπήο χςνπο 65 κέηξσλ.

ΤΠΖΡΔΗΑ
πλεξγείν
Απνθαηάζηαζεο Βιαβψλ
ηεο Γηεχζχλζεο
Λεηηνπξγίαο Γηθηχνχ ηεο
Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηεο
Δ.Ρ.Σ. Α.Δ.
(Τπ. Δζσηεξηθψλ)
ΤΠΖΡΔΗΑ
Αζελατθφ Πξαθηνξείν
Δηδήζεσλ - Μαθεδνληθφ
Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ
Α.Δ.
(Τπ. Δζσηεξηθψλ)

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ

Μφληκν

ηειερψλεηαη απφ 3 ππαιιήινπο

Με ζχκβαζε

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

ηεγάδεηαη ζην ίδην θηίξην κε ηνλ Σειενπηηθφ ηαζκφ
Κξήηεο

ΠΔΡΗΟΤΗΑ

ΠΡΟΩΠΗΚΟ

Μφληκν

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

Με ζχκβαζε

Απαζρνιεί έλα δεκνζηνγξάθν, σο
αληαπνθξηηή, κε ζχκβαζε ανξίζηνπ
ρξφλνπ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΚΗΝΖΣΖ

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

ΠΔΡΗΟΤΗΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν
ΠΡΟΩΠΗΚΟ

Πεξηθεξεηαθφ Ηλζηηηνχην
Δπηκφξθσζεο Κξήηεο
(Τπ. Δζσηεξηθψλ)

Με ζχκβαζε
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Απαζρνινχληαη 2 κφληκνη ππάιιεινη
ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο & Απηνδηνίθεζεο θαη 4
απνζπαζκέλνη ππάιιεινη
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

Λεηηνπξγεί ζε ρψξν πνπ ηνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ηελ
Πεξηθέξεηα Κξήηεο
Γελ δηαζέηεη αθίλεηα, νηθφπεδα ή γήπεδα ζην λνκφ
Ζξαθιείνπ

ΤΠΖΡΔΗΑ
ΠΡΟΩΠΗΚΟ

Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν
πψιεζεο ΦΔΚ
(Τπ. Δζσηεξηθψλ)

Μφληκν
Με ζχκβαζε

ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΚΗΝΖΣΖ

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά
ζηνηρεία

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

ΠΔΡΗΟΤΗΑ
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ΤΠΖΡΔΗΑ
ΠΡΟΩΠΗΚΟ

28 ΚΔΝΣΡΑ
ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ
ΠΟΛΗΣΧΝ
(Τπ. Δζσηεξηθψλ)

Μφληκν

130

Με ζχκβαζε

10

14 εμ‘ απηψλ ζηεγάδνληαη ζε κηζζσκέλα αθίλεηα. (Λνηπέο
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

πιεξνθνξίεο γηα ην χςνο ηνπ κηζζψκαηνο δελ εδφζεζαλ).
14 εμ‘ απηψλ ζηεγάδνληαη ζε νηθήκαηα ή ρψξνπ
ηδηνθηεζίαο ησλ νηθείσλ ΟΣΑ ζηνπο νπνίνο αλήθνπλ

εκ.: Παξφιν πνπ ππήξμε μερσξηζηφ εξψηεκα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε
πξνγξάκκαηα stage, δελ καο έρνπλ παξάζρεη αθφκε νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζρεηηθά πνζνηηθά
δεδνκέλα.
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2. ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΣΟΜΔΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
Διιεληθφ Κέληξν
Θαιάζζησλ Δξεπλψλ
(Τπ. Αλάπηπμεο)
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά
ζηνηρεία
Με ζχκβαζε
Πξνζσπηθφ 148 αηφκσλ, εθ
ησλ νπνίσλ 92 είλαη κε
ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ
ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη 56 κε
ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξφλνπ
Οη ππεξεζίεο ιεηηνπξγνχλ ζε θηίζκαηα πνπ έρνπλ
αλεγεξζεί ζε παξαρσξεκέλν απφ ηελ ΚΔΓ νηθφπεδν
έλαληη κηζζψκαηνο. Λνηπέο πιεξνθνξίεο γηα ην χςνο ηνπ
κηζζψκαηνο δελ εδφζεζαλ.

ΤΠΖΡΔΗΑ
Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο
θαη Έξεπλαο
(Τπ. Αλάπηπμεο)

Μφληκν

ΠΡΟΩΠΗΚΟ

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά
ζηνηρεία
Με ζχκβαζε
273 άηνκα κε ζχκβαζε
ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ
ρξφλνπ, 92 κε ζχκβαζε
ηδησηηθνχ
δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη 198
κε αλάζεζε έξγνπ
Οη εγθαηαζηάζεηο βξίζθνληαη ζε ηδηφθηεηα θηίξηα
30.523,11 ηκ. ζηα Βαζηιηθά Βνπηψλ.
Σα νηθφπεδα θαη γήπεδα ζηα νπνία έρνπλ θαηαζθεπαζζεί
ηα θηίξηα είλαη έλα γήπεδν-νηθφπεδν 62.145,57 η.κ., έλαο
αγξφο-ειαηψλαο 81.440,68 η.κ. θαη έλαο αγξφο-ειαηψλαο
38.405.48 η.κ.

ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν
ΠΡΟΩΠΗΚΟ
Ηλζηηηνχην Γεσινγηθψλ
Μειεηψλ (ΗΓΜΔ)
(Τπ. Αλάπηπμεο)

ΣΟΗΥΔΗΑ

Έλαο κφληκνο ππάιιεινο ανξίζηνπ
ρξφλνπ (εξγνδεγφο)
Με ζχκβαζε Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία
Μηζζψλεη γξαθείν 85 η.κ. κε κεληαίν κίζζην 297,47 €

ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ
ΓΔΖ
Γηεύζπλζε: Λεσθ. Δι.
Βεληδέινπ, Παιαηά Δζλ.
Οδόο Ζξαθιείνπ –
Ρεζύκλνπ «ΣζαιηθάθηΜεηόρη»
(Τπ. Αλάπηπμεο)

Μφληκν
ΠΡΟΩΠΗΚΟ

Με ζχκβαζε

109 Μφληκνη
15 Μφληκνη
16 πκβαζηνχρνη
3 πκβαζηνχρνη

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Ηδηφθηεην αθίλεην ΓΔΖ -Κηίξην πεξηνρήο έθηαζεο
9.908,75 η.κ. (εληφο ζρεδίνπ) - πλνιηθφ εκβαδφλ
θηηζκάησλ 4.242,77 η.κ.
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ΤΠΖΡΔΗΑ
ΓΔΖ
Γηεύζπλζε: Δπ. νδόο
Ζξαθιείνπ – Ρεζύκλνπ
«Ληλνπεξάκαηα»
(Τπ. Αλάπηπμεο)

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ

Μφληκν

6 Μφληκνη

Με ζχκβαζε

2 πκβαζηνχρνη

Ηδηφθηεην αθίλεην ΓΔΖ -Απνζήθε Βαξέσο πιηθνχ
έθηαζεο 34.842,69 η.κ. (εληφο ζρεδίνπ) - πλνιηθφ
εκβαδφλ θηηζκάησλ 1.468,13 η.κ.

ΠΔΡΗΟΤΗΑ
ΤΠΖΡΔΗΑ
ΓΔΖ
Γηεύζπλζε: Οδόο
Παπαγηάλλε θνπιά
(Θέξηζζνο)
(Τπ. Αλάπηπμεο)

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ

Μφληκν

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

Με ζχκβαζε

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία
Ηδηφθηεην αθίλεην ΓΔΖ -Τ/ 6,6/15 KV
έθηαζεο 8.675,00 η.κ. (εθηφο ζρεδίνπ) - πλνιηθφ
εκβαδφλ θηηζκάησλ 523,12 η.κ.

ΠΔΡΗΟΤΗΑ
ΤΠΖΡΔΗΑ
ΓΔΖ
Γηεύζπλζε: Παιαηά Δζλ.
Οδνύ Ζξαθιείνπ-Αγ.
Νηθνιάνπ (Αεξνδξνκίνπ)
δίπια ζηε ΔΑΠ
(Τπ. Αλάπηπμεο)

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ

Μφληκν

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

Με ζχκβαζε

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία
Ηδηφθηεην αθίλεην ΓΔΖ -Τ/ Πφιεσο (95) έθηαζεο
322,85 η.κ. (εθηφο ζρεδίνπ) - πλνιηθφ εκβαδφλ
θηηζκάησλ 56,12 η.κ

ΠΔΡΗΟΤΗΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν
ΓΔΖ
Γηεύζπλζε: Κνηλόηεηα
Αλσπόιεσο Πεδηάδνο,
ζέζε «Κνθθίλη Υάλη»
(Τπ. Αλάπηπμεο)

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά
ζηνηρεία
Με ζχκβαζε
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά
ζηνηρεία
Ηδηφθηεην αθίλεην ΓΔΖ -Οηθφπεδν – Αγξφο έθηαζεο
2.692,19 η.κ. (εληφο ζρεδίνπ)

ΠΔΡΗΟΤΗΑ
ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν
ΓΔΖ
Γηεύζπλζε: Θέζε
αξαληαξηέο Αιαγλίνπ
(Τπ. Αλάπηπμεο)

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ

Με ζχκβαζε

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά
ζηνηρεία
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά
ζηνηρεία

Ηδηφθηεην αθίλεην ΓΔΖ -Οηθφπεδν έθηαζεο 72,05 η.κ.
(εθηφο ζρεδίνπ)

ΠΔΡΗΟΤΗΑ
ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν
ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ΓΔΖ
Γηεύζπλζε: ηαβγηέο
(Μπαηξάκε)
(Τπ. Αλάπηπμεο)

ΣΟΗΥΔΗΑ

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά
ζηνηρεία
Με ζχκβαζε
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά
ζηνηρεία
Ηδηφθηεην αθίλεην ΓΔΖ -Οηθφπεδν έθηαζεο 111,15 η.κ.
(εθηφο ζρεδίνπ)

ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν
ΓΔΖ
Γηεύζπλζε: Μεηαμύ ησλ
ρσξηώλ Γάδη θαη
ηαπξηαλά
(Τπ. Αλάπηπμεο)

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά
ζηνηρεία
Με ζχκβαζε
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά
ζηνηρεία
Ηδηφθηεην αθίλεην ΓΔΖ -Τ/ 150/15KV
Ζξάθιεην ΗΗΗ έθηαζεο 22.815,00 η.κ. (εθηφο ζρεδίνπ) πλνιηθφ εκβαδφλ θηηζκάησλ 559,00 η.κ.

ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν
ΓΔΖ
Γηεύζπλζε: Δπαξρ. Οδόο
Μνηξώλ-Ρνύβαο
(Τπ. Αλάπηπμεο)

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Με ζχκβαζε

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά
ζηνηρεία
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά
ζηνηρεία

Ηδηφθηεην αθίλεην ΓΔΖ -Τ/ 150/15KV έθηαζεο
13.477,00 η.κ. (εθηφο ζρεδίνπ) - πλνιηθφ εκβαδφλ
θηηζκάησλ 1.055,30 η.κ.

ΤΠΖΡΔΗΑ
ΓΔΖ
Γηεύζπλζε: Δπαξρ. Οδόο
Μνρνύ – Νέαο Δζληθήο
νδνύ Ζξαθιείνπ-Αγ.
Νηθνιάνπ
(Τπ. Αλάπηπμεο)

Μφληκν
ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά
ζηνηρεία
Με ζχκβαζε
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά
ζηνηρεία
Ηδηφθηεην αθίλεην ΓΔΖ -Τ/ 150/15KV (ηαιίδαο)
έθηαζεο 18.171,00 η.κ. (εθηφο ζρεδίνπ) - πλνιηθφ
εκβαδφλ θηηζκάησλ 614,44 η.κ

ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν
ΓΔΖ
Γηεύζπλζε: Βηνκεραληθή
Πεξηνρή Ζξαθιείνπ
(Τπ. Αλάπηπμεο)

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά
ζηνηρεία
Με ζχκβαζε
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά
ζηνηρεία
Ηδηφθηεην αθίλεην ΓΔΖ -πλεξγεία θαη Απνζήθεο
έθηαζεο 1.208,97 η.κ. (εθηφο ζρεδίνπ) - πλνιηθφ
εκβαδφλ θηηζκάησλ 812,00 η.κ

ΠΔΡΗΟΤΗΑ
ΤΠΖΡΔΗΑ
ΓΔΖ
Γηεύζπλζε: Αγξ. Οδόο
«Νέα Βξπνύια»,
ηιαληαλόο Πνηακόο
Καηζάκπαο.
(Τπ. Αλάπηπμεο)

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Μφληκν

65 Μφληκνη

Με ζχκβαζε

4 πκβαζηνχρνη

Ηδηφθηεην αθίλεην ΓΔΖ -Τ/ 150/15KV
Ζξάθιεην ΗΗ ΔΠΣ ΓΔΜ έθηαζεο 15.121,10 η.κ. (εθηφο
ζρεδίνπ) – πλνιηθφ εκβαδφλ θηηζκάησλ 2.437,42 η.κ

ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν
ΓΔΖ
Γηεύζπλζε: Δπαξρ. Οδόο
Ζξαθιείνπ - Υάξαθα
(Τπ. Αλάπηπμεο)

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Με ζχκβαζε

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά
ζηνηρεία
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά
ζηνηρεία

Ηδηφθηεην αθίλεην ΓΔΖ -Τ/ Πξαηηψξηαο έθηαζεο
15.907,00 η.κ. (εθηφο ζρεδίνπ) - πλνιηθφ εκβαδφλ
θηηζκάησλ 390,00 η.κ

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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ΤΠΖΡΔΗΑ
ΓΔΖ
Γηεύζπλζε: Παιαηά
Δζληθή νδόο Ζξαθιείνπ –
Ρεζύκλνπ
«Ληλνπεξάκαηα»
(Τπ. Αλάπηπμεο)

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ

Μφληκν

250 Μφληκνη

Με ζχκβαζε

27 πκβαζηνχρνη

Ηδηφθηεην αθίλεην ΓΔΖ -ΑΖ έθηαζεο 171.537,00 η.κ.
(εθηφο ζρεδίνπ) - πλνιηθφ εκβαδφλ θηηζκάησλ 23.673,00
η.κ

ΠΔΡΗΟΤΗΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ
ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ΓΔΖ
Γηεχζπλζε:
νθ. Βεληδέινπ
(Παξαιηαθή Λεσθόξνο)
(Τπ. Αλάπηπμεο)

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Μφληκν

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

Με ζχκβαζε

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία
Ηδηφθηεην αθίλεην ΓΔΖ -ΓΠΝ/Μνπζείν Φπζηθήο
Ηζηνξίαο -ππφ παξαρψξεζε ζην Παλ/κην Κξήηεο
319,65 (50% πλ/ζία)
1.059,2 (100% πλ/ζία)
Έθηαζε 319,65 η.κ. (εθηφο ζρεδίνπ) - πλνιηθφ εκβαδφλ
θηηζκάησλ 958,95 η.κ

ΤΠΖΡΔΗΑ
ΓΔΖ
Γηεχζπλζε Πσιήζεσλ
(Τπ. Αλάπηπμεο)

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ

Μφληκν

2 κφληκνη

Με ζχκβαζε

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία
Μηζζσκέλν αθίλεην ΓΔΖ – εκβαδφλ 485 η.κ.
Μεληαίν κίζζσκα 2.465,13 €

ΠΔΡΗΟΤΗΑ
ΤΠΖΡΔΗΑ
ΓΔΖ
Γηεχζπλζε Πσιήζεσλ Γηεχζπλζε Πεξηθέξεηαο
Νεζηψλ
(Τπ. Αλάπηπμεο)

ΠΡΟΩΠΗΚΟ

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ

Μφληκν

2 κφληκνη /
13 κφληκνη (αλά ππεξεζία)

Με ζχκβαζε

1 ζπκβαζηνχρνο /
6 ζπκβαζηνχρνη (αλά ππεξεζία)

Μηζζσκέλν αθίλεην ΓΔΖ– εκβαδφλ 288 η.κ.
Μεληαίν κίζζσκα 1.159,31 €

ΠΔΡΗΟΤΗΑ
ΤΠΖΡΔΗΑ
ΓΔΖ
Γηεχζπλζε Πσιήζεσλ Γηεχζπλζε Πεξηθέξεηαο
Νεζηψλ
(Τπ. Αλάπηπμεο)

Μφληκν
ΠΡΟΩΠΗΚΟ

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

2 κφληκνη /
8 κφληκνη (αλά ππεξεζία)

Με ζχκβαζε

1 ζπκβαζηνχρνο /
6 ζπκβαζηνχρνη
(αλά ππεξεζία)
Μηζζσκέλν αθίλεην ΓΔΖ– εκβαδφλ 230 η.κ.
Μεληαίν κίζζσκα 769,92 €

ΤΠΖΡΔΗΑ
ΓΔΖ
Γηεχζπλζε Πσιήζεσλ Γηεχζπλζε Πεξηθέξεηαο
Νεζηψλ
(Τπ. Αλάπηπμεο)

Μφληκν
ΠΡΟΩΠΗΚΟ

Με ζχκβαζε

Λεπηέξεο Απγελάθεο

0 κφληκνη /
10 κφληκνη
(αλά ππεξεζία)
1 ζπκβαζηνχρνο /
2 ζπκβαζηνχρνη
(αλά ππεξεζία)
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ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Μηζζσκέλν αθίλεην ΓΔΖ– εκβαδφλ 170 η.κ.
Μεληαίν κίζζσκα 842.90 €

ΤΠΖΡΔΗΑ
ΓΔΖ
Γηεχζπλζε Πεξηθέξεηαο
Νεζηψλ
(Τπ. Αλάπηπμεο)

Μφληκν

2 κφληκνη

Με ζχκβαζε

3 ζπκβαζηνχρνη

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ

Μηζζσκέλν αθίλεην ΓΔΖ– εκβαδφλ 155 η.κ.
Μεληαίν κίζζσκα 98,84 €

ΠΔΡΗΟΤΗΑ
ΤΠΖΡΔΗΑ

ΓΔΖ
Γηεχζπλζε Πεξηθέξεηαο
Νεζηψλ
(Τπ. Αλάπηπμεο)

ΠΡΟΩΠΗΚΟ

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ

Μφληκν

2 κφληκνη

Με ζχκβαζε

1 ζπκβαζηνχρνο

Μηζζσκέλν αθίλεην ΓΔΖ– εκβαδφλ 55 η.κ.
Μεληαίν κίζζσκα 337,47 €

ΠΔΡΗΟΤΗΑ
ΤΠΖΡΔΗΑ
4ε Πεξηθεξεηαθή
Γηνίθεζε Ληκεληθνχ
ψκαηνο
(Τπνπξγείν Δκπνξηθήο
Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο)

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ

Μφληκν

10 ζηειέρε ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο

Με ζχκβαζε

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία
Δδξεχεη ζε κηζζσκέλν αθίλεην επί ηεο Λεσθφξνπ
Γεκνθξαηίαο 93 θαη ην κεληαίν κίζζσκα αλέξρεηαη ζην
πνζφ ησλ 1791,78 €

ΠΔΡΗΟΤΗΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν
Κεληξηθφ Ληκελαξρείν
Ζξαθιείνπ
(Τπνπξγείν Δκπνξηθήο
Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο)

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
Με ζχκβαζε

119 ζηειέρε Λ..
5 κφληκνη πνιηηηθνί ππάιιεινη
1 απνζπαζκέλε ππάιιεινο απφ ην
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

ΠΔΡΗΟΤΗΑ
ΤΠΖΡΔΗΑ
Ληκεληθφο ηαζκφο
Καιψλ Ληκέλσλ
(Τπνπξγείν Δκπνξηθήο
Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο)

ΠΡΟΩΠΗΚΟ

Μφληκν

7 ζηειέρε ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο

Με ζχκβαζε

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

ΠΔΡΗΟΤΗΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ
Ληκεληθφο ηαζκφο
Καζηξίνπ
(Τπνπξγείν Δκπνξηθήο

ΠΡΟΩΠΗΚΟ

Μφληκν

6 ζηειέρε ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο

Με ζχκβαζε

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

Λεπηέξεο Απγελάθεο

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ
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ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ

Απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ έρεη
εγθξηζεί ην πνζφ ησλ 300 € σο αλψηαην κεληαίν κίζζσκα
γηα αλεχξεζε θαηάιιεινπ νηθήκαηνο πξνο ζηέγαζε

ΠΔΡΗΟΤΗΑ
ΤΠΖΡΔΗΑ
Ληκεληθφο ηαζκφο
Κφθθηλνπ Πχξγνπ
Σπκπαθίνπ
(Τπνπξγείν Δκπνξηθήο
Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο)

ΠΡΟΩΠΗΚΟ

Μφληκν

10 ζηειέρε ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο

Με ζχκβαζε

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

ΠΔΡΗΟΤΗΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν
Πινεγηθφο ηαζκφο
Ζξαθιείνπ
(Τπνπξγείν Δκπνξηθήο
Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο)

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
Με ζχκβαζε

7 κφληκνη πνιηηηθνί ππάιιεινη (2 ηνπ
Κιάδνπ Αξρηπινεγψλ-Πινεγψλ, 2 ηνπ
θιάδνπ Κπβεξλεηψλ Πινεγίδηνπ, 2
ηνπ θιάδνπ Μεραλνδεγψλ Πινεγίδσλ
θαη 1 ηνπ Κιάδνπ Πξπκλνδεηψλ)
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

ΠΔΡΗΟΤΗΑ
ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν
Παξάξηεκα Οίθνπ
Ναχηνπ Ζξαθιείνπ
(Τπνπξγείν Δκπνξηθήο
Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο)

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

Με ζχκβαζε

1 άηνκν κε ζχκβαζε stage απφ ηνλ
Ο.Α.Δ.Γ.
Δδξεχεη ζε κηζζσκέλν νίθεκα ζηελ νδφ Μνπζνχξνπ 28
κε κεληαίν κίζζσκα 405,00 €

ΠΔΡΗΟΤΗΑ
ΤΠΖΡΔΗΑ
Οξγαληζκφο Ληκέλνο
Ζξαθιείνπ Α.Δ.
(Τπνπξγείν Δκπνξηθήο
Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο)

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Μφληκν

60 κφληκνη ππάιιεινi

Με ζχκβαζε

7 ΗΓΟΥ ππάιιεινη

Δδξεχεη ζε ηδηφθηεην θηίξην, ελψ ηα αθίλεηα νηθφπεδα,
γήπεδα θ.ιπ. ηνπ Οξγαληζκνχ παξαρσξήζεθαλ κε
ζχκβαζε παξαρψξεζεο κεηαμχ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο
Ναπηηιίαο θαη Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ
αθ‘ ελφο θαη Ο.Λ.Ζ. Α.Δ. αθ‘ εηέξνπ.

εκ.: Παξφιν πνπ ππήξμε μερσξηζηφ εξψηεκα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε
πξνγξάκκαηα stage, δελ καο έρνπλ παξάζρεη αθφκε φιεο νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζρεηηθά
πνζνηηθά δεδνκέλα.
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3. ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΣΟΜΔΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΤΠΖΡΔΗΑ

ΠΡΟΩΠΗΚΟ

Τπεξεζία Πνιηηηθήο
Αεξνπνξίαο
(Τπνπξγείν κεηαθνξψλ
θαη Δπηθνηλσληψλ*)

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

ηνλ Κξαηηθφ Αεξνιηκέλα
Ζξαθιείνπ ππεξεηνχλ σο
κφληκν πξνζσπηθφ εθαηφλ
Μφληκν
ζαξάληα ηέζζεξηο (144)
ππάιιεινη
δηαθφξσλ
εηδηθνηήησλ
Μηα (1) ππάιιεινο ΔΗΓ
Με ζχκβαζε
ανξίζηνπ ρξφλνπ
Καηέρεη δεκφζηα έθηαζε ζηνλ Γήκν Ν. Αιηθαξλαζζνχ
ηνπ Ννκνχ Ζξαθιείνπ επί ηεο νπνίαο έρνπλ αλαπηπρζεί νη
εγθαηαζηάζεηο ηνπ αεξνδξνκίνπ Ζξαθιείνπ
Απνθηήζεθε κε
Έθηαζε 231 ζηξεκκάησλ
απαιινηξίσζε γηα ηελ
ζην ΒΑ άθξν ηνπ
αλάπηπμε ησλ
αεξνδξνκίνπ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ
αεξνδξνκίνπ
Απνθηήζεθε κε απ'
επζείαο εμαγνξά απφ ηνλ
Έθηαζε 91,7 ζηξεκκάησλ
δήκν Ν. Αιηθαξλαζζνχ θαη
ζην λφηην ηκήκα ηνπ
απφ ηδηψηεο γηα ηελ
αεξνδξνκίνπ
αλάπηπμε ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ
αεξνδξνκίνπ
Απνθηήζεθε κε
Έθηαζε 32,7 ζηξεκκάησλ
απαιινηξίσζε γηα ηελ
ζην λφηην ηκήκα ηνπ
θαηαζθεπή νδνχ ζχλδεζεο
αεξνδξνκίνπ
ηνπ αεξνδξνκίνπ κε ηελ
Δζληθή νδφ
Έθηαζε 52 ζηξεκκάησλ
Απνθηήζεθε κε
ζην δπηηθφ άθξν ηνπ
απαιινηξίσζε
αεξνδξνκίνπ
Απνθηήζεθε κε
Έθηαζε 26 ζηξεκκάησλ
απαιινηξίσζε γηα ηελ
ζηελ πεξηνρή Γχν Ανξάθηα εγθαηάζηαζε ηεξκαηηθνχ
RADAR

ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν
Με ζχκβαζε
ΔΤΓΔ/Βνξείνπ Οδηθνχ
Άμνλα Κξήηεο
(Τπ. Πεξηβάιινληνο
Υσξνηαμίαο θαη
Γεκνζίσλ Έξγσλ)

ΠΡΟΩΠΗΚΟ

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

9 κφληκνη ππάιιεινη

- 8 ππάιιεινη κε ζχκβαζε
ανξίζηνπ ρξφλνπ
- 1 ππάιιεινο κε ζχκβαζε
ανξίζηνπ ρξφλνπ
απνζπαζκέλνο απφ ην
Σ.Δ.Δ.
- 3 ππάιιεινη πνπ έρνπλ
δηαηεζεί πξνζσξηλά απφ
ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο
ηεγάδεηαη ζε κηζζσκέλν θηίξην επί ηεο νδνχ Γεσξγίνπ
Παπαλδξένπ 58 κε κεληαίν κίζζσκα 3.918,86 €
Γελ δηαζέηεη άιια αθίλεηα ή νηθφπεδα
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ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν
ΔΤΓΔ/Τδξεπζεο
ΖξαθιείνπΑγ.Νηθνιάνπ
(Τπ. Πεξηβάιινληνο
Υσξνηαμίαο θαη
Γεκνζίσλ Έξγσλ)

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

1 κφληκνο ππάιιεινο

Με ζχκβαζε

10
ππαιιήινπο
κε
ζχκβαζε
εξγαζίαο
νξηζκέλνπ ρξφλνπ
ηεγάδεηαη ζε κηζζσκέλν θηίξην επί ησλ νδψλ Θεξίζνπ Κνλδπιάθε - Λεβήλνπ, κε κεληαίν κίζζσκα 2.874,58 €
Γελ δηαζέηεη άιια αθίλεηα ή νηθφπεδα

ΤΠΖΡΔΗΑ
Σερληθφ Δπηκειεηήξην
Διιάδαο
(επνπηεπφκελνο θνξέαο
ηνπ Τπ. Πεξηβάιινληνο
Υσξνηαμίαο θαη
Γεκνζίσλ Έξγσλ επνπηεία ΓΓΓΔ)

Μφληκν
ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ

- 3 κφληκνη ππάιιεινη

Με ζχκβαζε

- 3 ππάιιεινη ηδησηηθνχ
δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ
Γξαθεία 627 η.κ. ζην Ζξάθιεην Κξήηεο, επί ηεο νδνχ
Γξεβελψλ 8

ΠΔΡΗΟΤΗΑ

* ΖΜΔΗΩΖ: Γελ ππάξρνπλ ππεξεζίεο ζην Ννκό Ζξαθιείνπ πνπ λα αλήθνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ή λα
ππάγνληαη ή λα επνπηεύνληαη από ην Τπ. ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ.. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2218/13-6-1994 (ΦΔΚ 90/Α’) όιεο
νη πξώελ πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπ.Μ.Δ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη νη ππεξεζίεο Κ.Σ.Δ.Ο. ηνπ Ν. Ζξαθιείνπ,
θαηαξγήζεθαλ θαη από ηε δεκνζίεπζε ησλ Οξγαληζκώλ Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ Ννκαξρηαθώλ
Απηνδηνηθήζεσλ ινγίδνληαη σο ππεξεζίεο ησλ νηθείσλ Ν.Α.Ο.

εκ.: Παξφιν πνπ ππήξμε μερσξηζηφ εξψηεκα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε
πξνγξάκκαηα stage, δελ καο έρνπλ παξάζρεη αθφκε νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζρεηηθά πνζνηηθά
δεδνκέλα.
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4. ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΣΟΜΔΑ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν

Πξσηνδηθείν Ζξαθιείνπ

ΠΡΟΩΠΗΚΟ

(Τπνπξγείν
Γηθαηνζχλεο)

Με ζχκβαζε
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

- 6 Πξφεδξνη Πξσηνδηθψλ θαη 19
Πξσηνδίθεο θαη Πάξεδξνη
- 50 δηθαζηηθνί ππάιιεινη, ζε
ζχλνιν 66 νξγαληθψλ ζέζεψλ (ζα
εληζρπζνχλ απφ 8 δηθαζηηθνχο
γξακκαηείο πνπ έρνπλ δηνξηζζεί απφ
δηαγσληζκφ ηνπ ΑΔΠ θαη ζην
άκεζν κέιινλ απφ αθφκε 4)
- 6 εθπαηδεπφκελνη ππάιιεινη απφ
ηνλ ΟΑΔΓ

ηεγάδεηαη ζε κηζζσκέλν θηίξην

ΤΠΖΡΔΗΑ

Δηζαγγειία Πξσηνδηθψλ
Ζξαθιείνπ
(Τπνπξγείν
Γηθαηνζχλεο)

Μφληκν

- 3 Πξφεδξνη Πξσηνδηθψλ θαη 6
Πξσηνδίθεο θαη Πάξεδξνη
- 36 δηθαζηηθνί ππάιιεινη, ζε
ζχλνιν 45 νξγαληθψλ ζέζεσλ
(εληζρχζεθαλ απφ 1 δηθαζηηθφ
γξακκαηέα πνπ έρεη δηνξηζηεί απφ
δηαγσληζκφ ηνπ ΑΔΠ, ελψ ζην
άκεζν κέιινλ απφ αθφκε 2)

Με ζχκβαζε

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

ΠΡΟΩΠΗΚΟ

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

ηεγάδεηαη ζε κηζζσκέλν θηίξην (Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά
ζηνηρεία γηα ην ύςνο ηνπ κηζζώκαηνο)

ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν

Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν
Ζξαθιείνπ

ΠΡΟΩΠΗΚΟ

(Τπνπξγείν
Γηθαηνζχλεο)
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

- 2 Πξφεδξνη Πξσηνδηθψλ θαη 10
Πξσηνδίθεο θαη Πάξεδξνη (νη
νξγαληθέο ζέζεηο απμήζεθαλ απφ
1/1/2008 θαηά 3, ήηνη 1 ζέζε
Πξνέδξνπ Πξσηνδηθψλ θαη 2
Πξσηνδηθψλ θαη Παξέδξσλ)
- 11 δηθαζηηθνί ππάιιεινη, ζε
ζχλνιν 14 νξγαληθψλ ζέζεσλ
Με ζχκβαζε
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία
ηεγάδεηαη ζε κηζζσκέλν θηίξην
(Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ην ύςνο ηνπ
κηζζώκαηνο)

ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν
ΠΡΟΩΠΗΚΟ
Δηξελνδηθείν Ζξαθιείνπ
(Τπνπξγείν
Γηθαηνζχλεο)

Με ζχκβαζε
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

- 7 Δηξελνδίθεο
- 13 δηθαζηηθνί ππάιιεινη, ζε
ζχλνιν 15 νξγαληθψλ ζέζεσλ
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

ηεγάδεηαη ζε κηζζσκέλν θηίξην
(Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ην ύςνο ηνπ
κηζζώκαηνο)
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ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν
Πηαηζκαηνδηθείν
Ζξαθιείνπ

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
Με ζχκβαζε

(Τπνπξγείν
Γηθαηνζχλεο)

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

- 2 Πηαηζκαηνδίθεο
- 9 δηθαζηηθνί ππάιιεινη, ζε ζχλνιν
12 νξγαληθψλ ζέζεσλ
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

ηεγάδεηαη ζε θηίξην ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ

ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν
Δηξελνδηθείν
Καζηειίνπ—Πεδηάδνο

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
Με ζχκβαζε

(Τπνπξγείν
Γηθαηνζχλεο)

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

- 1 Δηξελνδίθεο
- 1 δηθαζηηθφο ππάιιεινο, ζε
ζχλνιν 3 νξγαληθψλ ζέζεσλ
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν
Δηξελνδηθείν Πχξγνπ—
Κξήηεο

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
Με ζχκβαζε

(Τπνπξγείν
Γηθαηνζχλεο)

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

- 1 Δηξελνδίθεο
- 1 δηθαζηηθφο ππάιιεινο, ζε
ζχλνιν 4 νξγαληθψλ ζέζεσλ
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

ηεγάδεηαη ζε θηίξην ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.
(Γελ εδόζεζαλ ζηνηρεία γηα ην ύςνο ηνπ κηζζώκαηνο)

ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν
Δηξελνδηθείν Μνηξψλ
(Τπνπξγείν
Γηθαηνζχλεο)

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
Με ζχκβαζε
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

- 1 Δηξελνδίθεο
- 3 δηθαζηηθνί ππάιιεινη, ζε ζχλνιν
4 νξγαληθψλ ζέζεσλ
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν

Δηξελνδηθείν Βηάλνπ

ΠΡΟΩΠΗΚΟ

(Τπνπξγείν
Γηθαηνζχλεο)
Με ζχκβαζε
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

- Πξνβιέπεηαη 1 νξγαληθή ζέζε γηα
ηελ πιήξσζε ηεο νπνίαο, πξφθεηηαη
λα ζηαιεί άκεζα εξψηεκα πξνο ην
Αλψηαην Γηθαζηηθφ πκβνχιην
Πνιηηηθήο θαη Πνηληθήο
Γηθαηνζχλεο
- 3 δηθαζηηθνί ππάιιεινη, ζε ζχλνιν
2 νξγαληθψλ ζέζεσλ
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

ηεγάδεηαη ζε κηζζσκέλν θηίξην (Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά
ζηνηρεία γηα ην ύςνο ηνπ κηζζώκαηνο)

ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν
Δηξελνδηθείν Ληκέλνο
Υεξζνλήζνπ

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
Με ζχκβαζε

(Τπνπξγείν
Γηθαηνζχλεο)
ΤΠΖΡΔΗΑ
Δηξελνδηθείν
Αξθαινρσξίνπ
(Τπνπξγείν
Γηθαηνζχλεο)

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ
ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

- 1 Δηξελνδίθεο
- 3 δηθαζηηθνί ππάιιεινη, ζε ζχλνιν
3 νξγαληθψλ ζέζεσλ
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία
Μφληκν
- 1 Δηξελνδίθεο
Με ζχκβαζε
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία
ηεγάδεηαη ζε κηζζσκέλν θηίξην
(Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ην ύςνο ηνπ
κηζζώκαηνο)
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ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν
Έκκηζζν
Τπνζεθνθπιαθείν
Ζξαθιείνπ
(Τπνπξγείν
Γηθαηνζχλεο)
ΤΠΖΡΔΗΑ
Δηδηθά Άκηζζα
Τπνζεθνθπιαθεία
Μνηξψλ θαη
Υεξζνλήζνπ
(Τπνπξγείν
Γηθαηνζχλεο)
ΤΠΖΡΔΗΑ
Γηθεγνξηθφο χιινγνο
θαη χιινγνο
Γηθαζηηθψλ Δπηκειεηψλ
Δθεηείνπ Κξήηεο
(Τπνπξγείν
Γηθαηνζχλεο)

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
Με ζχκβαζε
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

- 9 κφληκνη ππάιιεινη ζε ζχλνιν 17
νξγαληθψλ ζέζεσλ
- Αλακέλεηαη λα δηνξηζηνχλ άκεζα 6
επηπιένλ κφληκνη ππάιιεινη
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

ηεγάδεηαη ζε κηζζσκέλν θηίξην (Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά
ζηνηρεία γηα ην ύςνο ηνπ κηζζώκαηνο)

- Λεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα θαη νη ππάιιεινη πνπ απαζρνινχληαη ζε απηά δηέπνληαη
απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ζσκαηεηαθήο κνξθήο πνπ δηνηθνχληαη απφ
εθιεγκέλα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

- Ο Γηθεγνξηθφο χιινγνο ζηεγάδεηαη ζην Γηθαζηηθφ
Μέγαξν
- Ο χιινγνο Γηθαζηηθψλ Δπηκειεηψλ Δθεηείνπ Κξήηεο
έρεη έδξα επί ηεο νδνχ Υξπζνζηφκνπ 10

ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν
Τπεξεζία Δπηκειεηψλ
Αλειίθσλ Ζξαθιείνπ

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
Με ζχκβαζε

(Τπνπξγείν
Γηθαηνζχλεο)

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Απαζρνιεί 4 ππαιιήινπο, κε άκεζν
δηνηθεηηθφ πξντζηάκελν ηνλ Γηθαζηή
Αλειίθσλ
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν
Δηαηξεία Πξνζηαζίαο
Αλειίθσλ

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
Με ζχκβαζε

(Τπνπξγείν
Γηθαηνζχλεο)

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Απαζρνινχληαη 7
ππάιιεινη, νη νπνίνη ζα
εληζρπζνχλ απφ 1 αθφκε
ππάιιειν
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά
ζηνηρεία

Λεηηνπξγεί ζηελ έδξα ηνπ Πξσηνδηθείνπ

ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν

Ηαηξνδηθαζηηθή
Τπεξεζία Ζξαθιείνπ
(Τπνπξγείν
Γηθαηνζχλεο)

ΠΡΟΩΠΗΚΟ

Με ζχκβαζε

Λεπηέξεο Απγελάθεο

- Απαζρνινχληαη 3
Ηαηξνδηθαζηέο, 1
ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΓΔ
Γαθηπινγξάθσλ θαη 1
ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΤΔ
Νεθξνηφκσλ
- Αλακέλεηαη ν δηνξηζκφο
ελφο αθφκε ππαιιήινπ ηνπ
θιάδνπ ΤΔ Νεθξνηφκσλ
θαη ελφο ηνπ θιάδνπ ΓΔ
Γαθηπινγξάθσλ
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά
ζηνηρεία
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ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν

Καηάζηεκα θξάηεζεο
Αιηθαξλαζζνχ

ΠΡΟΩΠΗΚΟ

(Τπνπξγείν
Γηθαηνζχλεο)
Με ζχκβαζε
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

- 75 ζσθξνληζηηθνί ππάιιεινη, ζε
ζχλνιν 85 νξγαληθψλ ζέζεσλ
- 31 εμσηεξηθνί θξνπξνί ζε ζχλνιν
94 νξγαληθψλ ζέζεσλ (νη 21
ηνπνζεηήζεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία
ηεηξαεηία)
- 5 δηνηθεηηθνί ππάιιεινη 1
ςπρνιφγνο, 1 λνζειεπηήο
- Δπίθεηηαη άκεζα ε θάιπςε δχν
ζέζεσλ ηνπ θιάδνπ ΣΔ Κνηλσληθήο
Δξγαζίαο
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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5. ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΣΟΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ
ΚΛΑΓΟ ΔΝΟΠΛΩΝ ΓΤΝΑΜΔΩΝ
ηξαηφπεδν
«ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ»
( ε ζρεηηθή έθηαζε δελ
δεκνζηνπνηείηαη)
ηξαηφπεδν
«ΘΔΟΓΧΑΚΖ»
( ε ζρεηηθή έθηαζε δελ
δεκνζηνπνηείηαη)
ηξαηφπεδν
«ΜΠΔΣΔΗΝΑΚΖ»
( ε ζρεηηθή έθηαζε δελ
δεκνζηνπνηείηαη)
ηξαηφπεδν «ΠΛΔΤΡΑΚΖ
- ΕΧΓΡΑΦΑΚΖ»
( ε ζρεηηθή έθηαζε δελ
δεκνζηνπνηείηαη)
ηξαηφπεδν
«ΝΗΚΟΛΟΤΓΖ»
( ε ζρεηηθή έθηαζε δελ
δεκνζηνπνηείηαη)

ηξαηφο Ξεξάο

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

ηξαηφπεδν
«ΓΑΚΑΛΟΓΗΑΝΝΖ»
( ε ζρεηηθή έθηαζε δελ
δεκνζηνπνηείηαη)

Τπάγνληαη
ζην
Γήκν
Αιηθαξλαζζνχ θαη έρνπλ
εληαρζεί ζηνλ Πίλαθα
Απνδεζκεπνκέλσλ ηξδσλ
πνπ
πξφθεηηαη
λα
αμηνπνηεζνχλ απφ ηελ
Τπεξεζία Αμηνπνίεζεο θαη
Μεηεγθαηάζηαζεο
ηξαηνπέδσλ ζην πιαίζην
ηνπ Ν. 2745/99
Έρεη
απνθαζηζζεί
λα
εθπνηεζνχλ απ‘ επζείαο ζην
Γήκν Καζηειίνπ θαη ζηελ
ΔΛ.Α., θαη δεηήζεθε ε
εθηίκεζε ηνπ ψκαηνο
Οξθσηψλ
Δθηηκεηψλ
(ΟΔ) θαη ηεο θαηά Νφκν
Δθηηκεηηθήο Δπηηξνπήο
Έρεη
απνθαζηζζεί
ε
απ΄επζείαο
εθπνίεζε
ζπγθεθξηκέλεο έθηαζεο ηνπ
ηξαηνπέδνπ
ζηελ
Πεξηθέξεηα Κξήηεο θαη ζηε
Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε
Ζξαθιείνπ, θαη δεηήζεθε ε
εθηίκεζε ηνπ ψκαηνο
Οξθσηψλ
Δθηηκεηψλ
(ΟΔ) θαη ηεο θαηά Νφκν
Δθηηκεηηθήο
Δπηηξνπήο,
ελψ ε ππφινηπε έθηαζε ηνπ
ζηξαηνπέδνπ
θξίλεηαη
απνιχησο απαξαίηεηε γηα
ηε ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο
πνπ ζηεγάδεηαη εθεί.

Γχν αθίλεηα ηδηνθηεζίαο
ΣΔΟΑ
Έθηαζε ζηελ πεξηνρή
Ληλνπεξάκαηα

Έθηαζε ηνπ πξψελ ΔΟ
(πκβνπιίνπ Δπηινγήο
Οπιηηψλ)

Λεπηέξεο Απγελάθεο

Δίρε απαιινηξησζεί γηα ηελ
θαηαζθεπή ζηξαηησηηθνχ
έξγνπ ην νπνίν φκσο δελ
θαηαζθεπάζηεθε
θαη
εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε
εθπνίεζεο
ηεο
ππφςε
έθηαζεο
κε
δεκφζην
πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ
Έρεη
απνθαζηζζεί
λα
εθπνηεζεί ζηνλ Αεξνιηκέλα
Ζξαθιείνπ.
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ΚΛΑΓΟ ΔΝΟΠΛΩΝ ΓΤΝΑΜΔΩΝ
Γήπεδν ζην ιηκέλα
Ζξαθιείνπ Κξήηεο
Πνιεκηθφ Ναπηηθφ

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

( ε έθηαζε δελ
δεκνζηνπνηείηαη)

Έρνπλ ήδε πξνσζεζεί νη
δηαδηθαζίεο απνδέζκεπζεο
θαη επηζηξνθήο ηνπ ζην
αξκφδην Ληκεληθφ Σακείν
ιφγσ άξζεο ηεο
επηρεηξεζηαθήο ηνπ
αλάγθεο

ΚΛΑΓΟ ΔΝΟΠΛΩΝ ΓΤΝΑΜΔΩΝ

Πνιεκηθή Αεξνπνξία

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

138 κελαξρία Μάρεο ζην
Σπκπάθη
( ε έθηαζε δελ
δεκνζηνπνηείηαη)
133 κελαξρία Μάρεο ζην
Καζηέιιη
( ε έθηαζε δελ
δεκνζηνπνηείηαη)
126 κελαξρία Μάρεο ζην
Ζξάθιεην
( ε έθηαζε δελ
δεκνζηνπνηείηαη)

Λεπηέξεο Απγελάθεο

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο
Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο
έρνπλ απαιινηξησζεί
εθηάζεηο 9.278 ζηξεκκάησλ
πεξίπνπ, νη νπνίεο
βξίζθνληαη ζηνπο Γήκνπο
Νέαο Αιηθαξλαζζνχ,
Γνπβψλ, Μαιίσλ,
Καζηειίνπ θαη Σπκπαθίνπ
( ε έθηαζε δελ
δεκνζηνπνηείηαη)
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6. ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΣΟΜΔΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν

Διιεληθή Αζηπλνκία
ΠΡΟΩΠΗΚΟ

ηε λέα νξγαλσηηθή δνκή ηεο
Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο
Ζξαθιείνπ πεξηιακβάλνληαη
νη αθφινπζεο ππεξεζίεο:
α) Δπηηειείν, β) Αζηπλνκηθή
Τπνδηεχζπλζε Μεζζαξάο, γ)
Τπνδηεχζπλζε Αζθαιείαο
Ζξαθιείνπ, δ) Αζηπλνκηθά
Σκήκαηα Ζξαθιείνπ, Νέαο
Αιηθαξλαζζνχ, Γαδίνλ,
Αξθαινρσξίνπ,
Αζηεξνπζίσλ, Βηάλλoπ,
Γνξγνιατλε Καζηειιίνπ,
Μνηξψλ, Υεξζνλήζνπ,
Σπκπαθίνπ, Αξραλψλ, Αγίαο
Βαξβάξαο θαη Εαξνχ, ε)
Σκήκαηα Αζθαιείαο Μνηξψλ
θαη Υεξζνλήζνπ, ζη) Σκήκα
Γίσμεο Ναξθσηηθψλ
Ζξαθιείνπ, δ) Σκήκαηα
Σξνραίαο Ζξαθιείνπ θαη
Μνηξψλ, ε)Αζηπλνκηθφ
Σκήκα Αεξνιηκέλα
Ζξαθιείνπ, ζ) Σκήκα
Σνπξηζηηθήο Αζηπλνκίαο
Ζξαθιείνπ θαη η)
Αζηπλνκηθφο ηαζκφο
Κξνπζψλα

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Τπεξεηνχλ
ζπλνιηθά
584
αζηπλνκηθνί, 15 κφληκνη πνιηηηθνί
ππάιιεινη
Δπηπιένλ απηψλ ππεξεηνχλ θαη 28
αζηπλνκηθνί, 61 εηδηθνί θξνπξνί
πνπ εληάρζεθαλ ζην αζηπλνκηθφ
πξνζσπηθφ πξφζθαηα θαη 103
εηδηθνί θξνπξνί ζηα Σ.Α.Δ.
Ζξαθιείνπ θαη Μεζζαξάο θαη ηελ
Οκάδα Δηδηθψλ Απνζηνιψλ
Με ζχκβαζε
1 πνιηηηθφο ππάιιεινο κε
ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ
δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ.
ηελ θπξηόηεηα ηνπ Γεκνζίνπ (Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο) ππάξρνπλ δχν(2) νηθφπεδα, ήηνη έλα (1)
ζηελ εδαθηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Α.Σ. Γνξγνιατλίνπ
εθηάζεσο 539,39 η.κ. θαη έλα (1) ζηελ εδαθηθή
αξκνδηφηεηα ηνλ Α.Σ. Αζηεξνπζίσλ εθηάζεσο 500 η.κ.
ε κηζζσκέλα νηθήκαηα ζηεγάδνληαη νη αθφινπζεο
ππεξεζίεο:
- Σν Α.Σ. Βηάλλνπ, ζε θηίξην ζηελ Άλσ Βηάλλν,
ζχκθσλα κε ηελ απφ 09-07-1999 κηζζσηηθή ζχκβαζε,
δσδεθαεηνχο δηάξθεηαο (ιήμε κίζζσζεο 12-07-2011),
κε κεληαίν κίζζσκα 393,56 €.
- Σν Α.Σ. Καζηειιίνπ, ζε θηίξην ζην Καζηέιιη
ζχκθσλα κε ηελ απφ 25-02-2000 κηζζσηηθή ζχκβαζε,
δσδεθαεηνχο δηάξθεηαο (ιήμε κίζζσζεο 24-02-2012),
κε κεληαίν κίζζσκα 699,29 €.
- Σν Α.Σ. Μνηξψλ, ζε θηίξην ζηηο Μνίξεο ζχκθσλα κε
ηελ απφ 03-08-2001 κηζζσηηθή ζχκβαζε δσδεθαεηνχο
δηάξθεηαο (ιήμε κίζζσζεο 31-08-2013), κε κεληαίν
κίζζσκα 1.192,22 €.
- Σν Α.Σ. Αξραλψλ (πξνήρζε απφ Α..) ζε θηίξην ζηηο
Μνίξεο, ζχκθσλα κε ηελ απφ 31-01-2000 κηζζσηηθή
ζχκβαζε, δσδεθαεηνχο δηάξθεηαο (ιήμε κίζζσζεο 3001-2012), κε κεληαίν κίζζσκα 359,91 €.
- Σν Α.Σ. Αγίαο Βαξβάξαο (πξνήρζε απφ Α..), ζε
αθίλεην ζηελ Αγία Βαξβάξα, ζχκθσλα κε ην απφ 2009-1999 κηζζσηήξην ζπκβφιαην, δσδεθαεηνχο
δηάξθεηαο κε κεληαίν κίζζσκα 86,45 €.
- Σν Α.Σ. Σπκπαθίνπ (πξνήρζε απφ Α..), ζε αθίλεην
ζην Σπκπάθη, ζχκθσλα κε ην 1-05 25-08-1999
κηζζσηήξην ζπκβφιαην, δσδεθαεηνχο δηάξθεηαο, κε
κεληαίν κίζζσκα 648,49 €.
Οη ππφινηπεο Τπεξεζίεο ζηεγάδνληαη ζε αθίλεηα ηνπ
Γεκνζίνπ ή παξαρσξεζέληα αθίλεηα απφ ηνπο Ο.Σ.Α.
θαη ηελ Τ.Π.Α., ελψ γηα ηηο λενζπζηαζείζεο Τπεξεζίεο
ηεο Μεζζαξάο βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε δηαδηθαζία
εμεχξεζεο αθηλήηνπ πξνο κίζζσζε, κέζσ ηεο
Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Ζξαθιείνπ. Δπίζεο ζε εμέιημε
βξίζθεηαη θαη ε δηαδηθαζία παξάδνζεο ησλ νηθεκάησλ
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ζηα νπνία ζηεγάδνληαη νη Τπεξεζίεο πνπ
θαηαξγήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνλ π.δ. 112/2008.
ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν
Ππξνζβεζηηθό ζώκα
ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο Ππξνζβεζηηθήο
ππεξεζίαο ζην Ννκφ Ζξαθιείνπ ιεηηνπξγνχλ νη
θαησηέξσ ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο:
α) Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε Ππξνζβεζηηθψλ
Τπεξεζηψλ Κξήηεο, β) Γ/νε Ππξνζβεζηηθψλ
Τπεξεζηψλ Ζξαθιείνπ, γ)1νο Ππξνζβεζηηθφο
ηαζκφο Ζξαθιείνπ, δ) 205 Ππξνζβεζηηθφο
ηαζκφο (Κ/Α) Ζξαθιείνπ, ε)305 Ληκεληθφο
Ππξνζβεζηηθφο ηαζκφο Ζξαθιείνχ, ζη) 405
Ππξνζβεζηηθφο ηαζκφο ΒΗ.Π. Ζξαθιείνπ, δ)
31 ΔΜΑΚ, ε) Ππξνζβεζηηθφ Κιηκάθην Μνηξψλ,
ζ) Ππξνζβεζηηθφ Κιηκάθην Υεξζνλήζνπ, η)
Ππξνζβεζηηθφ Κιηκάθην Πχξγνπ θαη θ)
Ππξνζβεζηηθφ Κιηκάθην Άλσ Βηάλλνπ.
ΤΠΖΡΔΗΑ

Με
ζχκβαζε

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Μφληκν
Διιεληθή Αγξνθπιαθή

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
Με
ζχκβαζε

ην Ννκφ Ζξαθιείνπ ιεηηνπξγνχλ ε
Γηεχζπλζε Αγξνθπιαθήο Πεξηθέξέηαο
Κξήηεο θαη ηα Αγξνλνκηθά Σκήκαηα
Ζξαθιείνπ θαη Μεζζαξάο

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

185 κφληκνη
ππξνζβεζηηθνί
ππάιιεινη
139 επνρηθνί

ηεγάδνληαη ζε νηθήκαηα
Γεκνζίνπ ή ζε νηθήκαηα
έρνπλ παξαρσξεζεί δσξεάλ
ηνπο Ο.Σ.Α., ηελ Τ.Π.Α. θαη
Ο.Λ. Ζξαθιείνπ

Έρνπλ ζηειερσζεί ζπλνιηθά
κε
58
αγξνλνκηθνχο
ππαιιήινπο
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

Ζ Γηεχζπλζε Αγξνθπιαθήο θαη ην
Αγξνλνκηθφ
Σκήκα
Ζξαθιείνπ
ζπζηεγάδνληαη κε ηηο αζηπλνκηθέο Τπεξεζίεο
ζην λέν αζηπλνκηθφ κέγαξν Ζξαθιείνπ, ελψ
ην Αγξνλνκηθφ Σκήκα Μεζζαξάο ζηεγάδεηαη
ζε παξαρσξεζέλ απφ ηνλ νηθείν Γήκν
αθίλεην.

ΤΠΖΡΔΗΑ
ΔΤΠ

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Γελ δεκνζηνπνηείηαη (απόξξεην)

ΤΠΖΡΔΗΑ
ΠΡΟΩΠΗΚΟ
Γηεχζπλζε Πξνζηαζίαο
Πεξηθέξεηαο Κξήηεο

Μφληκν
Με ζχκβαζε

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

ηεγάδεηαη ζε θηίξην ηνπ Γεκνζίνπ

ΤΠΖΡΔΗΑ
Γξαθείν Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο Ζξαθιείνπ

ΠΡΟΩΠΗΚΟ

Μφληκν
Με ζχκβαζε

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

ηεγάδεηαη ζε κηζζσκέλν θηίξην
(Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ην ύςνο ηνπ
κηζζώκαηνο)

Λεπηέξεο Απγελάθεο

ηνπ
πνπ
απφ
ηνλ

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ

- 63 -

Λεπηέξεο Απγελάθεο

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ

- 64 -

7. ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΣΟΜΔΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ
ΤΠΖΡΔΗΑ

ΚΓ‘ Δθνξεία
Πξντζηνξηθψλ θαη
Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ
(Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ)

Ζ αξκνδηφηεηα ηεο Δθνξείαο αλάγεηαη ζε φια ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε,
πξνζηαζία θαη ηε θχιαμε ησλ αξραηνηήησλ, ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, ηελ
απνθάιπςε, ηε δηαηήξεζε, ηε ζπληήξεζε, ηελ αλάδεημε ησλ αξραηνηήησλ, θαη ηελ
έθζεζή ηνπο ζηα Μνπζεία, ηε κειέηε, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ
εθηέιεζε
νηνπδήπνηε
αξραηνινγηθνχ
έξγνπ
ζπληήξεζεο, επηζθεπήο,
απνθαηάζηαζεο, αλαζηήισζεο, αλάδεημεο θαη δηακφξθσζεο ησλ κλεκείσλ θαη
αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, θαζψο θαη ηνπ θπζηθνχ ή κε πεξηβάιινληφο ηνπο, ηελ
εθηέιεζε φισλ ησλ αλσηέξσ έξγσλ κε απηεπηζηαζία θαη απνινγηζηηθά, ηελ
επηζηεκνληθή κειέηε θαη δεκνζίεπζε ησλ αξραηνηήησλ, ηε δηαρείξηζε ησλ
κλεκείσλ ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ησλ Μνπζείσλ θαη ησλ πιινγψλ, ζηνλ
ρψξν επζχλεο ηεο, πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο, θαζψο θαη κε ηελ ελ γέλεη κέξηκλα
εθαξκνγήο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο ησλ αξραηνηήησλ.
1 ΠΔ Γηνηθεηηθνχ, 1 ΣΔ
Γηνηθεηηθνχ Λνγηζηηθνχ, 4
Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ,
6 ΠΔ Αξραηνιφγσλ, 2 ΣΔ
πληεξεηέο Αξραηνηήησλ
θαη Έξγσλ Σέρλεο, 1 ΓΔ
Μφληκν
Σερλ.
πληεξεηψλ
Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ
Σέρλεο,
7
ΓΔ
Δξγαηνηερληηψλ, 1 ΓΔ
Οδεγψλ, 58 ΓΔ Φχι. Πιεξ/ζεο,
2
ΓΔ
ΠΡΟΩΠΗΚΟ
Νπθηνθπιάθσλ
1 ΠΔ Γηνηθεηηθνχ, 5 ΠΔ
Αξραηνιφγνη,
2
ΠΔ
Αξρηηέθηνλεο,
2
ΣΔ
πληεξεηψλ
Έξγσλ
Σέρλεο, 2 ΣΔ Λνγηζηψλ, 1
Με ζχκβαζε
ΓΔ Ζιεθηξνιφγνη, 4 ΓΔ
ρεδηαζηέο,
3
ΓΔ
Γηνηθεηηθνχ, 2 ΓΔ πληεξ.
Αξραηνηήησλ,
2
ΤΔ
Καζαξίζηξηεο θαη 26 ΤΔ
Δξγαηνηερλίηεο
Γηαζέηεη 153 αθίλεηα, θπξίσο αγξνηεκάρηα, ηα νπνία
πεξηήιζαλ ζ' απηήλ είηε απφ απαιινηξηψζεηο γηα
αξραηνινγηθνχο ζθνπνχο, είηε απφ απ‘ επζείαο εμαγνξέο
ησλ Ξέλσλ ρνιψλ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ
ΣΟΗΥΔΗΑ
αξραηνινγηθνχ θαη αλαζθαθηθνχ έξγνπ.
ΑΚΗΝΖΣΖ
Δδξεχεη ζε ηδηφθηεην θηήξην επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδψλ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ
Υαηδεδάθε θαη Ξαλζνπδίδνπ.
-ΚΓ‘ ΔΠΚΑ, Λ. Κλσζνχ θαη Νάζελα Ζξάθιεην (12εηήο
ζχκβαζε κίζζσζεο - 30.03.2001 - 29.03.2013). (Γελ
εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ην ύςνο ηνπ κηζζώκαηνο)

ΤΠΖΡΔΗΑ
13ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ
Αξραηνηήησλ
(Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ)

Οη αξκνδηφηεηεο ηεο 13εο Δθνξείαο Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ θαιχπηνπλ αθελφο
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο θαη αθεηέξνπ ζηελ εμππεξέηεζε αηηεκάησλ ησλ πνιηηψλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά.
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ΠΡΟΩΠΗΚΟ

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

2 ΠΔ Γηνηθεηηθνχ, 5 ΓΔ
Γηνηθ. Γξακκαηέσλ, 4 ΠΔ
Αξραηνιφγσλ, 1 ΠΔ
Αξρηηεθηφλσλ, 1 ΣΔ
Μεραληθψλ, 1 ΣΔ
Δξγνδεγψλ ρεδηαζηψλ, 1
Μφληκν
ΣΔ Ραδηνη. Αζπξ/ζηψλ
Μερ/θψλ, 7 ΓΔ Σερ. πλη.
Αξρ/ησλ θαη "Δξγ. Σέρλεο,
19 ΓΔ Δξγαηνηερληηψλ, 1
ΤΔ Πξνζσπηθνχ
Καζαξηφηεηαο, 11 ΓΔ Φχι.
- Πιεξνθφξεζεο
1 ΠΔ Πνιηηηθφο
Μεραληθφο, 1 ΠΔ
Αξρηηέθηνλεο, 4 ΠΔ
Αξραηνιφγνη, 1 ΣΔ
Μεραληθψλ, 2 ΣΔ
Με ζχκβαζε
πληεξεηψλ Αξρ/ησλ, 1 ΓΔ
ρεδηαζηέο, 1 ΓΔ
Γηνηθεηηθνί, 2 ΓΔ πληεξ.
Αξραηνη. Καη 10 ΤΔ
Δξγαηνηερλίηεο
Δδξεχεη ζην Ζξάθιεην Κξήηεο ζε αθίλεην, ην νπνίν
αλήθεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη δελ
θαηαβάιιεηαη κίζζσκα

ΤΠΖΡΔΗΑ

Τπεξεζία Νεσηέξσλ
Μλεκείσλ θαη Σερληθψλ
Έξγσλ Κξήηεο
(Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ)

Κπξηφηεξεο αξκνδηφηεηεο ηεο Yπεξεζίαο είλαη:
1. Υαξαθηεξηζκφο νηθνδνκεκάησλ, κεηεγελέζηεξσλ ηνπ 1830, σο Έξγσλ Σέρλεο ή
σο Ηζηνξηθψλ Γηαηεξεηέσλ Μλεκείσλ εθ'φζνλ πξφθεηηαη γηα: (α) θηίξηα πνπ
παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν αξρηηεθηνληθφ θαη κνξθνινγηθφ ελδηαθέξνλ θαη
ζεσξνχληαη σο έξγα ηέρλεο θαη (β) θηίξηα πνπ απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά δείγκαηα
ηεο αξρ/θήο παξάδνζεο ελφο ηφπνπ ή απνηεινχλ ζεκεία αλαθνξάο γηα ηνπο
θαηνίθνπο κηαο πεξηνρήο θαη έρνπλ ζπλδεζεί κε ηνλ παξαδνζηαθφ πνιενδνκηθφ
ηζηφ. ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη παξνδνζηαθά θηίζκαηα φπσο λεξφκπινη,
αλεκφκπινη, ειαηνηξηβεία, γεθχξηα, ράληα, παιηά ξνιφγηα θ.ι.π.
2. Υνξήγεζε εγθξίζεσλ εξγαζηψλ επηζθεπήο, ζπληήξεζεο ή νπνηαζδήπνηε
εμσηεξηθήο ή εζσηεξηθήο δηαξξχζκηζεο ζε θεξπγκέλα σο δηαεξεηέα κλεκεία,
θηίξηα.
3. Δθηέιεζε εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ, επηζθεπήο, ζηεξέσζεο θ.ι.π. ζε
ραξαθηεξηζκέλα σο δηαηεξεηέα κλεκεία θηίξηα.
4. Υνξήγεζε βεβαηψζεσο ζε ηδηνθηήηεο δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ γηα δαλεηνδφηεζε.
5. Υνξήγεζε βεβαηψζεσλ γηα κειέηεο πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ δηαθφξσλ
έξγσλ ή πνιενδνκίζεσλ πεξηνρψλ.
6. ΄Δγθξηζε γηα ηελ θαηεδάθηζε λεσηέξσλ αθηλήησλ πνπ είλαη πξνγελέζηεξα ησλ
εθάζηνηε εθαηφ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ αθφκε θαη αλ δελ έρνπλ θπξερζεί κλεκεία.
7. Δπηβάιιεη πεξηνξηζκνχο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αθηλήησλ κλεκείσλ ζηελ ρξήζε
θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαζψο θαη ζηνπο φξνπο δφκεζεο ηνπο θαηά
παξέθθιηζε απφ θάζε ηζρχνπζα δηάηαμε.
8. Οξγάλσζε επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ θ΄ πνιηηηζηηθψλ πξνγ/ησλ ζρεηηθψλ κε
ηα κλεκεία ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο.
Μφληκν
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά
ζηνηρεία
ΠΡΟΩΠΗΚΟ
Με ζχκβαζε
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά
ζηνηρεία
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Τπεξεζία Νεσηέξσλ Μλεκείσλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ
Κξήηεο, Γηθαηνζχλεο 57 Ζξάθιεην (12εηήο ζχκβαζε
κίζζσζεο — 19.09.00 — 18.09.2012).
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-Τπεξεζία Νεσηέξσλ Μλεκείσλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ
Κξήηεο, Δπθαιχπησλ 11 Μεζακπειηέο Ζξάθιεην (12εηήο
ζχκβαζε κίζζσζεο — 19.09.00 — 18.09.2012).
(Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ην ύςνο ηνπ
κηζζώκαηνο)
ΤΠΖΡΔΗΑ

Αξραηνινγηθφ Ηλζηηηνχην
Κξεηνινγηθψλ πνπδψλ
(Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ)

Ζ δξαζηεξηφηεηά ηνπ αθνξά ζηε κειέηε θαη δεκνζίεπζε πιηθνχ πεξαησζεηζψλ ή
κε αλαζθαθψλ, γηα ηε δεκνζίεπζε ηνπ νπνίνπ δελ ππάξρεη δήισζε ελδηαθέξνληνο
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3028/2002
Μφληκν
1 ΠΔ Αξραηνιφγσλ θαη 1
ΣΔ Γηνηθ. Λνγηζηηθνχ
Με ζχκβαζε
1 ΣΔ γξαθίζηαο, 1 ΤΔ
ΠΡΟΩΠΗΚΟ
Καζαξίζηξηεο θαη 1 ΤΔ
Δξγαηνηερλίηεο
ΣΟΗΥΔΗΑ
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν

Αξραηνινγηθφ Μνπζείν
Ζξαθιείνπ

ΠΡΟΩΠΗΚΟ

(Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ)

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

1 ΠΔ Γηνηθεηηθνχ, 1 ΣΔ
Γηνηθ. Λνγηζηηθνχ, 5 ΠΔ
Αξραηνιφγσλ,
1
ΠΔ
πληεξεηψλ Αξρ/ησλ θαη
'Δξγσλ Σέρλεο, 2 ΣΔ
πληεξεηψλ Αξρ/ησλ θαη
'Δξγσλ Σέρλεο, 1 ΓΔ
ρεδηαζηψλ, 1 ΓΔ Σερ.
πλ. Αξρ/ησλ θαη 'Δξγσλ
Σέρλεο, 38 ΓΔ Φχι. –
Πιεξνθφξεζεο.
Με ζχκβαζε
4 ΠΔ Αξραηνιφγνη, 1 ΠΔ
Γηνηθεηηθνί θαη 2 ΤΔ
Δξγαηνηερλίηεο
- Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ, 62 Μαξηχξσλ 99
Ζξάθιεην (12εηήο ζχκβαζε κίζζσζεο - 25.02.09 24.02.2021). (Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ην ύςνο
ηνπ κηζζώκαηνο)

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γεληθή Γξακκαηεία
Αζιεηηζκνχ

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ επνπηεχεη ζην λνκφ Ζξαθιείνπ ην εζληθήο
ζεκαζίαο «Δζληθφ Αζιεηηθφ Κέληξν Ζξαθιείνπ». Δπίζεο, ε Τπεξεζία, αθξηβψο
φπσο ζε φιε ηε ρψξα, επηρνξεγεί ηα αζιεηηθά ζσκαηεία ηνπ λνκνχ Ζξαθιείνπ απφ
ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ηα νπνία αλήθνπλ ζηε δχλακε ησλ νηθείσλ αζιεηηθψλ
νκνζπνλδηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ελψζεσλ θαηά άζιεκα, θαηφπηλ εηζεγήζεσλ ησλ
πξναλαθεξφκελσλ θνξέσλ.
πλνιηθά ε ΓΓ Αζιεηηζκνχ επνπηεχεη θαη επηρνξεγεί 258 αζιεηηθνχο θνξείο.
(πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δελ εδφζεζαλ)

εκ.: Παξφιν πνπ ππήξμε μερσξηζηφ εξψηεκα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε
πξνγξάκκαηα stage, δελ καο έρνπλ παξάζρεη αθφκε νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζρεηηθά πνζνηηθά
δεδνκέλα.
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8. ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΗΑ
ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν
ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ
ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΚΡΖΣΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

113 ηαηξηθφ πξνζσπηθφ
κειή ΓΔΠ
1648 άηνκα κφληκν
πξνζσπηθφ
Με ζχκβαζε
26 ζπκβαζηνχρνη
1 ηδηφθηεην πνπ εθκηζζψλεη ζηελ ΑΣΔ
κηζζψλεη 5 θηίξηα
1 νηθφπεδν (θηίζκαηα λνζνθνκείνπ)
1 ειηθνδξφκην θαη ρψξν ζηάζκεπζεο παξαρσξεκέλν
αηχπσο απφ ην παλεπηζηήκην Κξήηεο
εθκηζζψλεη 2 δηακεξίζκαηα θαη ηξηψξνθε νηθνδνκή γηα ην
πξφγξακκα «Φπραξγψο».

ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν
ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ
ΠΑΝΑΝΔΗΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
Με ζχκβαζε
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

25 θηίζκαηα θαη νηθφπεδα
16 κηζζψκαηα

ΠΡΟΩΠΗΚΟ

Μφληκν
Με ζχκβαζε

1123 κφληκνη ππάιιεινη
273 γηαηξνί θαη ινηπνί ζηα
θέληξα πγείαο
219 ζπκβαζηνχρνη

ΤΠΖΡΔΗΑ
ΚΔΝΣΡΟ ΠΑΗΓΗΚΖ
ΜΔΡΗΜΝΑ ΘΖΛΔΧΝ
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

12 κφληκνη
2 stage

9 δηακεξίζκαηα θαη θαηαζηήκαηα
7 αγξνηεκάρηα

ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν
ΠΡΟΩΠΗΚΟ

Με ζχκβαζε

ΚΔΠΔΠ ΠΟΜΠΗΑ
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά
ζηνηρεία
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά
ζηνηρεία

εδξεχεη ζε κηζζσκέλν αθίλεην ην νπνίν αλήθεη ζηελ Ηεξά
Μνλή Παλαγίαο Καιπβηαλήο

ΤΠΖΡΔΗΑ
ΠΑΗΓΗΚΟ
ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ
ΚΔΝΣΡΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Μφληκν
Με ζχκβαζε

19 κφληκνη
1 απνζπαζκέλνο
(Γελ εδόζεζαλ πεξηζζόηεξα
ζηνηρεία)

1 ηδηφθηεην θηίξην ζην νπνίν θαη εδξεχεη

εκ.: Παξφιν πνπ ππήξμε μερσξηζηφ εξψηεκα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε
πξνγξάκκαηα stage, δελ καο έρνπλ παξάζρεη αθφκε φιεο νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζρεηηθά
πνζνηηθά δεδνκέλα.
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9. ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΗΑ – ΠΡΟΝΟΗΑ
ΤΠΖΡΔΗΑ
ώκα Δπηζεώξεζεο
Δξγαζίαο
(Πεξηθεξεηαθή
Γηεύζπλζε Κνηλσληθήο
Δπηζεώξεζεο Κξήηεο)
Σκήκα πληνληζκνχ
Διέγρνπ, Αμηνιφγεζεο
θαη Σεθκεξίσζεο
ΤΠΖΡΔΗΑ

Μφληκν
ΠΡΟΩΠΗΚΟ
Με ζχκβαζε
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

ΠΡΟΩΠΗΚΟ

Με ζχκβαζε
Σκήκα Κνηλσληθήο
Δπηζεψξεζεο Ζξαθιείνπ

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία
Μφληκν

ώκα Δπηζεώξεζεο
Δξγαζίαο
(Πεξηθεξεηαθή
Γηεύζπλζε Κνηλσληθήο
Δπηζεώξεζεο Κξήηεο)

Πξνβιέπνληαη 8 νξγαληθέο
ζέζεηο θαη είλαη θαιπκκέλεο νη
6

Πξνβιέπνληαη 6 νξγαληθέο
ζέζεηο θαη είλαη θαιπκκέλεο νη
5.
Τπεξεηεί έλαο ππάιιεινο κε
απφζπαζε απφ ην Σκήκα
Κνηλσληθήο Δπηζεψξεζεο ηνπ
Κεληξηθνχ Σνκέα Πεηξαηά θαη
έλαο ππάιιεινο κε απφζπαζε
απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή
Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο
Δπηζεψξεζεο Κξήηεο.
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν

ώκα Δπηζεώξεζεο
Δξγαζίαο
(Πεξηθεξεηαθή
Γηεύζπλζε Κνηλσληθήο
Δπηζεώξεζεο Κξήηεο)

ΠΡΟΩΠΗΚΟ

Με ζχκβαζε
Σκήκα Σερληθήο θαη
Τγεηνλνκηθήο
Δπηζεψξεζεο ηνπ
Ζξαθιείνπ
ΤΠΖΡΔΗΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
Οξγαληζκφο Δξγαηηθήο
Καηνηθίαο
(Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα
Ο.Δ.Κ. Ζξαθιείνπ)

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Πξνβιέπνληαη 8 νξγαληθέο
ζέζεηο θαη δελ ππάξρνπλ θελέο
ζέζεηο.
Τπεξεηεί 1 ππάιιεινο κε
απφζπαζε απφ ην ΚΔ.Π.Δ.Κ.
Γπηηθήο, Αηηηθήο θαη
Πεινπνλλήζνπ, 1 ππάιιεινο
κε απφζπαζε απφ ην Σκήκα
Σερληθήο θαη Τγεηνλνκηθήο
Δπηζεψξεζεο Έβξνπ, θαζψο
θαη 1 ππάιιεινο απφ ην
ΚΔ.Π.Δ.Κ. Αζελψλ θαη
Κξήηεο.
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

Μφληκν
Με ζχκβαζε

14 ηαθηηθνί ππάιιεινη
1 ππάιιεινο κε ζρέζε εξγαζίαο
ανξίζηνπ ρξφλνπ
Ο ΟΔΚ δηαζέηεη 2 εθηάζεηο, ζηηο νπνίεο πξφθεηηαη
λα αλεγείξεη νηθηζκνχο εξγαηηθψλ θαηνηθηψλ:
(α) Έθηαζε επηθάλεηαο 2.431,35 η.κ., εληφο ζρεδίνπ
πφιεο (01-.67), ζηελ πεξηνρή Αγ. Αηθαηεξίλεο ηνπ
Γήκνπ Ζξαθιείνπ.
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(β) Έθηαζε επηθάλεηαο 14.986,70 η.κ., εθηφο
ζρεδίνπ πφιεο, ζηελ πεξηνρή Φνξηέηζα ηνπ Γήκνπ
Ζξαθιείνπ.
ηεγάδεηαη ζε κηζζσκέλν αθίλεην ζην θέληξν ηνπ
Ζξαθιείνπ επηθάλεηαο 234.711. Σν κίζζσκα είλαη
2750 € κεληαίσο
Δπίθεηηαη ε ππνγξαθή ζπκβνιαίσλ γηα ηε δσξεάλ
κεηαβίβαζε έθηαζεο επηθάλεηαο 15.000 η.κ. απφ ην
Γήκν Αιηθαξλαζζνχ, πξνθεηκέλνπ λα αλεγεξζεί
νηθηζκφο εξγαηηθψλ θαηνηθηψλ
Ο Ο.Δ.Κ. έρεη απνδερηεί ηε δσξεάλ παξαρψξεζε
έθηαζεο επηθάλεηαο 5.746 η.κ. απφ ην Γήκν Κφθηλα
γηα ηελ αλέγεξζε νηθηζκνχ.
ΤΠΖΡΔΗΑ
Οξγαληζκόο Δξγαηηθήο
Δζηίαο (Πεξηθεξεηαθό
Γξαθείν θαη Κ.Δ.Ν.Δ.)
Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν
ΤΠΖΡΔΗΑ
Οξγαληζκόο Δξγαηηθήο
Δζηίαο (Πεξηθεξεηαθό
Γξαθείν θαη Κ.Δ.Ν.Δ.)
Κέληξν Δξγαδφκελεο
Νεφηεηαο

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Μφληκν
Με ζχκβαζε

7 κφληκνη ππάιιεινη

ηεγάδεηαη ζε ηδηφθηεην θηίξην ζπλνιηθνχ εκβαδνχ
1.100 η.κ. κε αίζνπζα ζπγθεληξψζεσλ ζην ηζφγεην
εκβαδνχ 200 η.κ. ην ίδην θηίξην ζηεγάδεηαη θαη 7ν
Δξγαηηθφ Κέληξν ηεο πχιεο.
Μφληκν
Με ζχκβαζε

9 κφληκνη ππάιιεινη
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

ηεγάδεηαη ζε κηζζσκέλν θηίξην κε κεληαίν
κίζζσκα 2.997,50 €.

ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν
ΠΡΟΩΠΗΚΟ

Οξγαληζκφο
Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ
Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ)

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΟΑΔΓ
απαζρνινχληαη
ζπλνιηθά
99
ηαθηηθνί ππάιιεινη εθ ησλ νπνίσλ
24 είλαη εθπαηδεπηηθνί
Με ζχκβαζε
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία
Γηαζέηεη ηδηφθηεην αθίλεην απφ ην 1966 ζην νπνίν
ζηεγάδνληαη νη Δθπαηδεπηηθέο Μνλάδεο ηνπ
Οξγαληζκνχ.
ην λνκφ ιεηηνπξγεί ε ππεξεζία ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Γηεχζπλζεο Κξήηεο, ε Σνπηθή Τπεξεζία
Ζξαθιείνπ, ην Κέληξν Πξνψζεζεο Απαζρφιεζεο
Ζξαθιείνπ θαη ε Σνπηθή Τπεξεζία Αιηθαξλαζζνχ
πνπ ζηεγάδνληαη ζε κηζζσκέλα αθίλεηα.
(Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ην ύςνο ηνπ
κηζζώκαηνο)

ΤΠΖΡΔΗΑ

ΗΚΑ-ΔΣΑΜ

χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (Π.Γ.
266/89, ΦΔΚ 127 Α‘/22-5-89), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα,
ζην Ννκφ Ζξαθιείνπ Κξήηεο ιεηηνπξγνχλ νη εμήο δηνηθεηηθέο κνλάδεο ΗΚΑ-ΔΣΑΜ:
- Πεξηθεξεηαθφ Τπνθαηάζηεκα ΗΚΑ-ΔΣΑΜ Ζξαθιείνπ
- Παξάξηεκα ΗΚΑ-ΔΣΑΜ Αξθαινρσξίνπ
- Παξάξηεκα ΗΚΑ-ΔΣΑΜ Βηάλλνπ
- Παξάξηεκα ΗΚΑ-ΔΣΑΜ Μνηξψλ
- Παξάξηεκα ΗΚΑ-ΔΣΑΜ Σπκπαθίνπ
- Σνπηθφ Τπνθαηάζηεκα ΗΚΑ-ΔΣΑΜ Αγ. Μελά
- Σνπηθφ Τπνθαηάζηεκα ΗΚΑ-ΔΣΑΜ Ληκέλα Υεξζνλήζνπ
- Σνπηθφ Τπνθαηάζηεκα ΗΚΑ-ΔΣΑΜ Νέαο Αιηθαξλαζζνχ
(Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία εάλ πξόθεηηαη γηα κηζζσκέλν αθίλεηα)
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ΤΠΖΡΔΗΑ

Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο
Διεχζεξσλ
Δπαγγεικαηηψλ (ΟΑΔΔ)

Ζ δηάξζξσζε θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΟΑΔΔ θαζνξίδνληαη
απφ ην Π.Γ. 154/06 (Οξγαληζκφο ΟΑΔΔ). Δηδηθφηεξα, ζην Ννκφ Ζξαθιείνπ
ιεηηνπξγνχλ:
- Ζ Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Κξήηεο κε έδξα ηελ πφιε ηνπ
Ζξαθιείνπ, ε νπνία δηαξζξψλεηαη απφ ηα Σκήκαηα Αζθάιηζεο
θαη Δζφδσλ, πληάμεσλ, Πεξίζαιςεο, Οηθνλνκηθνχ,
Δθθαζάξηζεο πληάμεσλ, Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο θαη
Τγεηνλνκηθνχ θαη απφ ηα Γξαθεία Ννκηθήο Τπνζηήξημεο,
Γηαρείξηζεο Υξεκαηηθνχ θαη Τπνζηήξημεο Πιεξνθνξηθήο.
- Σα Πεξηθεξεηαθά Σκήκαηα Κ‘ Σνκέα Ζξαθιείνπ, 8νπ Σνκέα
Ζξαθιείνπ θαη Μνηξψλ.
ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Κξήηεο ππάγνληαη φια ηα Πεξηθεξεηαθά
Σκήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Κξήηε.
(Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία εάλ πξόθεηηαη γηα κηζζσκέλν αθίλεηα)

ΤΠΖΡΔΗΑ
Σακείν Πξφλνηαο
Ηδησηηθνχ Σνκέα
(ΣΑΠΗΣ)

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3655/08, άξζξν 110 «Γηνηθεηηθή νξγάλσζε
ηνλ Σ.Α.Π.Η.Σ.», ζην λνκφ Ζξαθιείνπ εδξεχεη ην Πεξηθεξεηαθό Γξαθείν
Κξήηεο ηνλ Σ.Α.Π.Η.Σ., γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Σνκέα
Πξφλνηαο Δξγαηνυπαιιήισλ Μεηάιινπ.
(Γελ εδόζεζαλ πεξηζζόηεξα αλαιπηηθά ζηνηρεία)

ΤΠΖΡΔΗΑ

ΟΓΑ

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Οξγαληζκνχ Γεσξγηθήο Αζθάιηζεο κε ηελ
αξηζκ. 813/02/26-7-2000 απφθαζή ηνπ, έζεζε ζε ιεηηνπξγία απφ 1εο
Απγνχζηνπ 2000 ην Πεξηθεξεηαθό Τπνθαηάζηεκα ΟΓΑ Κξήηεο κε έδξα
ην Ζξάθιεην θαη ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνχ
πιεζπζκνχ ηεο Κξήηεο.
Οη αξκνδηφηεηέο ηνπ αθνξνχλ ζηελ απνλνκή ζπληάμεσλ γήξαηνο, ζαλάηνπ,
αλαπεξίαο, αλαζθαιίζησλ ππεξειίθσλ, νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ, άζθεζε
ελδίθσλ κέζσλ, ππαγσγή ζηνλ Κιάδν Κχξηαο Αζθάιηζεο Αγξνηψλ,
θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε αγξνηψλ, εθθαζάξηζε δαπαλψλ λνζειείαο,
ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ, ζχληαμε εηζεγήζεσλ πξνο ην αξκφδην φξγαλν πνπ
εμεηάδεη ηηο αηηήζεηο αληηξξήζεσλ πξνζψπσλ γηα ηελ ππαγσγή ηνπο ή κε
ζηελ αζθάιηζε θαη ηελ εγγξαθή ηνπο ή κε ζηνπο πίλαθεο ππφρξεσλ
θαηαβνιήο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο θαη παξνρή γεληθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ
Οξγαληζκφ. (Γελ εδόζεζαλ πεξηζζόηεξα αλαιπηηθά ζηνηρεία)

ΤΠΖΡΔΗΑ
Σακείν Αζθάιηζεο
Τπαιιήισλ Σξαπεδψλ
θαη Δπηρεηξήζεσλ
Κνηλήο Χθέιεηαο
(ΣΑΤΣΔΚΧ)
ΤΠΖΡΔΗΑ
Σακείν Δπηθνπξηθήο
Αζθάιηζεο Ηδησηηθνχ
Σνκέα (ΣΔΑΗΣ)
ΤΠΖΡΔΗΑ
Δληαίν Σακείν
Αλεμάξηεηα
Απαζρνινπκέλσλ
(ΔΣΑΑ)

ην λνκφ Ζξαθιείνπ εδξεχνχλ Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνλ Σακείνπ
Αζθάιηζεο Τπαιιήισλ Σξαπεδψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο Χθέιεηαο, πνπ
εμππεξεηνχλ αζθαιηζκέλνπο θαη ζπληαμηνχρνπο ηνπ Σνκέα Αζζέλεηαο
Πξνζσπηθνχ ΟΣΔ θαη ηνπ Σνκέα Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ
ΔΛ.ΣΑ, σο θαη πεξηθεξεηαθφ θιηκάθην αζθάιηζεο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο
θαη ζπληαμηνχρνπο ηνπ Σνκέα Αζζέλεηαο, Πξφλνηαο θαη Δπηθνπξηθήο
Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ ΓΔΖ.
(Γελ εδόζεζαλ πεξηζζόηεξα αλαιπηηθά ζηνηρεία)
Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν γηα ηελ εμππεξέηεζε
ζπληαμηνχρσλ ηνπ ηέσο ΣΔΑΤΔΚ
(Γελ εδόζεζαλ πεξηζζόηεξα αλαιπηηθά ζηνηρεία)

αζθαιηζκέλσλ

θαη

ην Ζξάθιεην Κξήηεο ιεηηνπξγνχλ δχν ππεξεζίεο:
- Σν Σκήκα ησλ Σνκέσλ Μεραληθψλ θαη ΔΓΔ (πξψελ ΣΜΔΓΔ)
- Σν Σκήκα ησλ Σνκέσλ Τγεηνλνκηθψλ (πξψελ ΣΑΤ).
Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ «Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Α.Δ.»1 ζεκεηψλεηαη φηη
ζην Ζξάθιεην Κξήηεο (Σαρ. Γ/λζε: Υξεζηνκηράιε Ξεινχξε 64- Γηφθπξνο

1

Με ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 3586/2007 (ΦΔΚ 151/10.07.2007 ηεχρνο Α‘) νξίζηεθε φηη: «1. Οη κεηνρέο ησλ «Δπαγγεικαηηθή
Καηάξηηζε Α.Δ.» θαη «Δζληθφ Παξαηεξεηήξην Απαζρφιεζεο - Δξεπλεηηθή - Πιεξνθνξηθή Α.Δ.», πνπ ζπζηήζεθαλ κε ηα άξζξα
9 θαη 10 ηνπ λ. 2956/2001 (ΦΔΚ 258 Α‘), θαζψο θαη ε θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ησλ εηαηξηψλ απηψλ, πεξηέξρνληαη
απηνδίθαηα ζην Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο».
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Ζξαθιείνπ) ιεηηνπξγεί, ζην πιαίζηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Κξήηεο,
εθπαηδεπηηθή δνκή (Κ.Δ.Κ.) ηεο εηαηξείαο.
(Γελ εδόζεζαλ πεξηζζόηεξα αλαιπηηθά ζηνηρεία)

εκ.: Παξφιν πνπ ππήξμε μερσξηζηφ εξψηεκα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε
πξνγξάκκαηα stage, δελ καο έρνπλ παξάζρεη αθφκε νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζρεηηθά πνζνηηθά
δεδνκέλα.
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10. ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΣΟΜΔΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ
ΤΠΖΡΔΗΑ
ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ηαηηζηηθή ππεξεζία
(ππφ ηελ επνπηεία ηεο ΓΓ
ηαηηζηηθήο ηνπ
ΤΠΟΗΟ)

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Μφληκν
Με ζχκβαζε

10 κφληκνη
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά
ζηνηρεία
Λεηηνπξγεί ζε κηζζσκέλν αθίλεην κε 12εηή ζχκβαζε
(22.3.2000 – 21.3.2012). (Λνηπέο ιεπηνκέξεηεο πνπ
αθνξνχλ χςνο κηζζψκαηνο δελ εδφζεζαλ).
Ζ Τπεξεζία δε δηαζέηεη ζην Ννκφ αθίλεηα, νηθφπεδα, θαη
γήπεδα.

ΤΠΖΡΔΗΑ
Οηθνλνκηθφ
Δπηκειεηήξην – Πεξηθ.
Σκήκα Αλαηνιηθήο
Κξήηεο (επνπηεπφκελνο
θνξέαο)

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Μφληκν
Με ζχκβαζε

2 κφληκνη ππάιιεινη
1 κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ
δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ

ηεγάδεηαη ζε κηζζσκέλν αθίλεην. (Λνηπέο ιεπηνκέξεηεο
πνπ αθνξνχλ χςνο κηζζψκαηνο δελ εδφζεζαλ).

ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν
Κηεκαηηθή Τπεξεζία
(ΓΓ θνξνινγηθψλ θαη
ηεισλεηαθψλ ζεκάησλ –
ΤΠΟΗΟ)

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Με ζχκβαζε

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά
ζηνηρεία
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά
ζηνηρεία

Δδξεχεη ζηελ πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ
(Γελ εδόζεζαλ επηπιένλ ζηνηρεία)

ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν
Τπεξεζία
Γεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ
(ππφ ην Γεληθφ
Λνγηζηήξην ηνπ
Κξάηνπο)

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά
ζηνηρεία
Με ζχκβαζε
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά
ζηνηρεία
Δδξεχεη ζε κηζζσκέλν αθίλεην ζην Ζξάθιεην (νδφο
Έβαλο 44) (Λνηπέο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ χςνο
κηζζψκαηνο δελ εδφζεζαλ).

ΠΡΟΩΠΗΚΟ

Μφληκν
Με ζχκβαζε

ΠΡΟΩΠΗΚΟ

ΤΠΖΡΔΗΑ

ΑΔ ΚΔΓ

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

4 ππάιιεινη
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά
ζηνηρεία

ηεγάδεηαη ζε κηζζσκέλν νίθεκα 105 ηκ ( νδφο
Υξπζνζηφκνπ 11 θαη Σπξλάβνπ)

ΤΠΖΡΔΗΑ
Οξγαληζκφο πεξίζαιςεο
αζθαιηζκέλσλ δεκνζίνπ
(ΟΠΑΓ)

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Μφληκν
Με ζχκβαζε

8 ππάιιεινη
5 κε ζχκβαζε έξγνπ ελφο
έηνπο

Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

ΤΠΖΡΔΗΑ
Σακείν παξαθαηαζεθψλ
θαη δαλείσλ

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ΣΟΗΥΔΗΑ

Μφληκν
Με ζχκβαζε
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία

Λεπηέξεο Απγελάθεο

1 ππάιιεινο
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ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ
ΤΠΖΡΔΗΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΥΖΜΔΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ (Γελ εδόζεζαλ επηπιένλ ζηνηρεία)
ΤΠΖΡΔΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ Γ/ΝΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΗΓΗΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ (ΤΠ.Δ.Δ.) ΚΡΖΣΖ
(Γελ εδόζεζαλ επηπιένλ ζηνηρεία)
ΤΠΖΡΔΗΑ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΚΡΖΣΖ (Γελ εδόζεζαλ επηπιένλ ζηνηρεία)
ΤΠΖΡΔΗΑ
Γ.Ο.Τ ΛΗΜΔΝΑ ΥΔΡΟΝΖΟΤ (Γελ εδόζεζαλ επηπιένλ ζηνηρεία)
ΤΠΖΡΔΗΑ
Γ.Ο.Τ ΜΟΗΡΧΝ (Γελ εδόζεζαλ επηπιένλ ζηνηρεία)
ΤΠΖΡΔΗΑ
Γ.Ο.Τ. ΑΡΚΑΛΟΥΧΡΗΟΤ (Γελ εδόζεζαλ επηπιένλ ζηνηρεία)
ΤΠΖΡΔΗΑ
Γ.Ο.Τ ΣΤΜΠΑΚΗΟΤ (Γελ εδόζεζαλ επηπιένλ ζηνηρεία)
ΤΠΖΡΔΗΑ
Γ.Ο.Τ ΚΑΣΔΛΗΟΤ (Γελ εδόζεζαλ επηπιένλ ζηνηρεία)
ΤΠΖΡΔΗΑ
ΣΔΛΧΝΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ/
ΣΔΛΧΝΔΗΟ ΣΤΜΠΑΚΗΟΤ (Γελ εδόζεζαλ επηπιένλ ζηνηρεία)
ΤΠΖΡΔΗΑ
ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ (Γελ εδόζεζαλ επηπιένλ ζηνηρεία)
ΤΠΖΡΔΗΑ
ΓΖΜΟΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ (Γ.Ο.Τ) Α΄ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ (Γελ εδόζεζαλ επηπιένλ ζηνηρεία)
ΤΠΖΡΔΗΑ
Γ.Ο.Τ Β ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ (Γελ εδόζεζαλ επηπιένλ ζηνηρεία)
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11. ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΔΗΑ
ΤΠΖΡΔΗΑ
ΠΡΟΩΠΗΚΟ
Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε
ΠΔ θαη ΓΔ Κξήηεο

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Μφληκν
32
Με ζχκβαζε
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία
ηεγάδεηαη ζε κηζζσκέλν θηίξην επί ηεο Κλσζνχ 6 ζην
Ζξάθιεην (317 ηκ) – κεληαίν κίζζσκα 2350 € + 820 € γηα
πξφζζεηε κίζζσζε ζπλνιηθά 150 ηκ.

ΤΠΖΡΔΗΑ
ΠΡΟΩΠΗΚΟ

Γηεχζπλζε
Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο Ν
Ζξαθιείνπ

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Μφληκν
2388
Με ζχκβαζε
273 αλαπιεξσηέο θαη 242 σξνκίζζηνη
Μηζζσκέλν θηίξην ζην Γηφθπξν Ζξαθιείνπ. ην ίδην
θηίξην ζηεγάδνληαη ην 1ν θαη ην 2ν γξαθείν Α‘ βάζκηαο
εθπαίδεπζεο Ζξαθιείνπ. (Λεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ
χςνο κηζζψκαηνο δελ εδφζεζαλ).
Σν 3ν γξαθείν Α/βαζκηαο εθπαίδεπζεο ζηεγάδεηαη ζε
κηζζσκέλν αθίλεην ζην Αξθαινρψξη. (Λεπηνκέξεηεο
πνπ αθνξνχλ χςνο κηζζψκαηνο δελ εδφζεζαλ).
Σν 4ν γξαθείν Α/βαζκηαο εθπαίδεπζεο ζηεγάδεηαη ζε
κηζζσκέλν αθίλεην ζηηο Μνίξεο. (Λεπηνκέξεηεο πνπ
αθνξνχλ χςνο κηζζψκαηνο δελ εδφζεζαλ).
ρεηηθά κε ηα ζρνιεία πνπ αλήθνπλ ζηελ α‘βαζκηα
εθπαίδεπζε, κε βάζε ην Ν. 1894/90 ΦΔΚ 110/29-8-90
θαη κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ Ν2218/94 θαη 2240/94, ε
πεξηνπζία ηνπο έρεη κεηαβηβαζηεί ζηνπο νηθείνπο ΟΣΑ.
Δληνχηνηο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 69 ζρνιεία ηεο
α‘βαζκηαο ζην Ννκφ Ζξαθιείνπ, ζηεγάδνληαη ζε
κηζζσκέλα θηίζκαηα/ θηήξηα ησλ νκνίσλ ηα κηζζψκαηα
επηβαξχλνπλ ηελ ΝΑ Ζξαθιείνπ. (Πεξηζζφηεξα
ζηνηρεία γηα ηα κηζζψκαηα δελ εδφζεζαλ).

ΤΠΖΡΔΗΑ
ΠΡΟΩΠΗΚΟ

Γηεχζπλζε
Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο Ν
Ζξαθιείνπ

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Μφληκν
2776 κφληκνη ππάιιεινη
Με ζχκβαζε
1026 κε ζχκβαζε (νη 844 σξνκίζζηνη)
Γηεχζπλζε ΓΔ Ν Ζξαθιείνπ – Μνλνθαηζίνπ 8, Ζξάθιεην
Γελ εδόζεζαλ επηπξόζζεηα ζηνηρεία
1ν γξαθείν ΓΔ - Μνλνθαηζίνπ 8, Ζξάθιεην
Γελ εδόζεζαλ επηπξόζζεηα ζηνηρεία
Γξαθείν ΔΔ - Μνλνθαηζίνπ 8, Ζξάθιεην
Γελ εδόζεζαλ επηπξόζζεηα ζηνηρεία
Γξαθείν ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ - Μνλνθαηζίνπ 8, Ζξάθιεην
Γελ εδόζεζαλ επηπξόζζεηα ζηνηρεία
χκβ. ΝΑ – Αβέξσθ 19 Ζξάθιεην
Γελ εδόζεζαλ επηπξόζζεηα ζηνηρεία
ΚΔΤΠ – Γεξσλπκάθε 1, Ζξάθιεην
Γελ εδόζεζαλ επηπξόζζεηα ζηνηρεία
Γξαθείν θπζηθήο αγσγήο – Οδφο 1821 82, Ζξάθιεην
Γελ εδόζεζαλ επηπξόζζεηα ζηνηρεία
ΠΛΖΝΔΣ, Οδφο 1821 82, Ζξάθιεην
Γελ εδόζεζαλ επηπξόζζεηα ζηνηρεία
Δπ. Δπ. Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, νδφο 1821 82
Ζξάθιεην Γελ εδόζεζαλ επηπξόζζεηα ζηνηρεία
Οη σο άλσ ππεξεζίεο ή ηκήκαηα ηεο ΓΓΔ ζηεγάδνληαη ζε
κηζζσκέλα αθίλεηα ηα νπνία βάζεη ηνπ ΠΓ 242/96 ην
ελνίθην θαηαβάιιεηαη από ηε ΝΑ Ζξαθιείνπ.
(Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ην χςνο κηζζψκαηνο δελ
εδφζεζαλ).
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ΤΠΖΡΔΗΑ
ΠΡΟΩΠΗΚΟ
Γεληθά Αξρεία ηνπ
Κξάηνπο

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Μφληκν
3 ππάιιεινη
Με ζχκβαζε
4 άηνκα stage
Ζ ππεξεζία δε δηαζέηεη αθίλεηε πεξηνπζία ζην Ζξάθιεην,
νπφηε κηζζψλεη 2 αθίλεηα:
- θηίξην 310ηκ σο θχξην ρψξν (κεληαίν κίζζσκα 1.320 € –
12εηή ζχκβαζε)
- απνζεθεπηηθφ ρψξνο 250 ηκ κε κεληαίν κίζζσκα 734 €
θαη κε 12εηε ζχκβαζε

ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν
ΟΔΔΚ
ην Ννκφ Ζξαθιείνπ
ιεηηνπξγνχλ ππφ ηνλ
ΟΔΔΚ: ΗΔΚ Ζξαθιείνπ,
2ν ΗΔΚ Ζξαθιείνπ,
Παξάξηεκα Μνηξψλ ΗΔΚ
Ζξαθιείνπ
ΤΠΖΡΔΗΑ

ΠΡΟΩΠΗΚΟ

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Με ζχκβαζε

Σα ηλζηηηνχηα ζηεγάδνληαη ζε παξαρσξεκέλα θηίζκαηα
θαη δελ επηβαξχλνπλ ην Διιεληθφ Γεκφζην κε κηζζψκαηα.

Μφληκν
ΠΡΟΩΠΗΚΟ

Με ζχκβαζε

ΠΔΚ Ζξαθιείνπ
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

16 απνζπαζκέλνη
εθπαηδεπηηθνί
214 σξνκίζζηνη
εθπαηδεπηέο

6 απνζπαζκέλνη
εθπαηδεπηηθνί
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά
ζηνηρεία

ηεγάδεηαη ζην θηήξην ηεο πξψελ Αθαδεκίαο ρσξίο
ελνίθην

ΤΠΖΡΔΗΑ
ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ΚΔΓΓΤ Ζξαθιείνπ

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Μφληκν
12 κφληκνη
Με ζχκβαζε
3 αλαπιεξσηέο
ηεγάδεηαη ζε κηζζσκέλν νίθεκα, ην κίζζσκα ηνπ νπνίνπ
βαξαίλεη ηελ ΝΑ Ζξαθιείνπ. Γελ εδόζεζαλ πεξηζζόηεξα
ζηνηρεία γηα ην ύςνο ηνπ κηζζώκαηνο

ΤΠΖΡΔΗΑ
Μφληκν

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

6 εθπαηδεπηηθνί θαη 1
δηνηθεηηθφο ππάιιεινο
Με ζχκβαζε
Γελ εδόζεζαλ ζρεηηθά
ζηνηρεία
Φηινμελείηαη απφ ην Γήκν Αξραλψλ.
(Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ην χςνο κηζζψκαηνο δελ
εδφζεζαλ).

ΠΡΟΩΠΗΚΟ

Μφληκν
Με ζχκβαζε

ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ΚΠΔ Αξραλψλ

ΤΠΖΡΔΗΑ
ρνιείν Δπξσπατθήο
Παηδείαο

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ

13 απνζπαζκέλνη
14 αλαπιεξσηέο
7 σξνκίζζηνη
ηεγάδεηαη ζε λεφδκεην θηήξην πνπ βξίζθεηαη ζην 3ν
Γεκνηηθφ ρνιείν θαη σο εθ ηνχηνπ δελ θαηαβάιιεηαη
ελνίθην
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ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΖ
ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ,
ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΈΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΤΦΗΣΑΜΔΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟ
ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
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5. Αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε δεδνκέλσλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο
Ζξαθιείνπ, ηεο Σνπηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη ησλ
πθηζηακέλσλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζην λνκό Ζξαθιείνπ
Δηζαγσγηθά
ηε ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ ζα επηρεηξεζεί κηα παξνπζίαζε ηεο
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Ζξαθιείνπ, ηεο Σνπηθήο
Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη ησλ Γήκσλ ζην Ννκφ Ζξαθιείνπ κεηά ηνλ
Καπνδίζηξηα Η, κε ζθνπφ λα αλαδεηρζνχλ ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζηνηρεία ηεο
ιεηηνπξγίαο, αιιά θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπο σο αλαπηπμηαθέο κνλάδεο, αιιά θαη σο
δεκφζηνη ελ γέλεη νξγαληζκνί.
Γηα λα επηηεπρζεί ν σο άλσ ζηφρνο δηακνξθψζεθε έλα πξφηππν «καρηέλας» κε ζηφρν
ηελ ζπζηεκαηηθή ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ θχξησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Ζξαθιείνπ, ηεο Σνπηθήο Έλσζεο
Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη ησλ Γήκσλ ηνπ Ννκνχ. Αλαθνξηθά κε ηε Ννκαξρηαθή
Απηνδηνίθεζε Ζξαθιείνπ, θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά -θαη πξηλ ηελ παξνπζίαζε ησλ
πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ Γήκσλ- ηα νξγαλσηηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά,
ηφζν γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηηο ππεξεζίεο ηεο, φζν θαη γηα ηα αθίλεηα
(κηζζσκέλα ή κε) πνπ ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο ηεο. Αληίζηνηρε αλάιπζε
πξαγκαηνπνηείηαη θαη γηα ηελ Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ.
ην πιαίζην απηφ, αλαθέξεηαη φηη ε κεζνδνινγία πνπ αλαπηχρζεθε εηδηθφηεξα γηα
ηνπο Γήκνπο, βαζίζηεθε ζε δχν παξάιιειεο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο δηαδηθαζίεο:
ζην ζθέινο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ νξγάλσζεο,
ιεηηνπξγίαο θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ ΟΣΑ, επηρεηξήζεθε ε
ζπγθέληξσζε επηθαηξνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ (μεθηλψληαο απφ Μάξηην ηνπ
2008 έσο θαη ηηο αξρέο ηνπ 2010) άκεζα απφ ηηο ππεξεζίεο ησλ ΟΣΑ κέζσ ηεο
άζθεζεο θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ γηα παξνρή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ
ζηε βάζε ηξηψλ θαηεγνξηψλ:
α) δεδνκέλα γηα ην ΠΡΟΩΠΗΚΟ πνπ απαζρνινχλ νη ΟΣΑ ζηηο ππεξεζίεο
ηνπο θαη ηα Ννκηθά ηνπο πξφζσπα,
β) δεδνκέλα γηα ηελ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ πνπ δηαζέηνπλ, ελψ
Λεπηέξεο Απγελάθεο

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ

- 82 -

γ) επηπξφζζεηα δεηήζεθαλ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ζηνηρεία βησζηκφηεηαο θαη
δηαρείξηζεο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (γηα ηα νηθνλνκηθά έηε
2007, 2008, 2009), θαζψο θαη ηα ΥΡΔΖ ησλ ΟΣΑ πξνο ην Γεκόζην θαη πξνο
ηξίηνπο, ζηνηρεία πνπ ζε μερσξηζηό θεθάιαην ζα ζπδεηεζνύλ αλαιπηηθά.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηηο θαηαηεζεηκέλεο εξσηήζεηο, πνπ φθεηιαλ λα
απαληήζνπλ εγγξάθσο, ε πιεηνλφηεηα ησλ ΟΣΑ απάληεζε κεξηθψο σο πξνο ην
ζχλνιν ησλ αηηνχκελσλ ζηνηρείσλ θαη κφλν ζην ζθέινο πνπ αθνξά ην πξνζσπηθφ
θαη ηελ αθίλεηε πεξηνπζία, ελψ απφ θαλέλα Γήκν δελ έρνπλ παξαρσξεζεί κέρξη
ζηηγκήο ζηνηρεία νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο (πξνυπνινγηζκνί, ηζνινγηζκνί θ.α.). Σα
ζρεηηθά ζηνηρεία αλακέλνληαη.
ζην ζθέινο πνπ αθνξά ηε ζπκπιήξσζε ησλ ινηπψλ δεηθηψλ, αμηνπνηήζεθαλ
φιεο νη δηαζέζηκεο δεπηεξνγελείο πεγέο, φπσο είλαη νη απνγξαθέο ηνπ
πιεζπζκνχ (2001 θαη εθηηκήζεηο έσο θαη ην 2008), ηα ζηνηρεία ηνπ ΚΔΠΤΟ
ζε επίπεδν Σαρπδξνκηθνχ θψδηθα, ρξνλνινγηθέο ζεηξέο ζηαηηζηηθψλ δειηίσλ
ηεο ΔΤΔ θ.α. Λφγσ ηεο αδπλακίαο ζπγθέληξσζεο θαη απνζηνιήο απφ ηνπο
ΟΣΑ ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, έγηλε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ ζηαηηζηηθψλ
πεγψλ πνπ ππάξρνπλ θαη αθνξνχλ έσο θαη ην νηθνλνκηθφ έηνο 2004. ηελ
ηειηθή έθδνζε ηνπ παξφληνο πνπ πξνγξακκαηίδεηαη έπεηηα θαη απφ ηελ
ελζσκάησζε ησλ παξαηεξήζεσλ απφ ηε δηαβνχιεπζε πνπ ζα αθνινπζήζεη,
ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία ζα επηθαηξνπνηεζνχλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα
θαηαηεζνχλ απφ ηνπο θνξείο κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ απάληεζεο ζην πιαίζην
ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ.
Δπηπξνζζέησο, ε ζπζηεκαηηθή - κέζσ ηεο θαξηέιαο - θαηαγξαθή ηεο ζεκεξηλήο
θαηάζηαζεο ησλ Γήκσλ ηνπ Ννκνχ, επηηξέπεη ζε δεχηεξν επίπεδν ηελ
αμηνιφγεζή ηνπο ζρεηηθά κε νξηζκέλα θξηηήξηα απφ ηα νπνία ηα θπξηφηεξα
αθνξνχλ:
-

ηηο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ησλ Γήκσλ

-

ηηο ππεξεζίεο ηνπο

-

ηελ πξνγξακκαηηθή ηθαλφηεηά ηνπο θαη,

-

ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηά ηνπο.

Τπνγξακκίδεηαη φηη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα δελ δίλνληαη
ζηε δεκνζηφηεηα θαη δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν αλάιπζεο ηεο παξνχζαο κειέηεο.
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1. Οξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δηάξζξσζε ππεξεζηώλ ηεο Ννκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο Ζξαθιείνπ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ
ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
Α. ΠΡΟΩΠΗΚΟ
Α.1 Απαζρνινύκελνη ζηηο ππεξεζίεο ηεο ΝΑΖ
552 ππάιιεινη
Μόληκνη

+ 2 λνκηθνί
ζχκβνπινη κε πάγηα
αληηκηζζία

Δμ‘ απηψλ:
218 θαηεγνξίαο ΠΔ
126 θαηεγνξίαο ΣΔ
156 θαηεγνξίαο ΓΔ
22 θαηεγνξίαο ΤΔ
8 θαηεγνξίαο ΠΔ

Η.Γ.Α.Υ.

26 ππάιιεινη

6 θαηεγνξίαο ΣΔ
10 θαηεγνξίαο ΓΔ
2 θαηεγνξίαο ΤΔ
Δμ‘ απηψλ:
6 απαζρνινχληαη κε ζπκβάζεηο έξγνπ ζηελ
θηλεηή κνλάδα καζηνξγξάθνπ

Με ζύκβαζε

36 ππάιιεινη

1 κε ζχκβαζε έξγνπ ζηε Γηεχζπλζε ΚΔΠ
2 κε 8κελε ζχκβαζε ΗΓΟΥ
27 άηνκα κεξηθήο απαζρφιεζεο κε ζπκβάζεηο
νξηζκέλνπ ρξφλνπ

Α.2 Ννκηθά Πξόζσπα ΝΑΖ
Οξγαληζκόο
Γηαρείξηζεο θαη
Δπνπηείαο
Τπνδνκώλ θαη
Οδώλ (Ο.Γ.Δ.Τ.Ο.)
Οξγαληζκόο
Πνιηηηζκνύ θαη

Πξνζσπηθφ
Π/Τ
Αθίλεηε πεξηνπζία
Πξνζσπηθφ
Π/Τ

επηκόξθσζεο
Ζξαθιείνπ
(ΝΟΠΔΖ)

Αθίλεηε πεξηνπζία

Απαζρνιεί 10 ππαιιήινπο κε κίζζσζε έξγνπ
Ο νξγαληζκφο επηρνξεγείηαη απφ ηε ΝΑΖ κε
600.000 εηεζίσο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
Γελ εδόζεζαλ ζηνηρεία γηα ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ
νξγαληζκνύ ή ηε ζηέγαζε ηνπ ζε δεκόζην ή κηζζσκέλν
αθίλεην

Απαζρνιεί 1 ππάιιειν κε ζχκβαζε ΗΓΑΥ
Ο νξγαληζκφο επηρνξεγείηαη απφ ηε ΝΑΖ κε
200.000 εηεζίσο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
Ο νξγαληζκφο δελ κηζζψλεη θαλέλα αθίλεην.
Γελ εδόζεζαλ ινηπέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηε ζηέγαζε
ηνπ νξγαληζκνύ
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Β. ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΚΑΗ ΣΔΓΑΖ
ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΖ ΝΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
Β.1 Αθίλεηα από Γσξεέο θαη παξαρσξεζέληα αθίλεηα από άιινπο θνξείο ζηε ΝΑΖ
Γσξεηήο

Δίδνο Αθηλήηνπ

Έθηαζε

Λνηπά ζηνηρεία
Βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή
ηνπ

Τπ. Γεσξγίαο

αγξνηηθφ

25.000 ηκ

θαιαλίνπ

παξερσξήζε
ηελ

θαη

κε

ζθνπφ

αλέγεξζε

ηνπ

Γηνηθεηεξίνπ ηεο ΝΑ

Γήκνο Μνηξψλ

νηθφπεδν

1.769 ηκ

νηθφπεδν

12.217 ηκ

Γήκνο Μαιιίσλ

νηθφπεδν

2.148

Γήκνο Γνπβψλ

νηθφπεδν

7.850

νηθφπεδν

5.274 ηκ

αγξνηηθφ

11.450 ηκ

Γήκνο Ν.
Αιηθαξλαζζνχ

Γήκνο Ν.
Καδαληδάθε
Γ.Γ. Πεξηθέξεηα
Κξήηεο

Αλέγεξζε

Γηνηθεηεξίνπ

Μνηξψλ
Δδφζε

γηα

ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο
Δδφζε

γηα

Δδφζε

γηα

25.000 ηκ

αλέγεξζε

ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο
Δδφζε

γηα

αλέγεξζε

ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο
Δδφζε

γηα

αλέγεξζε

ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο

Δδφζε

νηθφπεδν

αλέγεξζε

λεπηαγσγείνπ

Πεξηνρή

Γήκνο Ζξαθιείνπ

αλέγεξζε

θαθηδαξά.
κε

ζθνπφ

δεκηνπξγίαο

πίζηαο

εθπαίδεπζεο θαη εμέηαζεο
ππνςεθίσλ νδεγψλ

Γήκνο Ζξαθιείνπ

νηθφπεδν

344 ηκ

Γήκνο Ζξαθιείνπ

νηθφπεδν

1003 ηκ

Γελ εδόζεζαλ ζηνηρεία

Γελ εδόζεζαλ ζηνηρεία

νηθφπεδν

Γελ εδόζεζαλ ζηνηρεία

Γήκνο Ν.
Αιηθαξλαζζνχ
Γηαζήθε πνιίηε/
ηδηψηε

Δδφζε
Δδφζε

θνπόο

Υξπζνπεγή

200 ηκ

Νεπηαγσγείν

Υξπζνπεγή

227 ηκ

Νεπηαγσγείν

Γάδη

4.617 ηκ

Γεκνηηθφ Νεπηαγσγείν
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γηα

αλέγεξζε

ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο
Γελ εδφζεζαλ
πεξηζζφηεξα ζηνηρεία
γηα

λεπηαγσγείνπ

Β.2 Αγνξέο αθηλήησλ από ΝΑΖ κε ζθνπό ηελ αλέγεξζε ζρνιηθώλ κνλάδσλ
έθηαζε

αλέγεξζε

ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο

Δδφζε

πεξηνρή

γηα

αλέγεξζε
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Αζήκη

4.616 ηκ

πγθξφηεκα α‘βάζκηαο

Δζηαπξσκέλνο

3.162 ηκ

Γεκνηηθφ θαη Νεπηαγσγείν

Β.3 ηέγαζε ππεξεζηώλ ηεο ΝΑΖ ζε κηζζσκέλα θαη ηδηόθηεηα αθίλεηα
Δπηβάξπλζε ΝΑΖ –
Τπεξεζία

Έθηαζε αθηλήηνπ

Ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο

Γεκνζίνπ
(εηήζηα γηα ην 2009)

Γελ εδφζε ην είδνο ηεο
ππεξεζίαο πνπ ζηεγάδεηαη
ζηνλ ιφγσ αθίλεην,
σζηφζν κεηά απφ έξεπλα
δηαπηζηψζεθε φηη

140 ηκ

Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
ηδηψηε-εο

πξφθεηηαη γηα ηε

10.080 €

Γηεχζπλζε Αγξνθπιαθήο
θαη πξνζηαζίαο ηεο
ππαίζξνπ

Κέληξν Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο Ζξαθιείνπ
Γ/λζε Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο

Γελ εδόζεζαλ ζηνηρεία

1070 ηκ

Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
ηδηψηε-εο
Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
ηδηψηε-εο

4.572 €
52.824 €

Κέληξν Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο Αγίαο

Γελ εδόζεζαλ ζηνηρεία

Γεκφζην θηίξην

Γελ παξάγεη θφζηνο

Γελ εδόζεζαλ ζηνηρεία

Γεκφζην θηίξην

Γελ παξάγεη θφζηνο

Γελ εδόζεζαλ ζηνηρεία

Γεκφζην θηίξην

Γελ παξάγεη θφζηνο

Γελ εδόζεζαλ ζηνηρεία

Γεκφζην θηίξην

Γελ παξάγεη θφζηνο

87 ηκ

Γεκφζην θηίξην

Γελ παξάγεη θφζηνο

Βαξβάξαο
Κέληξν Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο Δπηζθνπήο
Κέληξν Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο Κξνπζψλα
Κέληξν Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο Ν
Καδαληδάθε
Κέληξν Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο
Αξθαινρσξίνπ
Κέληξν Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο Βηάλλνπ
Κέληξν Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο Καζηειιίνπ
Κέληξν Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο Μνηξψλ
Κέληξν Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο Πχξγνπ

75 ηκ
Γελ εδόζεζαλ ζηνηρεία

108 ηκ
90 ηκ

Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
ηδηψηε-εο
Γεκφζην θηίξην
Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
ηδηψηε-εο
Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
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ηδηψηε-εο

6.500 €
Γελ παξάγεη θφζηνο
5.000 €
2.820 €
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Γελ εδόζεζαλ ζηνηρεία

80 ηκ

Απνζήθε δαθνθηνλίαο

950 ηκ

Γ/λζε Κηεληαηξηθήο

140 ηκ

Αγξνηηθφ Κηεληαηξείν
Ζξαθιείνπ
Αγξνηηθφ Κηεληαηξείν
Αγ. Βαξβάξαο
Αγξνηηθφ Κηεληαηξείν
Αξθαινρσξίνπ
Αγξνηηθφ Κηεληαηξείν
Αεκίνπ
Αγξνηηθφ Κηεληαηξείν
Βηάλλνπ
Αγξνηηθφ Κηεληαηξείν
Καζηειιίνπ
Αγξνηηθφ Κηεληαηξείν
Μνηξψλ
Γ/λζε Αιηείαο
Γ/λζε Δγγείσλ
Βειηηψζεσλ
Γ/λζε Αλάπηπμεο
Γ/λζε Αλαπηπμηαθνχ
ρεδηαζκνχ

90 ηκ
Γελ εδόζεζαλ ζηνηρεία

75 ηκ

Γελ εδόζεζαλ ζηνηρεία

70 ηκ

Γεκφζην θηίξην
Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
ηδηψηε-εο
Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
ηδηψηε-εο
Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
ηδηψηε-εο
Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
ηδηψηε-εο
Γεκφζην θηίξην
Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
ηδηψηε-εο
Γεκφζην θηίξην
Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
ηδηψηε-εο

Γελ παξάγεη θφζηνο
3.600 €
33.720 €
13.800 €
6.960 €
Γελ παξάγεη θφζηνο
3.360 €
Γελ παξάγεη θφζηνο
4.090 €

Γελ εδόζεζαλ ζηνηρεία

Γεκφζην θηίξην

Γελ παξάγεη θφζηνο

Γελ εδόζεζαλ ζηνηρεία

Γεκφζην θηίξην

Γελ παξάγεη θφζηνο

120 ηκ

Γελ εδόζεζαλ ζηνηρεία

460 ηκ
1.100 ηκ

Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
ηδηψηε-εο
Γεκφζην θηίξην
Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
ηδηψηε-εο
Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
ηδηψηε-εο

7.923 €
Γελ παξάγεη θφζηνο
25.154 €
61.360 €

Γ/λζε Σερληθψλ
ππεξεζηψλ, Γ/λζε
Πνιενδνκίαο, Γ/λζε

3.597 ηκ

Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
λνκηθφ πξφζσπν

175.793

Πεξηβάιινληνο
Σκήκα πνιενδνκίαο
Μνηξψλ
Σκήκα πνιενδνκίαο
Καζηειιίνπ
Γ/λζε Παηδείαο,

138 ηκ
197 ηκ
853 ηκ

Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
ηδηψηε-εο
Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
ηδηψηε-εο
Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
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πνιηηηζκνχ,

ηδηψηε-εο

Αζιεηηζκνχ – Γ/λζε
ηνπνγξαθηθήο –
εγγείσλ βειηηψζεσλ,
Γ/λζε εθπαίδεπζεο θαη
επηκφξθσζεο ζηειερψλ
ΝΑ
Γ/λζε Δκπνξίνπ

390 ηκ

Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
ηδηψηε-εο

27.286

Γ/λζε ηνπξηζηηθήο
αλάπηπμεο θαη
πξνβνιήο ηνπηθψλ

205 ηκ

Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
ηδηψηε-εο

11.621

πξντφλησλ
Γ/λζε θνηλσληθήο
αιιειεγγχεο
Γ/λζε Γεκφζηαο πγείαο
(απνζήθε)
Γ/λζε Γεκφζηαο πγείαο
Γ/λζε ΚΔΠ
Γ/λζε κεηαθνξψλ θαη
επηθνηλσληψλ
Σκήκα ζπγθνηλσληψλ
Μνηξψλ

300 ηκ
55 ηκ
Γελ εδόζεζαλ ζηνηρεία

425 ηκ
1.450 ηκ
191 ηκ

Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
ηδηψηε-εο
Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
ηδηψηε-εο
Γεκφζην θηίξην
Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
ηδηψηε-εο
Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
λνκηθφ πξφζσπν/ θνξέα
Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
ηδηψηε-εο

40.800

3.360
Γελ παξάγεη θφζηνο
84.527

56.170

9.376

Γ/λζε κεηαθνξψλ θαη
επηθνηλσληψλ –
Γηνηθεηήξην

934 ηκ

Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
εθθιεζηαζηηθφ θνξέα

48.020

Αξθαινρσξίνπ
Γ/λζε ΚΣΔΟ

Γελ εδόζεζαλ ζηνηρεία

Απνζήθε
απνζπξφκελσλ

453 ηκ

Γεκφζην θηίξην
Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
ηδηψηε-εο

κνηνζηθιεηψλ
Γ/λζε α‘ βάζκηαο
εθπαίδεπζεο

440 ηκ

Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
ηδηψηε-εο

Γελ παξάγεη θφζηνο

20.400

32.630

3ν γξαθείν α‘βάζκηαο
εθπαίδεπζεο -

Γελ εδόζεζαλ ζηνηρεία

ηεγάδεηαη ζην δηνηθεηήξην Αξθαινρσξίνπ

Αξθαινρσξίνπ
4ν γξαθείν α‘βάζκηαο
εθπαίδεπζεο - Μνίξεο

167 ηκ

Μηζζσκέλν αθίλεην απφ

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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1.313 ηκ
105 ηκ
105 ηκ

Γξαθείν ζρνιηθψλ
ζπκβνχισλ α/βαζκηαο

225 ηκ

Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
ηδηψηε-εο
Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
ηδηψηε-εο
Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
ηδηψηε-εο
Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
ηδηψηε-εο

εθπαίδεπζεο
ΚΔΓΓΤ
ΝΔΛΔ – ηκήκα ιατθήο
επηκφξθσζεο
ΔΠ - ΚΔΤΠ
πκβνπιεπηηθφο
ζηαζκφο λέσλ

350 ηκ
188 ηκ
90 ηκ
87 ηκ

πλεξγείν ηκήκαηνο
Μεραληθνχ εμνπιηζκνχ

Γελ εδόζεζαλ ζηνηρεία

– αξρείν ΝΑ

Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
ηδηψηε-εο
Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
ηδηψηε-εο
Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
ηδηψηε-εο
Μηζζσκέλν αθίλεην απφ
ηδηψηε-εο
Ηδηνθηεζίαο Γ. Ν.
Αιηθαξλαζζνχ

90.689

5.037

4.310

14.574

22.200

17.588

6.525

6.342

Γελ εδόζεζαλ ζηνηρεία

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη γηα ηελ ΝΑΖ θαη αθνξά κίζζσζε αθηλήησλ γηα
ζηέγαζε λεπξαιγηθψλ ππεξεζηψλ ηεο αλέξρεηαη πεξί ηα 1.010.000 € θαη πιένλ εηεζίσο.
Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ην θφζηνο πνπ παξάγεηαη απφ ηελ ρσξηθή δηαζπνξά ησλ
ππεξεζηψλ ηεο ΝΑ δεκηνπξγεί ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα θαη δεκηψλεη πνιιαπιψο φρη
κφλν ην ειιεληθφ δεκφζην θαη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο ΝΑΖ, αιιά επηπξφζζεηα
ζπκβάιεη ζηελ θαθή εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη ηελ αλεπάξθεηα ησλ ίδησλ ησλ
ππεξεζηψλ ηεο ΝΑΖ, αιιά θαη ηέινο (ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο) δελ πξνζθέξεη ην
επηζπκεηφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ γηα ηνπο ππαιιήινπο απηψλ.
Β.4 ηέγαζε κνλάδσλ α/ βάζκηαο θαη β /βάζκηαο εθπαίδεπζεο (δηθαηνδνζίαο ηεο ΝΑΖ) ζε
κηζζσκέλα αθίλεηα
Είδος μονάδων

α/ βάζκηα
β/ βάζκηα

Αριθμός μονάδων

Κόζηος (εηήζιο)

Νεπηαγσγεία

52

361.894 €

Γεκνηηθά ρνιεία

9

113.899 €

Γπκλάζηα - Λχθεηα

3

124.134 €

εκ.: Παξφιν πνπ ππήξμε εξψηεκα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα
stage, δελ καο έρνπλ παξάζρεη αθφκε νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζρεηηθά πνζνηηθά δεδνκέλα.
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2. Οξγάλσζε ππεξεζηώλ Σνπηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ννκνύ
Ζξαθιείνπ

ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΣΟΠΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΠΡΟΩΠΗΚΟ

Ζ ΣΔΓΚ απαζρνιεί 5 άηνκα κε ζχκβαζε ΗΓΑΥ θαη 2 δηθεγφξνπο κε
ζχκβαζε έκκηζζεο εληνιήο πάγηαο αληηκηζζίαο
Ζ ΣΔΓΚ γηα ηηο αλάγθεο ζηέγαζήο ηεο κηζζψλεη απφ ην 1995 αθίλεην α‘
νξφθνπ κε ην κεληαίν κίζζσκα λα αλέξρεηαη ζηα 1.222 €. Ζ ζχκβαζε
αλακέλεηαη λα ιήμεη ηελ 31ε Ηαλνπαξίνπ 2010.

ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ

Ζ ΣΔΓΚ πξνρψξεζε ζηελ αγνξά γξαθείσλ γηα ηε ζηέγαζε ησλ
ππεξεζηψλ ηεο, θαζψο θαη επίζεο κηα απνζήθε θαη 8 ζέζεηο παξθηλγθ ζε
λεναλαγεηξφκελε νηθνδνκή. Σν θφζηνο ηεο αγνξαπσιεζίαο δελ καο
έγηλε γλσζηφ κέζσ ησλ επίζεκσλ απαληήζεσλ ζηελ άζθεζε
θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ πξνο ην ΤΠΔ. Χζηφζν, έπεηηα απφ αλάιπζε
ησλ Π/Τ ηνπ νηθ. έηνπο 2009, πξνθχπηεη δαπάλε ηεο ΣΔΓΚ γηα ην ελ
ιφγσ έηνπο, γηα αγνξά αθηλήηνπ ηεο ηάμεσο ησλ 400.000 €.
Απφ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ καο εδφζεζαλ θαη αθνξνχζαλ
πξνυπνινγηζκνχο 3 ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ (2007, 2008, 2009),
γηα ην 2009 ε Σ.Δ.Γ.Κ. είρε Πξνυπνινγηζκφ ηεο ηάμεσο ησλ 1.258.000
€. Οη βαζηθφηεξεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ αθνξνχζαλ:
ΒΑΗΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΓΑΠΑΝΩΝ

Γαπάλεο αηξεηψλ (έμνδα θηλήζεσλ, παξαζηάζεσο θ.α.)
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ
ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΟΣΑ

117.000

Ακνηβέο εηδηθψλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ

90.000

Δηζθνξέο γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε

60.000

Γεκφζηεο ζρέζεηο

115.000

Απνδνρέο πξνζσπηθνχ

122.000

Πξφζζεηεο παξνρέο (απνδεκηψζεηο, ππεξσξίεο θ.α.)

33.000

Μηζζψκαηα θηηξίσλ

35.000

Αγνξά αθηλήησλ

400.000

Πιεξσκέο γηα κεηαβηβάζεηο εηζνδεκάησλ ζε ηξίηνπο

180.000

(πξναηξεηηθέο)
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3. Γήκνο Ζξαθιείνπ
3.1 Ηζηνξηθφ δηνηθεηηθήο κεηαβνιήο
Απφ ηελ αλάιπζε ηεο δηνηθεηηθήο κεηαβνιήο ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ, πξνθχπηεη φηη ν
ελ ιφγσ Γήκνο ζπζηάζεθε ην 1924 κε ην ΦΔΚ 184Α - 06/08/1924 κε έδξα ηνλ
νηθηζκφ Ζξάθιεην θαη πξνζαξηήζεθαλ ζε απηφλ νη νηθηζκνί Αθ-Σάκπηα, Υάλη Αζάλε,
Γνχξλεο, Καηζακπάο, Άγηνο χιιαο, Καηλνχξγηα Πφξηα, Μαιάδεο, Γξαθνπιηάξεο,
Υξπζνπεγή, ηεηαθνχ θαη Μαθξχο Σνίρνο. Δπίζεο κε ην ίδην ΦΔΚ ζην Γήκν
πξνζαξηήζεθαλ νη νηθηζκνί Αζαλάηνη, Μπνπγάδα, Φνηληθηά, Βξαδηάξε, Μαξαζίηεο,
Πεηξνπλάθε, Άγηνο Βιάζηνο, Βαζηιεηέο, Φνξηέηδα θαη Αγία Δηξήλε.
Σν 1928 κε ην ΦΔΚ - 16/05/1928 αλαγλσξίδνληαη θαη πξνζαξηψληαη ζην Γήκν νη
νηθηζκνί Πξνάζηεηνλ, Φαγαξέηνπ Πφξηα, Αηζαιέλην Μεηφρη, Κακίληα, Κλσζζφο,
Μαζηακπάο, Μεζακπειηέο, Βνχιγαξε, Βιηρηά, Υαληψλ Πφξηα, Άγηνο Ησάλλεο,
Αιαηηάηα, Θέξηζζνο, Μεηφρη Γερήξ-Αγά, Μεηφρη θαη Μεηεβή Κακάξνο. Χζηφζν κε
ην ίδην ΦΔΚ θαηαξγνχληαη νη νηθηζκνί Πεηξνπλάθε, Φνξηέηδα, Βξαδηάξε,
Καηλνχξγηα Πφξηα θαη Υάλη Αζάλε. ηε ζπλέρεηα, κε ην ΦΔΚ 199Α - 27/09/1928 νη
νηθηζκνί Άγηνο χιιαο θαη Μαιάδεο απνζπψληαη απφ ην Γήκν θαη πξνζαξηψληαη
ζηελ Κνηλφηεηα Αγίνπ χιια (ν πξψηνο σο έδξα ηεο Κνηλφηεηαο), ελψ νκνίσο κε ην
ΦΔΚ 378Α - 19/10/1929 νη νηθηζκνί Βαζηιεηέο θαη Άγηνο Βιάζηνο πξνζαξηψληαη
ζηελ Κνηλφηεηα Βαζηιεηψλ (ν πξψηνο πάιη σο έδξα ηεο Κνηλφηεηαο).
Σν 1940 (ΦΔΚ - 16/10/1940) αλαγλσξίδνληαη νη νηθηζκνί Βξαδηάξεο, Νέα Φνξηέηζα
θαη Άλσ Φνξηέηζα. Σαπηφρξνλα ε νλνκαζία ηνπ νηθηζκνχ Μεηεβή Κακάξνο ηνπ
Γήκνπ δηνξζψλεηαη ζε Μπεληεβήο, ελψ θαηαξγνχληαη νη νηθηζκνί Φαγαξέηνπ Πφξηα,
Αθ-Σάκπηα, Μεηφρη Γερήξ-Αγά, Υαληψλ Πφξηα, ηεηαθνχ, Μεηφρη, Θέξηζζνο,
Μαζηακπάο, Πξνάζηεηνλ, Αηζαιέλην Μεηφρη, Βνχιγαξε, Μπνπγάδα, Υξπζνπεγή,
Αιαηηάηα, Μεζακπειηέο, Καηζακπάο θαη Κακίληα. Δπίζεο κε ην ΦΔΚ - 19/03/1961
νδεγνχληαη ζε θαηάξγεζε νη νηθηζκνί Άλσ Φνξηέηζα, Μπεληεβήο, Μαξαζίηεο,
Μαθξχο Σνίρνο, Βξαδηάξεο, Άγηνο Ησάλλεο θαη Νέα Φνξηέηζα. Οη νηθηζκνί
Κνξαθνβνχλη θαη Παπά Σίηνπ Μεηφρη αλαγλσξίδνληαη θαη πξνζαξηψληαη ζην Γήκν
ην 1991 (ΦΔΚ - 17/03/1991), ελψ ην 1994 (ΦΔΚ 135Α - 30/08/1994) θαηαξγείηαη ε
Κνηλφηεηα Βαζηιείσλ θαη ζπλελψλεηαη κε ην Γήκν.
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Σν 1997 κε ην ΦΔΚ 244Α - 04/12/1997 θαηαξγνχληαη νη Κνηλφηεηεο Βνπηψλ,
ηαπξαθίσλ, θαιαλίνπ θαη Γαθλέ θαη ζπλελψλνληαη κε ην Γήκν, ελψ θαη ν ν
νηθηζκφο Κνξαθνβνχλη ηνπ Γήκνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Ακθηζέα (ΦΔΚ 153Α 25/07/1997). Σέινο κε ην ΦΔΚ - 18/03/2001 νη νηθηζκνί έκειε θαη Λνθνχπνιηο
αλαγλσξίδνληαη θαη πξνζαξηψληαη ζην Σνπηθφ Γηακέξηζκα Ζξαθιείνπ, ελψ
ηαπηνρξφλσο θαηαξγνχληαη νη νηθηζκνί Ακθηζέα θαη Παπά Σίηνπ Μεηφρη.
Υάξηεο 1 Υσξνηαμηθή έληαμε Γήκνπ Ζξαθιείνπ ζην Ν. Ζξαθιείνπ
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3.2 πλνπηηθή παξνπζίαζε βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Γήκνπ

Βαζηθά
Υαξαθηεξηζηηθά

Γείθηεο

Γεδνκέλα

Λνηπέο παξαηεξήζεηο

Α. ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΑ
Α.1 Πιεζπζκφο (κε
βάζε ηελ απνγξαθή)

Αξηζκφο θαηνίθσλ

137.711

Α.2 Πιεζπζκηαθή
ππθλφηεηα

Κάηνηθνη αλά η.ρικ

1265,7

Α.3 πγθέληξσζε
πιεζπζκνχ ζηελ έδξα
ηνπ Γήκνπ

% Πνζνζηφ επί ηνπ
ζπλνιηθνχ

95,06%

Α.4 Καηαλνκή
θαηνηθηψλ

% θελψλ θαηνηθηψλ
Αλαινγία εμνρηθψλ πξνο
θχξηεο

14,4%

Αξηζκφο κειψλ

2,8

5,1%

Β. ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ
Β.1 Μέζν κέγεζνο
λνηθνθπξηνχ
Β.2 Γείθηεο γήξαλζεο

64,2

Γ. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ

Γ.1 Απαζρφιεζε

Οηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο (ζηαζκηζκέλνο
γηα εξγάζηκεο ειηθίεο 15-64)

46,7% (64.286 άηνκα)
10,7% (6.886 άηνκα)

% αλέξγσλ

Ο
νηθνλνκηθά
ελεξγφο
πιεζπζκφο θαη ην πνζνζηφ
αλέξγσλ
αλαθέξεηαη
ζηηο
ειηθηαθέο νκάδεο 10-75

Γεσξγία, Αιηεία (4,03%)
Δμφξπμε (0,06%)
Μεηαπνίεζε (7,81%)
Δλέξγεηα (0,88%)
Γ.2 Γηάξζξσζε
απαζρφιεζεο

Γηάξζξσζε απαζρφιεζεο ζε
βαζηθνχο ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο

Καηαζθεπέο (8,53%)
Δκπφξην (16,61%)
Αλαςπρή (11,80%)
Μεηαθνξέο (7,20%)
Τγεία, εθπαίδεπζε
(14,44%)
Λνηπέο ππεξεζίεο
(19,12%)

Γ.3 Δξγαζηαθή
θηλεηηθφηεηα (in &
out)

Γείθηεο εθξνήο απαζρφιεζεο
(=εμεξρ/εληφο)

0,11

Μέζν θαηά θεθαιήλ
εηζφδεκα

Δηζφδεκα αλά
θνξνινγνχκελν: 8.886 €

Καηάηαμε ζην Ννκφ

115,30%

Γ.4 Δπίπεδν
εηζνδεκάησλ
(ηνηρεία ΚΔΠΤΟ)
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Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΑ
Δ.1 Γηάξζξσζε
πξνζσπηθνχ ΟΣΑ

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ

659 κφληκν πξνζσπηθφ

Δ.2
Απνηειεζκαηηθφηεηα
ΟΣΑ

Γείθηεο βησζηκφηεηαο
(=επελδπηηθέο
δαπάλεο/ιεηηνπξγηθέο
δαπάλεο)

0,33

Λεηηνπξγηθά έμνδα

27.573.000

Δπελδπηηθέο δαπάλεο

9.227.000

Δ.3 Οηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα ΟΣΑ

ηνηρεία γηα ηνπο
ζπκβαζηνύρνπο δελ
παξερσξήζεζαλ από ηηο
ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ
Ο
δείθηεο
βησζηκφηεηαο
πξνζεγγηζηηθά θαλεξψλεη ηε
ζρέζε
επελδπηηθψλ
πξνο
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη
εμάγνληαη
ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα γηα ην πφζν
«θνζηνβφξνο» ή «αθξηβφο»
κπνξεί λα είλαη έλαο Γήκνο
ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ
Χο
ιεηηνπξγηθά
έμνδα
λννχληαη νη πάζεο θχζεσο
νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλειαζηηθνχ ραξαθηήξα - ηνπ
ΟΣΑ
πνπ
εμεηάδεηαη.
Πεξηιακβάλεη ηηο θαηεγνξίεο
11,12,13,14,16 κε βάζε ηελ
θσδηθή θαηάηαμε ησλ εηδηθψλ
εμφδσλ πνπ εθαξκφδεηαη ζην
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα.
Χο
επελδπηηθέο
δαπάλεο
λννχληαη ηα έμνδα ηνπ ΟΣΑ
γηα
ηελ
αλάπηπμε
δξαζηεξηφηεηαο
ειαζηηθνχ
ραξαθηήξα θαη θπξίσο δαπάλεο
γηα έξγα κε αλαπηπμηαθή
δηάζηαζε. Οη δαπάλεο απηέο
πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ηεο
θαηαλνκήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ πνπ
αλαινγεί
ζην
Γήκν.
Πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξία
15 ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ
εμφδσλ
κε
βάζε
ην
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα θαη ηελ
θσδηθνπνίεζε απηνχ.

εκ.: Παξφιν πνπ ππήξμε εξψηεκα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα
stage, δελ καο έρνπλ παξάζρεη αθφκε νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζρεηηθά πνζνηηθά δεδνκέλα.

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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4. Γήκνο Αγίαο Βαξβάξαο
4.1 Ηζηνξηθφ δηνηθεηηθήο κεηαβνιήο
Ο Γήκνο Αγίαο Βαξβάξαο ζπζηάζεθε ην 1997 κε ην ΦΔΚ 244Α - 04/12/1997 κε ηελ
απφζπαζε ηνπ νηθηζκνχ Αγία Βαξβάξα απφ ηελ Κνηλφηεηα Αγίαο Βαξβάξαο θαη ηνλ
νξηζκφ ηνπ σο έδξα ηνπ Γήκνπ. Δπίζεο κε ην ίδην ΦΔΚ θαηαξγνχληαη θαη
ζπλελψλνληαη κε ην Γήκν νη Κνηλφηεηεο Λαξαλίνπ, Μεγάιεο Βξχζεσο, Πξηληά, Άλσ
Μνπιίσλ, Γνπιίνπ, Αγίαο Βαξβάξαο θαη Αγίνπ Θσκά. Σν 2001 (ΦΔΚ - 18/03/2001)
αλαγλσξίδεηαη ν νηθηζκφο Βνξξφο θαη πξνζαξηάηαη ζην Σνπηθφ Γηακέξηζκα Μεγάιεο
Βξχζεο.
Υάξηεο 2 Υσξνηαμηθή έληαμε Γήκνπ Αγίαο Βαξβάξαο ζην Ν. Ζξαθιείνπ

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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4.2 πλνπηηθή παξνπζίαζε βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Γήκνπ

Βαζηθά
Υαξαθηεξηζηηθά

Γείθηεο

Γεδνκέλα

Λνηπέο παξαηεξήζεηο

Α. ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΑ
Α.1 Πιεζπζκφο (κε
βάζε ηελ απνγξαθή)

Αξηζκφο θαηνίθσλ

5.310

Α.2 Πιεζπζκηαθή
ππθλφηεηα

Κάηνηθνη αλά η.ρικ

53,6

Α.3 πγθέληξσζε
πιεζπζκνχ ζηελ έδξα
ηνπ Γήκνπ

% Πνζνζηφ επί ηνπ
ζπλνιηθνχ

Α.4 Καηαλνκή
θαηνηθηψλ

% θελψλ θαηνηθηψλ
Αλαινγία εμνρηθψλ πξνο
θχξηεο

26,2%

Β.1 Μέζν κέγεζνο
λνηθνθπξηνχ

Αξηζκφο κειψλ

3,1

Β.2 Πνζνζηφ
αιινδαπψλ

% επί ηνπ ζπλνιηθνχ
πιεζπζκνχ

39,83%

27,8%

Β. ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ

Β.3 Γείθηεο γήξαλζεο

101,2

Γ. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ

Γ.1 Απαζρφιεζε

Οηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο
(ζηαζκηζκέλνο γηα
εξγάζηκεο ειηθίεο 15-64)
% αλέξγσλ

40,9% (2.171 άηνκα)
8,6% (186 άηνκα)

Ο νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο
θαη ην πνζνζηφ αλέξγσλ
αλαθέξεηαη ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο
10-75

Γεσξγία, Αιηεία (55,96%)
Δμφξπμε (0,00%)
Μεηαπνίεζε (6,02%)
Δλέξγεηα (0,58%)
Γ.2 Γηάξζξσζε
απαζρφιεζεο

Γηάξζξσζε απαζρφιεζεο
ζε βαζηθνχο ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο

Καηαζθεπέο (5,53%)
Δκπφξην (7,45%)
Αλαςπρή (4,51%)
Μεηαθνξέο (2,86%)
Τγεία, εθπαίδεπζε
(4,60%)
Λνηπέο ππεξεζίεο (5,93%)

Γ.3 Δξγαζηαθή
θηλεηηθφηεηα (in &
out)

Γ.4 Δπίπεδν
εηζνδεκάησλ
(ηνηρεία ΚΔΠΤΟ)

Γείθηεο εθξνήο
απαζρφιεζεο
(=εμεξρ/εληφο)

Μέζν θαηά θεθαιήλ
εηζφδεκα

0,2

Δηζφδεκα αλά
θνξνινγνχκελν: 4.554 €

Λεπηέξεο Απγελάθεο

Λφγσ ηεο εμαγσγήο ηνπ δείθηε
βάζεη ηνπ ηαρπδξνκηθνχ θσδηθνχ
(ΣΚ) ηεο πεξηνρήο, ν ΟΣΑ
πεξηιακβάλεηαη ζηελ ρσξηθή
ελφηεηα ησλ ΟΣΑ πνπ έρνπλ ηνλ
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Καηάηαμε ζην Ννκφ

Δ.1 Γηάξζξσζε
πξνζσπηθνχ ΟΣΑ

Δ.2
Απνηειεζκαηηθφηεηα
ΟΣΑ

ίδην ΣΚ, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη
ηνλ δείθηε θαη ηα απνηειέζκαηά
ηνπ

59,09%

Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΑ
11 κφληκνη ππάιιεινη, 2
κε ζχκβαζε εηδηθνχ
Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ
ζπλεξγάηε, 10 κε
ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ
θαη 3 κε 8κελε ζχκβαζε

Γείθηεο βησζηκφηεηαο
(=επελδπηηθέο
δαπάλεο/ιεηηνπξγηθέο
δαπάλεο)

0,61

Λεηηνπξγηθά έμνδα

825.000

Δπελδπηηθέο δαπάλεο

503.000

Δ.3 Οηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα ΟΣΑ

Ο
δείθηεο
βησζηκφηεηαο
πξνζεγγηζηηθά θαλεξψλεη ηε
ζρέζε
επελδπηηθψλ
πξνο
ιεηηνπξγηθψλ
δαπαλψλ
θαη
εμάγνληαη
ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα γηα ην πφζν
«θνζηνβφξνο»
ή
«αθξηβφο»
κπνξεί λα είλαη έλαο Γήκνο ζηελ
παξνρή ππεξεζηψλ
Χο ιεηηνπξγηθά έμνδα λννχληαη
νη πάζεο θχζεσο νηθνλνκηθέο
ππνρξεψζεηο
αλειαζηηθνχ
ραξαθηήξα - ηνπ ΟΣΑ πνπ
εμεηάδεηαη. Πεξηιακβάλεη ηηο
θαηεγνξίεο 11,12,13,14,16 κε
βάζε ηελ θσδηθή θαηάηαμε ησλ
εηδηθψλ εμφδσλ πνπ εθαξκφδεηαη
ζην δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα.
Χο επελδπηηθέο δαπάλεο λννχληαη
ηα έμνδα ηνπ ΟΣΑ γηα ηελ
αλάπηπμε
δξαζηεξηφηεηαο
ειαζηηθνχ ραξαθηήξα θαη θπξίσο
δαπάλεο γηα έξγα κε αλαπηπμηαθή
δηάζηαζε. Οη δαπάλεο απηέο
πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ηεο
θαηαλνκήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ
πνπ
αλαινγεί
ζην
Γήκν.
Πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξία 15
ηεο
θαηεγνξηνπνίεζεο
ησλ
εμφδσλ κε βάζε ην δηπινγξαθηθφ
ζχζηεκα θαη ηελ θσδηθνπνίεζε
απηνχ.

εκ.: Παξφιν πνπ ππήξμε εξψηεκα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα
stage, δελ καο έρνπλ παξάζρεη αθφκε νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζρεηηθά πνζνηηθά δεδνκέλα.

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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5. Γήκνο Αξθαινρσξίνπ
5.1 Ηζηνξηθφ δηνηθεηηθήο κεηαβνιήο
Μειεηψληαο ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηνπ Γήκνπ Αξθαινρσξίνπ παξαηεξείηαη φηη
ζπζηάζεθε ην 1994 κε ην ΦΔΚ 53Α - 11/04/1994 κε ηελ απφζπαζε ηνπ νηθηζκνχ
Αξθαινρψξηνλ απφ ηελ Κνηλφηεηα Αξθαινρσξίνπ θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ σο έδξα ηνπ
Γήκνπ. Σαπηφρξνλα θαηαξγήζεθαλ θαη ζπλελψζεθαλ κε ην Γήκν νη Κνηλφηεηεο
Παηζηδέξνπ,

Αξθαινρσξίνπ,

Παλνξάκαηνο,

Παλαγίαο,

Ηλίνπ,

Γαξίπαο,

Καζηειιηαλψλ, Γεκαηίνπ, Παξηίξσλ, θηληά, Νηπηδηηνχ, Καζάλνπ, Καξαβάδνπ θαη
Λεπθνρσξίνπ.
Υάξηεο 3 Υσξνηαμηθή έληαμε Γήκνπ Αξθαινρσξίνπ ζην Ν. Ζξαθιείνπ

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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5.2 πλνπηηθή παξνπζίαζε βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Γήκνπ

Βαζηθά
Υαξαθηεξηζηηθά

Γείθηεο

Γεδνκέλα

Λνηπέο παξαηεξήζεηο

Α. ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΑ
Α.1 Πιεζπζκφο (κε
βάζε ηελ απνγξαθή)

Αξηζκφο θαηνίθσλ

10.897

Α.2 Πιεζπζκηαθή
ππθλφηεηα

Κάηνηθνη αλά η.ρικ

45,9

Α.3 πγθέληξσζε
πιεζπζκνχ ζηελ έδξα
ηνπ Γήκνπ

% Πνζνζηφ επί ηνπ
ζπλνιηθνχ

30,71%

Α.4 Καηαλνκή
θαηνηθηψλ

% θελψλ θαηνηθηψλ
Αλαινγία εμνρηθψλ πξνο
θχξηεο

37,0%

Αξηζκφο κειψλ

2,7

42,8%

Β. ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ
Β.1 Μέζν κέγεζνο
λνηθνθπξηνχ
Β.2 Γείθηεο γήξαλζεο

159,3

Γ. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ
Γ.1 Απαζρφιεζε

Οηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο (ζηαζκηζκέλνο
γηα εξγάζηκεο ειηθίεο 15-64)
% αλέξγσλ

41,7% (4.542 άηνκα)
6,3% (288 άηνκα)

Ο νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο
θαη ην πνζνζηφ αλέξγσλ
αλαθέξεηαη ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο
10-75

Γεσξγία, Αιηεία
(51,57%)
Δμφξπμε (0,04%)
Μεηαπνίεζε (4,00%)
Δλέξγεηα (0,23%)
Γ.2 Γηάξζξσζε
απαζρφιεζεο

Γηάξζξσζε απαζρφιεζεο ζε
βαζηθνχο ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο

Καηαζθεπέο (6,36%)
Δκπφξην (8,12%)
Αλαςπρή (5,91%)
Μεηαθνξέο (3,46%)
Τγεία, εθπαίδεπζε
(5,37%)
Λνηπέο ππεξεζίεο
(9,02%)

Γ.3 Δξγαζηαθή
θηλεηηθφηεηα (in &
out)

Γ.4 Δπίπεδν
εηζνδεκάησλ
(ηνηρεία ΚΔΠΤΟ)

Γείθηεο εθξνήο
απαζρφιεζεο (=εμεξρ/εληφο)

Μέζν θαηά θεθαιήλ
εηζφδεκα

0,09

Δηζφδεκα αλά
θνξνινγνχκελν:
5.246 €

Λεπηέξεο Απγελάθεο

Λφγσ ηεο εμαγσγήο ηνπ δείθηε
βάζεη ηνπ ηαρπδξνκηθνχ θσδηθνχ
(ΣΚ) ηεο πεξηνρήο, ν ΟΣΑ
πεξηιακβάλεηαη ζηελ ρσξηθή
ελφηεηα ησλ ΟΣΑ πνπ έρνπλ ηνλ
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Καηάηαμε ζην Ννκφ

Δ.1 Γηάξζξσζε
πξνζσπηθνχ ΟΣΑ

Δ.2
Απνηειεζκαηηθφηεηα
ΟΣΑ

68,08%

ίδην ΣΚ, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη
ηνλ δείθηε θαη ηα απνηειέζκαηά
ηνπ

Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΑ
35 κφληκνη
1 ζπκβαζηνχρνο
Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ
5 κε ζχκβαζε
ανξίζηνπ ρξφλνπ

Γείθηεο βησζηκφηεηαο
(=επελδπηηθέο
δαπάλεο/ιεηηνπξγηθέο
δαπάλεο)

0,34

Λεηηνπξγηθά έμνδα

1.857.000

Δπελδπηηθέο δαπάλεο

640.000

Δ.3 Οηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα ΟΣΑ

Ο
δείθηεο
βησζηκφηεηαο
πξνζεγγηζηηθά θαλεξψλεη ηε
ζρέζε
επελδπηηθψλ
πξνο
ιεηηνπξγηθψλ
δαπαλψλ
θαη
εμάγνληαη
ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα γηα ην πφζν
«θνζηνβφξνο»
ή
«αθξηβφο»
κπνξεί λα είλαη έλαο Γήκνο ζηελ
παξνρή ππεξεζηψλ
Χο ιεηηνπξγηθά έμνδα λννχληαη
νη πάζεο θχζεσο νηθνλνκηθέο
ππνρξεψζεηο
αλειαζηηθνχ
ραξαθηήξα - ηνπ ΟΣΑ πνπ
εμεηάδεηαη. Πεξηιακβάλεη ηηο
θαηεγνξίεο 11,12,13,14,16 κε
βάζε ηελ θσδηθή θαηάηαμε ησλ
εηδηθψλ εμφδσλ πνπ εθαξκφδεηαη
ζην δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα.
Χο επελδπηηθέο δαπάλεο λννχληαη
ηα έμνδα ηνπ ΟΣΑ γηα ηελ
αλάπηπμε
δξαζηεξηφηεηαο
ειαζηηθνχ ραξαθηήξα θαη θπξίσο
δαπάλεο γηα έξγα κε αλαπηπμηαθή
δηάζηαζε. Οη δαπάλεο απηέο
πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ηεο
θαηαλνκήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ
πνπ
αλαινγεί
ζην
Γήκν.
Πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξία 15
ηεο
θαηεγνξηνπνίεζεο
ησλ
εμφδσλ κε βάζε ην δηπινγξαθηθφ
ζχζηεκα θαη ηελ θσδηθνπνίεζε
απηνχ.

εκ.: Παξφιν πνπ ππήξμε εξψηεκα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα
stage, δελ καο έρνπλ παξάζρεη αθφκε νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζρεηηθά πνζνηηθά δεδνκέλα.

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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6. Γήκνο Αξραλώλ
6.1 Ηζηνξηθφ δηνηθεηηθήο κεηαβνιήο
Μειεηψληαο ηε δηνηθεηηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ Γήκνπ Αξραλψλ παξαηεξείηαη φηη ην
1925 (ΦΔΚ 27Α - 31/01/1925) ζπζηάζεθε ε Κνηλφηεηα Δπάλσ Αξραλψλ κε έδξα ηνλ
νηθηζκφ Δπάλσ Αξράλαη, κε ηνπο νηθηζκνχο Βαζχπεηξνλ θαη Κάησ Αξράλαη λα
πξνζαξηψληαη ζε απηή. Χζηφζν ηελ ίδηα ρξνληά κε ην ΦΔΚ 361Α - 18/11/1925 ν
νηθηζκφο Κάησ Αξράλαη απνζπάηαη απφ ηελ Κνηλφηεηα θαη νξίδεηαη έδξα ηεο
Κνηλφηεηαο Κάησ Αξραλψλ. ηε ζπλέρεηα, ην 1947 (ΦΔΚ 31Α - 27/02/1947) ε
Κνηλφηεηα Δπάλσ Αξραλψλ αλαγλσξίδεηαη ζε Γήκν Αξραλψλ. Με ην ΦΔΚ 05/04/1981 αλαγλσξίδεηαη θαη πξνζαξηάηαη ζην Γήκν ν νηθηζκφο Καξλάξη, ελψ κε ην
ΦΔΚ 244Α - 04/12/1997 θαηαξγείηαη θαη ζπλελψλεηαη κε ην Γήκν, ε Κνηλφηεηα
Κάησ Αξραλψλ. Σέινο κε ην ΦΔΚ - 18/03/2001 ν νηθηζκφο Αξάπ-Αγάο ηνπ Γήκνπ
κεηνλνκάδεηαη ζε Κεξά Διαηνχζα.
Υάξηεο 4 Υσξνηαμηθή έληαμε Γήκνπ Αξραλώλ ζην Ν. Ζξαθιείνπ

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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6.2 πλνπηηθή παξνπζίαζε βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Γήκνπ

Βαζηθά
Υαξαθηεξηζηηθά

Γείθηεο

Γεδνκέλα

Α.1 Πιεζπζκφο (κε
βάζε ηελ απνγξαθή)

Αξηζκφο θαηνίθσλ

4.548

Α.2 Πιεζπζκηαθή
ππθλφηεηα

Κάηνηθνη αλά η.ρικ

144,3

Α.3 πγθέληξσζε
πιεζπζκνχ ζηελ έδξα
ηνπ Γήκνπ

% Πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ

84,87%

Λνηπέο παξαηεξήζεηο

Α. ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΑ

Α.4 Καηαλνκή
θαηνηθηψλ

Β.1 Μέζν κέγεζνο
λνηθνθπξηνχ

% θελψλ θαηνηθηψλ
22,4%
Αλαινγία εμνρηθψλ πξνο
15,6%
θχξηεο
Β. ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ
Αξηζκφο κειψλ

2,8

Β.2 Γείθηεο γήξαλζεο

124,7
Γ. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ

Γ.1 Απαζρφιεζε

Οηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο (ζηαζκηζκέλνο γηα
εξγάζηκεο ειηθίεο 15-64)
% αλέξγσλ

45,4% (2.067 άηνκα)
5,2% (107 άηνκα)
Γεσξγία,
Αιηεία
(37,65%)
Δμφξπμε (0,00%)

Ο
νηθνλνκηθά
ελεξγφο
πιεζπζκφο θαη ην πνζνζηφ
αλέξγσλ
αλαθέξεηαη
ζηηο
ειηθηαθέο νκάδεο 10-75

Μεηαπνίεζε (2,48%)
Δλέξγεηα (0,14%)
Γ.2 Γηάξζξσζε
απαζρφιεζεο

Γηάξζξσζε απαζρφιεζεο ζε
βαζηθνχο ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο

Καηαζθεπέο (5,67%)
Δκπφξην (10,39%)
Αλαςπρή (8,87%)
Μεηαθνξέο (5,24%)
Τγεία, εθπαίδεπζε
(9,20%)
Λνηπέο
ππεξεζίεο
(13,44%)

Γ.3 Δξγαζηαθή
θηλεηηθφηεηα (in &
out)

Γ.4 Δπίπεδν
εηζνδεκάησλ
(ηνηρεία ΚΔΠΤΟ)

Γείθηεο εθξνήο απαζρφιεζεο
(=εμεξρ/εληφο)

Μέζν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα

0,49

Δηζφδεκα αλά
θνξνινγνχκελν:
5.761 €

Λεπηέξεο Απγελάθεο

Λφγσ ηεο εμαγσγήο ηνπ δείθηε
βάζεη
ηνπ
ηαρπδξνκηθνχ
θσδηθνχ (ΣΚ) ηεο πεξηνρήο, ν
ΟΣΑ πεξηιακβάλεηαη ζηελ
ρσξηθή ελφηεηα ησλ ΟΣΑ πνπ
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Καηάηαμε ζην Ννκφ

έρνπλ ηνλ ίδην ΣΚ, γεγνλφο πνπ
επεξεάδεη ηνλ δείθηε θαη ηα
απνηειέζκαηά ηνπ

74,76%

Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΑ
Δ.1 Γηάξζξσζε
πξνζσπηθνχ ΟΣΑ

Δ.2
Απνηειεζκαηηθφηεηα
ΟΣΑ

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ

16 κφληκνη
12 κε ζπκβάζεηο
ανξίζηνπ ρξφλνπ

Γείθηεο βησζηκφηεηαο
(=επελδπηηθέο
δαπάλεο/ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο)

0,83

Λεηηνπξγηθά έμνδα

1.293.000

Δπελδπηηθέο δαπάλεο

1.078.000

Δ.3 Οηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα ΟΣΑ

Ο
δείθηεο
βησζηκφηεηαο
πξνζεγγηζηηθά θαλεξψλεη ηε
ζρέζε
επελδπηηθψλ
πξνο
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη
εμάγνληαη
ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα γηα ην πφζν
«θνζηνβφξνο» ή «αθξηβφο»
κπνξεί λα είλαη έλαο Γήκνο
ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ
Χο ιεηηνπξγηθά έμνδα λννχληαη
νη πάζεο θχζεσο νηθνλνκηθέο
ππνρξεψζεηο - αλειαζηηθνχ
ραξαθηήξα - ηνπ ΟΣΑ πνπ
εμεηάδεηαη. Πεξηιακβάλεη ηηο
θαηεγνξίεο 11,12,13,14,16 κε
βάζε ηελ θσδηθή θαηάηαμε ησλ
εηδηθψλ
εμφδσλ
πνπ
εθαξκφδεηαη ζην δηπινγξαθηθφ
ζχζηεκα.
Χο
επελδπηηθέο
δαπάλεο
λννχληαη ηα έμνδα ηνπ ΟΣΑ
γηα
ηελ
αλάπηπμε
δξαζηεξηφηεηαο
ειαζηηθνχ
ραξαθηήξα θαη θπξίσο δαπάλεο
γηα έξγα κε αλαπηπμηαθή
δηάζηαζε. Οη δαπάλεο απηέο
πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ηεο
θαηαλνκήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ πνπ
αλαινγεί
ζην
Γήκν.
Πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξία
15 ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ
εμφδσλ
κε
βάζε
ην
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα θαη ηελ
θσδηθνπνίεζε απηνχ.

εκ.: Παξφιν πνπ ππήξμε εξψηεκα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα
stage, δελ καο έρνπλ παξάζρεη αθφκε νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζρεηηθά πνζνηηθά δεδνκέλα.

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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7. Γήκνο Αζηεξνπζίσλ
7.1 Ηζηνξηθφ δηνηθεηηθήο κεηαβνιήο
Δμεηάδνληαο ηε δηνηθεηηθή κεηαβνιή ηνπ Γήκνπ Αζηεξνπζίσλ παξαηεξείηαη φηη
ζπζηάζεθε ην 1997 κε ηελ απφζπαζε ηνπ νηθηζκνχ Πχξγνο απφ ηελ Κνηλφηεηα
Πχξγνπ θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ σο έδξα ηνπ Γήκνπ (ΦΔΚ 244Α - 04/12/1997). Με ην
ίδην ΦΔΚ θαηαξγνχληαη θαη ζπλελψλνληαη κε ην Γήκν νη Κνηλφηεηεο Παξαλχκθσλ,
Σεθειίνπ, Καιπβίσλ, Πχξγνπ, Ληγνξηχλνπ, Μεζνρσξίνπ, Δζηάο, Αρεληξηά, Υαξαθίνπ,
Πξνηνξίσλ θαη Υάξαθνο. Σέινο, ην 2001 κε ην ΦΔΚ - 18/03/2001 ν νηθηζκφο
Πιαηαληάο αλαγλσξίδεηαη θαη πξνζαξηάηαη ζην Σνπηθφ Γηακέξηζκα Παξαλχκθσλ.
Υάξηεο 5 Υσξνηαμηθή έληαμε Γήκνπ Αζηεξνπζίσλ ζην Ν. Ζξαθιείνπ

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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7.2 πλνπηηθή παξνπζίαζε βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Γήκνπ

Βαζηθά
Υαξαθηεξηζηηθά

Γείθηεο

Γεδνκέλα

Λνηπέο παξαηεξήζεηο

Α. ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΑ
Α.1 Πιεζπζκφο (κε
βάζε ηελ απνγξαθή)

Αξηζκφο θαηνίθσλ

6.303

Α.2 Πιεζπζκηαθή
ππθλφηεηα

Κάηνηθνη αλά η.ρικ

31,0

Α.3 πγθέληξσζε
πιεζπζκνχ ζηελ έδξα
ηνπ Γήκνπ

% Πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ

17,42%

Α.4 Καηαλνκή
θαηνηθηψλ

% θελψλ θαηνηθηψλ
Αλαινγία εμνρηθψλ πξνο
θχξηεο

30,7%

Αξηζκφο κειψλ

2,7

33,3%

Β. ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ
Β.1 Μέζν κέγεζνο
λνηθνθπξηνχ
Β.2 Γείθηεο γήξαλζεο

161,6

Γ. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ
Γ.1 Απαζρφιεζε

Οηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο (ζηαζκηζκέλνο γηα
εξγάζηκεο ειηθίεο 15-64)
% αλέξγσλ

44,5% (2.806 άηνκα)
6,4% (179 άηνκα)
Γεσξγία, Αιηεία
(62,99%)

Ο νηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο θαη ην πνζνζηφ
αλέξγσλ αλαθέξεηαη ζηηο
ειηθηαθέο νκάδεο 10-75

Δμφξπμε (0,00%)
Μεηαπνίεζε (2,49%)
Δλέξγεηα (0,20%)
Γ.2 Γηάξζξσζε
απαζρφιεζεο

Γηάξζξσζε απαζρφιεζεο ζε
βαζηθνχο ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο

Καηαζθεπέο (2,49%)
Δκπφξην (6,06%)
Αλαςπρή (2,76%)
Μεηαθνξέο (3,40%)
Τγεία, εθπαίδεπζε
(5,28%)
Λνηπέο ππεξεζίεο
(7,07%)

Γ.3 Δξγαζηαθή
θηλεηηθφηεηα (in &
out)

Γ.4 Δπίπεδν
εηζνδεκάησλ
(ηνηρεία ΚΔΠΤΟ)

Γείθηεο εθξνήο απαζρφιεζεο
(=εμεξρ/εληφο)

Μέζν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα

0,06

Δηζφδεκα αλά
θνξνινγνχκελν:
4.407 €

Λεπηέξεο Απγελάθεο

Λφγσ ηεο εμαγσγήο ηνπ δείθηε
βάζεη ηνπ ηαρπδξνκηθνχ
θσδηθνχ (ΣΚ) ηεο πεξηνρήο, ν
ΟΣΑ πεξηιακβάλεηαη ζηελ
ρσξηθή ελφηεηα ησλ ΟΣΑ πνπ
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Καηάηαμε ζην Ννκφ

57,18%

έρνπλ ηνλ ίδην ΣΚ, γεγνλφο πνπ
επεξεάδεη ηνλ δείθηε θαη ηα
απνηειέζκαηά ηνπ

Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΑ
Δ.1 Γηάξζξσζε
πξνζσπηθνχ ΟΣΑ

Δ.2
Απνηειεζκαηηθφηεηα
ΟΣΑ

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ

16 κφληκνη
8 κε ζχκβαζε
8κελεο δηάξθεηαο

Γείθηεο βησζηκφηεηαο
(=επελδπηηθέο
δαπάλεο/ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο)

0,89

Λεηηνπξγηθά έμνδα

1.159.000

Δπελδπηηθέο δαπάλεο

1.037.000

Δ.3 Οηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα ΟΣΑ

Ο
δείθηεο
βησζηκφηεηαο
πξνζεγγηζηηθά θαλεξψλεη ηε
ζρέζε
επελδπηηθψλ
πξνο
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη
εμάγνληαη
ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα γηα ην πφζν
«θνζηνβφξνο» ή «αθξηβφο»
κπνξεί λα είλαη έλαο Γήκνο
ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ
Χο
ιεηηνπξγηθά
έμνδα
λννχληαη νη πάζεο θχζεσο
νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλειαζηηθνχ ραξαθηήξα - ηνπ
ΟΣΑ
πνπ
εμεηάδεηαη.
Πεξηιακβάλεη ηηο θαηεγνξίεο
11,12,13,14,16 κε βάζε ηελ
θσδηθή θαηάηαμε ησλ εηδηθψλ
εμφδσλ πνπ εθαξκφδεηαη ζην
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα.
Χο
επελδπηηθέο
δαπάλεο
λννχληαη ηα έμνδα ηνπ ΟΣΑ
γηα
ηελ
αλάπηπμε
δξαζηεξηφηεηαο
ειαζηηθνχ
ραξαθηήξα θαη θπξίσο δαπάλεο
γηα έξγα κε αλαπηπμηαθή
δηάζηαζε. Οη δαπάλεο απηέο
πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ηεο
θαηαλνκήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ πνπ
αλαινγεί
ζην
Γήκν.
Πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξία
15 ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ
εμφδσλ
κε
βάζε
ην
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα θαη ηελ
θσδηθνπνίεζε απηνχ.

εκ.: Παξφιν πνπ ππήξμε εξψηεκα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα
stage, δελ καο έρνπλ παξάζρεη αθφκε νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζρεηηθά πνζνηηθά δεδνκέλα.

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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8. Γήκνο Βηάλλνπ
8.1 Ηζηνξηθφ δηνηθεηηθήο κεηαβνιήο
Ο Γήκνο Βηάλλνπ ζπζηάζεθε ην 1997 κε ηελ απφζπαζε ηνπ νηθηζκνχ Άλσ Βηάλλνο
απφ ηελ Κνηλφηεηα Άλσ Βηάλλνπ θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ σο έδξα ηνπ Γήκνπ, ελψ
θαηαξγήζεθαλ θαη ζπλελψζεθαλ κε ην Γήκν νη Κνηλφηεηεο Μηιιηαξάδσλ, Δκπάξνπ,
Κάησ Βηάλλνπ, πθνιφγνπ, Αγίνπ Βαζηιείνπ Βηάλλνπ, Μάξζαο θαη Υφλδξνπ. Δπίζεο
ην ίδην ζπλέβε θαη κε ηηο Κνηλφηεηεο Αθξαηίνπ, Κεθαινβξπζίνπ, Ακηξά, Κάησ
χκεο, Ξεληάθνπ, Βαρνχ, Άλσ Βηάλλνπ, Πεχθνπ θαη Καιακίνπ.
Υάξηεο 6 Υσξνηαμηθή έληαμε Γήκνπ Βηάλλνπ ζην Ν. Ζξαθιείνπ

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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8.2 πλνπηηθή παξνπζίαζε βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Γήκνπ

Βαζηθά
Υαξαθηεξηζηηθά

Γείθηεο

Γεδνκέλα

Λνηπέο παξαηεξήζεηο

Α. ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΑ
Α.1 Πιεζπζκφο (κε
βάζε ηελ απνγξαθή)

Αξηζκφο θαηνίθσλ

6.463

Α.2 Πιεζπζκηαθή
ππθλφηεηα

Κάηνηθνη αλά η.ρικ

29,2

Α.3 πγθέληξσζε
πιεζπζκνχ ζηελ έδξα
ηνπ Γήκνπ

% Πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ

13,59%

Α.4 Καηαλνκή
θαηνηθηψλ

% θελψλ θαηνηθηψλ
Αλαινγία εμνρηθψλ πξνο
θχξηεο

47,1%

Αξηζκφο κειψλ

2,4

79,6%

Β. ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ
Β.1 Μέζν κέγεζνο
λνηθνθπξηνχ
Β.2 Γείθηεο γήξαλζεο

270,3

Γ. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ
Γ.1 Απαζρφιεζε

Οηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο (ζηαζκηζκέλνο γηα
εξγάζηκεο ειηθίεο 15-64)
% αλέξγσλ

37,9% (2.449 άηνκα)
11,2% (274 άηνκα)

Ο νηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο θαη ην πνζνζηφ
αλέξγσλ αλαθέξεηαη ζηηο
ειηθηαθέο νκάδεο 10-75

Γεσξγία, Αιηεία
(58,06%)
Δμφξπμε (0,00%)
Μεηαπνίεζε (1,73%)
Δλέξγεηα (0,33%)
Γ.2 Γηάξζξσζε
απαζρφιεζεο

Γηάξζξσζε απαζρφιεζεο ζε
βαζηθνχο ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο

Καηαζθεπέο (4,85%)
Δκπφξην (5,14%)
Αλαςπρή (4,26%)
Μεηαθνξέο (3,27%)
Τγεία, εθπαίδεπζε
(5,84%)
Λνηπέο ππεξεζίεο
(7,71%)

Γ.3 Δξγαζηαθή
θηλεηηθφηεηα (in &
out)

Γ.4 Δπίπεδν
εηζνδεκάησλ
(ηνηρεία ΚΔΠΤΟ)

Γείθηεο εθξνήο απαζρφιεζεο
(=εμεξρ/εληφο)

Μέζν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα

0,07

Δηζφδεκα αλά
θνξνινγνχκελν: 5.027
€

Λεπηέξεο Απγελάθεο

Λφγσ ηεο εμαγσγήο ηνπ δείθηε
βάζεη ηνπ ηαρπδξνκηθνχ
θσδηθνχ (ΣΚ) ηεο πεξηνρήο, ν
ΟΣΑ πεξηιακβάλεηαη ζηελ
ρσξηθή ελφηεηα ησλ ΟΣΑ πνπ
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Καηάηαμε ζην Ννκφ

Δ.1 Γηάξζξσζε
πξνζσπηθνχ ΟΣΑ

Δ.2
Απνηειεζκαηηθφηεηα
ΟΣΑ

65,24%

έρνπλ ηνλ ίδην ΣΚ, γεγνλφο πνπ
επεξεάδεη ηνλ δείθηε θαη ηα
απνηειέζκαηά ηνπ

Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΑ
27 κφληκνη
Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ
3 ανξίζηνπ ρξφλνπ
27 έθηαθην πξνζσπηθφ

Γείθηεο βησζηκφηεηαο
(=επελδπηηθέο
δαπάλεο/ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο)

0,85

Λεηηνπξγηθά έμνδα

1.231.000

Δπελδπηηθέο δαπάλεο

1.049.000

Δ.3 Οηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα ΟΣΑ

Ο
δείθηεο
βησζηκφηεηαο
πξνζεγγηζηηθά θαλεξψλεη ηε
ζρέζε
επελδπηηθψλ
πξνο
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη
εμάγνληαη
ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα γηα ην πφζν
«θνζηνβφξνο» ή «αθξηβφο»
κπνξεί λα είλαη έλαο Γήκνο
ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ
Χο
ιεηηνπξγηθά
έμνδα
λννχληαη νη πάζεο θχζεσο
νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλειαζηηθνχ ραξαθηήξα - ηνπ
ΟΣΑ
πνπ
εμεηάδεηαη.
Πεξηιακβάλεη ηηο θαηεγνξίεο
11,12,13,14,16 κε βάζε ηελ
θσδηθή θαηάηαμε ησλ εηδηθψλ
εμφδσλ πνπ εθαξκφδεηαη ζην
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα.
Χο
επελδπηηθέο
δαπάλεο
λννχληαη ηα έμνδα ηνπ ΟΣΑ
γηα
ηελ
αλάπηπμε
δξαζηεξηφηεηαο
ειαζηηθνχ
ραξαθηήξα θαη θπξίσο δαπάλεο
γηα έξγα κε αλαπηπμηαθή
δηάζηαζε. Οη δαπάλεο απηέο
πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ηεο
θαηαλνκήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ πνπ
αλαινγεί
ζην
Γήκν.
Πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξία
15 ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ
εμφδσλ
κε
βάζε
ην
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα θαη ηελ
θσδηθνπνίεζε απηνχ.

εκ.: Παξφιν πνπ ππήξμε εξψηεκα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα
stage, δελ καο έρνπλ παξάζρεη αθφκε νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζρεηηθά πνζνηηθά δεδνκέλα.
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9. Γήκνο Γαδίνπ
9.1 Ηζηνξηθφ δηνηθεηηθήο κεηαβνιήο
Απφ ηελ αλάιπζε ηεο δηνηθεηηθήο κεηαβνιήο ηνπ Γήκνπ Γαδίνπ, πξνθχπηεη φηη ην ν
Γήκνο ζπζηάζεθε ην 1994 κε ηελ απφζπαζε ηνπ νηθηζκνχ Γάδηνλ απφ ηελ Κνηλφηεηα
Γαδίνπ θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ σο έδξα ηνπ Γήκνπ (ΦΔΚ 144Α - 31/08/1994), ελψ
ηαπηφρξνλα θαηαξγνχληαη θαη ζπλελψλνληαη κε ην Γήκν νη Κνηλφηεηεο Καιεζίσλ θαη
Γαδίνπ. Σν 1997 κε ην ΦΔΚ 244Α - 04/12/1997 θαηαξγνχληαη θαη ζπλελψλνληαη κε
ην Γήκν θαη νη Κνηλφηεηεο Ρνδηάο, Φφδειε θαη Αριάδαο. Με ην ΦΔΚ - 18/03/2001
αλαγλσξίδνληαη θαη πξνζαξηνχληαη ζην Σνπηθφ Γηακέξηζκα Αριάδαο νη νηθηζκνί
Μαδέο, Λπγαξηά, Ξεξφθακπνο, Ακκνχδη θαη Μνλνλαχηεο, ζην Σνπηθφ Γηακέξηζκα
Καιεζίσλ ν νηθηζκφο Άλσ Καιέζηα, ζην Σνπηθφ Γηακέξηζκα Ρνδηάο νη νηθηζκνί
Πιατηεο θαη Άγηνο Γεκήηξηνο. Δπίζεο αλαγλσξίδνληαη θαη πξνζαξηψληαη ζην Σνπηθφ
Γηακέξηζκα Γαδίνπ νη νηθηζκνί θαθηδαξάο, Άγηνο Γεψξγηνο ν Μεζπζηήο θαη Σίκηνο
ηαπξφο. Με ην ίδην ΦΔΚ ν νηθηζκφο Κεθαινγηάλλεο ηνπ Γήκνπ κεηνλνκάδεηαη ζε
Άγηνη Θεφδσξνη, ελψ θαηαξγνχληαη θαη νη νηθηζκνί Άγηνο Παληειεήκσλ, Μάξηπξεο,
Αγία Μαξίλα, Ξεξνπφηακνο, Ακκνπδάξα θαη Δξγαηηθέο Καηνηθίεο.
Υάξηεο 7 Υσξνηαμηθή έληαμε Γήκνπ Γαδίνπ ζην Ν. Ζξαθιείνπ

Λεπηέξεο Απγελάθεο

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ

- 110 -

9.2 πλνπηηθή παξνπζίαζε βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Γήκνπ

Βαζηθά
Υαξαθηεξηζηηθά

Γείθηεο

Γεδνκέλα

Λνηπέο παξαηεξήζεηο

Α. ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΑ
Α.1 Πιεζπζκφο (κε
βάζε ηελ απνγξαθή)

Αξηζκφο θαηνίθσλ

13.581

Α.2 Πιεζπζκηαθή
ππθλφηεηα

Κάηνηθνη αλά η.ρικ

141,7

Α.3 πγθέληξσζε
πιεζπζκνχ ζηελ έδξα
ηνπ Γήκνπ

% Πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ

59,04%

Α.4 Καηαλνκή
θαηνηθηψλ

% θελψλ θαηνηθηψλ
Αλαινγία εμνρηθψλ πξνο
θχξηεο

34,2%

Αξηζκφο κειψλ

3,0

30,7%

Β. ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ
Β.1 Μέζν κέγεζνο
λνηθνθπξηνχ
Β.2 Γείθηεο γήξαλζεο

44,3

Γ. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ
Γ.1 Απαζρφιεζε

Οηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο (ζηαζκηζκέλνο γηα
εξγάζηκεο ειηθίεο 15-64)

47,0% (6.376 άηνκα)

% αλέξγσλ

14,9% (953 άηνκα)

Ο νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο
θαη ην πνζνζηφ αλέξγσλ
αλαθέξεηαη ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο
10-75

Γεσξγία, Αιηεία
(10,28%)
Δμφξπμε (0,05%)
Μεηαπνίεζε (7,89%)
Δλέξγεηα (0,97%)
Γ.2 Γηάξζξσζε
απαζρφιεζεο

Γηάξζξσζε απαζρφιεζεο ζε
βαζηθνχο ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο

Καηαζθεπέο (8,94%)
Δκπφξην (14,26%)
Αλαςπρή (17,35%)
Μεηαθνξέο (6,02%)
Τγεία, εθπαίδεπζε
(9,52%)
Λνηπέο ππεξεζίεο
(14,40%)

Γ.3 Δξγαζηαθή
θηλεηηθφηεηα (in &
out)

Γ.4 Δπίπεδν
εηζνδεκάησλ
(ηνηρεία ΚΔΠΤΟ)

Γείθηεο εθξνήο απαζρφιεζεο
(=εμεξρ/εληφο)

Μέζν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα

0,68

Δηζφδεκα αλά
θνξνινγνχκελν:
7.600 €

Λεπηέξεο Απγελάθεο

Λφγσ ηεο εμαγσγήο ηνπ δείθηε
βάζεη ηνπ ηαρπδξνκηθνχ θσδηθνχ
(ΣΚ) ηεο πεξηνρήο, ν ΟΣΑ
πεξηιακβάλεηαη ζηελ ρσξηθή
ελφηεηα ησλ ΟΣΑ πνπ έρνπλ ηνλ
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ίδην ΣΚ, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη
ηνλ δείθηε θαη ηα απνηειέζκαηά
ηνπ
Καηάηαμε ζην Ννκφ

98,63%

Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΑ

Δ.1 Γηάξζξσζε
πξνζσπηθνχ ΟΣΑ

Δ.2
Απνηειεζκαηηθφηεηα
ΟΣΑ

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ

54 κφληκνη
6 κε ζχκβαζε
ανξίζηνπ ρξφλνπ
3 εηδηθνί ζπλεξγάηεο
10 κεξηθήο
απαζρφιεζεο
νξηζκέλνπ ρξφλνπ
23 ζπκβαζηνχρνη
νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε
αληαπνδνηηθφ
ραξαθηήξα

Γείθηεο βησζηκφηεηαο
(=επελδπηηθέο
δαπάλεο/ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο)

0,48

Λεηηνπξγηθά έμνδα

4.307.000

Δπελδπηηθέο δαπάλεο

2.065.000

Δ.3 Οηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα ΟΣΑ

Ο
δείθηεο
βησζηκφηεηαο
πξνζεγγηζηηθά θαλεξψλεη ηε
ζρέζε
επελδπηηθψλ
πξνο
ιεηηνπξγηθψλ
δαπαλψλ
θαη
εμάγνληαη
ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα γηα ην πφζν
«θνζηνβφξνο»
ή
«αθξηβφο»
κπνξεί λα είλαη έλαο Γήκνο ζηελ
παξνρή ππεξεζηψλ
Χο ιεηηνπξγηθά έμνδα λννχληαη
νη πάζεο θχζεσο νηθνλνκηθέο
ππνρξεψζεηο
αλειαζηηθνχ
ραξαθηήξα - ηνπ ΟΣΑ πνπ
εμεηάδεηαη. Πεξηιακβάλεη ηηο
θαηεγνξίεο 11,12,13,14,16 κε
βάζε ηελ θσδηθή θαηάηαμε ησλ
εηδηθψλ εμφδσλ πνπ εθαξκφδεηαη
ζην δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα.
Χο επελδπηηθέο δαπάλεο λννχληαη
ηα έμνδα ηνπ ΟΣΑ γηα ηελ
αλάπηπμε
δξαζηεξηφηεηαο
ειαζηηθνχ ραξαθηήξα θαη θπξίσο
δαπάλεο γηα έξγα κε αλαπηπμηαθή
δηάζηαζε. Οη δαπάλεο απηέο
πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ηεο
θαηαλνκήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ
πνπ
αλαινγεί
ζην
Γήκν.
Πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξία 15
ηεο
θαηεγνξηνπνίεζεο
ησλ
εμφδσλ κε βάζε ην δηπινγξαθηθφ
ζχζηεκα θαη ηελ θσδηθνπνίεζε
απηνχ.

εκ.: Παξφιν πνπ ππήξμε εξψηεκα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα
stage, δελ καο έρνπλ παξάζρεη αθφκε νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζρεηηθά πνζνηηθά δεδνκέλα.
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10. Γήκνο Γνξγνιαίλε
10.1 Ηζηνξηθφ δηνηθεηηθήο κεηαβνιήο
Αλαθνξηθά κε ηε δηνηθεηηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ Γήκνπ Γνξγνιαίλε, ε ζχζηαζε ηνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1997 κε ηελ απφζπαζε ηνπ νηθηζκνχ Άγηνο Μχξσλ απφ ηελ
Κνηλφηεηα Αγίνπ Μχξσλνο θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ σο έδξα ηνπ Γήκνπ (ΦΔΚ 244Α 04/12/1997).

Με ην ίδην ΦΔΚ θαηαξγήζεθαλ θαη ζπλελψζεθαλ κε ην Γήκν νη

Κνηλφηεηεο Πεηξνθεθάινπ, Ππξγνχο, Αγίνπ Μχξσλνο, Κάησ Αζηηψλ, Πεληακνδίνπ
θαη Άλσ Αζηηψλ.
Υάξηεο 8 Υσξνηαμηθή έληαμε Γήκνπ Γνξγνιαίλε ζην Ν. Ζξαθιείνπ
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10.2 πλνπηηθή παξνπζίαζε βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Γήκνπ

Βαζηθά
Υαξαθηεξηζηηθά

Γείθηεο

Γεδνκέλα

Λνηπέο παξαηεξήζεηο

Α. ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΑ
Α.1 Πιεζπζκφο (κε
βάζε ηελ απνγξαθή)

Αξηζκφο θαηνίθσλ

3.171

Α.2 Πιεζπζκηαθή
ππθλφηεηα

Κάηνηθνη αλά η.ρικ

76,0

Α.3 πγθέληξσζε
πιεζπζκνχ ζηελ έδξα
ηνπ Γήκνπ

% Πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ

22,61%

Α.4 Καηαλνκή
θαηνηθηψλ

% θελψλ θαηνηθηψλ
Αλαινγία εμνρηθψλ πξνο
θχξηεο

30,0%

Αξηζκφο κειψλ

3,0

30,8%

Β. ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ
Β.1 Μέζν κέγεζνο
λνηθνθπξηνχ
Β.2 Γείθηεο γήξαλζεο

118,7

Γ. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ
Γ.1 Απαζρφιεζε

Οηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο (ζηαζκηζκέλνο γηα
εξγάζηκεο ειηθίεο 15-64)
% αλέξγσλ

41,9% (1.328 άηνκα)
6,0% (80 άηνκα)
Γεσξγία, Αιηεία
(52,51%)

Ο νηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο θαη ην πνζνζηφ
αλέξγσλ αλαθέξεηαη ζηηο
ειηθηαθέο νκάδεο 10-75

Δμφξπμε (0,07%)
Μεηαπνίεζε (4,88%)
Δλέξγεηα (0,07%)
Γ.2 Γηάξζξσζε
απαζρφιεζεο

Γηάξζξσζε απαζρφιεζεο ζε
βαζηθνχο ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο

Καηαζθεπέο (6,16%)
Δκπφξην (7,43%)
Αλαςπρή (5,17%)
Μεηαθνξέο (3,89%)
Τγεία, εθπαίδεπζε
(6,09%)
Λνηπέο ππεξεζίεο
(7,86%)

Γ.3 Δξγαζηαθή
θηλεηηθφηεηα (in &
out)

Γ.4 Δπίπεδν
εηζνδεκάησλ
(ηνηρεία ΚΔΠΤΟ)

Γείθηεο εθξνήο απαζρφιεζεο
(=εμεξρ/εληφο)

Μέζν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα

0,27

Δηζφδεκα αλά
θνξνινγνχκελν:
4.585 €

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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βάζεη ηνπ ηαρπδξνκηθνχ
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ΟΣΑ πεξηιακβάλεηαη ζηελ
ρσξηθή ελφηεηα ησλ ΟΣΑ πνπ
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Καηάηαμε ζην Ννκφ

59,50%

έρνπλ ηνλ ίδην ΣΚ, γεγνλφο πνπ
επεξεάδεη ηνλ δείθηε θαη ηα
απνηειέζκαηά ηνπ

Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΑ
Δ.1 Γηάξζξσζε
πξνζσπηθνχ ΟΣΑ

Δ.2
Απνηειεζκαηηθφηεηα
ΟΣΑ

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ

15 κφληκνη
30 εκεξνκίζζηνη θαη
σξνκίζζηνη

Γείθηεο βησζηκφηεηαο
(=επελδπηηθέο
δαπάλεο/ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο)

0,53

Λεηηνπξγηθά έμνδα

911.000

Δπελδπηηθέο δαπάλεο

484.000

Δ.3 Οηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα ΟΣΑ

Ο
δείθηεο
βησζηκφηεηαο
πξνζεγγηζηηθά θαλεξψλεη ηε
ζρέζε
επελδπηηθψλ
πξνο
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη
εμάγνληαη
ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα γηα ην πφζν
«θνζηνβφξνο» ή «αθξηβφο»
κπνξεί λα είλαη έλαο Γήκνο
ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ
Χο
ιεηηνπξγηθά
έμνδα
λννχληαη νη πάζεο θχζεσο
νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλειαζηηθνχ ραξαθηήξα - ηνπ
ΟΣΑ
πνπ
εμεηάδεηαη.
Πεξηιακβάλεη ηηο θαηεγνξίεο
11,12,13,14,16 κε βάζε ηελ
θσδηθή θαηάηαμε ησλ εηδηθψλ
εμφδσλ πνπ εθαξκφδεηαη ζην
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα.
Χο
επελδπηηθέο
δαπάλεο
λννχληαη ηα έμνδα ηνπ ΟΣΑ
γηα
ηελ
αλάπηπμε
δξαζηεξηφηεηαο
ειαζηηθνχ
ραξαθηήξα θαη θπξίσο δαπάλεο
γηα έξγα κε αλαπηπμηαθή
δηάζηαζε. Οη δαπάλεο απηέο
πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ηεο
θαηαλνκήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ πνπ
αλαινγεί
ζην
Γήκν.
Πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξία
15 ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ
εμφδσλ
κε
βάζε
ην
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα θαη ηελ
θσδηθνπνίεζε απηνχ.

εκ.: Παξφιν πνπ ππήξμε εξψηεκα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα
stage, δελ καο έρνπλ παξάζρεη αθφκε νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζρεηηθά πνζνηηθά δεδνκέλα.
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11. Γήκνο Γόξηπλαο
11.1 Ηζηνξηθφ δηνηθεηηθήο κεηαβνιήο
Αλαθνξηθά κε ηε δηνηθεηηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ Γήκνπ Γφξηπλαο, ζπζηάζεθε ην
1997 (ΦΔΚ 244Α - 04/12/1997) κε ηελ απφζπαζε ηνπ νηθηζκνχ Άγηνη Γέθα απφ ηελ
Κνηλφηεηα Αγίσλ Γέθα θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ σο έδξα ηνπ Γήκνπ. Σαπηφρξνλα
θαηαξγήζεθαλ θαη ζπελελψζεθαλ κε ην Γήκν νη Κνηλφηεηεο Απεζσθαξίνπ, Μηακνχο,
Γθαγθαιψλ, Ακπεινχδνπ, Πιαηάλνπ, Μεηξνπφιεσο, Βαγηνληάο, Πιψξαο, Αγίσλ
Γέθα, Υνπζηνπιηαλψλ, Βαζηιηθήο, Βαζηιηθψλ Αλσγείσλ θαη Αγίνπ Κπξίιινπ. Σν
2001 κε ην ΦΔΚ - 18/03/2001 ν νηθηζκφο Γπηηθφο ηνπ Γήκνπ κεηνλνκάδεηαη ζε
Γπζθφο.
Υάξηεο 9 Υσξνηαμηθή έληαμε Γήκνπ Γόξηπλαο ζην Ν. Ζξαθιείνπ

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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11.2 πλνπηηθή παξνπζίαζε βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Γήκνπ
Βαζηθά
Υαξαθηεξηζηηθά

Γείθηεο

Γεδνκέλα

Λνηπέο παξαηεξήζεηο

Α. ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΑ
Α.1 Πιεζπζκφο (κε
βάζε ηελ απνγξαθή)

Αξηζκφο θαηνίθσλ

5.292

Α.2 Πιεζπζκηαθή
ππθλφηεηα

Κάηνηθνη αλά η.ρικ

33,4

Α.3 πγθέληξσζε
πιεζπζκνχ ζηελ έδξα
ηνπ Γήκνπ

% Πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ

15,04%

Α.4 Καηαλνκή
θαηνηθηψλ

% θελψλ θαηνηθηψλ
Αλαινγία εμνρηθψλ πξνο
θχξηεο

31,9%

Αξηζκφο κειψλ

2,7

36,6%

Β. ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ
Β.1 Μέζν κέγεζνο
λνηθνθπξηνχ
Β.2 Γείθηεο γήξαλζεο

159,5

Γ. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ
Γ.1 Απαζρφιεζε

Οηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο (ζηαζκηζκέλνο γηα
εξγάζηκεο ειηθίεο 15-64)
% αλέξγσλ

39,2% (2.076 άηνκα)
15,4% (320 άηνκα)
Γεσξγία, Αιηεία
(53,64%)
Δμφξπμε (0,09%)

Ο νηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο θαη ην πνζνζηφ
αλέξγσλ αλαθέξεηαη ζηηο
ειηθηαθέο νκάδεο 10-75

Μεηαπνίεζε (2,99%)
Δλέξγεηα (0,69%)
Γ.2 Γηάξζξσζε
απαζρφιεζεο

Γηάξζξσζε απαζρφιεζεο ζε
βαζηθνχο ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο

Καηαζθεπέο (3,91%)
Δκπφξην (5,62%)
Αλαςπρή (3,45%)
Μεηαθνξέο (3,45%)
Τγεία, εθπαίδεπζε
(5,29%)
Λνηπέο ππεξεζίεο
(9,21%)

Γ.3 Δξγαζηαθή
θηλεηηθφηεηα (in &
out)

Γείθηεο εθξνήο απαζρφιεζεο
(=εμεξρ/εληφο)

0,09

Μέζν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα

Δηζφδεκα αλά
θνξνινγνχκελν:
5.217 €

Καηάηαμε ζην Ννκφ

67,69%

Γ.4 Δπίπεδν
εηζνδεκάησλ
(ηνηρεία ΚΔΠΤΟ)

Λεπηέξεο Απγελάθεο

Λφγσ ηεο εμαγσγήο ηνπ δείθηε
βάζεη ηνπ ηαρπδξνκηθνχ
θσδηθνχ (ΣΚ) ηεο πεξηνρήο, ν
ΟΣΑ πεξηιακβάλεηαη ζηελ
ρσξηθή ελφηεηα ησλ ΟΣΑ πνπ
έρνπλ ηνλ ίδην ΣΚ, γεγνλφο πνπ
επεξεάδεη ηνλ δείθηε θαη ηα
απνηειέζκαηά ηνπ
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Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΑ
Δ.1 Γηάξζξσζε
πξνζσπηθνχ ΟΣΑ

Δ.2
Απνηειεζκαηηθφηεηα
ΟΣΑ

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ

34 κφληκνη

Γείθηεο βησζηκφηεηαο
(=επελδπηηθέο
δαπάλεο/ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο)

0,63

Λεηηνπξγηθά έμνδα

922.000

Δπελδπηηθέο δαπάλεο

583.000

Δ.3 Οηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα ΟΣΑ

Ο
δείθηεο
βησζηκφηεηαο
πξνζεγγηζηηθά θαλεξψλεη ηε
ζρέζε
επελδπηηθψλ
πξνο
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη
εμάγνληαη
ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα γηα ην πφζν
«θνζηνβφξνο» ή «αθξηβφο»
κπνξεί λα είλαη έλαο Γήκνο
ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ
Χο
ιεηηνπξγηθά
έμνδα
λννχληαη νη πάζεο θχζεσο
νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλειαζηηθνχ ραξαθηήξα - ηνπ
ΟΣΑ
πνπ
εμεηάδεηαη.
Πεξηιακβάλεη ηηο θαηεγνξίεο
11,12,13,14,16 κε βάζε ηελ
θσδηθή θαηάηαμε ησλ εηδηθψλ
εμφδσλ πνπ εθαξκφδεηαη ζην
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα.
Χο
επελδπηηθέο
δαπάλεο
λννχληαη ηα έμνδα ηνπ ΟΣΑ
γηα
ηελ
αλάπηπμε
δξαζηεξηφηεηαο
ειαζηηθνχ
ραξαθηήξα θαη θπξίσο δαπάλεο
γηα έξγα κε αλαπηπμηαθή
δηάζηαζε. Οη δαπάλεο απηέο
πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ηεο
θαηαλνκήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ πνπ
αλαινγεί
ζην
Γήκν.
Πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξία
15 ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ
εμφδσλ
κε
βάζε
ην
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα θαη ηελ
θσδηθνπνίεζε απηνχ.

εκ.: Παξφιν πνπ ππήξμε εξψηεκα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα
stage, δελ καο έρνπλ παξάζρεη αθφκε νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζρεηηθά πνζνηηθά δεδνκέλα.

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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12. Γήκνο Γνπβώλ
12.1 Ηζηνξηθφ δηνηθεηηθήο κεηαβνιήο
Σν 1990 ζπζηάζεθε ν Γήκνο Γνπβψλ κε ηελ απφζπαζε ηνπ νηθηζκνχ Γνχβεο απφ ηελ
Κνηλφηεηα Γνπβψλ θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ σο έδξα ηνπ Γήκνπ (ΦΔΚ 48Α - 02/04/1990),
ελψ κε ην ίδην ΦΔΚ θαηαξγνχληαη θαη ζπλελψλνληαη κε ην Γήκν νη Κνηλφηεηεο
Γνπβψλ, Καινχ Υσξίνπ, Κφμαξεο θαη Υαξαζζνχ. ηε ζπλέρεηα ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ
- 17/03/1991 αλαγλσξίδνληαη θαη πξνζαξηψληαη ζην Γήκν νη νηθηζκνί Αγία Πειαγία
θαη Πειεθεηά, ελψ κε ην ΦΔΚ 244Α - 04/12/1997 θαηαξγνχληαη θαη ζπλελψλνληαη κε
ην Γήκν θαη νη Κνηλφηεηεο Αλσπφιεσο, Κάησ Βαζείαο, Διαίαο θαη Δπάλσ Βαζείαο.
Σέινο κε ην ΦΔΚ - 18/03/2001 ν νηθηζκφο Βξαρφθεπνο αλαγλσξίδεηαη θαη
πξνζαξηάηαη ζην Σνπηθφ Γηακέξηζκα Κάησ Βαζείαο.
Υάξηεο 10 Υσξνηαμηθή έληαμε Γήκνπ Γνπβώλ ζην Ν. Ζξαθιείνπ

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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12..2 πλνπηηθή παξνπζίαζε βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Γήκνπ

Βαζηθά
Υαξαθηεξηζηηθά

Γείθηεο

Γεδνκέλα

Λνηπέο παξαηεξήζεηο

Α. ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΑ
Α.1 Πιεζπζκφο (κε
βάζε ηελ απνγξαθή)

Αξηζκφο θαηνίθσλ

7.761

Α.2 Πιεζπζκηαθή
ππθλφηεηα

Κάηνηθνη αλά η.ρικ

81,7

Α.3 πγθέληξσζε
πιεζπζκνχ ζηελ έδξα
ηνπ Γήκνπ

% Πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ

4,73%

Α.4 Καηαλνκή
θαηνηθηψλ

% θελψλ θαηνηθηψλ
Αλαινγία εμνρηθψλ πξνο
θχξηεο

44,0%

Αξηζκφο κειψλ

2,8

62,2%

Β. ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ
Β.1 Μέζν κέγεζνο
λνηθνθπξηνχ
Β.2 Γείθηεο γήξαλζεο

69,1

Γ. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ
Γ.1 Απαζρφιεζε

Οηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο (ζηαζκηζκέλνο γηα
εξγάζηκεο ειηθίεο 15-64)

40,7% (3.158
άηνκα)

% αλέξγσλ

15,0% (474 άηνκα)

Ο νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο
θαη ην πνζνζηφ αλέξγσλ
αλαθέξεηαη ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο
10-75

Γεσξγία, Αιηεία
(10,39%)
Δμφξπμε (0,03%)
Μεηαπνίεζε
(5,66%)

Γ.2 Γηάξζξσζε
απαζρφιεζεο

Γηάξζξσζε απαζρφιεζεο ζε
βαζηθνχο ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο

Δλέξγεηα (0,63%)
Καηαζθεπέο
(7,82%)
Δκπφξην (13,19%)
Αλαςπρή
(22,42%)
Μεηαθνξέο
(7,13%)
Τγεία, εθπαίδεπζε
(6,93%)
Λνηπέο ππεξεζίεο
(16,77%)

Γ.3 Δξγαζηαθή
θηλεηηθφηεηα (in &
out)

Γ.4 Δπίπεδν
εηζνδεκάησλ
(ηνηρεία ΚΔΠΤΟ)

Γείθηεο εθξνήο απαζρφιεζεο
(=εμεξρ/εληφο)

Μέζν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα

0,72

Δηζφδεκα αλά
θνξνινγνχκελν:
7.751 €

Λεπηέξεο Απγελάθεο

Λφγσ ηεο εμαγσγήο ηνπ δείθηε
βάζεη ηνπ ηαρπδξνκηθνχ θσδηθνχ
(ΣΚ) ηεο πεξηνρήο, ν ΟΣΑ
πεξηιακβάλεηαη ζηελ ρσξηθή
ελφηεηα ησλ ΟΣΑ πνπ έρνπλ ηνλ
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Καηάηαμε ζην Ννκφ

100,58%

ίδην ΣΚ, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη
ηνλ δείθηε θαη ηα απνηειέζκαηά
ηνπ

Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΑ

Δ.1 Γηάξζξσζε
πξνζσπηθνχ ΟΣΑ

Δ.2
Απνηειεζκαηηθφηεηα
ΟΣΑ

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ

42 κφληκνη
1 ανξίζηνπ
41 κε 8κελε
ζχκβαζε
10 κεξηθήο
απαζρφιεζεο
3 κε κίζζσζε
έξγνπ

Γείθηεο βησζηκφηεηαο
(=επελδπηηθέο
δαπάλεο/ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο)

0,72

Λεηηνπξγηθά έμνδα

1.567.000

Δπελδπηηθέο δαπάλεο

1.131.000

Δ.3 Οηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα ΟΣΑ

Ο
δείθηεο
βησζηκφηεηαο
πξνζεγγηζηηθά θαλεξψλεη ηε
ζρέζε
επελδπηηθψλ
πξνο
ιεηηνπξγηθψλ
δαπαλψλ
θαη
εμάγνληαη
ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα γηα ην πφζν
«θνζηνβφξνο»
ή
«αθξηβφο»
κπνξεί λα είλαη έλαο Γήκνο ζηελ
παξνρή ππεξεζηψλ
Χο ιεηηνπξγηθά έμνδα λννχληαη
νη πάζεο θχζεσο νηθνλνκηθέο
ππνρξεψζεηο
αλειαζηηθνχ
ραξαθηήξα - ηνπ ΟΣΑ πνπ
εμεηάδεηαη. Πεξηιακβάλεη ηηο
θαηεγνξίεο 11,12,13,14,16 κε
βάζε ηελ θσδηθή θαηάηαμε ησλ
εηδηθψλ εμφδσλ πνπ εθαξκφδεηαη
ζην δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα.
Χο επελδπηηθέο δαπάλεο λννχληαη
ηα έμνδα ηνπ ΟΣΑ γηα ηελ
αλάπηπμε
δξαζηεξηφηεηαο
ειαζηηθνχ ραξαθηήξα θαη θπξίσο
δαπάλεο γηα έξγα κε αλαπηπμηαθή
δηάζηαζε. Οη δαπάλεο απηέο
πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ηεο
θαηαλνκήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ
πνπ
αλαινγεί
ζην
Γήκν.
Πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξία 15
ηεο
θαηεγνξηνπνίεζεο
ησλ
εμφδσλ κε βάζε ην δηπινγξαθηθφ
ζχζηεκα θαη ηελ θσδηθνπνίεζε
απηνχ.

εκ.: Παξφιν πνπ ππήξμε εξψηεκα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα
stage, δελ καο έρνπλ παξάζρεη αθφκε νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζρεηηθά πνζνηηθά δεδνκέλα.

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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13. Γήκνο Δπηζθνπήο
13.1 Ηζηνξηθφ δηνηθεηηθήο κεηαβνιήο
Ο Γήκνο Δπηζθνπήο ζπζηάζεθε ην 1997 κε ηελ απφζπαζε ηνπ νηθηζκνχ Δπηζθνπή
απφ ηελ Κνηλφηεηα Δπηζθνπήο θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ σο έδξα ηνπ Γήκνπ, ελψ
θαηαξγήζεθαλ

θαη

ζπλελψζεθαλ

κε

ην

Γήκν

νη

Κνηλφηεηεο

γνπξνθεθαιίνπ, Καηλνχξγηνπ Υσξηνχ, Γαιίθαο θαη Δπηζθνπήο.
Υάξηεο 11 Υσξνηαμηθή έληαμε Γήκνπ Δπηζθνπήο ζην Ν. Ζξαθιείνπ

Λεπηέξεο Απγελάθεο

Ατηαλίσλ,
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13.2 πλνπηηθή παξνπζίαζε βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Γήκνπ

Βαζηθά
Υαξαθηεξηζηηθά

Γείθηεο

Γεδνκέλα

Λνηπέο παξαηεξήζεηο

Α. ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΑ
Α.1 Πιεζπζκφο (κε
βάζε ηελ απνγξαθή)

Αξηζκφο θαηνίθσλ

2.533

Α.2 Πιεζπζκηαθή
ππθλφηεηα

Κάηνηθνη αλά η.ρικ

55,7

Α.3 πγθέληξσζε
πιεζπζκνχ ζηελ έδξα
ηνπ Γήκνπ

% Πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ

38,26%

Α.4 Καηαλνκή
θαηνηθηψλ

% θελψλ θαηνηθηψλ
Αλαινγία εμνρηθψλ πξνο
θχξηεο

35,2%

Αξηζκφο κειψλ

2,6

43,2%

Β. ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ
Β.1 Μέζν κέγεζνο
λνηθνθπξηνχ
Β.2 Γείθηεο γήξαλζεο

183,0

Γ. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ
Γ.1 Απαζρφιεζε

Οηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο (ζηαζκηζκέλνο γηα
εξγάζηκεο ειηθίεο 15-64)
% αλέξγσλ

35,3% (895 άηνκα)
13,7% (123 άηνκα)
Γεσξγία, Αιηεία
(30,66%)

Ο νηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο θαη ην πνζνζηφ
αλέξγσλ αλαθέξεηαη ζηηο
ειηθηαθέο νκάδεο 10-75

Δμφξπμε (0,11%)
Μεηαπνίεζε (6,22%)

Γ.2 Γηάξζξσζε
απαζρφιεζεο

Γηάξζξσζε απαζρφιεζεο ζε
βαζηθνχο ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο

Δλέξγεηα (0,53%)
Καηαζθεπέο
(10,54%)
Δκπφξην (8,22%)
Αλαςπρή (10,75%)
Μεηαθνξέο (4,11%)
Τγεία, εθπαίδεπζε
(7,06%)
Λνηπέο ππεξεζίεο
(12,33%)

Γ.3 Δξγαζηαθή
θηλεηηθφηεηα (in &
out)

Γ.4 Δπίπεδν
εηζνδεκάησλ
(ηνηρεία ΚΔΠΤΟ)

Γείθηεο εθξνήο απαζρφιεζεο
(=εμεξρ/εληφο)

Μέζν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα

0,31

Δηζφδεκα αλά
θνξνινγνχκελν:
5.633 €

Λεπηέξεο Απγελάθεο

Λφγσ ηεο εμαγσγήο ηνπ δείθηε
βάζεη ηνπ ηαρπδξνκηθνχ
θσδηθνχ (ΣΚ) ηεο πεξηνρήο, ν
ΟΣΑ πεξηιακβάλεηαη ζηελ
ρσξηθή ελφηεηα ησλ ΟΣΑ πνπ
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Καηάηαμε ζην Ννκφ

73,10%

έρνπλ ηνλ ίδην ΣΚ, γεγνλφο πνπ
επεξεάδεη ηνλ δείθηε θαη ηα
απνηειέζκαηά ηνπ

Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΑ
Δ.1 Γηάξζξσζε
πξνζσπηθνχ ΟΣΑ

Δ.2
Απνηειεζκαηηθφηεηα
ΟΣΑ

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ

Γείθηεο βησζηκφηεηαο
(=επελδπηηθέο
δαπάλεο/ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο)

8 κφληκνη

0,74

Λεηηνπξγηθά έμνδα

359.000

Δπελδπηηθέο δαπάλεο

268.000

Δ.3 Οηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα ΟΣΑ

Ο
δείθηεο
βησζηκφηεηαο
πξνζεγγηζηηθά θαλεξψλεη ηε
ζρέζε
επελδπηηθψλ
πξνο
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη
εμάγνληαη
ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα γηα ην πφζν
«θνζηνβφξνο» ή «αθξηβφο»
κπνξεί λα είλαη έλαο Γήκνο
ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ
Χο
ιεηηνπξγηθά
έμνδα
λννχληαη νη πάζεο θχζεσο
νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλειαζηηθνχ ραξαθηήξα - ηνπ
ΟΣΑ
πνπ
εμεηάδεηαη.
Πεξηιακβάλεη ηηο θαηεγνξίεο
11,12,13,14,16 κε βάζε ηελ
θσδηθή θαηάηαμε ησλ εηδηθψλ
εμφδσλ πνπ εθαξκφδεηαη ζην
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα.
Χο
επελδπηηθέο
δαπάλεο
λννχληαη ηα έμνδα ηνπ ΟΣΑ
γηα
ηελ
αλάπηπμε
δξαζηεξηφηεηαο
ειαζηηθνχ
ραξαθηήξα θαη θπξίσο δαπάλεο
γηα έξγα κε αλαπηπμηαθή
δηάζηαζε. Οη δαπάλεο απηέο
πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ηεο
θαηαλνκήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ πνπ
αλαινγεί
ζην
Γήκν.
Πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξία
15 ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ
εμφδσλ
κε
βάζε
ην
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα θαη ηελ
θσδηθνπνίεζε απηνχ.

εκ.: Παξφιν πνπ ππήξμε εξψηεκα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα
stage, δελ καο έρνπλ παξάζρεη αθφκε νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζρεηηθά πνζνηηθά δεδνκέλα.

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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14. Γήκνο Εαξνύ
14.1 Ηζηνξηθφ δηνηθεηηθήο κεηαβνιήο
Μειεηψληαο ηε δηνηθεηηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ Γήκνπ Εαξνχ παξαηεξείηαη φηη
ζπζηάζεθε ην 1997 (ΦΔΚ 244Α - 04/12/1997) κε ηελ απφζπαζε ηνπ νηθηζκνχ Εαξφο
απφ ηελ Κνηλφηεηα Εαξνχ θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ σο έδξα ηνπ Γήκνπ. Με ην ίδην ΦΔΚ νη
Κνηλφηεηεο Εαξνχ, Βνξηδίσλ θαη Μνξνλίνπ θαηαξγνχληαη θαη ζπλελψλνληαη κε ην
Γήκν.
Υάξηεο 12 Υσξνηαμηθή έληαμε Γήκνπ Εαξνύ ζην Ν. Ζξαθιείνπ

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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14.2 πλνπηηθή παξνπζίαζε βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Γήκνπ

Βαζηθά
Υαξαθηεξηζηηθά

Γείθηεο

Γεδνκέλα

Λνηπέο παξαηεξήζεηο

Α. ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΑ
Α.1 Πιεζπζκφο (κε
βάζε ηελ απνγξαθή)

Αξηζκφο θαηνίθσλ

3.370

Α.2 Πιεζπζκηαθή
ππθλφηεηα

Κάηνηθνη αλά η.ρικ

46,9

Α.3 πγθέληξσζε
πιεζπζκνχ ζηελ έδξα
ηνπ Γήκνπ

% Πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ

65,73%

Α.4 Καηαλνκή
θαηνηθηψλ

% θελψλ θαηνηθηψλ
Αλαινγία εμνρηθψλ πξνο
θχξηεο

27,9%

Αξηζκφο κειψλ

2,9

33,2%

Β. ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ
Β.1 Μέζν κέγεζνο
λνηθνθπξηνχ
Β.2 Γείθηεο γήξαλζεο

129,2

Γ. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ
Γ.1 Απαζρφιεζε

Οηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο (ζηαζκηζκέλνο γηα
εξγάζηκεο ειηθίεο 15-64)
% αλέξγσλ

37,5% (1.265 άηνκα)
7,7% (97 άηνκα)
Γεσξγία, Αιηεία
(50,51%)

Ο νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο
θαη ην πνζνζηφ αλέξγσλ
αλαθέξεηαη ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο
10-75

Δμφξπμε (0,15%)
Μεηαπνίεζε (7,56%)
Δλέξγεηα (0,37%)
Γ.2 Γηάξζξσζε
απαζρφιεζεο

Γηάξζξσζε απαζρφιεζεο ζε
βαζηθνχο ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο

Καηαζθεπέο (6,02%)
Δκπφξην (7,86%)
Αλαςπρή (4,92%)
Μεηαθνξέο (2,64%)
Τγεία, εθπαίδεπζε
(3,89%)
Λνηπέο ππεξεζίεο
(8,15%)

Γ.3 Δξγαζηαθή
θηλεηηθφηεηα (in &
out)

Γ.4 Δπίπεδν
εηζνδεκάησλ
(ηνηρεία ΚΔΠΤΟ)

Γείθηεο εθξνήο απαζρφιεζεο
(=εμεξρ/εληφο)

Μέζν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα

0,13

Δηζφδεκα αλά
θνξνινγνχκελν:
4.585 €

Λεπηέξεο Απγελάθεο

Λφγσ ηεο εμαγσγήο ηνπ δείθηε
βάζεη ηνπ ηαρπδξνκηθνχ θσδηθνχ
(ΣΚ) ηεο πεξηνρήο, ν ΟΣΑ
πεξηιακβάλεηαη ζηελ ρσξηθή
ελφηεηα ησλ ΟΣΑ πνπ έρνπλ ηνλ
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Καηάηαμε ζην Ννκφ

Δ.1 Γηάξζξσζε
πξνζσπηθνχ ΟΣΑ

Δ.2
Απνηειεζκαηηθφηεηα
ΟΣΑ

ίδην ΣΚ, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη
ηνλ δείθηε θαη ηα απνηειέζκαηά
ηνπ

59,49%

Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΑ
14 κφληκνη
Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ
1 ζπκβαζηνχρνο κε
stage

Γείθηεο βησζηκφηεηαο
(=επελδπηηθέο
δαπάλεο/ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο)

0,86

Λεηηνπξγηθά έμνδα

502.000

Δπελδπηηθέο δαπάλεο

432.000

Δ.3 Οηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα ΟΣΑ

Ο
δείθηεο
βησζηκφηεηαο
πξνζεγγηζηηθά θαλεξψλεη ηε
ζρέζε
επελδπηηθψλ
πξνο
ιεηηνπξγηθψλ
δαπαλψλ
θαη
εμάγνληαη
ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα γηα ην πφζν
«θνζηνβφξνο»
ή
«αθξηβφο»
κπνξεί λα είλαη έλαο Γήκνο ζηελ
παξνρή ππεξεζηψλ
Χο ιεηηνπξγηθά έμνδα λννχληαη
νη πάζεο θχζεσο νηθνλνκηθέο
ππνρξεψζεηο
αλειαζηηθνχ
ραξαθηήξα - ηνπ ΟΣΑ πνπ
εμεηάδεηαη. Πεξηιακβάλεη ηηο
θαηεγνξίεο 11,12,13,14,16 κε
βάζε ηελ θσδηθή θαηάηαμε ησλ
εηδηθψλ εμφδσλ πνπ εθαξκφδεηαη
ζην δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα.
Χο επελδπηηθέο δαπάλεο λννχληαη
ηα έμνδα ηνπ ΟΣΑ γηα ηελ
αλάπηπμε
δξαζηεξηφηεηαο
ειαζηηθνχ ραξαθηήξα θαη θπξίσο
δαπάλεο γηα έξγα κε αλαπηπμηαθή
δηάζηαζε. Οη δαπάλεο απηέο
πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ηεο
θαηαλνκήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ
πνπ
αλαινγεί
ζην
Γήκν.
Πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξία 15
ηεο
θαηεγνξηνπνίεζεο
ησλ
εμφδσλ κε βάζε ην δηπινγξαθηθφ
ζχζηεκα θαη ηελ θσδηθνπνίεζε
απηνχ.

εκ.: ηνλ ελ ιφγσ Γήκν αλαθέξζεθε 1 απαζρνινχκελνο ζε πξφγξακκα stage.

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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15. Γήκνο Θξαςαλνύ
15.1 Ηζηνξηθφ δηνηθεηηθήο κεηαβνιήο
Ο Γήκνο Θξαςαλνχ ζπζηάζεθε ην 1997 (ΦΔΚ 244Α - 04/12/1997) κε ηελ απφζπαζε
ηνπ νηθηζκνχ Θξαςαλφο απφ ηελ Κνηλφηεηα Θξαςαλνχ θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ σο έδξα
ηνπ Γήκνπ. Σαπηφρξνλα κε απηφ ην ΦΔΚ θαηαξγνχληαη θαη ζπλελψλνληαη κε η ν
Γήκν νη Κνηλφηεηεο Βφλεο, Εσθφξσλ, Θξαςαλνχ θαη ακπά.
Υάξηεο 13 Υσξνηαμηθή έληαμε Γήκνπ Θξαςάλνπ ζην Ν. Ζξαθιείνπ

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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15.2 πλνπηηθή παξνπζίαζε βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Γήκνπ

Βαζηθά
Υαξαθηεξηζηηθά
Α. ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΑ

Γείθηεο

Γεδνκέλα

Α.1 Πιεζπζκφο (κε
βάζε ηελ απνγξαθή)

Αξηζκφο θαηνίθσλ

2.616

Α.2 Πιεζπζκηαθή
ππθλφηεηα

Κάηνηθνη αλά η.ρικ

70,2

Α.3 πγθέληξσζε
πιεζπζκνχ ζηελ έδξα
ηνπ Γήκνπ

% Πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ

54,43%

Α.4 Καηαλνκή
θαηνηθηψλ

% θελψλ θαηνηθηψλ
Αλαινγία εμνρηθψλ πξνο
θχξηεο

21,9%

Αξηζκφο κειψλ

3,1

Λνηπέο παξαηεξήζεηο

20,4%

Β. ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ
Β.1 Μέζν κέγεζνο
λνηθνθπξηνχ
Β.2 Γείθηεο γήξαλζεο

170,4

Γ. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ
Γ.1 Απαζρφιεζε

Οηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο (ζηαζκηζκέλνο γηα
εξγάζηκεο ειηθίεο 15-64)

37,7% (985 άηνκα)
6,4% (63 άηνκα)

% αλέξγσλ

Ο νηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο θαη ην πνζνζηφ
αλέξγσλ αλαθέξεηαη ζηηο
ειηθηαθέο νκάδεο 10-75

Γεσξγία, Αιηεία
(39,47%)
Δμφξπμε (0,57%)
Μεηαπνίεζε (8,54%)
Δλέξγεηα (0,66%)
Γ.2 Γηάξζξσζε
απαζρφιεζεο

Γηάξζξσζε απαζρφιεζεο ζε
βαζηθνχο ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο

Καηαζθεπέο (7,02%)
Δκπφξην (9,30%)
Αλαςπρή (5,79%)
Μεηαθνξέο (3,80%)
Τγεία, εθπαίδεπζε
(6,17%)
Λνηπέο ππεξεζίεο
(10,72%)

Γ.3 Δξγαζηαθή
θηλεηηθφηεηα (in &
out)

Γ.4 Δπίπεδν
εηζνδεκάησλ
(ηνηρεία ΚΔΠΤΟ)

Γείθηεο εθξνήο απαζρφιεζεο
(=εμεξρ/εληφο)

Μέζν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα

0,2

Δηζφδεκα αλά
θνξνινγνχκελν: 5.944
€

Λεπηέξεο Απγελάθεο

Λφγσ ηεο εμαγσγήο ηνπ
δείθηε βάζεη ηνπ
ηαρπδξνκηθνχ θσδηθνχ (ΣΚ)
ηεο πεξηνρήο, ν ΟΣΑ
πεξηιακβάλεηαη ζηελ ρσξηθή
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Καηάηαμε ζην Ννκφ

77,13%

ελφηεηα ησλ ΟΣΑ πνπ έρνπλ
ηνλ ίδην ΣΚ, γεγνλφο πνπ
επεξεάδεη ηνλ δείθηε θαη ηα
απνηειέζκαηά ηνπ

Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΑ
Δ.1 Γηάξζξσζε
πξνζσπηθνχ ΟΣΑ

Δ.2
Απνηειεζκαηηθφηεηα
ΟΣΑ

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ

8 κφληκνη
1 ανξίζηνπ ρξφλνπ
4 νξηζκέλνπ ρξφλνπ

Γείθηεο βησζηκφηεηαο
(=επελδπηηθέο
δαπάλεο/ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο)

1,22

Λεηηνπξγηθά έμνδα

506.000

Δπελδπηηθέο δαπάλεο

619.000

Δ.3 Οηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα ΟΣΑ

Ο δείθηεο βησζηκφηεηαο
πξνζεγγηζηηθά θαλεξψλεη ηε
ζρέζε επελδπηηθψλ πξνο
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη
εμάγνληαη
ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα γηα ην πφζν
«θνζηνβφξνο» ή «αθξηβφο»
κπνξεί λα είλαη έλαο Γήκνο
ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ
Χο
ιεηηνπξγηθά
έμνδα
λννχληαη νη πάζεο θχζεσο
νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλειαζηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ΟΣΑ πνπ εμεηάδεηαη.
Πεξηιακβάλεη ηηο θαηεγνξίεο
11,12,13,14,16 κε βάζε ηελ
θσδηθή
θαηάηαμε
ησλ
εηδηθψλ
εμφδσλ
πνπ
εθαξκφδεηαη
ζην
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα.
Χο επελδπηηθέο δαπάλεο
λννχληαη ηα έμνδα ηνπ ΟΣΑ
γηα
ηελ
αλάπηπμε
δξαζηεξηφηεηαο ειαζηηθνχ
ραξαθηήξα
θαη
θπξίσο
δαπάλεο γηα έξγα κε
αλαπηπμηαθή δηάζηαζε. Οη
δαπάλεο απηέο πξνέξρνληαη
απφ ηε ρξήζε ηεο θαηαλνκήο
ηνπ
Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ πνπ
αλαινγεί
ζην
Γήκν.
Πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξία
15 ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο
ησλ εμφδσλ κε βάζε ην
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα θαη
ηελ θσδηθνπνίεζε απηνχ.

εκ.: Παξφιν πνπ ππήξμε εξψηεκα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα
stage, δελ καο έρνπλ παξάζρεη αθφκε νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζρεηηθά πνζνηηθά δεδνκέλα.

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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16. Γήκνο Καζηειιίνπ
16.1 Ηζηνξηθφ δηνηθεηηθήο κεηαβνιήο
Σν 1994 ζπζηάζεθε ν Γήκνο Καζηειιίνπ (ΦΔΚ 144Α - 31/08/1994) κε ηελ
απφζπαζε ηνπ νηθηζκνχ Καζηέιιηνλ απφ ηελ Κνηλφηεηα Καζηειιίνπ Πεδηάδνο θαη
ηνλ νξηζκφ ηνπ σο έδξα ηνπ Γήκνπ θαη θαηαξγήζεθαλ θαη ζπλελψζεθαλ κε ην Γήκν
νη Κνηλφηεηεο Καξνπδαλψλ, Πνιπζέαο, Καζηειιίνπ Πεδηάδνο, Ληιηαλνχ θαη
Γεξαθίνπ. ηε ζπλέρεηα (ΦΔΚ 244Α - 04/12/1997) ην ίδην γίλεηαη θαη κε ηηο
Κνηλφηεηεο Μαζηάο, Αζθψλ, Δπαγγειηζκνχ, Καζηακνλίηζεο, Λπηηνχ, Ακαξηαλνχ,
Αξραγγέιινπ, καξίνπ θαη Απνζηφισλ.
Υάξηεο 14 Υσξνηαμηθή έληαμε Γήκνπ Καζηειιίνπ ζην Ν. Ζξαθιείνπ

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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16.2 πλνπηηθή παξνπζίαζε βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Γήκνπ

Βαζηθά
Υαξαθηεξηζηηθά

Γείθηεο

Γεδνκέλα

Λνηπέο παξαηεξήζεηο

Α. ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΑ
Α.1 Πιεζπζκφο (κε
βάζε ηελ απνγξαθή)

Αξηζκφο θαηνίθσλ

6.819

Α.2 Πιεζπζκηαθή
ππθλφηεηα

Κάηνηθνη αλά η.ρικ

55,3

Α.3 πγθέληξσζε
πιεζπζκνχ ζηελ έδξα
ηνπ Γήκνπ

% Πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ

24,81%

Α.4 Καηαλνκή
θαηνηθηψλ

% θελψλ θαηνηθηψλ
Αλαινγία εμνρηθψλ πξνο
θχξηεο

30,4%

Αξηζκφο κειψλ

3,0

35,0%

Β. ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ
Β.1 Μέζν κέγεζνο
λνηθνθπξηνχ
Β.2 Γείθηεο γήξαλζεο

221,4

Γ. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ
Γ.1 Απαζρφιεζε

Οηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο (ζηαζκηζκέλνο γηα
εξγάζηκεο ειηθίεο 15-64)

36,9% (2.518 άηνκα)
13,6% (343 άηνκα)

% αλέξγσλ

Ο νηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο θαη ην πνζνζηφ
αλέξγσλ αλαθέξεηαη ζηηο
ειηθηαθέο νκάδεο 10-75

Γεσξγία, Αιηεία
(38,31%)
Δμφξπμε (0,04%)
Μεηαπνίεζε (4,90%)
Δλέξγεηα (0,63%)
Γ.2 Γηάξζξσζε
απαζρφιεζεο

Γηάξζξσζε απαζρφιεζεο ζε
βαζηθνχο ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο

Καηαζθεπέο (5,86%)
Δκπφξην (7,55%)
Αλαςπρή (8,43%)
Μεηαθνξέο (3,43%)
Τγεία, εθπαίδεπζε
(6,70%)
Λνηπέο ππεξεζίεο
(11,97%)

Γ.3 Δξγαζηαθή
θηλεηηθφηεηα (in &
out)

Γείθηεο εθξνήο απαζρφιεζεο
(=εμεξρ/εληφο)

0,19

Μέζν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα

Δηζφδεκα αλά
θνξνινγνχκελν: 5.944
€

Γ.4 Δπίπεδν
εηζνδεκάησλ
(ηνηρεία ΚΔΠΤΟ)
Καηάηαμε ζην Ννκφ

Λεπηέξεο Απγελάθεο

77,13%

Λφγσ ηεο εμαγσγήο ηνπ δείθηε
βάζεη ηνπ ηαρπδξνκηθνχ
θσδηθνχ (ΣΚ) ηεο πεξηνρήο, ν
ΟΣΑ πεξηιακβάλεηαη ζηελ
ρσξηθή ελφηεηα ησλ ΟΣΑ πνπ
έρνπλ ηνλ ίδην ΣΚ, γεγνλφο πνπ
επεξεάδεη ηνλ δείθηε θαη ηα
απνηειέζκαηά ηνπ
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Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΑ
Δ.1 Γηάξζξσζε
πξνζσπηθνχ ΟΣΑ

Δ.2
Απνηειεζκαηηθφηεηα
ΟΣΑ

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ

30 ππάιιεινη

Γείθηεο βησζηκφηεηαο
(=επελδπηηθέο
δαπάλεο/ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο)

0,44

Λεηηνπξγηθά έμνδα

889.000

Δπελδπηηθέο δαπάλεο

396.000

Δ.3 Οηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα ΟΣΑ

Ο
δείθηεο
βησζηκφηεηαο
πξνζεγγηζηηθά θαλεξψλεη ηε
ζρέζε
επελδπηηθψλ
πξνο
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη
εμάγνληαη
ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα γηα ην πφζν
«θνζηνβφξνο» ή «αθξηβφο»
κπνξεί λα είλαη έλαο Γήκνο
ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ
Χο
ιεηηνπξγηθά
έμνδα
λννχληαη νη πάζεο θχζεσο
νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλειαζηηθνχ ραξαθηήξα - ηνπ
ΟΣΑ
πνπ
εμεηάδεηαη.
Πεξηιακβάλεη ηηο θαηεγνξίεο
11,12,13,14,16 κε βάζε ηελ
θσδηθή θαηάηαμε ησλ εηδηθψλ
εμφδσλ πνπ εθαξκφδεηαη ζην
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα.
Χο
επελδπηηθέο
δαπάλεο
λννχληαη ηα έμνδα ηνπ ΟΣΑ
γηα
ηελ
αλάπηπμε
δξαζηεξηφηεηαο
ειαζηηθνχ
ραξαθηήξα θαη θπξίσο δαπάλεο
γηα έξγα κε αλαπηπμηαθή
δηάζηαζε. Οη δαπάλεο απηέο
πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ηεο
θαηαλνκήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ πνπ
αλαινγεί
ζην
Γήκν.
Πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξία
15 ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ
εμφδσλ
κε
βάζε
ην
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα θαη ηελ
θσδηθνπνίεζε απηνχ.

εκ.: Παξφιν πνπ ππήξμε εξψηεκα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα
stage, δελ καο έρνπλ παξάζρεη αθφκε νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζρεηηθά πνζνηηθά δεδνκέλα.

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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17. Γήκνο Κόθηλα
17.1 Ηζηνξηθφ δηνηθεηηθήο κεηαβνιήο
Αλαθνξηθά κε ηε δηνηθεηηθή εμέιημε ηνπ Γήκνπ Κφθηλα, παξαηεξείηαη φηη ν Γήκνο
ζπζηάζεθε ην 1997 (ΦΔΚ 244Α - 04/12/1997) κε ηελ απφζπαζε ηνπ νηθηζκνχ Αζήκη
απφ ηελ Κνηλφηεηα Αζεκίνπ θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ σο έδξα ηνπ Γήκνπ. Με ην ίδην ΦΔΚ
θαηαξγήζεθαλ θαη ζπλελψζεθαλ κε ην Γήκν νη Κνηλφηεηεο ηφισλ, νθαξά,
Αζεκίνπ, Λνπξψλ, Άλσ Αθξίσλ, Γηνλπζίνπ, ηαβηψλ θαη ηεξλψλ.
Υάξηεο 15 Υσξνηαμηθή έληαμε Γήκνπ Κόθηλα ζην Ν. Ζξαθιείνπ

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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17.2 πλνπηηθή παξνπζίαζε βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Γήκνπ

Βαζηθά
Υαξαθηεξηζηηθά

Γείθηεο

Γεδνκέλα

Λνηπέο παξαηεξήζεηο

Α. ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΑ
Α.1 Πιεζπζκφο (κε
βάζε ηελ απνγξαθή)

Αξηζκφο θαηνίθσλ

5.338

Α.2 Πιεζπζκηαθή
ππθλφηεηα

Κάηνηθνη αλά η.ρικ

36,9

Α.3 πγθέληξσζε
πιεζπζκνχ ζηελ έδξα
ηνπ Γήκνπ

% Πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ

22,76%

Α.4 Καηαλνκή
θαηνηθηψλ

% θελψλ θαηνηθηψλ
Αλαινγία εμνρηθψλ πξνο
θχξηεο

28,5%

Αξηζκφο κειψλ

2,8

32,6%

Β. ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ
Β.1 Μέζν κέγεζνο
λνηθνθπξηνχ
Β.2 Γείθηεο γήξαλζεο

116,2

Γ. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ
Γ.1 Απαζρφιεζε

Οηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο (ζηαζκηζκέλνο γηα
εξγάζηκεο ειηθίεο 15-64)
% αλέξγσλ

42,4% (2.265 άηνκα)
7,4% (167 άηνκα)
Γεσξγία, Αιηεία
(62,56%)

Ο
νηθνλνκηθά
ελεξγφο
πιεζπζκφο θαη ην πνζνζηφ
αλέξγσλ αλαθέξεηαη ζηηο
ειηθηαθέο νκάδεο 10-75

Δμφξπμε (0,00%)
Μεηαπνίεζε (1,99%)
Δλέξγεηα (0,33%)
Γ.2 Γηάξζξσζε
απαζρφιεζεο

Γηάξζξσζε απαζρφιεζεο ζε
βαζηθνχο ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο

Καηαζθεπέο (4,35%)
Δκπφξην (6,26%)
Αλαςπρή (2,85%)
Μεηαθνξέο (2,28%)
Τγεία, εθπαίδεπζε
(3,86%)
Λνηπέο ππεξεζίεο
(6,18%)

Γ.3 Δξγαζηαθή
θηλεηηθφηεηα (in &
out)

Γείθηεο εθξνήο απαζρφιεζεο
(=εμεξρ/εληφο)

0,07

Μέζν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα

Δηζφδεκα αλά
θνξνινγνχκελν:
4.662 €

Γ.4 Δπίπεδν
εηζνδεκάησλ
(ηνηρεία ΚΔΠΤΟ)
Καηάηαμε ζην Ννκφ

Λεπηέξεο Απγελάθεο

60,50%

Λφγσ ηεο εμαγσγήο ηνπ
δείθηε
βάζεη
ηνπ
ηαρπδξνκηθνχ θσδηθνχ (ΣΚ)
ηεο πεξηνρήο, ν ΟΣΑ
πεξηιακβάλεηαη ζηελ ρσξηθή
ελφηεηα ησλ ΟΣΑ πνπ έρνπλ
ηνλ ίδην ΣΚ, γεγνλφο πνπ
επεξεάδεη ηνλ δείθηε θαη ηα
απνηειέζκαηά ηνπ
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Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΑ
Δ.1 Γηάξζξσζε
πξνζσπηθνχ ΟΣΑ

Δ.2
Απνηειεζκαηηθφηεηα
ΟΣΑ

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ

19 κφληκνη
4 ΗΓΑΥ

Γείθηεο βησζηκφηεηαο
(=επελδπηηθέο
δαπάλεο/ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο)

0,89

Λεηηνπξγηθά έμνδα

658.000

Δπελδπηηθέο δαπάλεο

585.000

Δ.3 Οηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα ΟΣΑ

Ο δείθηεο βησζηκφηεηαο
πξνζεγγηζηηθά θαλεξψλεη ηε
ζρέζε επελδπηηθψλ πξνο
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη
εμάγνληαη
ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα γηα ην πφζν
«θνζηνβφξνο» ή «αθξηβφο»
κπνξεί λα είλαη έλαο Γήκνο
ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ
Χο
ιεηηνπξγηθά
έμνδα
λννχληαη νη πάζεο θχζεσο
νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλειαζηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ΟΣΑ πνπ εμεηάδεηαη.
Πεξηιακβάλεη ηηο θαηεγνξίεο
11,12,13,14,16 κε βάζε ηελ
θσδηθή
θαηάηαμε
ησλ
εηδηθψλ
εμφδσλ
πνπ
εθαξκφδεηαη
ζην
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα.
Χο επελδπηηθέο δαπάλεο
λννχληαη ηα έμνδα ηνπ ΟΣΑ
γηα
ηελ
αλάπηπμε
δξαζηεξηφηεηαο ειαζηηθνχ
ραξαθηήξα
θαη
θπξίσο
δαπάλεο γηα έξγα κε
αλαπηπμηαθή δηάζηαζε. Οη
δαπάλεο απηέο πξνέξρνληαη
απφ ηε ρξήζε ηεο θαηαλνκήο
ηνπ
Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ πνπ
αλαινγεί
ζην
Γήκν.
Πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξία
15 ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο
ησλ εμφδσλ κε βάζε ην
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα θαη
ηελ θσδηθνπνίεζε απηνχ.

εκ.: Παξφιν πνπ ππήξμε εξψηεκα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα
stage, δελ καο έρνπλ παξάζρεη αθφκε νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζρεηηθά πνζνηηθά δεδνκέλα.

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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18. Γήκνο Κξνπζώλα
18.1 Ηζηνξηθφ δηνηθεηηθήο κεηαβνιήο
χκθσλα κε ηε δηνηθεηηθή εμέιημε ηνπ Γήκνπ Κξνπζψλα, ν Γήκνο ζπζηάζεθε ην
1997 κε ην ΦΔΚ 244Α - 04/12/1997, ην νπνίν θαη πξνέβιεπε ηελ απφζπαζε ηνπ
νηθηζκνχ Κξνπζψλ απφ ηελ Κνηλφηεηα Κξνπζψλνο θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ σο έδξα ηνπ
Γήκνπ. Δπίζεο ζχκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν ΦΔΚ θαηαξγήζεθαλ θαη ζπλελψζεθαλ
κε ην Γήκν νη Κνηλφηεηεο Κξνπζψλνο, Λνπηξαθίνπ, Κνξθψλ θαη άξρνπ.
Υάξηεο 16 Υσξνηαμηθή έληαμε Γήκνπ Κξνπζώλα ζην Ν. Ζξαθιείνπ

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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18.2 πλνπηηθή παξνπζίαζε βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Γήκνπ

Βαζηθά
Υαξαθηεξηζηηθά

Γείθηεο

Γεδνκέλα

Λνηπέο παξαηεξήζεηο

Α. ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΑ
Α.1 Πιεζπζκφο (κε
βάζε ηελ απνγξαθή)

Αξηζκφο θαηνίθσλ

4.059

Α.2 Πιεζπζκηαθή
ππθλφηεηα

Κάηνηθνη αλά η.ρικ

62,4

Α.3 πγθέληξσζε
πιεζπζκνχ ζηελ έδξα
ηνπ Γήκνπ

% Πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ

70,34%

Α.4 Καηαλνκή
θαηνηθηψλ

% θελψλ θαηνηθηψλ
Αλαινγία εμνρηθψλ πξνο
θχξηεο

27,8%

Αξηζκφο κειψλ

3,2

27,8%

Β. ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ
Β.1 Μέζν κέγεζνο
λνηθνθπξηνχ
Β.2 Γείθηεο γήξαλζεο

114,6

Γ. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ
Γ.1 Απαζρφιεζε

Οηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο (ζηαζκηζκέλνο γηα
εξγάζηκεο ειηθίεο 15-64)

45,4% (1.842 άηνκα)

% αλέξγσλ

7,6% (139 άηνκα)

Ο νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο
θαη ην πνζνζηφ αλέξγσλ
αλαθέξεηαη ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο
10-75

Γεσξγία, Αιηεία
(54,54%)
Δμφξπμε (0,00%)
Μεηαπνίεζε (3,46%)
Δλέξγεηα (0,22%)
Γ.2 Γηάξζξσζε
απαζρφιεζεο

Γηάξζξσζε απαζρφιεζεο ζε
βαζηθνχο ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο

Καηαζθεπέο (6,00%)
Δκπφξην (7,62%)
Αλαςπρή (5,78%)
Μεηαθνξέο (2,49%)
Τγεία, εθπαίδεπζε
(3,78%)
Λνηπέο ππεξεζίεο
(6,38%)

Γ.3 Δξγαζηαθή
θηλεηηθφηεηα (in &
out)

Γείθηεο εθξνήο απαζρφιεζεο
(=εμεξρ/εληφο)

0,23

Μέζν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα

Δηζφδεκα αλά
θνξνινγνχκελν:
4.670 €

Γ.4 Δπίπεδν
εηζνδεκάησλ
(ηνηρεία ΚΔΠΤΟ)
Καηάηαμε ζην Ννκφ

Λεπηέξεο Απγελάθεο

60,59%

Λφγσ ηεο εμαγσγήο ηνπ δείθηε
βάζεη ηνπ ηαρπδξνκηθνχ θσδηθνχ
(ΣΚ) ηεο πεξηνρήο, ν ΟΣΑ
πεξηιακβάλεηαη ζηελ ρσξηθή
ελφηεηα ησλ ΟΣΑ πνπ έρνπλ ηνλ
ίδην ΣΚ, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη
ηνλ δείθηε θαη ηα απνηειέζκαηά
ηνπ
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Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΑ
Δ.1 Γηάξζξσζε
πξνζσπηθνχ ΟΣΑ

Δ.2
Απνηειεζκαηηθφηεηα
ΟΣΑ

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ

22 κφληκνη
13 ανξίζηνπ ρξφλνπ
1 κε κίζζσζε έξγνπ

Γείθηεο βησζηκφηεηαο
(=επελδπηηθέο
δαπάλεο/ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο)

0,8

Λεηηνπξγηθά έμνδα

756.000

Δπελδπηηθέο δαπάλεο

600.000

Δ.3 Οηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα ΟΣΑ

Ο
δείθηεο
βησζηκφηεηαο
πξνζεγγηζηηθά θαλεξψλεη ηε
ζρέζε
επελδπηηθψλ
πξνο
ιεηηνπξγηθψλ
δαπαλψλ
θαη
εμάγνληαη
ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα γηα ην πφζν
«θνζηνβφξνο»
ή
«αθξηβφο»
κπνξεί λα είλαη έλαο Γήκνο ζηελ
παξνρή ππεξεζηψλ
Χο ιεηηνπξγηθά έμνδα λννχληαη
νη πάζεο θχζεσο νηθνλνκηθέο
ππνρξεψζεηο
αλειαζηηθνχ
ραξαθηήξα - ηνπ ΟΣΑ πνπ
εμεηάδεηαη. Πεξηιακβάλεη ηηο
θαηεγνξίεο 11,12,13,14,16 κε
βάζε ηελ θσδηθή θαηάηαμε ησλ
εηδηθψλ εμφδσλ πνπ εθαξκφδεηαη
ζην δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα.
Χο επελδπηηθέο δαπάλεο λννχληαη
ηα έμνδα ηνπ ΟΣΑ γηα ηελ
αλάπηπμε
δξαζηεξηφηεηαο
ειαζηηθνχ ραξαθηήξα θαη θπξίσο
δαπάλεο γηα έξγα κε αλαπηπμηαθή
δηάζηαζε. Οη δαπάλεο απηέο
πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ηεο
θαηαλνκήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ
πνπ
αλαινγεί
ζην
Γήκν.
Πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξία 15
ηεο
θαηεγνξηνπνίεζεο
ησλ
εμφδσλ κε βάζε ην δηπινγξαθηθφ
ζχζηεκα θαη ηελ θσδηθνπνίεζε
απηνχ.

εκ.: Παξφιν πνπ ππήξμε εξψηεκα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα
stage, δελ καο έρνπλ παξάζρεη αθφκε νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζρεηηθά πνζνηηθά δεδνκέλα.

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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19. Γήκνο Μαιιίσλ
19.1 Ηζηνξηθφ δηνηθεηηθήο κεηαβνιήο
Ο Γήκνο Μαιιίσλ ζπζηάζεθε ην 1986 κε ην ΦΔΚ 123Α - 19/08/1986, φηαλ θαη ν
νηθηζκφο Μάιηα απνζπάζηεθε απφ ηελ Κνηλφηεηα Μαιιίσλ θαη νξίζηεθε έδξα ηνπ
Γήκνπ, ελψ θαηαξγήζεθαλ θαη ζπλελψζεθαλ κε απηφλ νη Κνηλφηεηεο Μαιιίσλ θαη
Κξαζίνπ. Δπίζεο κε ην ΦΔΚ - 17/03/1991 θαηαξγήζεθαλ νη νηθηζκνί Αγία Πειαγία,
Άγηνο Γεκήηξηνο θαη Άγηνλ Πλεχκα, ελψ ην ίδην ζπλέβε θαη κε ηελ Κνηλφηεηα Μνρνχ
(ΦΔΚ 244Α - 04/12/1997).
Υάξηεο 17 Υσξνηαμηθή έληαμε Γήκνπ Μαιιίσλ ζην Ν. Ζξαθιείνπ

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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19.2 πλνπηηθή παξνπζίαζε βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Γήκνπ

Βαζηθά
Υαξαθηεξηζηηθά

Γείθηεο

Γεδνκέλα

Λνηπέο παξαηεξήζεηο

Α. ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΑ
Α.1 Πιεζπζκφο (κε
βάζε ηελ απνγξαθή)

Αξηζκφο θαηνίθσλ

6.212

Α.2 Πιεζπζκηαθή
ππθλφηεηα

Κάηνηθνη αλά η.ρικ

102,3

Α.3 πγθέληξσζε
πιεζπζκνχ ζηελ έδξα
ηνπ Γήκνπ

% Πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ

59,92%

Α.4 Καηαλνκή
θαηνηθηψλ

% θελψλ θαηνηθηψλ
Αλαινγία εμνρηθψλ πξνο
θχξηεο

19,8%

Αξηζκφο κειψλ

2,7

18,2%

Β. ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ
Β.1 Μέζν κέγεζνο
λνηθνθπξηνχ
Β.2 Γείθηεο γήξαλζεο

82,2

Γ. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ
Γ.1 Απαζρφιεζε

Οηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο (ζηαζκηζκέλνο γηα
εξγάζηκεο ειηθίεο 15-64)
% αλέξγσλ

41,3% (2.563 άηνκα)
15,7% (401 άηνκα)
Γεσξγία, Αιηεία
(13,33%)
Δμφξπμε (0,04%)

Ο
νηθνλνκηθά
ελεξγφο
πιεζπζκφο θαη ην πνζνζηφ
αλέξγσλ
αλαθέξεηαη
ζηηο
ειηθηαθέο νκάδεο 10-75

Μεηαπνίεζε (4,46%)
Δλέξγεηα (0,15%)
Γ.2 Γηάξζξσζε
απαζρφιεζεο

Γηάξζξσζε απαζρφιεζεο ζε
βαζηθνχο ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο

Καηαζθεπέο (9,18%)
Δκπφξην (10,03%)
Αλαςπρή (35,04%)
Μεηαθνξέο (3,00%)
Τγεία, εθπαίδεπζε
(3,76%)
Λνηπέο ππεξεζίεο
(8,95%)

Γ.3 Δξγαζηαθή
θηλεηηθφηεηα (in &
out)

Γείθηεο εθξνήο απαζρφιεζεο
(=εμεξρ/εληφο)

0,07

Μέζν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα

Δηζφδεκα αλά
θνξνινγνχκελν: 7.058
€

Γ.4 Δπίπεδν
εηζνδεκάησλ
(ηνηρεία ΚΔΠΤΟ)
Καηάηαμε ζην Ννκφ

Λεπηέξεο Απγελάθεο

91,58%

Λφγσ ηεο εμαγσγήο ηνπ δείθηε
βάζεη
ηνπ
ηαρπδξνκηθνχ
θσδηθνχ (ΣΚ) ηεο πεξηνρήο, ν
ΟΣΑ πεξηιακβάλεηαη ζηελ
ρσξηθή ελφηεηα ησλ ΟΣΑ πνπ
έρνπλ ηνλ ίδην ΣΚ, γεγνλφο πνπ
επεξεάδεη ηνλ δείθηε θαη ηα
απνηειέζκαηά ηνπ
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Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΑ
Δ.1 Γηάξζξσζε
πξνζσπηθνχ ΟΣΑ

Δ.2
Απνηειεζκαηηθφηεηα
ΟΣΑ

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ

39 κφληκνη
3 εηδηθνί ζπλεξγάηεο
19 επνρηθνί

Γείθηεο βησζηκφηεηαο
(=επελδπηηθέο
δαπάλεο/ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο)

0,78

Λεηηνπξγηθά έμνδα

1.751.000

Δπελδπηηθέο δαπάλεο

1.371.000

Δ.3 Οηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα ΟΣΑ

Ο
δείθηεο
βησζηκφηεηαο
πξνζεγγηζηηθά θαλεξψλεη ηε
ζρέζε
επελδπηηθψλ
πξνο
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη
εμάγνληαη
ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα γηα ην πφζν
«θνζηνβφξνο» ή «αθξηβφο»
κπνξεί λα είλαη έλαο Γήκνο
ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ
Χο
ιεηηνπξγηθά
έμνδα
λννχληαη νη πάζεο θχζεσο
νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλειαζηηθνχ ραξαθηήξα - ηνπ
ΟΣΑ
πνπ
εμεηάδεηαη.
Πεξηιακβάλεη ηηο θαηεγνξίεο
11,12,13,14,16 κε βάζε ηελ
θσδηθή θαηάηαμε ησλ εηδηθψλ
εμφδσλ πνπ εθαξκφδεηαη ζην
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα.
Χο
επελδπηηθέο
δαπάλεο
λννχληαη ηα έμνδα ηνπ ΟΣΑ
γηα
ηελ
αλάπηπμε
δξαζηεξηφηεηαο
ειαζηηθνχ
ραξαθηήξα θαη θπξίσο δαπάλεο
γηα έξγα κε αλαπηπμηαθή
δηάζηαζε. Οη δαπάλεο απηέο
πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ηεο
θαηαλνκήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ πνπ
αλαινγεί
ζην
Γήκν.
Πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξία
15 ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ
εμφδσλ
κε
βάζε
ην
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα θαη ηελ
θσδηθνπνίεζε απηνχ.

εκ.: Παξφιν πνπ ππήξμε εξψηεκα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα
stage, δελ καο έρνπλ παξάζρεη αθφκε νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζρεηηθά πνζνηηθά δεδνκέλα.

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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20. Γήκνο Μνηξώλ
20.1 Ηζηνξηθφ δηνηθεηηθήο κεηαβνιήο
χκθσλα κε ην ΦΔΚ 27Α - 31/01/1925, ην 1925 ζπζηάζεθε ε Κνηλφηεηα Μνηξψλ κε
έδξα ηνλ νηθηζκφ Μνίξαη θαη πξνζαξηψληαη ζε απηή νη νηθηζκνί Καππαξηαλά, Άγηνο
Αληψληνο θαη Βξέιεο. Χζηφζν κεηά απφ ιίγα ρξφληα ν ηειεπηαίνο θαηαξγείηαη κε ην
ΦΔΚ - 16/05/1928. Σν 1949 (ΦΔΚ 75Α - 24/03/1949) ε Κνηλφηεηα Μνηξψλ
αλαγλσξίδεηαη ζε Γήκν Μνηξψλ. Ζ επφκελε κεηαβνιή ηνπ Γήκνπ πιένλ αθνξά ηελ
ζπλέλσζε ηνπ κε ηελ Κνηλφηεηα Γαιηάο ε νπνία θαηαξγείηαη κε ην ΦΔΚ 56Α 14/04/1994. Αληίζηνηρα ην 1997 (ΦΔΚ 244Α - 04/12/1997) θαηαξγνχληαη θαη
ζπλελψλνληαη κε ην Γήκν θαη νη Κνηλφηεηεο Καζηειιίνπ Καηλνπξγίνπ, Αληηζθαξίνπ,
θνπξβνχισλ, Κνπζέ, Πεηξνθεθαιίνπ, Πεξίνπ, Πεγατδαθίσλ, Αιεζηλήο, Ρνπθά θαη
Πφκπηαο. Δπηπιένλ κε ην ΦΔΚ - 18/03/2001 αλαγλσξίδνληαη θαη πξνζαξηψληαη ζην
Σνπηθφ Γηακέξηζκα Πεγατδαθίσλ νη νηθηζκνί Σξάθνο θαη Μαθξνλήζη, ελψ
θαηαξγείηαη ν νηθηζκφο Καππαξηαλά.
Υάξηεο 18 Υσξνηαμηθή έληαμε Γήκνπ Μνηξώλ ζην Ν. Ζξαθιείνπ

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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20.2 πλνπηηθή παξνπζίαζε βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Γήκνπ

Βαζηθά
Υαξαθηεξηζηηθά

Γείθηεο

Γεδνκέλα

Λνηπέο παξαηεξήζεηο

Α. ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΑ
Α.1 Πιεζπζκφο (κε
βάζε ηελ απνγξαθή)

Αξηζκφο θαηνίθσλ

10.857

Α.2 Πιεζπζκηαθή
ππθλφηεηα

Κάηνηθνη αλά η.ρικ

59,7

Α.3 πγθέληξσζε
πιεζπζκνχ ζηελ έδξα
ηνπ Γήκνπ

% Πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ

54,08%

Α.4 Καηαλνκή
θαηνηθηψλ

% θελψλ θαηνηθηψλ
Αλαινγία εμνρηθψλ πξνο
θχξηεο

33,4%

Αξηζκφο κειψλ

2,9

30,8%

Β. ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ
Β.1 Μέζν κέγεζνο
λνηθνθπξηνχ
Β.2 Γείθηεο γήξαλζεο

91,0

Γ. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ
Γ.1 Απαζρφιεζε

Οηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο (ζηαζκηζκέλνο γηα
εξγάζηκεο ειηθίεο 15-64)

41,7% (4.526 άηνκα)

% αλέξγσλ

9,1% (413 άηνκα)

Ο νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο
θαη ην πνζνζηφ αλέξγσλ
αλαθέξεηαη ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο
10-75

Γεσξγία, Αιηεία
(37,41%)
Δμφξπμε (0,07%)
Μεηαπνίεζε (5,78%)
Δλέξγεηα (0,61%)
Γ.2 Γηάξζξσζε
απαζρφιεζεο

Γηάξζξσζε απαζρφιεζεο ζε
βαζηθνχο ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο

Καηαζθεπέο (8,45%)
Δκπφξην (12,28%)
Αλαςπρή (5,30%)
Μεηαθνξέο (3,37%)
Τγεία, εθπαίδεπζε
(7,62%)
Λνηπέο ππεξεζίεο
(10,46%)

Γ.3 Δξγαζηαθή
θηλεηηθφηεηα (in &
out)

Γείθηεο εθξνήο απαζρφιεζεο
(=εμεξρ/εληφο)

0,07

Μέζν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα

Δηζφδεκα αλά
θνξνινγνχκελν:
6.303 €

Γ.4 Δπίπεδν
εηζνδεκάησλ
(ηνηρεία ΚΔΠΤΟ)
Καηάηαμε ζην Ννκφ

Λεπηέξεο Απγελάθεο

81,79%

Λφγσ ηεο εμαγσγήο ηνπ δείθηε
βάζεη ηνπ ηαρπδξνκηθνχ θσδηθνχ
(ΣΚ) ηεο πεξηνρήο, ν ΟΣΑ
πεξηιακβάλεηαη ζηελ ρσξηθή
ελφηεηα ησλ ΟΣΑ πνπ έρνπλ ηνλ
ίδην ΣΚ, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη
ηνλ δείθηε θαη ηα απνηειέζκαηά
ηνπ
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Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΑ
Δ.1 Γηάξζξσζε
πξνζσπηθνχ ΟΣΑ

Δ.2
Απνηειεζκαηηθφηεηα
ΟΣΑ

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ

38 κφληκνη
3 ΗΓΑΥ
8 νξηζκέλνπ ρξφλνπ

Γείθηεο βησζηκφηεηαο
(=επελδπηηθέο
δαπάλεο/ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο)

1,1

Λεηηνπξγηθά έμνδα

1.615.000

Δπελδπηηθέο δαπάλεο

1.768.000

Δ.3 Οηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα ΟΣΑ

Ο
δείθηεο
βησζηκφηεηαο
πξνζεγγηζηηθά θαλεξψλεη ηε
ζρέζε
επελδπηηθψλ
πξνο
ιεηηνπξγηθψλ
δαπαλψλ
θαη
εμάγνληαη
ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα γηα ην πφζν
«θνζηνβφξνο»
ή
«αθξηβφο»
κπνξεί λα είλαη έλαο Γήκνο ζηελ
παξνρή ππεξεζηψλ
Χο ιεηηνπξγηθά έμνδα λννχληαη
νη πάζεο θχζεσο νηθνλνκηθέο
ππνρξεψζεηο
αλειαζηηθνχ
ραξαθηήξα - ηνπ ΟΣΑ πνπ
εμεηάδεηαη. Πεξηιακβάλεη ηηο
θαηεγνξίεο 11,12,13,14,16 κε
βάζε ηελ θσδηθή θαηάηαμε ησλ
εηδηθψλ εμφδσλ πνπ εθαξκφδεηαη
ζην δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα.
Χο επελδπηηθέο δαπάλεο λννχληαη
ηα έμνδα ηνπ ΟΣΑ γηα ηελ
αλάπηπμε
δξαζηεξηφηεηαο
ειαζηηθνχ ραξαθηήξα θαη θπξίσο
δαπάλεο γηα έξγα κε αλαπηπμηαθή
δηάζηαζε. Οη δαπάλεο απηέο
πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ηεο
θαηαλνκήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ
πνπ
αλαινγεί
ζην
Γήκν.
Πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξία 15
ηεο
θαηεγνξηνπνίεζεο
ησλ
εμφδσλ κε βάζε ην δηπινγξαθηθφ
ζχζηεκα θαη ηελ θσδηθνπνίεζε
απηνχ.

εκ.: Παξφιν πνπ ππήξμε εξψηεκα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα
stage, δελ καο έρνπλ παξάζρεη αθφκε νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζρεηηθά πνζνηηθά δεδνκέλα.

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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21. Γήκνο Νέαο Αιηθαξλαζζνύ
21.1 Ηζηνξηθφ δηνηθεηηθήο κεηαβνιήο
Αλαθνξηθά κε ηε ηζηνξηθή δηνηθεηηθή εμέιημε ηνπ Γήκνπ Νέαο Αιηθαξλαζζφπ,
παξαηεξείηαη φηη ην 1926 (ΦΔΚ 186Α - 07/06/1926) ζπζηάζεθε ε Κνηλφηεηα Νέαο
Αιηθαξλαζζνχ κε έδξα ηνλ νηθηζκφ Νέα Αιηθαξλαζζφο. Σν 1961 κε ην ΦΔΚ 19/03/1961 αλαγλσξίζηεθαλ θαη πξνζαξηήζεθαλ ζηελ Κνηλφηεηα νη νηθηζκνί Μέζα
Καηζακπά θαη Άγηνο Ησάλλεο. Γχν ρξφληα αξγφηεξα (ΦΔΚ 91Α - 13/06/1963) ν
νηθηζκφο Μέζα Καηζακπά ηεο Κνηλφηεηαο κεηνλνκάδεηαη ζε Ρέκα, ελψ κε ην ΦΔΚ 05/04/1981 ν νηθηζκφο θαηαξγείηαη. Σν 1989 κε ην ΦΔΚ 54Α - 17/02/1989 ε
Κνηλφηεηα Νέαο Αιηθαξλαζζνχ αλαγλσξίδεηαη πιένλ ζε Γήκν Νέαο Αιηθαξλαζζνχ
θαη ηέινο κε ην ΦΔΚ 244Α - 04/12/1997 ε Κνηλφηεηα Καιιηζέαο θαηαξγείηαη θαη
ζπλελψλεηαη κε ην Γήκν.
Υάξηεο 19 Υσξνηαμηθή έληαμε Γήκνπ Νέαο Αιηθαξλαζζνύ ζην Ν. Ζξαθιείνπ

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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21.2 πλνπηηθή παξνπζίαζε βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Γήκνπ

Βαζηθά
Υαξαθηεξηζηηθά

Γείθηεο

Γεδνκέλα

Λνηπέο παξαηεξήζεηο

Α. ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΑ
Α.1 Πιεζπζκφο (κε
βάζε ηελ απνγξαθή)

Αξηζκφο θαηνίθσλ

12.542

Α.2 Πιεζπζκηαθή
ππθλφηεηα

Κάηνηθνη αλά η.ρικ

779,0

Α.3 πγθέληξσζε
πιεζπζκνχ ζηελ έδξα
ηνπ Γήκνπ

% Πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ

92,10%

Α.4 Καηαλνκή
θαηνηθηψλ

% θελψλ θαηνηθηψλ
Αλαινγία εμνρηθψλ πξνο
θχξηεο

14,4%

Αξηζκφο κειψλ

3,1

6,5%

Β. ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ
Β.1 Μέζν κέγεζνο
λνηθνθπξηνχ
Β.2 Γείθηεο γήξαλζεο

44,1

Γ. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ
Γ.1 Απαζρφιεζε

Οηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο (ζηαζκηζκέλνο γηα
εξγάζηκεο ειηθίεο 15-64)

42,3% (5.303 άηνκα)

% αλέξγσλ

11,8% (626 άηνκα)

Ο νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο
θαη ην πνζνζηφ αλέξγσλ
αλαθέξεηαη ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο
10-75

Γεσξγία, Αιηεία
(2,51%)
Δμφξπμε (0,02%)
Μεηαπνίεζε (9,90%)

Γ.2 Γηάξζξσζε
απαζρφιεζεο

Γηάξζξσζε απαζρφιεζεο ζε
βαζηθνχο ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο

Δλέξγεηα (0,56%)
Καηαζθεπέο
(14,95%)
Δκπφξην (20,37%)
Αλαςπρή (14,99%)
Μεηαθνξέο (8,16%)
Τγεία, εθπαίδεπζε
(6,83%)
Λνηπέο ππεξεζίεο
(14,97%)

Γ.3 Δξγαζηαθή
θηλεηηθφηεηα (in &
out)
Γ.4 Δπίπεδν
εηζνδεκάησλ
(ηνηρεία ΚΔΠΤΟ)

Γείθηεο εθξνήο απαζρφιεζεο
(=εμεξρ/εληφο)

0,65

Μέζν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα

Δηζφδεκα αλά
θνξνινγνχκελν:
7.861 €

Λεπηέξεο Απγελάθεο

Λφγσ ηεο εμαγσγήο ηνπ δείθηε
βάζεη ηνπ ηαρπδξνκηθνχ θσδηθνχ
(ΣΚ) ηεο πεξηνρήο, ν ΟΣΑ
πεξηιακβάλεηαη ζηελ ρσξηθή
ελφηεηα ησλ ΟΣΑ πνπ έρνπλ ηνλ
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Καηάηαμε ζην Ννκφ

102,01%

ίδην ΣΚ, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη
ηνλ δείθηε θαη ηα απνηειέζκαηά
ηνπ

Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΑ
Δ.1 Γηάξζξσζε
πξνζσπηθνχ ΟΣΑ

Δ.2
Απνηειεζκαηηθφηεηα
ΟΣΑ

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ

55 κφληκνη
2 ΗΓΑΥ
11 κε κίζζσζε έξγνπ
30 ζπκβαζηνχρνη

Γείθηεο βησζηκφηεηαο
(=επελδπηηθέο
δαπάλεο/ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο)

0,65

Λεηηνπξγηθά έμνδα

1.754.000

Δπελδπηηθέο δαπάλεο

1.148.000

Δ.3 Οηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα ΟΣΑ

Ο
δείθηεο
βησζηκφηεηαο
πξνζεγγηζηηθά θαλεξψλεη ηε
ζρέζε
επελδπηηθψλ
πξνο
ιεηηνπξγηθψλ
δαπαλψλ
θαη
εμάγνληαη
ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα γηα ην πφζν
«θνζηνβφξνο»
ή
«αθξηβφο»
κπνξεί λα είλαη έλαο Γήκνο ζηελ
παξνρή ππεξεζηψλ
Χο ιεηηνπξγηθά έμνδα λννχληαη
νη πάζεο θχζεσο νηθνλνκηθέο
ππνρξεψζεηο
αλειαζηηθνχ
ραξαθηήξα - ηνπ ΟΣΑ πνπ
εμεηάδεηαη. Πεξηιακβάλεη ηηο
θαηεγνξίεο 11,12,13,14,16 κε
βάζε ηελ θσδηθή θαηάηαμε ησλ
εηδηθψλ εμφδσλ πνπ εθαξκφδεηαη
ζην δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα.
Χο επελδπηηθέο δαπάλεο λννχληαη
ηα έμνδα ηνπ ΟΣΑ γηα ηελ
αλάπηπμε
δξαζηεξηφηεηαο
ειαζηηθνχ ραξαθηήξα θαη θπξίσο
δαπάλεο γηα έξγα κε αλαπηπμηαθή
δηάζηαζε. Οη δαπάλεο απηέο
πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ηεο
θαηαλνκήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ
πνπ
αλαινγεί
ζην
Γήκν.
Πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξία 15
ηεο
θαηεγνξηνπνίεζεο
ησλ
εμφδσλ κε βάζε ην δηπινγξαθηθφ
ζχζηεκα θαη ηελ θσδηθνπνίεζε
απηνχ.

εκ.: Παξφιν πνπ ππήξμε εξψηεκα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα
stage, δελ καο έρνπλ παξάζρεη αθφκε νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζρεηηθά πνζνηηθά δεδνκέλα.

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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22. Γήκνο Νίθνπ Καδαληδάθε
22.1 Ηζηνξηθφ δηνηθεηηθήο κεηαβνιήο
Σν 1994 (ΦΔΚ 136Α - 30/08/1994) ζπζηάζεθε ν Γήκνο Νίθνπ Καδαληδάθε κε ηελ
απφζπαζε ηνπ νηθηζκνχ Πεδά απφ ηελ Κνηλφηεηα Πεδψλ θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ σο έδξα
ηνπ Γήκνπ. Σαπηφρξνλα θαηαξγνχληαη θαη ζπλελψλνληαη κε ην Γήκν νη Κνηλφηεηεο
Αζηξηηζίνπ, Αζηξαθψλ, Κνπλάβσλ, Μειεζψλ, Μπξηηάο, Καιινλήο, Αγίνπ Βαζηιείνπ
Πεδηάδνο, Καηαιαγαξίνπ, Αιαγλίνπ, Πεδψλ, Υνπδεηζίνπ θαη Αγίσλ Παξαζθηψλ.
Σέινο ην ίδην ζπλέβε θαη κε ηηο Κνηλφηεηεο Μεηαμνρσξίνπ θαη Γακαλίσλ ζχκθσλα
κε ην ΦΔΚ 244Α - 04/12/1997.
Υάξηεο 20 Υσξνηαμηθή έληαμε Γήκνπ Νίθνπ Καδαληδάθε ζην Ν. Ζξαθιείνπ

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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22.2 πλνπηηθή παξνπζίαζε βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Γήκνπ

Βαζηθά
Υαξαθηεξηζηηθά

Γείθηεο

Γεδνκέλα

Λνηπέο παξαηεξήζεηο

Α. ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΑ
Α.1 Πιεζπζκφο (κε
βάζε ηελ απνγξαθή)

Αξηζκφο θαηνίθσλ

7.171

Α.2 Πιεζπζκηαθή
ππθλφηεηα

Κάηνηθνη αλά η.ρικ

70,2

Α.3 πγθέληξσζε
πιεζπζκνχ ζηελ έδξα
ηνπ Γήκνπ

% Πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ

5,94%

Α.4 Καηαλνκή
θαηνηθηψλ

% θελψλ θαηνηθηψλ
Αλαινγία εμνρηθψλ πξνο
θχξηεο

24,6%

Αξηζκφο κειψλ

2,8

27,0%

Β. ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ
Β.1 Μέζν κέγεζνο
λνηθνθπξηνχ
Β.2 Γείθηεο γήξαλζεο

159,2

Γ. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ
Γ.1 Απαζρφιεζε

Οηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο (ζηαζκηζκέλνο γηα
εξγάζηκεο ειηθίεο 15-64)

40,9% (2.932 άηνκα)
7,7% (225 άηνκα)

% αλέξγσλ

Ο νηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο θαη ην πνζνζηφ
αλέξγσλ αλαθέξεηαη ζηηο
ειηθηαθέο νκάδεο 10-75

Γεσξγία, Αιηεία
(44,82%)
Δμφξπμε (0,07%)
Μεηαπνίεζε (5,50%)
Δλέξγεηα (0,33%)
Γ.2 Γηάξζξσζε
απαζρφιεζεο

Γηάξζξσζε απαζρφιεζεο ζε
βαζηθνχο ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο

Καηαζθεπέο (6,06%)
Δκπφξην (11,36%)
Αλαςπρή (4,47%)
Μεηαθνξέο (4,34%)
Τγεία, εθπαίδεπζε
(4,21%)
Λνηπέο ππεξεζίεο
(9,37%)

Γ.3 Δξγαζηαθή
θηλεηηθφηεηα (in &
out)

Γείθηεο εθξνήο απαζρφιεζεο
(=εμεξρ/εληφο)

0,23

Μέζν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα

Δηζφδεκα αλά
θνξνινγνχκελν: 5.761
€

Γ.4 Δπίπεδν
εηζνδεκάησλ
(ηνηρεία ΚΔΠΤΟ)
Καηάηαμε ζην Ννκφ

Λεπηέξεο Απγελάθεο

74,76%

Λφγσ ηεο εμαγσγήο ηνπ
δείθηε βάζεη ηνπ
ηαρπδξνκηθνχ θσδηθνχ (ΣΚ)
ηεο πεξηνρήο, ν ΟΣΑ
πεξηιακβάλεηαη ζηελ ρσξηθή
ελφηεηα ησλ ΟΣΑ πνπ έρνπλ
ηνλ ίδην ΣΚ, γεγνλφο πνπ
επεξεάδεη ηνλ δείθηε θαη ηα
απνηειέζκαηά ηνπ
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Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΑ

Δ.1 Γηάξζξσζε
πξνζσπηθνχ ΟΣΑ

Δ.2
Απνηειεζκαηηθφηεηα
ΟΣΑ

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ

37 κφληκνη
5 ΗΓΑΥ
2 εηδηθνί ζπλεξγάηεο
1 κε ζχκβαζε έξγνπ
7 κεξηθήο απαζρφιεζεο
1 stage

Γείθηεο βησζηκφηεηαο
(=επελδπηηθέο
δαπάλεο/ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο)

0,84

Λεηηνπξγηθά έμνδα

1.203.000

Δπελδπηηθέο δαπάλεο

1.013.000

Δ.3 Οηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα ΟΣΑ

Ο δείθηεο βησζηκφηεηαο
πξνζεγγηζηηθά θαλεξψλεη ηε
ζρέζε επελδπηηθψλ πξνο
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη
εμάγνληαη
ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα γηα ην πφζν
«θνζηνβφξνο» ή «αθξηβφο»
κπνξεί λα είλαη έλαο Γήκνο
ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ
Χο
ιεηηνπξγηθά
έμνδα
λννχληαη νη πάζεο θχζεσο
νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλειαζηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ΟΣΑ πνπ εμεηάδεηαη.
Πεξηιακβάλεη ηηο θαηεγνξίεο
11,12,13,14,16 κε βάζε ηελ
θσδηθή
θαηάηαμε
ησλ
εηδηθψλ
εμφδσλ
πνπ
εθαξκφδεηαη
ζην
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα.
Χο επελδπηηθέο δαπάλεο
λννχληαη ηα έμνδα ηνπ ΟΣΑ
γηα
ηελ
αλάπηπμε
δξαζηεξηφηεηαο ειαζηηθνχ
ραξαθηήξα
θαη
θπξίσο
δαπάλεο γηα έξγα κε
αλαπηπμηαθή δηάζηαζε. Οη
δαπάλεο απηέο πξνέξρνληαη
απφ ηε ρξήζε ηεο θαηαλνκήο
ηνπ
Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ πνπ
αλαινγεί
ζην
Γήκν.
Πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξία
15 ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο
ησλ εμφδσλ κε βάζε ην
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα θαη
ηελ θσδηθνπνίεζε απηνχ.

εκ.: χκθσλα κ ε ηα ζρεηηθά πνζνηηθά δεδνκέλα ππάξρεη 1 απαζρνινχκελνο ζε πξφγξακκα
stage.

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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23. Γήκνο Παιηαλήο
23.1 Ηζηνξηθφ δηνηθεηηθήο κεηαβνιήο
Δμεηάδνληαο δηαρξνληθά ηε δηνηθεηηθή εμέιημε ηνπ Γήκνπ Παιηαλήο, παξαηεξείηαη
φηη ην 1997 κε ην ΦΔΚ 244Α - 04/12/1997 ζπζηάζεθε ν Γήκνο Σεηξαρσξίνπ κε ηελ
απφζπαζε ηνπ νηθηζκνχ Βελεξάηνλ απφ ηελ Κνηλφηεηα Βελεξάηνπ θαη ηνλ νξηζκφ
ηνπ σο έδξα ηνπ Γήκνπ. Με ην ίδην ΦΔΚ θαηαξγήζεθαλ θαη ζπλελψζεθαλ κε ην
Γήκν νη Κνηλφηεηεο ίβαο, Βελεξάηνπ, Απγεληθήο θαη Κεξαζίσλ, ελψ κε ην ΦΔΚ 18/03/2001 αλαγλσξίδεηαη ν νηθηζκφο Βιαρηαλά θαη πξνζαξηάηαη ζην Σνπηθφ
Γηακέξηζκα Απγεληθήο. Σέινο ν Γήκνο κεηνλνκάδεηαη ζε Γήκν Παιηαλήο ην 2002
ζχκθσλα θαη κε ην ΦΔΚ 217Α - 18/09/2002.
Υάξηεο 21 Υσξνηαμηθή έληαμε Γήκνπ Παιηαλήο ζην Ν. Ζξαθιείνπ

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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23.2 πλνπηηθή παξνπζίαζε βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Γήκνπ

Βαζηθά
Υαξαθηεξηζηηθά

Γείθηεο

Γεδνκέλα

Λνηπέο παξαηεξήζεηο

Α. ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΑ
Α.1 Πιεζπζκφο (κε
βάζε ηελ απνγξαθή)

Αξηζκφο θαηνίθσλ

2.404

Α.2 Πιεζπζκηαθή
ππθλφηεηα

Κάηνηθνη αλά η.ρικ

112,2

Α.3 πγθέληξσζε
πιεζπζκνχ ζηελ έδξα
ηνπ Γήκνπ

% Πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ

38,14%

Α.4 Καηαλνκή
θαηνηθηψλ

% θελψλ θαηνηθηψλ
Αλαινγία εμνρηθψλ πξνο
θχξηεο

33,2%

Αξηζκφο κειψλ

3,1

38,0%

Β. ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ
Β.1 Μέζν κέγεζνο
λνηθνθπξηνχ
Β.2 Γείθηεο γήξαλζεο

151,5

Γ. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ
Γ.1 Απαζρφιεζε

Οηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο (ζηαζκηζκέλνο γηα
εξγάζηκεο ειηθίεο 15-64)

42,6% (1.025 άηνκα)

% αλέξγσλ

6,1% (62 άηνκα)

Ο νηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο θαη ην πνζνζηφ
αλέξγσλ αλαθέξεηαη ζηηο
ειηθηαθέο νκάδεο 10-75

Γεσξγία, Αιηεία
(50,75%)
Δμφξπμε (0,00%)
Μεηαπνίεζε (6,73%)
Δλέξγεηα (0,75%)
Γ.2 Γηάξζξσζε
απαζρφιεζεο

Γηάξζξσζε απαζρφιεζεο ζε
βαζηθνχο ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο

Καηαζθεπέο (3,08%)
Δκπφξην (6,92%)
Αλαςπρή (6,36%)
Μεηαθνξέο (4,39%)
Τγεία, εθπαίδεπζε
(4,11%)
Λνηπέο ππεξεζίεο
(9,53%)

Γ.3 Δξγαζηαθή
θηλεηηθφηεηα (in &
out)

Γείθηεο εθξνήο απαζρφιεζεο
(=εμεξρ/εληφο)

0,31

Μέζν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα

Δηζφδεκα αλά
θνξνινγνχκελν:
4.528 €

Γ.4 Δπίπεδν
εηζνδεκάησλ
(ηνηρεία ΚΔΠΤΟ)
Καηάηαμε ζην Ννκφ

Λεπηέξεο Απγελάθεο

58,76%

Λφγσ ηεο εμαγσγήο ηνπ δείθηε
βάζεη
ηνπ
ηαρπδξνκηθνχ
θσδηθνχ (ΣΚ) ηεο πεξηνρήο, ν
ΟΣΑ πεξηιακβάλεηαη ζηελ
ρσξηθή ελφηεηα ησλ ΟΣΑ πνπ
έρνπλ ηνλ ίδην ΣΚ, γεγνλφο πνπ
επεξεάδεη ηνλ δείθηε θαη ηα
απνηειέζκαηά ηνπ
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Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΑ
Δ.1 Γηάξζξσζε
πξνζσπηθνχ ΟΣΑ

Δ.2
Απνηειεζκαηηθφηεηα
ΟΣΑ

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ

9 κφληκνη
4 ΗΓΑΥ
1 νξηζκέλνπ ρξφλνπ

Γείθηεο βησζηκφηεηαο
(=επελδπηηθέο
δαπάλεο/ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο)

0,38

Λεηηνπξγηθά έμνδα

428.000

Δπελδπηηθέο δαπάλεο

162.000

Δ.3 Οηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα ΟΣΑ

Ο
δείθηεο
βησζηκφηεηαο
πξνζεγγηζηηθά θαλεξψλεη ηε
ζρέζε
επελδπηηθψλ
πξνο
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη
εμάγνληαη
ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα γηα ην πφζν
«θνζηνβφξνο» ή «αθξηβφο»
κπνξεί λα είλαη έλαο Γήκνο
ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ
Χο
ιεηηνπξγηθά
έμνδα
λννχληαη νη πάζεο θχζεσο
νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλειαζηηθνχ ραξαθηήξα - ηνπ
ΟΣΑ
πνπ
εμεηάδεηαη.
Πεξηιακβάλεη ηηο θαηεγνξίεο
11,12,13,14,16 κε βάζε ηελ
θσδηθή θαηάηαμε ησλ εηδηθψλ
εμφδσλ πνπ εθαξκφδεηαη ζην
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα.
Χο
επελδπηηθέο
δαπάλεο
λννχληαη ηα έμνδα ηνπ ΟΣΑ
γηα
ηελ
αλάπηπμε
δξαζηεξηφηεηαο
ειαζηηθνχ
ραξαθηήξα θαη θπξίσο δαπάλεο
γηα έξγα κε αλαπηπμηαθή
δηάζηαζε. Οη δαπάλεο απηέο
πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ηεο
θαηαλνκήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ πνπ
αλαινγεί
ζην
Γήκν.
Πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξία
15 ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ
εμφδσλ
κε
βάζε
ην
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα θαη ηελ
θσδηθνπνίεζε απηνχ.

εκ.: Παξφιν πνπ ππήξμε εξψηεκα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα
stage, δελ καο έρνπλ παξάζρεη αθφκε νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζρεηηθά πνζνηηθά δεδνκέλα.

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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24. Γήκνο Ρνύβα
24.1 Ηζηνξηθφ δηνηθεηηθήο κεηαβνιήο
Απφ ηελ αλάιπζε ηεο δηνηθεηηθήο κεηαβνιήο ηνπ Γήκνπ Ρνχβα, πξνθχπηεη φηη ν ελ
ιφγσ Γήκνο ζπζηάζεθε ην 1990 κε ην ΦΔΚ 48Α - 02/04/1990 κε ηελ απφζπαζε ηνπ
νηθηζκνχ Γέξγεξε απφ ηελ Κνηλφηεηα Γέξγεξεο θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ σο έδξα ηνπ
Γήκνπ, κε ηηο Κνηλφηεηεο Γέξγεξεο, Νπβξίηνπ θαη Παλαζνχ λα θαηαξγνχληαη θαη λα
ζπλελψλνληαη κε απηφλ. Δπίζεο ην 2001 κε ην ΦΔΚ - 18/03/2001 αλαγλσξίδνληαη θαη
πξνζαξηνχληαη ζην Σνπηθφ Γηακέξηζκα Γέξγεξεο νη νηθηζκνί Σδαληαλά θαη Φαιίδα.
Υάξηεο 22 Υσξνηαμηθή έληαμε Γήκνπ Ρνύβα ζην Ν. Ζξαθιείνπ
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24.2 πλνπηηθή παξνπζίαζε βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Γήκνπ

Βαζηθά
Υαξαθηεξηζηηθά

Γείθηεο

Γεδνκέλα

Λνηπέο παξαηεξήζεηο

Α. ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΑ
Α.1 Πιεζπζκφο (κε
βάζε ηελ απνγξαθή)

Αξηζκφο θαηνίθσλ

2.324

Α.2 Πιεζπζκηαθή
ππθλφηεηα

Κάηνηθνη αλά η.ρικ

37,0

Α.3 πγθέληξσζε
πιεζπζκνχ ζηελ έδξα
ηνπ Γήκνπ

% Πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ

64,80%

Α.4 Καηαλνκή
θαηνηθηψλ

% θελψλ θαηνηθηψλ
Αλαινγία εμνρηθψλ πξνο
θχξηεο

35,9%

Αξηζκφο κειψλ

2,8

46,8%

Β. ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ
Β.1 Μέζν κέγεζνο
λνηθνθπξηνχ
Β.2 Γείθηεο γήξαλζεο

136,1

Γ. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ
Γ.1 Απαζρφιεζε

Οηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο (ζηαζκηζκέλνο γηα
εξγάζηκεο ειηθίεο 15-64)

35,8% (832 άηνκα)

% αλέξγσλ

6,0% (50 άηνκα)

Ο νηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο θαη ην πνζνζηφ
αλέξγσλ αλαθέξεηαη ζηηο
ειηθηαθέο νκάδεο 10-75

Γεσξγία, Αιηεία
(44,79%)
Δμφξπμε (0,00%)
Μεηαπνίεζε (3,25%)

Γ.2 Γηάξζξσζε
απαζρφιεζεο

Γηάξζξσζε απαζρφιεζεο ζε
βαζηθνχο ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο

Δλέξγεηα (0,33%)
Καηαζθεπέο
(13,88%)
Δκπφξην (9,11%)
Αλαςπρή (5,10%)
Μεηαθνξέο (2,06%)
Τγεία, εθπαίδεπζε
(5,21%)
Λνηπέο ππεξεζίεο
(8,89%)

Γ.3 Δξγαζηαθή
θηλεηηθφηεηα (in &
out)
Γ.4 Δπίπεδν
εηζνδεκάησλ
(ηνηρεία ΚΔΠΤΟ)

Γείθηεο εθξνήο απαζρφιεζεο
(=εμεξρ/εληφο)

0,11

Μέζν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα

Δηζφδεκα αλά
θνξνινγνχκελν:
5.516 €

Λεπηέξεο Απγελάθεο

Λφγσ ηεο εμαγσγήο ηνπ δείθηε
βάζεη ηνπ ηαρπδξνκηθνχ
θσδηθνχ (ΣΚ) ηεο πεξηνρήο, ν
ΟΣΑ πεξηιακβάλεηαη ζηελ
ρσξηθή ελφηεηα ησλ ΟΣΑ πνπ
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Καηάηαμε ζην Ννκφ

71,58%

έρνπλ ηνλ ίδην ΣΚ, γεγνλφο πνπ
επεξεάδεη ηνλ δείθηε θαη ηα
απνηειέζκαηά ηνπ

Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΑ
Δ.1 Γηάξζξσζε
πξνζσπηθνχ ΟΣΑ

Δ.2
Απνηειεζκαηηθφηεηα
ΟΣΑ

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ

14 κφληκνη
2 ΗΓΑΥ

Γείθηεο βησζηκφηεηαο
(=επελδπηηθέο
δαπάλεο/ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο)

1,61

Λεηηνπξγηθά έμνδα

566.000

Δπελδπηηθέο δαπάλεο

914.000

Δ.3 Οηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα ΟΣΑ

Ο
δείθηεο
βησζηκφηεηαο
πξνζεγγηζηηθά θαλεξψλεη ηε
ζρέζε
επελδπηηθψλ
πξνο
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη
εμάγνληαη
ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα γηα ην πφζν
«θνζηνβφξνο» ή «αθξηβφο»
κπνξεί λα είλαη έλαο Γήκνο
ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ
Χο
ιεηηνπξγηθά
έμνδα
λννχληαη νη πάζεο θχζεσο
νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλειαζηηθνχ ραξαθηήξα - ηνπ
ΟΣΑ
πνπ
εμεηάδεηαη.
Πεξηιακβάλεη ηηο θαηεγνξίεο
11,12,13,14,16 κε βάζε ηελ
θσδηθή θαηάηαμε ησλ εηδηθψλ
εμφδσλ πνπ εθαξκφδεηαη ζην
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα.
Χο
επελδπηηθέο
δαπάλεο
λννχληαη ηα έμνδα ηνπ ΟΣΑ
γηα
ηελ
αλάπηπμε
δξαζηεξηφηεηαο
ειαζηηθνχ
ραξαθηήξα θαη θπξίσο δαπάλεο
γηα έξγα κε αλαπηπμηαθή
δηάζηαζε. Οη δαπάλεο απηέο
πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ηεο
θαηαλνκήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ πνπ
αλαινγεί
ζην
Γήκν.
Πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξία
15 ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ
εμφδσλ
κε
βάζε
ην
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα θαη ηελ
θσδηθνπνίεζε απηνχ.

εκ.: Παξφιν πνπ ππήξμε εξψηεκα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα
stage, δελ καο έρνπλ παξάζρεη αθφκε νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζρεηηθά πνζνηηθά δεδνκέλα.
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25. Γήκνο Σεκέλνπο
25.1 Ηζηνξηθφ δηνηθεηηθήο κεηαβνιήο
Ο Γήκνο Σεκέλνπο ζπζηάζεθε ην 1994 βάζεη ηνπ ΦΔΚ 127Α - 05/08/1994, ελψ κε ην
ίδην ΦΔΚ θαηαξγνχληαη θαη ζπλελψλνληαη κε ην Γήκν νη Κνηλφηεηεο Κππαξίζζνπ,
Πξνθήηνπ Ζιηνχ θαη Αγίνπ χιια.
Υάξηεο 23 Υσξνηαμηθή έληαμε Γήκνπ Σεκέλνπο ζην Ν. Ζξαθιείνπ
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25.2 πλνπηηθή παξνπζίαζε βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Γήκνπ

Βαζηθά
Υαξαθηεξηζηηθά

Γείθηεο

Γεδνκέλα

Λνηπέο παξαηεξήζεηο

Α. ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΑ
Α.1 Πιεζπζκφο (κε
βάζε ηελ απνγξαθή)

Αξηζκφο θαηνίθσλ

3.218

Α.2 Πιεζπζκηαθή
ππθλφηεηα

Κάηνηθνη αλά η.ρικ

56,8

Α.3 πγθέληξσζε
πιεζπζκνχ ζηελ έδξα
ηνπ Γήκνπ

% Πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ

45,71%

Α.4 Καηαλνκή
θαηνηθηψλ

% θελψλ θαηνηθηψλ
Αλαινγία εμνρηθψλ πξνο
θχξηεο

28,8%

Αξηζκφο κειψλ

3,0

28,1%

Β. ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ
Β.1 Μέζν κέγεζνο
λνηθνθπξηνχ
Β.2 Γείθηεο γήξαλζεο

78,3

Γ. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ
Γ.1 Απαζρφιεζε

Οηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο (ζηαζκηζκέλνο γηα
εξγάζηκεο ειηθίεο 15-64)

45,9% (1.476 άηνκα)

% αλέξγσλ

7,6% (112 άηνκα)

Ο νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο
θαη ην πνζνζηφ αλέξγσλ αλαθέξεηαη
ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο 10-75

Γεσξγία, Αιηεία
(62,80%)
Δμφξπμε (0,00%)
Μεηαπνίεζε (3,97%)
Δλέξγεηα (0,13%)
Γ.2 Γηάξζξσζε
απαζρφιεζεο

Γηάξζξσζε απαζρφιεζεο ζε
βαζηθνχο ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο

Καηαζθεπέο (3,32%)
Δκπφξην (6,12%)
Αλαςπρή (4,43%)
Μεηαθνξέο (3,45%)
Τγεία, εθπαίδεπζε
(3,71%)
Λνηπέο ππεξεζίεο
(5,67%)

Γ.3 Δξγαζηαθή
θηλεηηθφηεηα (in &
out)

Γείθηεο εθξνήο απαζρφιεζεο
(=εμεξρ/εληφο)

0,21

Μέζν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα

Δηζφδεκα αλά
θνξνινγνχκελν:
7.302 €

Γ.4 Δπίπεδν
εηζνδεκάησλ
(ηνηρεία ΚΔΠΤΟ)
Καηάηαμε ζην Ννκφ

Λεπηέξεο Απγελάθεο

94,75%

Λφγσ ηεο εμαγσγήο ηνπ δείθηε
βάζεη ηνπ ηαρπδξνκηθνχ θσδηθνχ
(ΣΚ) ηεο πεξηνρήο, ν ΟΣΑ
πεξηιακβάλεηαη
ζηελ
ρσξηθή
ελφηεηα ησλ ΟΣΑ πνπ έρνπλ ηνλ
ίδην ΣΚ, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ηνλ
δείθηε θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ
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Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΑ
Δ.1 Γηάξζξσζε
πξνζσπηθνχ ΟΣΑ

Δ.2
Απνηειεζκαηηθφηεηα
ΟΣΑ

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ

4 κφληκνη
17 ανξίζηνπ ρξφλνπ

Γείθηεο βησζηκφηεηαο
(=επελδπηηθέο
δαπάλεο/ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο)

0,44

Λεηηνπξγηθά έμνδα

831.000

Δπελδπηηθέο δαπάλεο

365.000

Δ.3 Οηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα ΟΣΑ

Ο
δείθηεο
βησζηκφηεηαο
πξνζεγγηζηηθά θαλεξψλεη ηε ζρέζε
επελδπηηθψλ πξνο ιεηηνπξγηθψλ
δαπαλψλ θαη εμάγνληαη ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα
γηα
ην
πφζν
«θνζηνβφξνο» ή «αθξηβφο» κπνξεί
λα είλαη έλαο Γήκνο ζηελ παξνρή
ππεξεζηψλ
Χο ιεηηνπξγηθά έμνδα λννχληαη νη
πάζεο
θχζεσο
νηθνλνκηθέο
ππνρξεψζεηο
αλειαζηηθνχ
ραξαθηήξα - ηνπ ΟΣΑ πνπ
εμεηάδεηαη.
Πεξηιακβάλεη
ηηο
θαηεγνξίεο 11,12,13,14,16 κε βάζε
ηελ θσδηθή θαηάηαμε ησλ εηδηθψλ
εμφδσλ πνπ εθαξκφδεηαη ζην
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα.
Χο επελδπηηθέο δαπάλεο λννχληαη ηα
έμνδα ηνπ ΟΣΑ γηα ηελ αλάπηπμε
δξαζηεξηφηεηαο
ειαζηηθνχ
ραξαθηήξα θαη θπξίσο δαπάλεο γηα
έξγα κε αλαπηπμηαθή δηάζηαζε. Οη
δαπάλεο απηέο πξνέξρνληαη απφ ηε
ρξήζε
ηεο
θαηαλνκήο
ηνπ
Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ πνπ αλαινγεί ζην
Γήκν. Πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξία
15 ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ
εμφδσλ κε βάζε ην δηπινγξαθηθφ
ζχζηεκα θαη ηελ θσδηθνπνίεζε
απηνχ.

εκ.: Παξφιν πνπ ππήξμε εξψηεκα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα
stage, δελ καο έρνπλ παξάζρεη αθφκε νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζρεηηθά πνζνηηθά δεδνκέλα.

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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26. Γήκνο Σπιίζνπ
26.1 Ηζηνξηθφ δηνηθεηηθήο κεηαβνιήο
Σν 1997 ζπζηάζεθε ν Γήκνο Σπιίζνπ (ΦΔΚ 244Α - 04/12/1997) κε ηελ απφζπαζε
ηνπ νηθηζκνχ Σχιηζνο απφ ηελ Κνηλφηεηα Σπιίζνπ θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ σο έδξα ηνπ
Γήκνπ. Με ην ίδην ΦΔΚ θαηαξγνχληαη θαη ζπλελψλνληαη κε ην Γήκν νη Κνηλφηεηεο
Κακαξηψηνπ, Σπιίζνπ, Κακαξίνπ, Αεδνλνρσξίνπ θαη Μαξάζνπ. Σν ίδην ζπκβαίλεη
θαη κε ηηο Κνηλφηεηεο Μνλήο, Γσληψλ Μαιεβπδίνπ, Κεξακνπηζίνπ, Αζηπξαθίνπ θαη
Γακάζηαο.
Υάξηεο 24 Υσξνηαμηθή έληαμε Γήκνπ Σπιίζνπ ζην Ν. Ζξαθιείνπ

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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26.2 πλνπηηθή παξνπζίαζε βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Γήκνπ

Βαζηθά
Υαξαθηεξηζηηθά

Γείθηεο

Γεδνκέλα

Λνηπέο παξαηεξήζεηο

Α. ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΑ
Α.1 Πιεζπζκφο (κε
βάζε ηελ απνγξαθή)

Αξηζκφο θαηνίθσλ

3.491

Α.2 Πιεζπζκηαθή
ππθλφηεηα

Κάηνηθνη αλά η.ρικ

26,6

Α.3 πγθέληξσζε
πιεζπζκνχ ζηελ έδξα
ηνπ Γήκνπ

% Πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ

31,08%

Α.4 Καηαλνκή
θαηνηθηψλ

% θελψλ θαηνηθηψλ
Αλαινγία εμνρηθψλ πξνο
θχξηεο

33,2%

Αξηζκφο κειψλ

2,9

43,1%

Β. ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ
Β.1 Μέζν κέγεζνο
λνηθνθπξηνχ
Β.2 Γείθηεο γήξαλζεο

181,6

Γ. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ
Γ.1 Απαζρφιεζε

Οηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο (ζηαζκηζκέλνο γηα
εξγάζηκεο ειηθίεο 15-64)

36,5% (1.274 άηνκα)

% αλέξγσλ

11,4% (145 άηνκα)

Ο
νηθνλνκηθά
ελεξγφο
πιεζπζκφο θαη ην πνζνζηφ
αλέξγσλ
αλαθέξεηαη
ζηηο
ειηθηαθέο νκάδεο 10-75

Γεσξγία, Αιηεία
(38,19%)
Δμφξπμε (0,19%)
Μεηαπνίεζε (4,47%)
Δλέξγεηα (0,39%)
Γ.2 Γηάξζξσζε
απαζρφιεζεο

Γηάξζξσζε απαζρφιεζεο ζε
βαζηθνχο ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο

Καηαζθεπέο (6,93%)
Δκπφξην (9,13%)
Αλαςπρή (9,71%)
Μεηαθνξέο (3,69%)

Γ.3 Δξγαζηαθή
θηλεηηθφηεηα (in &
out)

Γείθηεο εθξνήο απαζρφιεζεο
(=εμεξρ/εληφο)

Μέζν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα

Τγεία, εθπαίδεπζε
(8,35%)
Λνηπέο ππεξεζίεο
(10,29%)
0,42

Δηζφδεκα αλά
θνξνινγνχκελν:
7.302 €

Γ.4 Δπίπεδν
εηζνδεκάησλ
(ηνηρεία ΚΔΠΤΟ)
Καηάηαμε ζην Ννκφ

Λεπηέξεο Απγελάθεο

94,75%

Λφγσ ηεο εμαγσγήο ηνπ δείθηε
βάζεη
ηνπ
ηαρπδξνκηθνχ
θσδηθνχ (ΣΚ) ηεο πεξηνρήο, ν
ΟΣΑ πεξηιακβάλεηαη ζηελ
ρσξηθή ελφηεηα ησλ ΟΣΑ πνπ
έρνπλ ηνλ ίδην ΣΚ, γεγνλφο πνπ
επεξεάδεη ηνλ δείθηε θαη ηα
απνηειέζκαηά ηνπ
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Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΑ
Δ.1 Γηάξζξσζε
πξνζσπηθνχ ΟΣΑ

Δ.2
Απνηειεζκαηηθφηεηα
ΟΣΑ

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ

18 κφληκνη
2 εηδηθνί ζπλεξγάηεο

Γείθηεο βησζηκφηεηαο
(=επελδπηηθέο
δαπάλεο/ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο)

0,56

Λεηηνπξγηθά έμνδα

832.000

Δπελδπηηθέο δαπάλεο

463.000

Δ.3 Οηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα ΟΣΑ

Ο
δείθηεο
βησζηκφηεηαο
πξνζεγγηζηηθά θαλεξψλεη ηε
ζρέζε
επελδπηηθψλ
πξνο
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη
εμάγνληαη
ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα γηα ην πφζν
«θνζηνβφξνο» ή «αθξηβφο»
κπνξεί λα είλαη έλαο Γήκνο
ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ
Χο
ιεηηνπξγηθά
έμνδα
λννχληαη νη πάζεο θχζεσο
νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλειαζηηθνχ ραξαθηήξα - ηνπ
ΟΣΑ
πνπ
εμεηάδεηαη.
Πεξηιακβάλεη ηηο θαηεγνξίεο
11,12,13,14,16 κε βάζε ηελ
θσδηθή θαηάηαμε ησλ εηδηθψλ
εμφδσλ πνπ εθαξκφδεηαη ζην
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα.
Χο
επελδπηηθέο
δαπάλεο
λννχληαη ηα έμνδα ηνπ ΟΣΑ
γηα
ηελ
αλάπηπμε
δξαζηεξηφηεηαο
ειαζηηθνχ
ραξαθηήξα θαη θπξίσο δαπάλεο
γηα έξγα κε αλαπηπμηαθή
δηάζηαζε. Οη δαπάλεο απηέο
πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ηεο
θαηαλνκήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ πνπ
αλαινγεί
ζην
Γήκν.
Πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξία
15 ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ
εμφδσλ
κε
βάζε
ην
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα θαη ηελ
θσδηθνπνίεζε απηνχ.

εκ.: Παξφιν πνπ ππήξμε εξψηεκα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα
stage, δελ καο έρνπλ παξάζρεη αθφκε νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζρεηηθά πνζνηηθά δεδνκέλα.

Λεπηέξεο Απγελάθεο

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ

- 163 -

27. Γήκνο Σπκπαθίνπ
27.1 Ηζηνξηθφ δηνηθεηηθήο κεηαβνιήο
Δμεηάδνληαο ηε δηνηθεηηθή εμέιημε ηνπ Γήκνπ Σπκπαθίνπ, παξαηεξείηαη φηη αξρηθά
ζπζηάζεθε ε Κνηλφηεηα Σπκπαθίνπ (ΦΔΚ 27Α - 31/01/1925) κε έδξα ηνλ νηθηζκφ
Σπκπάθηνλ θαη ηνλ νηθηζκφ Κφθθηλνο Πχξγνο λα πξνζαξηάηαη ζηελ Κνηλφηεηα. ηε
ζπλέρεηα ε Κνηλφηεηα Σπκπαθίνπ αλαγλσξίδεηαη ζε Γήκν Σπκπαθίνπ κε ην ΦΔΚ
136Α - 30/08/1994 θαη ιίγα ρξφληα αξγφηεξα κε ην ΦΔΚ 244Α - 04/12/1997
θαηαξγνχληαη θαη ζπλελψλνληαη κε ην Γήκν νη Κνηλφηεηεο ίβα, Μαγαξηθαξίνπ,
Πηηζηδίσλ, Λαγνιίνπ, Κακειαξίνπ, Γξεγνξίαο, Φαλεξσκέλεο, Κιήκαηνο, Κακαξψλ
θαη Βψξσλ.
Υάξηεο 25 Υσξνηαμηθή έληαμε Γήκνπ Σπκπαθίνπ ζην Ν. Ζξαθιείνπ

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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27.2 πλνπηηθή παξνπζίαζε βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Γήκνπ

Βαζηθά
Υαξαθηεξηζηηθά

Γείθηεο

Γεδνκέλα

Λνηπέο παξαηεξήζεηο

Α. ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΑ
Α.1 Πιεζπζκφο (κε
βάζε ηελ απνγξαθή)

Αξηζκφο θαηνίθσλ

10.001

Α.2 Πιεζπζκηαθή
ππθλφηεηα

Κάηνηθνη αλά η.ρικ

63,7

Α.3 πγθέληξσζε
πιεζπζκνχ ζηελ έδξα
ηνπ Γήκνπ

% Πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ

50,06%

Α.4 Καηαλνκή
θαηνηθηψλ

% θελψλ θαηνηθηψλ
Αλαινγία εμνρηθψλ πξνο
θχξηεο

34,0%

Αξηζκφο κειψλ

2,7

37,3%

Β. ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ
Β.1 Μέζν κέγεζνο
λνηθνθπξηνχ
Β.2 Γείθηεο γήξαλζεο

109,0

Γ. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ
Γ.1 Απαζρφιεζε

Οηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο (ζηαζκηζκέλνο γηα
εξγάζηκεο ειηθίεο 15-64)

43,0% (4.303 άηνκα)
9,2% (394 άηνκα)

% αλέξγσλ

Ο νηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο θαη ην πνζνζηφ
αλέξγσλ αλαθέξεηαη ζηηο
ειηθηαθέο νκάδεο 10-75

Γεσξγία, Αιηεία
(49,21%)
Δμφξπμε (0,00%)
Μεηαπνίεζε (2,43%)
Δλέξγεηα (0,32%)
Γ.2 Γηάξζξσζε
απαζρφιεζεο

Γηάξζξσζε απαζρφιεζεο ζε
βαζηθνχο ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο

Καηαζθεπέο (5,23%)
Δκπφξην (8,09%)
Αλαςπρή (6,95%)
Μεηαθνξέο (3,37%)
Τγεία, εθπαίδεπζε
(4,77%)
Λνηπέο ππεξεζίεο
(11,14%)

Γ.3 Δξγαζηαθή
θηλεηηθφηεηα (in &
out)

Γείθηεο εθξνήο απαζρφιεζεο
(=εμεξρ/εληφο)

0,07

Μέζν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα

Δηζφδεκα αλά
θνξνινγνχκελν: 5.770
€

Γ.4 Δπίπεδν
εηζνδεκάησλ
(ηνηρεία ΚΔΠΤΟ)
Καηάηαμε ζην Ννκφ

Λεπηέξεο Απγελάθεο

74,87%

Λφγσ ηεο εμαγσγήο ηνπ δείθηε
βάζεη
ηνπ
ηαρπδξνκηθνχ
θσδηθνχ (ΣΚ) ηεο πεξηνρήο, ν
ΟΣΑ πεξηιακβάλεηαη ζηελ
ρσξηθή ελφηεηα ησλ ΟΣΑ πνπ
έρνπλ ηνλ ίδην ΣΚ, γεγνλφο πνπ
επεξεάδεη ηνλ δείθηε θαη ηα
απνηειέζκαηά ηνπ
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Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΑ
Δ.1 Γηάξζξσζε
πξνζσπηθνχ ΟΣΑ

Δ.2
Απνηειεζκαηηθφηεηα
ΟΣΑ

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ

34 κφληκνη
5 κε κίζζσζε έξγνπ
11 ΗΓΟΥ
2 stage

Γείθηεο βησζηκφηεηαο
(=επελδπηηθέο
δαπάλεο/ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο)

0,76

Λεηηνπξγηθά έμνδα

1.420.000

Δπελδπηηθέο δαπάλεο

1.086.000

Δ.3 Οηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα ΟΣΑ

Ο
δείθηεο
βησζηκφηεηαο
πξνζεγγηζηηθά θαλεξψλεη ηε
ζρέζε
επελδπηηθψλ
πξνο
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη
εμάγνληαη
ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα γηα ην πφζν
«θνζηνβφξνο» ή «αθξηβφο»
κπνξεί λα είλαη έλαο Γήκνο
ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ
Χο
ιεηηνπξγηθά
έμνδα
λννχληαη νη πάζεο θχζεσο
νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλειαζηηθνχ ραξαθηήξα - ηνπ
ΟΣΑ
πνπ
εμεηάδεηαη.
Πεξηιακβάλεη ηηο θαηεγνξίεο
11,12,13,14,16 κε βάζε ηελ
θσδηθή θαηάηαμε ησλ εηδηθψλ
εμφδσλ πνπ εθαξκφδεηαη ζην
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα.
Χο
επελδπηηθέο
δαπάλεο
λννχληαη ηα έμνδα ηνπ ΟΣΑ
γηα
ηελ
αλάπηπμε
δξαζηεξηφηεηαο
ειαζηηθνχ
ραξαθηήξα θαη θπξίσο δαπάλεο
γηα έξγα κε αλαπηπμηαθή
δηάζηαζε. Οη δαπάλεο απηέο
πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ηεο
θαηαλνκήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ πνπ
αλαινγεί
ζην
Γήκν.
Πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξία
15 ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ
εμφδσλ
κε
βάζε
ην
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα θαη ηελ
θσδηθνπνίεζε απηνχ.

εκ.: χκθσλα κ ε ηα ζρεηηθά πνζνηηθά δεδνκέλα ππάξρνπλ 2 απαζρνινχκελνη ζε
πξφγξακκα stage.

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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28. Γήκνο Υεξζνλήζνπ
28.1 Ηζηνξηθφ δηνηθεηηθήο κεηαβνιήο
Ο Γήκνο Υεξζνλήζνπ ζπζηάζεθε βάζεη ηνπ ΦΔΚ 244Α - 04/12/1997 κε ηελ
απφζπαζε ηνπ νηθηζκνχ Ληκήλ Υεξζνλήζνπ απφ ηελ Κνηλφηεηα Ληκέλνο
Υεξζνλήζνπ θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ σο έδξα ηνπ Γήκνπ. Σαπηφρξνλα κε ην ίδην ΦΔΚ
θαηαξγήζεθαλ θαη ζπλελψζεθαλ κε ην Γήκν νη Κνηλφηεηεο Πνηακηψλ, Ληκέλνο
Υεξζνλήζνπ, Κεξάο, Υεξζνλήζνπ, Γσληψλ Πεδηάδνο θαη Αβδνχ. Σέινο ην 2001
(ΦΔΚ - 18/03/2001) θαηαξγνχληαη νη νηθηζκνί Παλαγία θαη αξαληάξεο.
Υάξηεο 26 Υσξνηαμηθή έληαμε Γήκνπ Υεξζνλήζνπ ζην Ν. Ζξαθιείνπ

Λεπηέξεο Απγελάθεο
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28.2 πλνπηηθή παξνπζίαζε βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Γήκνπ

Βαζηθά
Υαξαθηεξηζηηθά

Γείθηεο

Γεδνκέλα

Λνηπέο παξαηεξήζεηο

Α. ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΑ
Α.1 Πιεζπζκφο (κε
βάζε ηελ απνγξαθή)

Αξηζκφο θαηνίθσλ

8.497

Α.2 Πιεζπζκηαθή
ππθλφηεηα

Κάηνηθνη αλά η.ρικ

119,7

Α.3 πγθέληξσζε
πιεζπζκνχ ζηελ έδξα
ηνπ Γήκνπ

% Πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ

35,08%

Α.4 Καηαλνκή
θαηνηθηψλ

% θελψλ θαηνηθηψλ
Αλαινγία εμνρηθψλ πξνο
θχξηεο

38,4%

Αξηζκφο κειψλ

2,8

36,6%

Β. ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ
Β.1 Μέζν κέγεζνο
λνηθνθπξηνχ
Β.2 Γείθηεο γήξαλζεο

87,0

,
Γ.1 Απαζρφιεζε

Οηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο (ζηαζκηζκέλνο γηα
εξγάζηκεο ειηθίεο 15-64)

45,0% (3.825
άηνκα)
19,7% (753 άηνκα)

% αλέξγσλ

Ο νηθνλνκηθά ελεξγφο
πιεζπζκφο θαη ην πνζνζηφ
αλέξγσλ αλαθέξεηαη ζηηο
ειηθηαθέο νκάδεο 10-75

Γεσξγία, Αιηεία
(13,91%)
Δμφξπμε (0,00%)
Μεηαπνίεζε
(3,15%)

Γ.2 Γηάξζξσζε
απαζρφιεζεο

Γηάξζξσζε απαζρφιεζεο ζε
βαζηθνχο ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο

Δλέξγεηα (0,07%)
Καηαζθεπέο
(10,01%)
Δκπφξην (12,29%)
Αλαςπρή
(28,15%)
Μεηαθνξέο
(4,15%)
Τγεία, εθπαίδεπζε
(4,75%)
Λνηπέο ππεξεζίεο
(12,99%)

Γ.3 Δξγαζηαθή
θηλεηηθφηεηα (in &
out)
Γ.4 Δπίπεδν
εηζνδεκάησλ
(ηνηρεία ΚΔΠΤΟ)

Γείθηεο εθξνήο απαζρφιεζεο
(=εμεξρ/εληφο)

0,08

Μέζν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα

Δηζφδεκα αλά
θνξνινγνχκελν:
7.751 €

Λεπηέξεο Απγελάθεο

Λφγσ ηεο εμαγσγήο ηνπ δείθηε
βάζεη ηνπ ηαρπδξνκηθνχ
θσδηθνχ (ΣΚ) ηεο πεξηνρήο, ν
ΟΣΑ πεξηιακβάλεηαη ζηελ
ρσξηθή ελφηεηα ησλ ΟΣΑ πνπ
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Καηάηαμε ζην Ννκφ

100,58%

έρνπλ ηνλ ίδην ΣΚ, γεγνλφο πνπ
επεξεάδεη ηνλ δείθηε θαη ηα
απνηειέζκαηά ηνπ

Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΑ
Δ.1 Γηάξζξσζε
πξνζσπηθνχ ΟΣΑ

Δ.3
Απνηειεζκαηηθφηεηα
ΟΣΑ

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ

71 κφληκνη
4 νξηζκέλνπ
ρξφλνπ

Γείθηεο βησζηκφηεηαο
(=επελδπηηθέο
δαπάλεο/ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο)

0,5

Λεηηνπξγηθά έμνδα

3.081.000

Δπελδπηηθέο δαπάλεο

1.545.000

Δ.4 Οηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα ΟΣΑ

Ο
δείθηεο
βησζηκφηεηαο
πξνζεγγηζηηθά θαλεξψλεη ηε
ζρέζε
επελδπηηθψλ
πξνο
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη
εμάγνληαη
ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα γηα ην πφζν
«θνζηνβφξνο» ή «αθξηβφο»
κπνξεί λα είλαη έλαο Γήκνο
ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ
Χο
ιεηηνπξγηθά
έμνδα
λννχληαη νη πάζεο θχζεσο
νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλειαζηηθνχ ραξαθηήξα - ηνπ
ΟΣΑ
πνπ
εμεηάδεηαη.
Πεξηιακβάλεη ηηο θαηεγνξίεο
11,12,13,14,16 κε βάζε ηελ
θσδηθή θαηάηαμε ησλ εηδηθψλ
εμφδσλ πνπ εθαξκφδεηαη ζην
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα.
Χο
επελδπηηθέο
δαπάλεο
λννχληαη ηα έμνδα ηνπ ΟΣΑ
γηα
ηελ
αλάπηπμε
δξαζηεξηφηεηαο
ειαζηηθνχ
ραξαθηήξα θαη θπξίσο δαπάλεο
γηα έξγα κε αλαπηπμηαθή
δηάζηαζε. Οη δαπάλεο απηέο
πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ηεο
θαηαλνκήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ πνπ
αλαινγεί
ζην
Γήκν.
Πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξία
15 ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ
εμφδσλ
κε
βάζε
ην
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα θαη ηελ
θσδηθνπνίεζε απηνχ.

εκ.: Παξφιν πνπ ππήξμε εξψηεκα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα
stage, δελ καο έρνπλ παξάζρεη αθφκε νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζρεηηθά πνζνηηθά δεδνκέλα.
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Υάξηεο 28. Μέζν θνξνινγνχκελν εηζφδεκα αλά ΣΚ. Αλάιπζε ζηνηρείσλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ΚΔΠΤΟ
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ΜΗΑ ΠΡΩΣΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
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6. Μηα πξώηε αμηνιόγεζε
Σν εγρείξεκα απνηειεί ηελ απαξρή κηαο πξνζπάζεηαο, ε νπνία αλνίγεη έλαλ νπζηαζηηθφ
δηάινγν κε ζηνηρεία, δεκνγξαθηθά, νηθνλνκηθά, πνιηηηθά. ηφρν έρεη λα ππάξμεη, κε ηελ
νινθιήξσζε ησλ ζπδεηήζεσλ, κηα πξφηαζε ξεαιηζηηθή θαη εθαξκφζηκε. Ζ εθδνηηθή
πξσηνβνπιία ζπλνδεχεηαη απφ κηα ζεηξά εθδειψζεσλ θαη ζηεξίδεηαη, ζε ζεκαληηθφ
βαζκφ, ζηε δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία κε ελεξγνχο πνιίηεο θαη εθπξνζψπνπο θνξέσλ.
Μέζσ ηεο πξνζσπηθήο κνπ ηζηνζειίδαο (www.avgenakis.gr) θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ (e-book@avgenakis.gr) δεκηνπξγνχκε έλα forum αληαιιαγήο ζρνιίσλ,
ηδεψλ θαη απφςεσλ, ψζηε λα θαηαιήμνπκε δεκηνπξγηθά ζηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ,
ξεαιηζηηθψλ, αιιά θαη

εθαξκφζηκσλ

πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε θαη

ηελ

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηφζν ζην Ζξάθιεην, φζν θαη ζην
ζχλνιν ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο.
Λχζεηο ππάξρνπλ. Δίλαη ζην ρέξη καο. ην ρέξη ησλ πνιηηηθψλ, ησλ κειψλ ηεο
θπβέξλεζεο, αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ πνιηηψλ, λα βειηηψζνπκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα, έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλνπκε ηελ θαζεκεξηλφηεηα φισλ καο θαη λα
ζέζνπκε ζηέξεα ζεκέιηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ καο. Οη ιχζεηο απηέο δελ ρξεηάδεηαη
λα είλαη επψδπλεο γηα ηνλ πνιίηε, αιιά λα βαζίδνληαη ζε αξρέο, ζε δείθηεο πνηφηεηαο,
πνπ ηνλ ζέβνληαη θαη δνκνχληαη πάλσ ζε ξεαιηζηηθέο βάζεηο:
Αμηνθξαηία

θαη

Αμηνπνίεζε

Αλζξώπηλνπ

Γπλακηθνύ:

Ζ

ζεκειίσζε

αμηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηε ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εμέιημε ησλ
ίδησλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, φπσο θαη ζηηο ζπλαιιαγέο ηεο δηνίθεζεο κε ηνπο
πνιίηεο είλαη επηηαθηηθή. Γεγνλφο είλαη φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα, νη δεκφζηεο
ππεξεζίεο έρνπλ ζηειερσζεί κε άηνκα πνπ αξθεηνί απφ απηνχο δηαζέηνπλ ηα
ηππηθά πξνζφληα θαη έρνπλ ηθαλφηεηεο, πνπ αλ ζπλδπαζηνχλ ζσζηά κε ηελ
εκπεηξία θαη ηηο ηθαλφηεηεο παιηφηεξσλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο, κπνξνχλ λα
απνηειέζνπλ ηνλ θηλεηήξην κνριφ ηεο βειηίσζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
ζηε δηνίθεζε.
Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο: Ζ δηαθζνξά δελ αθνξά κφλν ζηνπο απνδέθηεο,
αιιά θαη ζ‘ απηνχο πνπ, απφ επηινγή ή απφ αλάγθε, δηαθζείξνπλ. Σν θαηλφκελν
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ηεο δηαθζνξάο απαηηεί ηε ζπζηξάηεπζε φισλ καο, πξνθεηκέλνπ λα απνβάιινπκε
ηαθηηθέο θαη λννηξνπίεο δεθαεηηψλ θαη λα ρηίζνπκε έλα πγηέο ζχζηεκα αξρψλ θαη
αμηψλ εκπηζηνζχλεο θαη δηαθάλεηαο πνπ λα δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο θξάηνπο – πνιίηε.
Απαινηθή πνιηηηθώλ θαη θνκκαηηθώλ παξεκβάζεσλ: Ζ βειηίσζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απαηηεί ηελ
εμάιεηςε ηνπ θνκκαηηζκνχ θαη ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ. Ζ θπβέξλεζε, αιιά
θαη φια ηα πνιηηηθά θφκκαηα, κε ηδηαίηεξν βάξνο ηα δχν θφκκαηα εμνπζίαο,
πξέπεη λα «απειεπζεξψζνπλ» ηηο εθάζηνηε δηνηθήζεηο απφ πειαηεηαθέο ζρέζεηο
θαη θνκκαηηθέο παξεκβάζεηο. Καη απηφ δελ αθνξά θπζηθά κφλν ηε ζεκεξηλή
θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ, αιιά θαη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο.
Σν ζέκα είλαη θαη‘ αξράο πνιηηηθφ θαη κεηά δηνηθεηηθφ. Δθφζνλ ππάξμνπλ νη
ζσζηέο δηαπηζηψζεηο, κπνξνχλ θαη πξέπεη λα δνζνχλ νη πνιηηηθέο ιχζεηο, νη
νπνίεο ζα επηηξέςνπλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά.
Δμνξζνινγηζκόο ηεο επηινγήο πξνζσπηθνύ κε «business oriented» ινγηθή: Ζ
ππάξρνπζα

θαηάζηαζε

ραξαθηεξίδεηαη

απφ

κηα

παγησκέλε

λννηξνπία

«επαλάπαπζεο ζηε κνληκφηεηα». Χο εθ ηνχηνπ, είλαη θξίζηκν λα ππάξρεη ε
πξφβιεςε γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο κνληκφηεηαο γηα θάζε λενπξνζιακβαλφκελν,
θαη‘ αξρήλ (θάηη πνπ λνκίδσ φηη είλαη απνδεθηφ απφ ην κεγαιχηεξν, αλ φρη φιν ην
ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο καο), αιιά θαη λα ππάξρεη έιεγρνο θαη ε δπλαηφηεηα
επηβνιήο πξαγκαηηθψλ

θπξψζεσλ

γηα θάζε

πεξίπησζε απνδεδεηγκέλνπ

παξαπηψκαηνο. Σαπηφρξνλα, φκσο, πξνο ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ
δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ ζα ζπκβάιιεη θαη ε παξνρή θηλήηξσλ, πνπ δπζηπρψο
ζήκεξα απνπζηάδεη. ην πιαίζην απηφ, ζεκεηψλεηαη επίζεο φηη νθείιεη λα
εμεηαζηεί ε επαλαθνξά ηεο ζπλέληεπμεο σο θξηηεξίνπ πξφζιεςεο θαη εμέιημεο
κε εληειψο δηαθνξεηηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, φρη πξνο ηελ ελίζρπζε ηεο
επλνηνθξαηίαο, αιιά κε ηε ινγηθή πνπ έρεη εθαξκνζηεί θαη επηηχρεη ζε κεγάιν
βαζκφ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα ηελ επηινγή ησλ Αξίζησλ θαη φρη ησλ Αξεζηψλ.
Παξαθνινύζεζε δεηθηώλ νηθνλνκηθήο βησζηκόηεηαο θαη απνδνηηθόηεηαο
ησλ ππεξεζηώλ: ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν αμηνιφγεζεο πξέπεη λα απνηειεί
αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ
θάζε

θνξέα,

κε

ζθνπφ

ηελ

παξαθνινχζεζε
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πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ θαη πνιηηηθψλ πνπ θαιείηαη λα ππεξεηήζεη.
Αληηζηνίρσο, ε νπνηαδήπνηε πξσηνβνπιία γηα πηνζέηεζε πνιηηηθήο / δξάζεο,
αθφκα θαη ζε θεληξηθφ επίπεδν, νθείιεη λα κειεηά θαη λα αμηνινγεί ηελ
πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη κέζσ απηνχ λα εληνπίδεη ηα θαίξηα δεηήκαηα πνπ
ρξήδνπλ βειηίσζεο. Χο εθ ηνχηνπ, θξίλεηαη θαη γηα απηφ ην ιφγν πξφρεηξε θαη
αηειήο ε θαηάζεζε κηαο πξφηαζεο, φπσο είλαη ην «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»,
ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί κηα εηο βάζνο αλάιπζε ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ, ησλ
ειιείςεσλ,

αδπλακηψλ

θαη

ζεκείσλ

βειηίσζεο

ηνπ

ήδε

ππάξρνληνο

«Πξνγξάκκαηνο Καπνδίζηξηαο».
σζηή Γηαρείξηζε, Αμηνιόγεζε θαη Δμνξζνινγηζκόο: ε αληηκεηψπηζε ηεο
θαθνδηαρείξηζεο θαη ν εμνξζνινγηζκφο ζηε ρξήζε ησλ πφξσλ κε ηελ αμηνπνίεζε
ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, θάηη πνπ σο θαίλεηαη αξρηθά έρεη πηνζεηήζεη ε ζεκεξηλή
θπβέξλεζε, φπσο θαη ε θαηάιιειε ρξήζε ππνδνκψλ θαη πιηθψλ πφξσλ απνηειεί
απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο θαθνδηαρείξηζεο θαη ηεο
κείσζεο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, δίρσο λα επεξεάζεη ηηο απνδνρέο ησλ
ππαιιήισλ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, αιιά αληίζεηα λα ηηο βειηηψζεη.
Μείσζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη Απνζαθήληζε Αξκνδηνηήησλ: ε κείσζε ηεο
γξαθεηνθξαηίαο, ν πεξηνξηζκφο ηεο πνιπλνκίαο, ν πεξηνξηζκφο ηνπ λνκηθηζκνχ
θαη ν ζαθήο πξνζδηνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ζα ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ
απάιεηςε ησλ αιιεινεπηθαιχςεσλ, ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ εθαξκνγήο ησλ
απνθάζεσλ θαη ζίγνπξα ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ Γεκνζίσλ Γαπαλψλ. Κπξίσο, φκσο,
ζα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζαθή πιαίζην δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ, ην νπνίν ζα
είλαη θαηαλνεηφ απφ ηνπο πνιίηεο θαη ζα ζπληειέζεη ζηε δφκεζε ελφο θιίκαηνο
εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ πξνο ηε δηνίθεζε.
Θα θιείζνπκε κε κηα θξάζε ηνπ Αξηζηνηέιε, πνπ απνηειεί ηνλ πξσηαξρηθφ ζηφρν απηήο
ηεο πξνζπάζεηαο θαη ζεσξψ φηη πξέπεη λα είλαη γλψκνλαο φισλ καο:
«ην θαιύηεξν θξάηνο είλαη ην θξάηνο πνπ δηνηθείηαη θαιύηεξα θαη δηνηθείηαη θαιύηεξα ην
θξάηνο εθείλν πνπ παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ηεο κεγαιύηεξεο επηπρίαο ζηνπο πνιίηεο ηνπ».
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7. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

Α. ΠΡΩΣΟΓΔΝΔΗ ΠΖΓΔ
Γεκφζηα Έγγξαθα κε Αξηζκφ Πξσηνθφιινπ Κνηλνβνπιεπηηθνχ Διέγρνπ:
-

Τπ. Δζληθήο Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, 16895/30/3/09

-

Τπ. Πνιηηηζκνχ, 16896/30/3/09

-

Τπ. Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, 16897/30/3/09

-

Τπ. Δζληθήο Άκπλαο, 16898/30/3/09

-

Τπ. Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 16899/30/3/09

-

Τπ. Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, 16900/30/3/09

-

Τπ. Γηθαηνζχλεο, 16901/30/3/09

-

Τπ. Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο & Γεκνζίσλ Έξγσλ, 16902/30/3/09

-

Τπ. Αλάπηπμεο, 16903/30/3/09

-

Τπ. Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, 16904/30/3/09

-

Τπ. Δζσηεξηθψλ, 16905/30/3/09

-

Τπ. Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 16906/30/3/09

-

Τπ. Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, 16907/30/3/09

-

Τπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, 16908/30/3/09

-

Τπ. Οηθνλνκίαο Οηθνλνκηθψλ, 16909/30/3/09

-

Τπ. Δζσηεξηθψλ, 16910/30/3/09

-

Τπ. Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, 17549/9/4/09

-

Τπ. Δζσηεξηθψλ, 17550/9/4/09

-

Τπ. Δζσηεξηθψλ (Αξκφδην γηα Θέκαηα Γεκνζίαο Σάμεο), 17551/9/4/09

-

Τπ. Αλάπηπμεο, 17552/9/4/09

-

Τπ. Δζληθήο Άκπλαο, 17553/9/4/09

-

Τπ. Δμσηεξηθψλ, 17554/9/4/09

-

Τπ. Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο & Γεκνζίσλ Έξγσλ, 17555/9/4/09

-

Τπ. Δζληθήο Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, 17556/9/4/09

-

Τπ. Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 17557/9/4/09
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-

Τπ. Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 17558/9/4/09

-

Τπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, 17559/9/4/09

-

Τπ. Γηθαηνζχλεο, 17560/9/4/09

-

Τπ. Πνιηηηζκνχ, 17561/9/4/09

-

Τπ. Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, 17562/9/4/09

-

Τπ. Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, 17563/9/4/09

-

Τπ. Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, 17564/9/4/09

-

Τθ. Αζιεηηζκνχ, 17565/9/4/09

-

Τπ. Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, 2824/17/12/09

-

Τπ. Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, 2827/17/12/09

-

Τπ. Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, 2829/17/12/09

-

Τπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, 2832/17/12/09

-

Τπ. Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, 2834/17/12/09

-

Τπ. Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 2837/17/12/09

-

Τπ. Δμσηεξηθψλ, 2840/17/12/09

-

Τπ. Δζληθήο Άκπλαο, 2842/17/12/09

-

Τπ. Οηθνλνκηθψλ, 2845/17/12/09

-

Τπ. Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, 2847/17/12/09

-

Τπ. Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο,
2849/17/12/09

-

Τπ. Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, 2852/17/12/09

-

Τπ. Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, 2853/17/12/09

Β. ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΔΗ ΠΖΓΔ
Διιελόγισζζεο:
Αξγπξηάδεο, Γ. (1998) Γηα κηα δηνίθεζε πνπ απνδίδεη θαη επηθνηλσλεί κε ηνπο
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