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Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο



ηάδηα Καηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο



πλνπηηθή παξνπζίαζε Γήκνπ Λήκλνπ
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ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ









Οινθιεξσκέλν Πξφγξακκα Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Βειηίσζεο
ηεο Γηνηθεηηθήο Ηθαλφηεηαο ηνπ ΟΣΑ.
Σεηξαεηέο Πξφγξακκα Γξάζεο ηνπ ΟΣΑ θαη ησλ Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ ηνπ.
Οξγαληθφ ηνηρείν ηεο Καζεκεξηλήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηνίθεζεο
ηνπ Γήκνπ θαη Μέξνο ηνπ Πξνγξακκαηηθνχ ηνπ Κχθινπ.
Τινπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο κέζσ ηνπ
Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηνπ ΟΣΑ θαη ησλ Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ.
Δθπφλεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο κε ηε πκκεηνρή
Όισλ ησλ Δκπιεθφκελσλ.
Αμηνπνίεζε Γεηθηψλ Δπίδνζεο.
ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ

ΓΖΜΑΡΥΟ

ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ

4 ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟΗ
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
ΕΧΖ

ΚΔΝΣΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ

ΤΠΖΡΔΗΔ
ΤΠΑΓΟΜΔΝΔ
ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΟΝ
ΓΖΜΑΡΥΟ
ΔΠΗΣΔΛΗΚΔ
ΤΠΖΡΔΗΔ

ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΠΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΤΠΖΡΔΗΔ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ
ΠΡΟΣΑΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ
ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ
ΤΠΖΡΔΗΔ

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ
ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΖΜΟΣΗΚΖ
ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΣΗΚΖ

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ
ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΖΜΟΣΗΚΖ
ΔΝΟΣΖΣΑ Ν.ΚΟΤΣΑΛΖ

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ
ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΖΜΟΣΗΚΖ
ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΟΤΓΡΟΤ

ΔΠΗΣΡΟΠΔ

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΠΑΗΓΔΗΑ

ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΔΝΣΑΞΖ
ΜΔΣΑΝΑΣΧΝ

ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ ΓΖΜΟΗΟΤ
ΓΗΚΑΗΟΤ

ΑΛΛΟΗ ΦΟΡΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΔ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ
ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ
ΓΖΜΟΤ ΛΖΜΝΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΖΜΝΟΤ
Α.Α.Δ. ΟΣΑ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ
ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ-ΠΟΛΗΣΗΜΟΤΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΖΜΝΟΤ

ΛΖΜΝΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΜΚΔ

ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΥΟΛΗΚΧΝ
ΜΟΝΑΓΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΖΜΟΤ ΛΖΜΝΟΤ

ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΚΑΗ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΛΖΜΝΟΤ Α.Δ.
ΟΣΑ

ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΥΟΛΗΚΧΝ
ΜΟΝΑΓΧΝ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΖΜΟΤ ΛΖΜΝΟΤ

ΠΟΛΗΟΥΝΖ ΑΜΚΔ
ΛΗΜΔΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ
ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΧΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ
ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΗΟ
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΜΤΡΗΝΑ

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

ΓΖΜΑΡΥΟ

4 ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟΗ

ΓΖΜΟΣΗΚΟ
ΤΜΒΟΤΛΗΟ

ΤΠΖΡΔΗΔ
ΤΠΑΓΟΜΔΝΔ
ΑΠΔΤΘΔΗΑ
ΣΟΝ
ΓΖΜΑΡΥΟ

ΗΓΗΑΗΣΔΡΟ
ΓΡΑΦΔΗΟ
ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΤΣΟΣΔΛΔ
ΓΡΑΦΔΗΟ
ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ
ΑΤΣΟΣΔΛΔ
ΓΡΑΦΔΗΟ
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ
ΒΟΖΘΔΗΑ

ΑΤΣΟΣΔΛΔ
ΓΡΑΦΔΗΟ
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ
ΓΖΜΟΗΧΝ
ΥΔΔΧΝ

ΔΠΗΣΔΛΗΚΔ
ΤΠΖΡΔΗΔ

ΑΤΣΟΣΔΛΔ
ΣΜΖΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ,
ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΓΡΑΦΔΗΟ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ
ΚΑΗ
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ
(ΣΠΔ)

ΓΡΑΦΔΗΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ,
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ
ΟΡΓΑΝΧΖ

ΤΠΖΡΔΗΔ
ΣΟΠΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΑΤΣΟΣΔΛΔ
ΣΜΖΜΑ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΓΡΑΦΔΗΟ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ
ΑΛΗΔΗΑ
ΓΡΑΦΔΗΟ
ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΔΧΝ
ΚΑΗ ΡΤΘΜΗΔΗ
ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ

ΓΡΑΦΔΗΟ
ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ
ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ

ΝΟΜΗΚΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ
ΓΡΑΦΔΗΟ
ΑΠΑΥΟΛΖΖ
ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ
ΑΤΣΟΣΔΛΔ
ΣΜΖΜΑ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ
ΑΣΤΝΟΜΗΑ

ΤΠΖΡΔΗΔ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ
ΠΡΟΣΑΗΑ,
ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ
ΚΑΗ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ
ΣΔΥΝΗΚΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ

ΑΤΣΟΣΔΛΔ
ΣΜΖΜΑ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ
ΠΡΟΣΑΗΑ,
ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ

ΣΜΖΜΑ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ
ΟΡΓΑΝΧΝ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ

ΣΜΖΜΑ
ΣΔΥΝΗΚΧΝ
ΚΑΗ
ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ
ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ
ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ

ΓΡΑΦΔΗΟ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ
ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ
ΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ
ΦΤΛΧΝ

ΓΡΑΦΔΗΟ
ΠΡΟΣΑΗΑ
ΚΑΗ
ΠΡΟΑΓΧΓΖ
ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ
ΤΓΔΗΑ

ΓΡΑΦΔΗΟ
ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ
ΓΗΑ ΒΗΟΤ
ΜΑΘΖΖ

ΓΡΑΦΔΗΟ
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ,
ΑΘΛΖΖ ΚΑΗ
ΝΔΟΛΑΗΑ

ΣΜΖΜΑ
ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ
ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ
ΚΑΗ
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ
ΜΔΡΗΜΝΑ

ΣΜΖΜΑ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ
ΚΑΣΑΣΑΖ,
ΛΖΞΗΑΡΥΔΗΟΤ
ΚΑΗ
ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ

ΣΜΖΜΑ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΚΑΗ
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ
ΣΜΖΜΑ
ΔΟΓΧΝ,
ΠΔΡΗΟΤΗΑ
ΚΑΗ ΣΑΜΔΗΟΤ

ΣΜΖΜΑ
ΣΔΥΝΗΚΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΚΑΗ
ΣΟΠΗΚΧΝ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
ΕΧΖ

ΣΜΖΜΑ
ΤΓΡΔΤΖ ΚΑΗ
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ

ΣΜΖΜΑ
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ
ΚΑΗ
ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ

ΣΜΖΜΑ
ΠΡΟΣΑΗΑ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ
ΠΟΛΗΣΗΚΖ
ΠΡΟΣΑΗΑ

ΣΜΖΜΑ
ΤΝΣΖΡΖΖ
ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ,
ΠΡΑΗΝΟΤ ΚΑΗ
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ
ΦΧΣΗΜΟΤ

ΑΤΣΟΣΔΛΔ
ΣΜΖΜΑ
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ
ΚΑΗ
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚ
ΧΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ

ΓΡΑΦΔΗΟ
ΔΚΓΟΖ
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ
ΑΓΔΗΧΝ
ΓΡΑΦΔΗΟ
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΧΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ
ΓΡΑΦΔΗΟ
ΔΛΔΓΥΟΤ
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ

ΑΤΣΟΣΔΛΔ
ΓΡΑΦΔΗΟ
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΑΗ
ΣΔΥΝΗΚΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΜΤΡΗΝΑ

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ
ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ
ΔΝΟΣΖΣΧΝ
ΑΣΗΚΖ,
Ν.ΚΟΤΣΑΛΖ,
ΜΟΤΓΡΟΤ

ΣΜΖΜΑ ΚΔΠ

ΓΡΑΦΔΗΟ
ΤΝΣΖΡΖΖ
ΤΠΟΓΟΜΧΝ

ΓΡΑΦΔΗΟ
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ
ΘΔΜΑΣΧΝ ΚΑΗ
ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ
ΠΟΛΗΣΖ

ΓΡΑΦΔΗΟ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ
ΘΔΜΑΣΧΝ

ΑΤΣΟΣΔΛΔ
ΓΡΑΦΔΗΟ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
ΚΑΗ
ΤΝΣΖΡΖΖ
ΟΥΖΜΑΣΧΝ

ΣΜΖΜΑ ΚΔΠ

ΓΡΑΦΔΗΟ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Δλεξγεηηθό

Β. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
205.113,02
Γ. ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Η. Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
ΗΗ. Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
ΗΗΗ. Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο
Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

66.122.093,64
14.096,26
65.830.614,23
277.383,15

1.428.986,09
Η. Απνζέκαηα
56.497,67
ΗΗ. Απαηηήζεηο
778.274,38
IV. Γηαζέζηκα
594.214,04
Δ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

145.783,49
67.901.976,24
ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Παζεηηθό

Α. ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
Η. Κεθάιαην
23.568.876,32
ΗΗ. Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήοΔπηρνξεγήζεηο Παγίσλ-Γσξεέο Παγίσλ 45.769.065,83
ΗV. Απνηειέζκαηα εηο λέν
-3.351.745,99
Β. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ
Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Η. Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο
ΗΗ. Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο
Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ

65.986.196,16

13.620,17
1.827.721,21

100.055,91
1.727.665,30
74.438,70

67.901.976,24

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

ΣΑΚΣΗΚΑ EΞΟΓΑ ΓΖΜΟΤ ΛΖΜΝΟΤ ΑΝΑ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ

ΑΣΑ/Γεκνηηθή Δλόηεηα

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ
ΜΤΡΗΝΑ

23,15%

7,13%

ΓΖΜΟΣΗΚΖ
ΔΝΟΣΖΣΑ
ΜΤΡΗΝΑ

0,55%

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ
ΑΣΗΚΖ
15,13%
ΓΖΜΟΣΗΚΖ
ΔΝΟΣΖΣΑ
ΑΣΗΚΖ

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ
ΜΟΤΓΡΟΤ
61,72%

92,32%
ΓΖΜΟΣΗΚΖ
ΔΝΟΣΖΣΑ
ΜΟΤΓΡΟΤ
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Περιγραφή
ΤΝΟΛΟ TAKTIKΩΝ
ΕΟΔΩΝ
ΤΝΟΛΟ ΕΚΣΑΚΣΩΝ
ΕΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ

Περιγραφή

ΔΗΜΟ ΜΤΡΙΝΑ ΔΗΜΟ ΜΟΤΔΡΟΤ ΔΗΜΟ Ν.ΚΟΤΣΑΛΗ

ΔΗΜΟ ΑΣΙΚΗ

46,26

23,14

15,13

15,47

57,01

15,78

9,23

17,98

54,19

18,6

11,64

15,57

ΔΗΜΟ ΜΤΡΗΝΑ ΔΗΜΟ ΜΟΤΔΡΟΤ ΔΗΜΟ Ν.ΚΟΤΣΑΛΗ

ΔΗΜΟ ΑΣΙΚΗ

Ζξοδα

43,31

23,83

16,97

15,89

Επενδύςεισ

47,79

16,78

11,61

23,83

Πληρωμζσ Π.Ο.Ε.
Αποδόςεισ και
προβλζψεισ
ΤΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

82,37

7,76

4,56

5,3

50,05

18,89

13,19

17,87
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πκπεξάζκαηα γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε










Το μεγαλόσεπο ποςοςσϋ σψν εςϋδψν πποέπφεσαι απϋ σα έκσακσα έςοδα –
επιφοπηγήςειρ για επενδόςειρ (μέςο ποςοςσϋ 43%) και απϋ σα σακσικά έςοδα –
επιφοπηγήςειρ για λεισοτπγικέρ δαπάνερ (μέςο ποςοςσϋ 24%).
Τα έςοδα απϋ ανσαποδοσικά σέλη και δικαιύμασα αποσελοόν μϋλιρ σο 13,38% σψν
ςτνολικύν εςϋδψν σοτ ενοποιημένοτ Δήμοτ.
Το 33% σψν ενοποιημένψν διαθέςιμψν πϋπψν διασέθηκε ςσην σεφνική τπηπεςία, σο
44% ςσιρ λοιπέρ τπηπεςίερ ιδίψρ ανσαποδοσικέρ και σο 23% ςσιρ γενικέρ και
οικονομικέρ τπηπεςίερ σοτ Δήμοτ.
Σε ϋσι αυοπά ση διαδικαςία είςππαξηρ ουειλύν πποηγοόμενψν εσύν (Π.Ο.Ε.)
ςημειύνεσαι ϋσι ειςππάσσεσαι κασά κανϋνα ποςοςσϋ 30-35% σψν ανείςππακσψν
τπολοίπψν πποηγοόμενψν φπήςεψν.
Η ςφέςη ενσαλθένσψν / πποϊπολογιςθένσψν διαφπονικά υαίνεσαι να βελσιύνεσαι,
παπαμένει ϋμψρ η ανάγκη βελσίψςηρ σοτ ππογπαμμασιςμοό σψν επενδτσικύν
δπαςσηπιοσήσψν σοτ Δήμοτ.
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πκπεξάζκαηα γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε -Αξηζκνδείθηεο
Δείκσηρ Ατσονομίαρ


Ο Δήμορ θα ππέπει να βελσιύςει σοτρ μηφανιςμοόρ ελέγφοτ σψν εςϋδψν σοτ, καθύρ και
σοτρ μηφανιςμοόρ ππογπαμμασιςμοό σψν εξϋδψν σοτ.

Δείκσηρ Λεισοτπγικήρ Ατσονομίαρ


Ο Δήμορ ςσηπίζεσαι ςε μεγάλο βαθμϋ ςσιρ επιφοπηγήςειρ ποτ λαμβάνει και
δετσεπετϋνσψρ ςσα ίδια έςοδα σοτ.

Δείκσηρ Εξάπσηςηρ


Ο Δήμορ εξαπσάσαι ςε μεγάλο βαθμϋ απϋ μη ελεγφϋμενερ πηγέρ εςϋδψν και μάλιςσα η
σιμή σοτ Δείκση μεγαλύνει κασά σο πέπαςμα σψν εσύν. Εξάπσηςη πεπιςςϋσεπο απϋ σιρ
έκσακσερ επιφοπηγήςειρ (επενδόςειρ) για σην άςκηςη σψν απμοδιοσήσψν σοτ και λιγϋσεπο
απϋ σιρ σακσικέρ επιφοπηγήςειρ (λεισοτπγικέρ δαπάνερ).

Δείκσηρ Ατσοφπημασοδϋσηςηρ Επενδόςεψν


Ο Δήμορ δεν έφει οτςιαςσικά δτνασϋσησερ ατσοφπημασοδϋσηςηρ σψν επενδόςεύν σοτ και
επομένψρ ςσηπίζεσαι ςφεδϋν αποκλειςσικά ςσο Ππϋγπαμμα Δημοςίψν Επενδόςεψν για σην
ππαγμασοποίηςη ςφεδϋν σοτ ςτνϋλοτ σψν ςημανσικύν έπγψν ςσην πεπιοφή ετθόνηρ σοτ.
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Πεξηβάιινλ θαη Πνηόηεηα Εωήο
Γπλαηόηεηεο






















Φτςικϋ πεπιβάλλον τχηλήρ αξίαρ ςε εθνικϋ και ετπψπαωκϋ επίπεδο. Το ςόνολο σοτ νηςιοό κηπτγμένη
πεπιοφή υτςικοό κάλλοτρ.
Εκσεσαμένερ ζύνερ πποςσαςίαρ (Natura) ιδίψρ ςσα ανασολικά, ενδιαυέπονσερ γεψυτςικοόρ ςφημασιςμοόρ
και γεψλογικϋ πλοόσο, εξαιπεσικήρ ςημαςίαρ βιοποικιλϋσησα.
Υχηλϋ επίπεδο διασήπηςηρ σοτ υτςικοό φύποτ. Πεπιοπιςμένερ πιέςειρ οικιςσικύν επεκσάςεψν
εςσιαςμένερ ιδίψρ ςσιρ πεπιαςσικέρ και παπάκσιερ ζύνερ.
Απφισεκσονικά ενδιαυέπον οικιςσικϋ απϋθεμα ςε ολϋκληπο σο νηςί. Ικανοποιησικϋ καθεςσύρ πποςσαςίαρ
παπαδοςιακύν οικιςμύν.
Σόγφπονο και αςυαλέρ αεποδπϋμιο. Στνεφήρ βελσίψςη λιμενικύν εγκασαςσάςεψν.
Μεπική κάλτχη αναγκύν ςε αλιετσικά κασαυόγια.
Ικανοποιησικϋ οδικϋ δίκστο λϋγψ και σοτ ςφεσικά ομαλοό ανάγλτυοτ σοτ νηςιοό.
Σφεσική επάπκεια ηλεκσπικήρ ενέπγειαρ. Αξιοποιήςιμο δτναμικϋ ΑΠΕ (Αιολική, ηλιακή ενέπγεια)
Ψηυιοποίηςη ολϋκληποτ ςφεδϋν σοτ σηλευψνικοό δικσόοτ σηρ Λήμνοτ.
Δτνασϋσησα ολοκλήπψςηρ έπγψν Επεξεπγαςίαρ λτμάσψν βιολογικύν καθαπιςμύν με πποοπσική κάλτχηρ
ολϋκληποτ σοτ νηςιοό.
Ενδτνάμψςη σηρ λεισοτπγίαρ σηρ ΔΕΔΑΠΑΛ. Λεισοτπγία ςόγφπονοτ ΧΥΤΑ (θέςη Βίγλα). Ππογπαμμασιςμϋρ
κασαςκετήρ φύποτ Αδπανύν και ςσαθμοό μεσαυϋπσψςηρ ανακτκλύςιμψν τλικύν.
Αποκασάςσαςη παλαιύν φψμασεπύν, πποςσαςία τδπουϋποτ οπίζονσα και θαλαςςύν.
Εκςτγφπονιςμϋρ εξοπλιςμοό ςτλλογήρ και διαφείπιςηρ αποππιμμάσψν, και ανακόκλψςηρ ςτςκεταςιύν και
επικίνδτνψν τλικύν.
Διαθέςιμο ππορ αξιοποίηςη επιυανειακϋ τδάσινο δτναμικϋ.
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Πεξηβάιινλ θαη Πνηόηεηα Εωήο
Πξνβιήκαηα

















Έλλειχη ςαυοόρ πλαιςίοτ πποςσαςίαρ (οπιοθέσηςηρ και διαφείπιςηρ) πεπιοφύν υτςικοό κάλλοτρ
και φύπψν τχηλήρ πεπιβαλλονσικήρ και αιςθησικήρ αξίαρ.
Εγκασάλειχη αγποσικήρ γηρ και ςημανσικέρ πιέςειρ αλλαγήρ φπήςεψν.
Καθτςσέπηςη ολοκλήπψςηρ ή «απαξίψςη» φπονιζοτςύν φψποσαξικύν και πολεοδομικύν
πτθμίςεψν.
Σημανσικέρ οικιςσικέρ πιέςειρ ιδίψρ ςσον πεπιαςσικϋ φύπο σηρ Μόπιναρ και ςση παπαλιακή
ζύνη.
Ανάγκη έπγψν ςτμπλήπψςηρ και ολοκλήπψςηρ σοτ οδικοό δικσόοτ. Βελσιύςειρ γεψμεσπικύν
φαπακσηπιςσικύν ςήμανςηρ και αςυάλειαρ.
Διαμπεπήρ κτκλουοπία μέςα απϋ οικιςμοόρ. Έλλειχη έπγψν παπάκαμχηρ.
Ελλιπέρ και κακήρ βασϋσησαρ δίκστο αγποσικήρ οδοποιίαρ με ςημανσικέρ ανάγκερ εσήςιαρ
ςτνσήπηςηρ.
Ανεπάπκεια δημϋςιψν οπγανψμένψν φύπψν ςσάθμετςηρ. Έλλειχη ολοκληπψμένοτ δικσόοτ
ποδηλασοδπϋμψν ιδίψρ ςση Μόπινα.
Έλλειχη οπγανψμένψν ελεόθεπψν φύπψν ςσο αςσικϋ κένσπο. Πεπιοπιςμένοι φύποι αςσικοό
ππαςίνοτ και παιδικύν φαπύν και αθλησιςμοό.
Αποτςία αςσικήρ ςτγκοινψνίαρ. Έλλειχη ικανοποιησικύν ενδοδημοσικύν ςτνδέςεψν. Αποτςία
ςτγκοινψνιακήρ ςόνδεςηρ με σο αεποδπϋμιο ή σο λιμάνι.
Πεπιοπιςμένη ςτφνϋσησα τπεπαςσικύν δπομολογίψν και ελλιπήρ ςόνδεςη με σο αςσικϋ κένσπο.
Αδτναμία κάλτχηρ σηρ επιβασικήρ κίνηςηρ κτπίψρ κασά σοτρ καλοκαιπινοόρ μήνερ, λϋγψ μικπήρ
πτκνϋσησαρ σψν αεποποπικύν δπομολογίψν και πποβλημασικήρ ακσοπλοωκήρ ςόνδεςηρ.
Ανεπαπκείρ εγκασαςσάςειρ τποδοφήρ ςκαυύν αναχτφήρ.
Ππϋβλημα επάπκειαρ και ποιϋσησαρ όδπετςηρ, ιδιαίσεπα σο καλοκαίπι. Πεπαλαιψμένα δίκστα
όδπετςηρ.
Πεπιοπιςμένη δτνασϋσησα και αςυάλεια τυιςσάμενοτ δικσόοτ διανομήρ ηλεκσπικήρ ενέπγειαρ.
Πποβλήμασα πόπανςηρ απϋ ανεξέλεγκση διάθεςη αποππιμμάσψν και λτμάσψν.
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Πεξηβάιινλ θαη Πνηόηεηα Εωήο
Δπθαηξίεο













Η «ππάςινη ανάπστξη» ςσο επίκενσπο σψν εθνικύν πποςπαθειύν για σον πποςδιοπιςμϋ
ενϋρ νέοτ εθνικοό αναπστξιακοό μονσέλοτ.
Ατξανϋμενη εταιςθησοποίηςη πολισύν και υοπέψν ςε θέμασα πεπιβάλλονσορ και
κλιμασικήρ αλλαγήρ.
Έμυαςη σοτ ΕΣΠΑ ςση δημιοτπγία και ενίςφτςη πεπιβαλλονσικύν τποδομύν.
Ολοκλήπψςη σψν νέψν ενεπγειακύν δικσόψν ςε εθνικϋ και διεθνέρ επίπεδο.
Εςσίαςη σοτ ΕΣΠΑ και σψν φψπικύν πολισικύν ςσον πϋλο σψν ςημανσικύν αςσικύν
κένσπψν. Νέα ετπψπαωκά ππογπάμμασα για αςσικά κένσπα (JESSICA)
Αξιοποίηςη πϋπψν (εθνικύν και Ε.Ε.) για δημιοτπγία και εκςτγφπονιςμϋ πεπιβαλλονσικύν
τποδομύν, καθύρ και ευαπμογή ςτςσημάσψν πεπιβαλλονσικήρ διαφείπιςηρ απϋ σιρ
επιφειπήςειρ.
Δτνασϋσησερ οπθολογικήρ οπγάνψςηρ σηρ αξιοποίηςηρ και πποςσαςίαρ τδάσινοτ
δτναμικοό.
Επικένσπψςη σψν πποςπαθειύν ςε θέμασα πέπαν σψν βαςικύν τποδομύν και ιδίψρ ςε
θέμασα ποιϋσησαρ ζψήρ.
Αξιοποίηςη σψν διεθνύν σάςεψν για αναζήσηςη υιλικύν πεπιβαλλονσικά σοτπιςσικύν
πποοπιςμύν.
Δτνασϋσησα ολοκλήπψςηρ φψπικύν και πολεοδομικύν πτθμίςεψν και δημιοτπγία
αναπστξιακύν πποϊποθέςεψν με ςεβαςμϋ ςσο υτςικϋ και οικιςσικϋ πεπιβάλλον.
Αξιοποίηςη δτνασοσήσψν Τεφνολογιύν Πληπουοπικήρ και Επικοινψνιύν.
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Πεξηβάιινλ θαη Πνηόηεηα Εωήο
Πεξηνξηζκνί


Μη έγκαιπη ευαπμογή Κοινοσικήρ πεπιβαλλονσικήρ νομοθεςίαρ ςσοτρ σομείρ γεψπγίαρ και
κσηνοσπουίαρ, διαφείπιςηρ τδασικύν πϋπψν, διαφείπιςηρ τγπύν και ςσεπεύν αποβλήσψν,
διαφείπιςηρ πποςσασετϋμενψν πεπιοφύν. Καθτςσεπήςειρ ςε θέμασα ευαπμογήρ οπθύν γεψπγικύν
ππακσικύν.



Αςαυέρ και ανεπαπκέρ καθεςσύρ πποςσαςίαρ σοτ αγποσικοό σοπίοτ, αλλά και σψν υτςικύν
πϋπψν σοτ νηςιοό.



Ενδεφϋμενη καθτςσέπηςη τλοποίηςηρ ΕΣΠΑ 2007-2013 λϋγψ οπγανψσικύν αδτναμιύν σοτ
κπάσοτρ και σηρ οικονομικήρ ςτγκτπίαρ.



Εξψγενείρ πεπιοπιςμοί ςσιρ πποςπάθειερ σψν σοπικύν υοπέψν για σην βελσίψςη σψν
ακσοπλοωκύν και αεποποπικύν ςτνδέςεψν σηρ Λήμνοτ με σην Ασσική και ση Θεςςαλονίκη.



Χπονίζοτςερ διαδικαςίερ θεςμικύν φψπικύν πτθμίςεψν (ΓΠΣ Μόπιναρ, ΣΧΟΑΠ κλπ).



Πεπιοπιςμένερ δτνασϋσησερ ελέγφοτ και ανάςφεςηρ σψν πεπιβαλλονσικύν πιέςεψν ςσιρ
παπάκσιερ και σιρ πεπιαςσικέρ πεπιοφέρ.



Πεπιοπιςμένερ δτνασϋσησερ διαςυάλιςηρ πϋπψν για σην κασαςκετή ςημανσικύν έπγψν
διαφείπιςηρ τδάσινοτ δτναμικοό.



Έλλειχη μελεσύν και σεφνικύν δτνασοσήσψν πποεσοιμαςίαρ και ευαπμογήρ ςημανσικύν έπγψν
ανάπλαςηρ και πποςσαςίαρ ενδιαυεπϋνσψν οικιςσικύν ςτνϋλψν.



Έλλειχη φψποθέσηςηρ πεπιοφύν ςτγκένσπψςηρ επιφειπημασικύν δπαςσηπιοσήσψν.



Έλλειχη ολοκληπψμένοτ ςφεδιαςμοό βαςικύν λιμενικύν τποδομύν ςσην κλίμακα ολϋκληπηρ σηρ
Λήμνοτ.



Έλλειχη ολοκληπψμένοτ ςφεδιαςμοό κάλτχηρ μελλονσικύν ενεπγειακύν αναγκύν ςε ςτνδταςμϋ
με σιρ δτνασϋσησερ αξιοποίηςηρ ΑΠΕ.
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Κνηλωληθή Πνιηηηθή, Παηδεία, Πνιηηηζκόο, Αζιεηηζκόο
Γπλαηόηεηεο




Τάςειρ πληθτςμιακήρ ςσαθεποποίηςηρ ςσο ςόνολο σοτ νηςιοό μεσά απϋ πολλέρ δεκαεσίερ
δημογπαυικήρ αποχίλψςηρ ιδιαίσεπα σηρ ανασολικήρ Λήμνοτ.
Ικανοποιησική νοςοκομειακή τποδομή και ςφεσικά ικανοποιησική κάλτχη αναγκύν κοινψνικήρ
ππϋνοιαρ. Λεισοτπγία ςφολείψν ειδικήρ αγψγήρ. Ικανοποιησική λεισοτπγία ππογπαμμάσψν
«Βοήθεια ςσο Σπίσι».



Ύπαπξη ςημανσικύν και ενεπγύν μηφανιςμύν και υοπέψν κοινψνικήρ αλληλεγγόηρ.



Ικανοποιησικέρ τποδομέρ ππψσοβάθμιαρ και δετσεποβάθμιαρ εκπαίδετςηρ. Επάπκεια
εκπαιδετσικοό πποςψπικοό.



Λεισοτπγία πανεπιςσημιακοό σμήμασορ «Τμήμα Επιςσήμηρ Τπουίμψν και Διασπουήρ» σοτ
Πανεπιςσημίοτ Αιγαίοτ.



Εξαιπεσικά ςημανσικϋ πολισιςσικϋ απϋθεμα (απφαιολογικοί φύποι, διασηπησέα κσίπια, μνημεία
απφισεκσονικήρ κληπονομιάρ ςσον αγποσικϋ φύπο).



Ενδιαυέποτςερ απφαιολογικέρ αναςκαυέρ ςε εξέλιξη, Απφαιολογικϋ Μοτςείο με εξαιπεσικά
πλοόςια ςτλλογή και όπαπξη ενδιαυεπϋνσψν μικπύν μοτςειακύν ςτλλογύν ςση Ν. Κοόσαλη, σο
Ποπσιανοό και σον Κονσιά.



Σφεσικά ικανοποιησικέρ τποδομέρ πολισιςμοό ςση Μόπινα (Μαποόλα). Λεισοτπγικά πολισιςσικά
κένσπα μικπήρ δτναμικϋσησαρ ςσο Κονσοποόλι και ςσο Ποπσιανοό.



Δτνασϋσησαρ βελσίψςηρ τυιςσάμενηρ αθλησικήρ τποδομήρ, ςημανσική ανάπστξη
νατσαθλησιςμοό.



Ικανοποιησική δπαςσηπιοποίηςη σψν πολισιςσικύν ςτλλϋγψν και άλλψν πολισιςσικύν υοπέψν.
Δτνασϋσησερ αξιοποίηςηρ κλειςσύν ςφολικύν κσιπίψν για πολισιςσικοόρ ςκοποόρ.
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Κνηλωληθή Πνιηηηθή, Παηδεία, Πνιηηηζκόο, Αζιεηηζκόο
Πξνβιήκαηα





Ελλειμμασική παποφή τπηπεςιύν ππψσοβάθμιαρ τγειονομικήρ πεπίθαλχηρ. Υποςσελέφψςη
Πεπιυεπειακύν και αγποσικύν Ιασπείψν , αποτςία αςσικοό κένσποτ τγείαρ και δπάςεψν
πποληπσικήρ ιασπικήρ.
Έλλειχη ππονοιακύν δομύν και δπάςεψν τποςσήπιξηρ σηρ σπίσηρ ηλικίαρ.
Έλλειχη δομύν και ππογπαμμάσψν κάλτχηρ σψν αναγκύν ετπαθύν και ειδικύν ομάδψν
πληθτςμοό. Έλλειχη δομύν τποςσήπιξηρ σηρ οικογένειαρ, σψν γτναικύν και σψν παιδιύν.
Πεπιοπιςμένη δπαςσηπιϋσησα ςε θέμασα πποςσαςίαρ απϋ εξαπσηςιογϋνερ οτςίερ.



Ελλείχειρ ςσην κσιπιακή τποδομή και ςσο επγαςσηπιακϋ εξοπλιςμϋ σοτ Πανεπιςσημιακοό
σμήμασορ. Πποβλήμασα ςσοτρ σομείρ ςίσιςηρ και διαμονήρ σψν υοισησύν.



Ανάγκη κασαςκετήρ νέψν και εκςτγφπονιςμύν - βελσιύςεψν σψν ςφολικύν ςτγκποσημάσψν ιδίψρ
σηρ ππψσοβάθμιαρ εκπαίδετςηρ.



Πποβλήμασα φπημασοδϋσηςηρ και ελλείχειρ ςσο ςόςσημα μεσαυοπάρ μαθησύν.



Έλλειχη δτνασοσήσψν επιμϋπυψςηρ και εξειδίκετςηρ.





Ανεπαπκήρ ανάδειξη και πεπιοπιςμένη επιςκεχιμϋσησα ςημανσικύν απφαιολογικύν φύπψν
(Κάςσπο Μόπιναρ, Ηυαιςσεία κ.α.).
Ελλιπήρ σεκμηπίψςη ανάδειξη και πποςσαςία πολισιςσικύν ςσοιφείψν και μνημείψν σηρ
βτζανσινήρ και μεσαβτζανσινήρ πεπιϋδοτ.



Ανεπαπκήρ οπγάνψςη και λεισοτπγία πολισιςσικύν δομύν.



Έλλειχη ςόγφπονψν αθλησικύν φύπψν και κακή κασάςσαςη σψν τυιςσάμενψν.



Υποστπύδηρ πποςπάθεια ανάπστξηρ άλλψν μοπυύν αθλησιςμοό, λϋγψ μη όπαπξηρ ςφεσικήρ
τποδομήρ.



Ανάγκη ενίςφτςηρ εγκασαςσάςεψν νατσαθλησιςμοό.
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Κνηλωληθή Πνιηηηθή, Παηδεία, Πνιηηηζκόο, Αζιεηηζκόο
Δπθαηξίεο


Άνοδορ βιοσικοό επιπέδοτ και ατξανϋμενη ζήσηςη για ποιοσικϋσεπα πποωϋνσα και τπηπεςίερ
ςσοτρ σομείρ σηρ εκπαίδετςηρ, σηρ τγείαρ, σοτ πολισιςμοό και σοτ αθλησιςμοό.



Δτνασϋσησερ βελσίψςηρ σψν τπηπεςιύν ππψσοβάθμιαρ πεπίθαλχηρ μέςψ σηρ δημιοτπγίαρ
κένσποτ τγείαρ αςσικοό σόποτ και σηρ ενίςφτςηρ σηρ λεισοτπγίαρ σψν πεπιυεπειακύν ιασπείψν.



Δτνασϋσησερ ςφεδιαςμοό και τλοποίηςηρ ολοκληπψμένψν παπεμβάςεψν ςσον σομέα σηρ
ππϋνοιαρ. Στνέφιςη και ενδτνάμψςη ππογπαμμάσψν «Βοήθειαρ ςσο ςπίσι».



Ολοκλήπψςη κασαςκετήρ νέοτ ςόγφπονοτ νηπιαγψγείοτ ςση Μόπινα, κασαςκετή δόο νέψν
δημοσικύν ςφολείψν και αξιοποίηςη νέψν εκπαιδετσικύν τποδομύν ςσο Μοόδπο.



Δτνασϋσησερ πεπαισέπψ ανάπστξηρ δπαςσηπιοσήσψν Πανεπιςσημίοτ Αιγαίοτ.



Ενίςφτςη σηρ λεισοτπγίαρ και εμπλοτσιςμϋρ σψν θεμασικύν ενοσήσψν σοτ ΙΕΚ.



Αξιοποίηςη δτνασοσήσψν τλοποίηςηρ ππογπαμμάσψν Δια Βίοτ Μάθηςηρ. Ενίςφτςη σηρ
δπαςσηπιϋσησαρ σψν Κένσπψν Επαγγελμασικήρ Κασάπσιςηρ.



Ενίςφτςη σψν απμοδιοσήσψν σηρ Τοπικήρ Ατσοδιοίκηςηρ και δτνασϋσησα ανάληχηρ
ππψσοβοτλιύν ςε θέμασα απαςφϋληςηρ, κασαπολέμηςηρ κοινψνικοό αποκλειςμοό, ενίςφτςηρ
δομύν ςτμβοτλετσικήρ και τποςσήπιξηρ σψν νέψν και σψν γτναικύν.



Έμυαςη σοτ ΕΣΠΑ ςε ζησήμασα απαςφϋληςηρ και κοινψνικήρ ενςψμάσψςηρ.



Δτνασϋσησα ολοκληπψμένοτ ςφεδιαςμοό αξιοποίηςηρ σψν τυιςσαμένψν πολισιςσικύν τποδομύν
ςε επίπεδο νηςιοό.





Δτνασϋσησα αναςφεδιαςμοό σψν αθλησικύν τποδομύν και οπθολογικήρ κασανομήρ σψν
διαθέςιμψν φπημασοδοσικύν μέςψν. Επιδίψξη δημιοτπγίαρ κπίςιμψν μεγεθύν και οικονομιύν
κλίμακαρ.
Ενίςφτςη σψν δικστύςεψν και σηρ εξψςσπέυειαρ σψν σοπικύν πολισιςσικύν και αθλησικύν
υοπέψν.
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Δημοςιονομικέρ δτςφέπειερ με ςτνέπεια σον ενδεφϋμενο μεςοππϋθεςμο πεπιοπιςμϋ σψν
φπημασοδοσήςεψν παπεμβάςεψν ςσοτρ σομείρ σοτ πολισιςμοό και σοτ αθλησιςμοό.
Πεπιοπιςμένη δτνασϋσησα ςφεδιαςμοό και ευαπμογήρ ολοκληπψμένψν παπεμβάςεψν ςε
επίπεδο Λήμνοτ λϋγψ αδτναμιύν οπγάνψςηρ και έλλειχηρ εξειδικετμένοτ ανθπύπινοτ
δτναμικοό.
Ανεπαπκείρ διαδικαςίερ ςτνσονιςμοό πολισικύν και μέσπψν ςσοτρ σομείρ απαςφϋληςηρ
και κοινψνικήρ πολισικήρ ςε εθνικϋ, πεπιυεπειακϋ και σοπικϋ επίπεδο.
Πεπιοπιςμένοι πϋποι και μέςα για σην τποςσήπιξη τπεπσοπικύν ππψσοβοτλιύν.
Πεπιοπιςμένη δτνασϋσησα ςτνέφιςηρ και βελσίψςηρ σψν ππογπαμμάσψν κοινψνικήρ
παπέμβαςηρ φψπίρ κπασική και κοινοσική φπημασοδϋσηςη.
Πεπιοπιςμένη φπημασοδϋσηςη σψν μεσαυεπϋμενψν ςσην Τ.Α. απμοδιοσήσψν ςσοτρ σομείρ
ππϋνοιαρ, εκπαίδετςηρ και απαςφϋληςηρ.
Έλλειχη ειδικετμένοτ ανθπύπινοτ δτναμικοό ςε θέμασα διοίκηςηρ, οπγάνψςηρ και
διαφείπιςηρ πολισιςσικύν τποδομύν και δπαςσηπιοσήσψν.
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Ο ξφινο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα είλαη θαη παξακέλεη βαζηθφο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Λήκλνπ
Παξαδνζηαθά ηζρπξή παξνπζία ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Ζ παξαγσγή ηνπηθψλ πξντφλησλ θαηέρεη
θεληξηθφ ξφιν ζηηο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Ζ Λήκλνο, ηελ ηειεπηαία πεληαεηία βξίζθεηαη ζε θάζε δηεξγαζηψλ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηνπξηζηηθήο ηεο
ηαπηφηεηαο θαη εμεηδίθεπζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο .
εκαληηθή αλάπηπμε κνξθψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ.
Αχμεζε ηεο Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ηνπ δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα παξαγσγήο.
Δπάξθεηα θαη πςειή πνηφηεηα πξψησλ πιψλ γεσξγηθήο θαη θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο, πνπ κπνξνχλ λα
ζηεξίμνπλ κνλάδεο κεηαπνίεζεο ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνχ ηνκέα.
Δπηηπρεκέλα παξαδείγκαηα ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηεξηγκέλεο ζηελ ηνπηθή παξάδνζε θαη πνηφηεηα
(νηλνπνηεία, δπκαξηθά, αιίπαζηα θ.ιπ..).
πλερήο βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαη δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Τςειφ πνζνζηφ
πιεζπζκνχ κε νινθιεξσκέλε ηνπιάρηζηνλ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Τςειά πνζνζηά λέσλ πνπ ιακβάλνπλ αλψηεξε εθπαίδεπζε.
Αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ .
Αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηδίσο ζηελ πεξηνρή ηεο Μχξηλαο (37,26%) ηελ πεξίνδν 19912001, ιφγσ θαη ηεο εηζξνήο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.
Τςειφ θαη απμαλφκελν πνζνζηφ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα παξαγσγήο.
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Αξιοςημείψση ςτμμεσοφή σηρ πεπιοφήρ παπέμβαςηρ ςση ςτνολική ΑΠΑ σο γεψπγικοό
σομέα σοτ Νομοό Λέςβοτ και σηρ Πεπιυέπειαρ Βοπείοτ Αιγαίοτ.
Ύπαπξη ςημανσικύν πποωϋνσψν Πποςσασετϋμενηρ Ονομαςίαρ Πποέλετςηρ (ΠΟΠ) (Μέλι
Λήμνοτ, Ττπί καλαθάκι Λήμνοτ, Κπαςί Μοςφάσο Λήμνοτ).
Η ποιϋσησα και η πληθύπα σοτπιςσικύν πϋπψν (εκσεσαμένερ παπαλίερ, ενδιαυέπον
αγποσικϋ σοπίο, ιαμασικέρ πηγέρ, θαλάςςιο πεπιβάλλον, πποςσασετϋμενερ πεπιοφέρ,
αμμοθίνερ κ.λ.π.)
Η μεγάλη σοτπιςσική φψπησικϋσησα και ετφέπεια φψποθέσηςηρ και ανάπστξηρ τποδομύν
και δπαςσηπιοσήσψν.
Η δημιοτπγία και λεισοτπγία υοπέα (μη κεπδοςκοπικήρ επιφείπηςηρ σψν ΟΤΑ Λήμνοτ και
αγίοτ Ετςσπασίοτ για ση διαφείπιςη σοτπιςσικοό πποοπιςμοό και σην σοτπιςσική πποβολή.
Ύπαπξη πποδιαγπαυύν και πλαιςίοτ για ση μοπυολογία και σην αιςθησική σψν νέψν
κασαςκετύν ςε παπαδοςιακά ππϋστπα.
Ικανοποιησικϋρ δείκσηρ κασά κευαλή αποσαμιετσικύν κασαθέςεψν ςε ςφέςη με σο μέςο
ϋπο σηρ φύπαρ.
Ενεπγοποίηςη ςτλλογικύν επιφειπημασικύν υοπέψν και πποςπάθειερ αξιοποίηςηρ σηρ
ίδπτςηρ σηρ πανεπιςσημιακήρ ςφολήρ για σην ενςψμάσψςη καινοσομιύν και σην βελσίψςη
σηρ εξψςσπέυειαρ σψν σοπικύν επιφειπήςεψν
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Πληθτςμιακή γήπανςη και Υπογεννησικϋσησα.
Υχηλϋ ποςοςσϋ ανεπγίαρ, φαμηλϋ ποςοςσϋ απαςφϋληςηρ σψν γτναικύν και τχηλά
ποςοςσά αδήλψσηρ απαςφϋληςηρ.
Ύπαπξη άστπηρ (μη κασαγεγπαμμένηρ) ανεπγίαρ λϋγψ μεσακίνηςηρ σψν νέψν για ςποτδέρ
και αναζήσηςη επγαςίαρ εκσϋρ νηςιοό.
Σημανσικϋ ποςοςσϋ τποαπαςφολοόμενψν ςε εποφικέρ επγαςίερ (σοτπιςμϋρ και
δετσεπετϋνσψρ γεψπγικέρ και οικοδομικέρ επγαςίερ).
Επιμέποτρ πποβλήμασα ενςψμάσψςηρ οικονομικύν πποςυόγψν και μεσαναςσύν.
Μείψςη σοτ απαςφολοόμενοτ πληθτςμοό. Σημανσική αόξηςη σηρ ανεπγίαρ, τχηλϋ
ποςοςσϋ νέψν ανέπγψν.
Τάςειρ μείψςηρ σοτ επιπέδοτ απαςφϋληςηρ ςσον δετσεπογενή σομέα παπαγψγήρ.
Μικπϋ μέςο μέγεθορ σψν σοπικύν επιφειπήςεψν.
Χαμηλϋ κασά κευαλή ΑΕΠ ςε ςφέςη με σο μέςο ϋπο σηρ φύπαρ.
Δτςμενείρ δείκσερ ετημεπίαρ ςτγκπισικά με σο μέςο ϋπο σηρ φύπαρ (με εξαίπεςη σιρ κασά
κευαλή αποσαμιετσικέρ κασαθέςειρ).
Πεπιοπιςμένη αξιοποίηςη ή και εγκασάλειχη εγφύπιψν ποικιλιύν με ςημανσικέρ
ςτνέπειερ ςσην σατσϋσησα και σην παπαγψγική υτςιογνψμία αγποσικύν πεπιοφύν.
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Χαμηλή επαγγελμασική εξειδίκετςη σψν απαςφολοόμενψν ςσον ππψσογενή σομέα και έλλειχη
δεξιοσήσψν και γήπανςη σοτ αγποσικοό πληθτςμοό.
Μικπϋ μέγεθορ, και οπγανψσικέρ ελλείχειρ ςσοτρ Αγποσικοόρ Στνεσαιπιςμοόρ σηρ πεπιοφήρ
παπέμβαςηρ, ςτνεπάγονσαι σην αδτναμία άςκηςηρ σοτ πϋλοτ σοτρ.



Το μικπϋ μέγεθορ, ο πολτσεμαφιςμϋρ σψν εκμεσαλλεόςεψν και σο καθεςσύρ ιδιοκσηςίαρ,
πεπιοπίζοτν σιρ δτνασϋσησερ παπαγψγικύν επενδόςεψν εκςτγφπονιςμοό σψν εκμεσαλλεόςεψν.



Άμεςη εξάπσηςη σοτ γεψπγικοό ειςοδήμασορ απϋ σιρ επιδοσήςειρ και ελλείχειρ ςφεδιαςμοό ςση
διάπθπψςη σψν καλλιεπγειύν.



Μείψςη σηρ Ακαθάπιςσηρ Πποςσιθέμενηρ Αξίαρ σοτ ππψσογενή σομέα παπαγψγήρ.



Έλλειχη απδετσικύν έπγψν, ςε ςφέςη με σιρ ανάγκερ για σην ανάπστξη δτναμικύν καλλιεπγειύν



Πεπιοπιςμένη διείςδτςη σψν Τεφνολογιύν Πληπουοπικήρ και Επικοινψνιύν ςσην Τοπική
Οικονομία.



Υχηλϋ μεσαυοπικϋ κϋςσορ.



Μικπή κλίμακα παπαγψγήρ και πεπιοπιςμένη εξψςσπέυεια. Κτπιαπφία σηρ «επιφειπημασικϋσησαρ
ανάγκηρ» ςσον σομέα σψν τπηπεςιύν με ςτνέπειερ ςσην ποιϋσησα αλλά και ςση ςόνθεςη σηρ
πποςυοπάρ.



Έλλειχη επαπκοόρ ππογπαμμασιςμοό και ςφεδιαςμοό σψν σοτπιςσικύν τποδομύν αλλά και σηρ
ςτνολικήρ σοτπιςσικήρ πολισικήρ .



Στνεφιζϋμενη σάςη ςτγκένσπψςηρ επιφειπημασικύν τποδομύν κασά μήκορ σοτ βαςικοό
επαπφιακοό δικσόοτ.

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Σνπηθή Οηθνλνκία θαη Απαζρόιεζε
Δπθαηξίεο (1/2)














Αξιοποίηςη σψν πϋπψν σηρ ππογπαμμασικήρ πεπιϋδοτ (2007-2013) και σοτ νέοτ
Αναπστξιακοό Νϋμοτ ςση βάςη σοτ νέοτ Σσπασηγικοό Σφεδίοτ Ανάπστξηρ.
Ανάπστξη νέψν μοπυύν ζήσηςηρ ςσοτρ σομείρ σηρ γεψπγίαρ (π.φ. πιςσοποιημένα
ποιοσικά αγποσικά πποωϋνσα, παπαδοςιακά και καινοσομικά σπϋυιμα).
Δημιοτπγία δομύν για σην ππούθηςη σηρ καινοσομίαρ και σηρ επιφειπημασικϋσησαρ, για
ση δημιοτπγία σοπικοό κευαλαίοτ για σην ιςφτποποίηςη σψν ςφέςεψν έπετναρ και
παπαγψγήρ, κ.α.
Δτνασϋσησερ αξιοποίηςηρ νέοτ θεςμικοό πλαιςίοτ και ςσοφετμένψν φπημασοδοσικύν
ενιςφόςεψν για ση δημιοτπγία νέψν μονάδψν μεσαποίηςηρ πποςσιθέμενηρ αξίαρ.
Εκςτγφπονιςμϋρ τποδομύν ποτ θα καλόπσοτν οπγανψμένερ βιομηφανικέρ ςτγκενσπύςειρ
μονάδψν μεσαποίηςηρ, έσςι ύςσε να επιστγφάνεσαι οικονομία κλίμακαρ.
Βελσίψςη σηρ ανσαγψνιςσικϋσησαρ σψν ΜΜΕ με φπήςη ΤΠΕ. Διάδοςη και ππούθηςη σηρ
ετπτζψνικϋσησαρ. Αξιοποίηςη σψν επενδτσικύν ετκαιπιύν ςσην καινοσομία.
Πποβλεπϋμενη αόξηςη σηρ ζήσηςηρ για εναλλακσικέρ/ειδικέρ μοπυέρ σοτπιςμοό και
ιδιαίσεπα σοτ ςτνεδπιακοό και εκθεςιακοό σοτπιςμοό.

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Σνπηθή Οηθνλνκία θαη Απαζρόιεζε
Δπθαηξίεο (2/2)










Ιςφτπή σοπική παπάδοςη με ενδιαυέπονσα ςσοιφεία ςόνδεςηρ σηρ σοπικήρ παπαγψγήρ
και σοτ πολισιςμοό.
Σόζετξη αγποσικοό σομέα με δετσεπογενή και σπισογενή σομέα ςε γεψπγικά πποωϋνσα
πποςσιθέμενηρ αξίαρ.
Δτνασϋσησα αόξηςηρ σψν βιοκαλλιεπγειύν με σην ευαπμογή υιλικύν ππορ σο πεπιβάλλον
μεθϋδψν και σεφνικύν.
Αόξηςη σηρ ζήσηςηρ πιςσοποιημένψν, επύντμψν και βιολογικύν πποωϋνσψν απϋ σοτρ
κασαναλψσέρ.
Δτνασϋσησερ δημιοτπγίαρ δομύν για σην ππούθηςη σηρ καινοσομίαρ και σηρ
επιφειπημασικϋσησαρ, για ση δημιοτπγία σοπικοό κευαλαίοτ, για σην ιςφτποποίηςη σψν
ςφέςεψν έπετναρ και παπαγψγήρ, κ.α.



Πποσεπαιϋσησα για ση φπήςη ΑΠΕ απϋ ΕΕ-επενδτσικέρ ετκαιπίερ.



Δτνασϋσησα αόξηςηρ σοτ ειςοδήμασορ απϋ σην ανάπστξη ειδικύν μοπυύν σοτπιςμοό.



Δτνασϋσησα αξιοποίηςηρ νέψν φπημασοδοσικύν μέςψν.

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Σνπηθή Οηθνλνκία θαη Απαζρόιεζε
Πεξηνξηζκνί (1/2)


Στνεφιζϋμενη εκποή ανθπύπινοτ δτναμικοό τχηλήρ μϋπυψςηρ και εξειδίκετςηρ ππορ σα μεγάλα
αςσικά κένσπα σηρ φύπαρ.



Διαπποή επγασικοό δτναμικοό απϋ σον ππψσογενή και δετσεπογενή σομέα ππορ σον σπισογενή.



Απελετθέπψςη σηρ αγοπάρ ενέπγειαρ και μείψςη σοτ κπασικοό πποςσασετσιςμοό.












Απελετθέπψςη σψν αγοπύν και σψν διεθνύν ανσαλλαγύν η οποία δημιοτπγεί οξτμένο
ανσαγψνιςμϋ ακϋμα και ςε ενδοπεπιυεπειακϋ επίπεδο.
Χαμηλή ανσαγψνιςσικϋσησα σψν ΜΜΕ και σηρ σοπικήρ οικονομίαρ και καθτςσέπηςη ςση φπήςη
ΤΠΕ.
Πεπιοπιςμένερ δτνασϋσησερ παπακολοόθηςηρ και αξιοποίηςηρ σψν σεφνολογικύν εξελίξεψν.
Χαμηλϋρ βαθμϋρ ανάπστξηρ ενδοπεπιυεπειακύν και διαπεπιυεπειακύν ςφέςεψν σηρ Λήμνοτ με
σην τπϋλοιπη Πεπιυέπεια και ση φύπα με ςτνέπεια ση δτςκολία δημιοτπγίαρ αναπστξιακύν
μηφανιςμύν.
Πεπιοπιςμένη διαςόνδεςη σψν ενεπγησικύν πολισικύν απαςφϋληςηρ με σιρ ανάγκερ σηρ αγοπάρ
επγαςίαρ.
Απνησικέρ επιπσύςειρ ςσην αγποσική παπαγψγή απϋ σην ευαπμογή σηρ ΚΑΠ ιδίψρ ςε ςφέςη με
σιρ παπαδοςιακέρ καλλιέπγειερ.



Έλλειχη πποςανασολιςμοό ςε νέερ μεθϋδοτρ παπαγψγήρ, υιλικϋσεπερ ππορ σο Πεπιβάλλον.



Μη σήπηςη σψν κανϋνψν οπθήρ γεψπγικήρ ππακσικήρ και η έλλειχη εδαυολογικοό φάπση.

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Σνπηθή Οηθνλνκία θαη Απαζρόιεζε
Πεξηνξηζκνί (2/2)





Διασήπηςη παπαδοςιακύν σπϋπψν οπγάνψςηρ (οικογενειακέρ επιφειπήςειρ) με πεπιοπιςμένερ
δτνασϋσησερ ενςψμάσψςηρ καινοσομιύν.
Έλλειχη δικστύςεψν και επιυτλακσικϋσησα ςε ςτνεπγαςίερ μεσαξό σψν κλάδψν.
Έλλειχη ςσήπιξηρ ςε θέμασα έπετναρ και σεφνολογικήρ ανάπστξηρ ποτ πεπιοπίζει σιρ
δτνασϋσησερ αξιοποίηςηρ σοπικύν ππύσψν τλύν.



Αδτναμίερ ςτςσήμασορ ππούθηςηρ πποβολήρ σοπικύν πποωϋνσψν και σοτπιςσικήρ πποςυοπάρ.



Πεπιοπιςμένη φπονικά σοτπιςσική πεπίοδορ.





Πποβλήμασα ςσελέφψςηρ σψν επιφειπήςεψν παποφήρ τπηπεςιύν με κασαπσιςμένο ανθπύπινο
δτναμικϋ.
Έλλειχη επαπκοόρ ςτνεπγαςίαρ μεσαξό σψν επιφειπήςεψν και σψν υοπέψν-τπηπεςιύν
τποςσήπιξηρ σηρ επιφειπημασικϋσησαρ.



Πεπιοπιςμένη ενεπγοποίηςη σψν τυιςσάμενψν Δικσόψν ςτνεπγαςίαρ μεσαξό επιφειπήςεψν.



Έλλειχη επαπκύν ςσαθμύν ελλιμενιςμοό και ανευοδιαςμοό σψν σοτπιςσικύν ςκαυύν (μαπίνερ).



Άνιςη κασανομή σηρ σοτπιςσικήρ δπαςσηπιϋσησαρ ςσιρ δτσικέρ παπάκσιερ πεπιοφέρ σοτ νηςιοό.



Έλλειχη πποςανασολιςμοό σοτ σοπικοό πληθτςμοό ππορ σην αξιοποίηςη σψν υτςικύν πϋπψν ψρ
πποϊπϋθεςη ανάπστξηρ εναλλακσικύν σοτπιςσικύν δπαςσηπιοσήσψν (οικοσοτπιςμϋρ,
αγποσοτπιςμϋρ) και δημιοτπγίαρ ππϋςθεσοτ ειςοδήμασορ.

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Δμππεξέηεζε Πνιηηώλ / Κξαηηθέο Αξκνδηόηεηεο
Γπλαηόηεηεο










Η δημιοτπγία σοτ ενιαίοτ Δήμοτ Λήμνοτ διαμοπυύνει πποϊποθέςειρ βελσίψςηρ σοτ
ςτςσήμασορ παποφήρ τπηπεςιύν εξτπηπέσηςηρ σοτ πολίση και σηρ επιφείπηςηρ ςε ϋλοτρ
σοτρ σομείρ.
Η αξιοποίηςηρ νέψν σεφνολογιύν οδηγεί ςε ςτνεφή βελσίψςη παπεφϋμενψν τπηπεςιύν .
Δτνασϋσησα ευαπμογήρ πτθμίςεψν απλοόςσετςηρ διαδικαςιύν ςσιρ ςτναλλαγέρ κπάσοτρ
– πολισύν.
Αξιοποίηςη έμπειποτ ανθπύπινοτ δτναμικοό μέςψ σηρ ςτνεφοόρ εκπαίδετςηρ και σηρ
ειςαγψγήρ ςόγφπονψν τποςσηπικσικύν ευαπμογύν.
Ικανή εμπειπία ανάπστξηρ ευαπμογύν διαδικσόοτ για σην εξτπηπέσηςη σψν πολισύν.
Αναδιοπγάνψςη τπηπεςιύν Δήμοτ Λήμνοτ, ςτςσημασικέρ ςτνεπγαςίερ με σοπικοόρ και
πεπιυεπειακοόρ υοπείρ.

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Δμππεξέηεζε Πνιηηώλ / Κξαηηθέο Αξκνδηόηεηεο
Πξνβιήκαηα


Υακειφο βαζκφο εμσζηξέθεηαο ησλ ζπιινγηθψλ ηνπηθψλ θνξέσλ.



Πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο θαη βειηίσζεο ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο παξέκβαζεο
ρσξίο θξαηηθή θαη θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε



Καζπζηέξεζε εθαξκνγήο πξνβιέςεσλ λένπ νξγαληζκνχ εζσηεξηθψλ ππεξεζηψλ ιφγσ
αδπλακίαο πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ.



Πεξηνξηζκέλε παξνπζία θξαηηθψλ θνξέσλ (θεληξηθήο θαη απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο).



Έιιεηςε ζεκαληηθψλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ (πεξηβάιινλ, έγγεηεο βειηηψζεηο θα).



Αλεπαξθείο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο ησλ Γεκνηηθψλ θαη θξαηηθψλ Τπεξεζηψλ.



Πεξηνξηζκέλνο βαζκφο εηζαγσγήο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηε Γεκφζηα
Γηνίθεζε θαη ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Δμππεξέηεζε Πνιηηώλ / Κξαηηθέο Αξκνδηόηεηεο
Δπθαηξίεο


Ζ θαηεχζπλζε εμνξζνινγηζκνχ ησλ πθηζηάκελσλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ θαη αλαδηνξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα, ηεο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο



Έκθαζε κέζσ ηνπ ΔΠΑ ζηελ ππνζηήξημε ηεο δηνηθεηηθήο αιιαγήο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ κεζφδσλ
εμππεξέηεζεο πνιηηψλ.



εκαληηθέο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ νξγάλσζεο – πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ κέζσ ησλ πφξσλ
ηνπ ΔΠ Αλαβάζκηζε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.



εκαληηθή θαη επηηαρπλφκελε αχμεζε ησλ πνιηηψλ πνπ αμηνπνηνχλ ηηο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο ειεθηξνληθψλ
ζπλαιιαγψλ.



Δπέθηαζε θαη δηαξθήο αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ επηθνηλσληψλ.



Γπλαηφηεηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ησλ ΚΔΠ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ
θαη κέζσλ ΣΠΔ.



Ζ εμέιημε ησλ ΚΔΠ ζε νινθιεξσκέλα One Stop Shops.



Ηζρπξνπνίεζε ηνπ ξφινπ ησλ Ο.Σ.Α., δεκηνπξγία δνκψλ ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο.



ηαδηαθή κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ θξάηνπο ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηεο λέαο αξρηηεθηνληθήο γηα ηελ
Απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε.



Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηνπ ΔΠ «ΔΛΛΑΓΑ» γηα ηελ ππνζηήξημε εθαξκνγήο ηνπ Καιιηθξάηε».

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Δμππεξέηεζε Πνιηηώλ / Κξαηηθέο Αξκνδηόηεηεο

Πεξηνξηζκνί


Αλειαζηηθέο ππεξεζηαθέο δνκέο.



Έιιεηςε ηερλνγλσζίαο ζε ζχγρξνλεο κεζφδνπο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο.



Πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ζπλερνχο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.



Αδπλακίεο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ.



Αδπλακία εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ (ζεζκηθψλ, νξγαλσηηθψλ, ζηειέρσζεο,
θιπ.) γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο.



Πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα πξνζέιθπζεο εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζπλαθφινπζε
κείσζε ησλ δπλαηνηήησλ αμηνπνίεζεο ησλ επθαηξηψλ.



χλζεηεο θαη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο κεηάβαζεο ζηε λέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο.



Πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο πξνζαξκνζκέλεο ζηα ηνπηθά δεδνκέλα επηρεηξεζηαθήο
ζηξαηεγηθήο γηα ηελ νξγαλσηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ελνπνίεζε θαη αλαζπγθξφηεζε ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο.

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Πεξηβάιινλ θαη Πνηόηεηα Εωήο
















πζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε, ηεθκεξίσζε θαη δηεθδίθεζε ιχζεσλ βειηίσζεο ησλ αθηνπιντθψλ θαη αεξνπνξηθψλ
ζπλδέζεσλ.
Αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ νινθιήξσζεο ρσξηθψλ θαη πνιενδνκηθψλ ξπζκίζεσλ ζε επίπεδν Λήκλνπ (ΥΟΑΠ, Φνξέαο
Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ , Γ.Π.. Μχξηλαο.
Οινθιεξσκέλνο ρεδηαζκφο Παξεκβάζεσλ αλαβάζκηζεο θαη αλάπιαζεο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ. Πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ
παξαδνζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη αξρηηεθηνληθψλ ζπλφισλ ησλ νηθηζκψλ.
Πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη αλάδεημε πεξηνρψλ ηδηαίηεξεο πεξηβαιινληηθήο θαη αηζζεηηθήο αμίαο.
πζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ λεξψλ θνιχκβεζεο. Πξνζηαζία θαη
δηαρείξηζε αθηψλ.
ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε θηιηθψλ πεξηβαιινληηθά παξεκβάζεσλ ζηελ ηερληθή ππνδνκή θαη δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ
βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο.
Βειηίσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ (παξαθάκςεηο νηθηζκψλ, ηερληθά έξγα, ζήκαλζε, αζθάιεηα).
Γηαζθάιηζε ρψξσλ ζηάζκεπζεο θαη δεκηνπξγία πνδειαηνδξφκσλ. Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θπθινθνξίαο
Βειηίσζε ηεο ζπγθνηλσληαθήο εμππεξέηεζεο. πλδέζεηο νηθηζκψλ θαη αζηηθνχ θέληξνπ, αζηηθή ζπγθνηλσλία, εμππεξέηεζε
επηβαηηθήο θίλεζεο ζηηο εηζφδνπο ηνπ λεζηνχ.
Οινθιήξσζε ησλ ππνδνκψλ απνρέηεπζεο. Βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη ηεο πνηφηεηαο χδξεπζεο.
Οξζνινγηθή εθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε θπζηθψλ πφξσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ πδαηηθψλ.
Δπέθηαζε ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο. Δθαξκνγέο πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο εδαθνυδαηηθψλ πφξσλ
(γεσξγηθά ππνιείκκαηα, θπηνθάξκαθα θ.ι.π.)
Μέηξα νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (θπζηθέο θαηαζηξνθέο, πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη, πξνζηαζία
ζαιαζζψλ απφ ξχπαλζε, ζχζηεκα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο),
Γεκηνπξγία ππνδνκψλ θαη πξνυπνζέζεσλ αμηνπνίεζεο λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ
(επξπδσληθφηεηα θαη δηθηπαθέο εθαξκνγέο).

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Κνηλωληθή Πνιηηηθή, Παηδεία, Πνιηηηζκόο θαη Αζιεηηζκόο


ρεδηαζκφο νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο Τγείαο θαη ηεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ζε
εμεηδίθεπζε ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ.



Δλίζρπζε ησλ ππνδνκψλ θαη δνκψλ πξφλνηαο θαη ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ.



Δλίζρπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ππνδνκήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε έξγσλ θαη
πξνγξακκάησλ ζηέγαζεο, ζίηηζεο θαη εμππεξέηεζεο ησλ θνηηεηψλ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ.



Πξνψζεζε ηεο ελζσκάησζεο ηεο Παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο θαη αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ θνηλψλ
πξσηνβνπιηψλ κε ηνπηθνχο επηρεηξεκαηίεο ΟΣΑ θαη θνξείο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο.



Δλίζρπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππνδνκψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Οξζνινγηθή θαηαλνκή ηνπ εμππεξεηνχκελνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ.



Οινθιεξσκέλν ζρέδην αλάδεημεο πνιηηηζηηθψλ πφξσλ.



Αλάδεημε θαη πξνβνιή ησλ θιαζηθψλ, βπδαληηλψλ θαη λεσηέξσλ κλεκείσλ θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο Λήκλνπ.



ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο θαη εκβέιεηαο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ.



Βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ αζιεηηζκνχ θαη πξνψζεζε αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη καδηθνχ αζιεηηζκνχ.

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Σνπηθή Οηθνλνκία θαη Απαζρόιεζε


Γηαζθάιηζε κεηαθνξηθψλ θαη ζπγθνηλσληαθψλ ζπλδέζεσλ θαη επηδίσμε κείσζεο ρξφλνπ θαη θφζηνπο κεηαθνξάο
αλζξψπσλ θαη αγαζψλ.



Δλεξγνπνίεζε δνκψλ ζηήξημεο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο. Δλίζρπζε πξσηνβνπιηψλ εηζαγσγήο θαηλνηνκηψλ θαη
αμηνπνίεζεο ηνπ παξαγσγηθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ πιενλεθηήκαηνο.



Γεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθψλ ππνδνκψλ θαη κείσζεο ηνπ νηθνινγηθνχ απνηππψκαηνο
ησλ βηνηερληθψλ επηρεηξήζεσλ.



Δλίζρπζε ησλ εηδηθψλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ κε έκθαζε ζηηο εηδηθέο θαη
ήπηεο κνξθέο κνξθέο.



Γηακφξθσζε ηνπηθήο πνιηηηθήο θαη πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο κε άζθεζε ησλ ζπλαθψλ
αξκνδηνηήησλ ηεο απηνδηνίθεζεο.



Γηαζθάιηζε πξνυπνζέζεσλ δηαξθνχο εμεηδίθεπζεο θαη επηκφξθσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη δξάζεηο
ζχδεπμεο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο εξγαζίαο.



Τπνζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηδηαίηεξα γηα ηηο επαίζζεηεο νκάδεο πιεζπζκνχ
(γπλαίθεο, λένη).



Αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηδησηηθψλ πξσηνβνπιηψλ.



Καηαγξαθή θαη δηεξεχλεζε δπλαηνηήησλ αμηνπνίεζεο δεκφζηαο θαη δεκνηηθήο πεξηνπζίαο.



Δλίζρπζε ηεο πξνβνιήο ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ.



Αλάπηπμε ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ.



Οινθιήξσζε ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ρσξνζέηεζεο λέσλ επελδχζεσλ.

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Δμππεξέηεζε Πνιηηώλ / Κξαηηθέο Αξκνδηόηεηεο


Δλζσκάησζε ησλ αιιαγψλ ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε βάζε ηελ αξρή
«Γήκνο Κπβεξλείν». Λεηηνπξγηθή ελζσκάησζε ησλ λέσλ αξκνδηνηήησλ θαη ππεξεζηψλ.



Γηαζθάιηζε ζπλεξγεηψλ κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Κξαηηθήο Γηνίθεζεο. Δλίζρπζε ησλ δεζκψλ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο φκνξνπο ΟΣΑ θαη ηα ζπιινγηθά
φξγαλα ηεο Σ.Α.



Αμηνπνίεζε ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ λεζησηηθψλ ΟΣΑ ελφςεη ηεο δηνηθεηηθήο
κεηαξξχζκηζεο.



Δηζαγσγή θαη ιεηηνπξγία ζεζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.



Δλζσκάησζε θαη αμηνπνίεζε ηερλνινγηθψλ δπλαηνηήησλ.



Δθπαίδεπζε – εμεηδίθεπζε πξνζσπηθνχ.



Δλίζρπζε κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θξίζηκσλ ζέζεσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ.



Βειηίσζε ζπζηήκαηνο θαη κεζφδσλ πιεξνθφξεζεο ησλ δεκνηψλ.



Ίδξπζε θαη Λεηηνπξγία λέσλ Τπεξεζηψλ.



Απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ.

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Σερληθέο θαη Πνιενδνκηθέο Τπεξεζίεο, Πεξηβάιινλ / Καζαξηόηεηα
Γπλαηόηεηεο















Ο λένο Οξγαληζκφο Δζσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ε πξννπηηθή βειηίσζεο ηεο νξγάλσζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ηνπ
παξαγφκελνπ έξγνπ.
Ζ έγθαηξε απφθηεζε Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο θαη ε ζπλαθφινπζε απηνλνκία ζηελ πινπνίεζεο έξγσλ ΔΠΑ.
Πεξηζψξηα βειηίσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη ηελ νξγάλσζε, κε αμηνπνίεζε
λέσλ ηερλνινγηψλ.
Πξνζπάζεηα ζπλερνχο εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζεο γηα ηε λνκνζεζία.
Γπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ αξρψλ πζηεκάησλ Γηνίθεζεο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο κε ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε
ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ.
Έγθαηξε θαη νπζηαζηηθή αλαδηνξγάλσζε θαη ζηειέρσζε Πνιενδνκηθψλ Τπεξεζηψλ.
Ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν εμεηδίθεπζεο θαη εκπεηξίαο ησλ ζηειερψλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. ρεηηθά επαξθήο
εμνπιηζκφο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.
Γπλαηφηεηα εθπφλεζεο κειεηψλ ή επηβιέςεσλ απφ κεραληθνχο ηνπ Γήκνπ, ρσξίο κεγάιε αλάγθε αλάζεζεο ζε
εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο.
Αλαδηνξγάλσζε ππεξεζηψλ Πνηφηεηαο Εσήο θαη δηαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο επελδχζεσλ ζε εμνπιηζκφ θαη
κέζα.
Ηθαλνπνηεηηθή εκπεηξία θαη εμεηδίθεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Τπεξεζίαο Πξαζίλνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ
χδξεπζεο - απνρέηεπζεο.
πζηεκαηνπνηεκέλε ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο , ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ κε δπλαηφηεηεο βειηίσζεο.
Γπλαηφηεηεο απνθεληξσκέλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη αλάπηπμεο, εζσηεξηθψλ
κεραληζκψλ θαηαλνκήο θαη επίβιεςεο ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ.
Αμηνπνίεζε ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ. Γπλαηφηεηα θνζηνιφγεζεο ππεξεζηψλ.
πζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ αλά ππεξεζία.

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Σερληθέο θαη Πνιενδνκηθέο Τπεξεζίεο, Πεξηβάιινλ / Καζαξηόηεηα
Πξνβιήκαηα (1/2)














Διιηπήο ζπκκεηνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηε δηαδηθαζία Πξνγξακκαηηζκνχ – ρεδηαζκνχ.
Οξγαλσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ειιείςεηο δπζρεξαίλνπλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηε ζπλεξγαζία
κεηαμχ ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ.
Αλεπαξθήο ζηειέρσζε (επηζηεκνληθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ) Αλάγθε θαηάξηηζεο ηνπ
πξνζσπηθνχ ησλ ηερληθψλ ηδίσο Γηεπζχλζεσλ ζε εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα, ζπλαθή κε ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ ελ ιφγσ Τπεξεζηψλ.
Καζπζηεξήζεηο θαη ειιείςεηο ζηελ νξζνινγηθή θαηαλνκή έξγνπ θαη ζηνλ θαζνξηζκφ δηαθξηηψλ
αξκνδηνηήησλ γηα ηελ Σερληθή Τπεξεζία, ηδίσο ζε ζέκαηα θάιπςεο αλαγθψλ απνθεληξσκέλεο
ιεηηνπξγίαο θαη ππνζηήξημεο Σνπηθψλ θαη Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ.
Πεξηνξηζκέλε ιεηηνπξγηθή απηνλνκία ησλ Πνιενδνκηθψλ ππεξεζηψλ ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ
αιιά θαη έιιεηςεο αξκνδηνηήησλ ζε θξίζηκα ζέκαηα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη ρσξηθνχ
ζρεδηαζκνχ.
Καζπζηεξήζεηο ζην ζαθή θαη ιεηηνπξγηθφ θαηακεξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ επηκέξνπο
ζηειερψλ θαη νκάδσλ έξγνπ ζηηο δηάθνξεο επηκέξνπο ππεξεζίεο φπσο επίζεο θαη ζηε ζεκαηηθή
θαη ρσξηθή θαηαλνκή.
Πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο πλεξγείνπ Ορεκάησλ ιφγσ έιιεηςεο Σερληθή Βάζεο θαη
εγθαηαζηάζεσλ θαη ηδίσο ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνχ.
Αλάγθε ελίζρπζεο ηεο ζηειέρσζεο / ππνζηήξημεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ζε εμεηδηθεπκέλα
ζέκαηα, φπσο λνκηθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε.
Έιιεηςε ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ γηα ηε θχιαμε ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ ησλ πλεξγείνπ Ορεκάησλ ηνπ Γήκνπ.

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Σερληθέο θαη Πνιενδνκηθέο Τπεξεζίεο, Πεξηβάιινλ / Καζαξηόηεηα
Πξνβιήκαηα (2/2)


Γεκηνπξγία θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία κεραληζκνχ πξφβιεςεο αλαγθψλ ζε εμνπιηζκφ
πιηθά θαη κέζα πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζεί έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα πξνκεζεηψλ θαη
λα εμνηθνλνκεζνχλ πφξνη.



Αλάγθε πξνκήζεηαο εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ (ζηαηηθά θαη ζρεδηαζηηθά πξνγξάκκαηα) γηα
ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, ηεο Πνιενδνκίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ
πνηφηεηαο δσήο.



Αλεπαξθήο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη εμνπιηζκφο ζε εξγαιεία θαη πιηθά γηα ηελ
Τπεξεζία ειεθηξνθσηηζκνχ θαη χδξεπζεο.



Έιιεηςε απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ θαη νρεκάησλ αλνηρηνχ ηχπνπ γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ.



Με ηθαλνπνηεηηθνί ρψξνη ζηέγαζεο ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο θαη ζπλζήθεο εξγαζίαο
ηνπ πξνζσπηθνχ.



Απνπζία νξγαλσκέλνπ ηζηνξηθνχ αξρείνπ ζηελ Σερληθή Τπεξεζία.



Αλάγθε δεκηνπξγίαο νξγάλσζεο / δηαρείξηζεο απνζήθεο πιηθνχ θαηά ππεξεζία θαη
πεξηνρή εμππεξέηεζεο.



Παξνρή ζπζηεκαηηθήο ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηνλ Γήκν Αγίνπ Δπζηξαηίνπ ζην πιαίζην ηνπ
ζπκθψλνπ Γηαδεκνηηθήο πλεξγαζίαο.

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Σερληθέο θαη Πνιενδνκηθέο Τπεξεζίεο, Πεξηβάιινλ / Καζαξηόηεηα
Δπθαηξίεο (1/2)












Αμηνπνίεζε δπλαηνηήησλ ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ αλαδηνξγάλσζεο κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ
Φεθηαθήο χγθιηζεο θαη Αλαβάζκηζεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Δγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία
Γεσγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ.
Δθαξκνγή ζπζηήκαηνο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ην νπνίν κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε
βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ.
Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ δηεχξπλζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ
θαζηέξσζε ησλ ςεθηαθψλ ζπλαιιαγψλ.
Γπλαηφηεηα πξνψζεζεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ ξφινπ ηνπ Γήκνπ κέζσ νινθιεξσκέλσλ
παξεκβάζεσλ επξείαο θιίκαθαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή.
Αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηνπ επηπέδνπ ηνπ
παξαγφκελνπ έξγνπ.
Πξνκήζεηα ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ θαζαξηφηεηαο. Πξννπηηθή δηεχξπλζεο πξνγξακκάησλ
αλαθχθισζεο.
Απμαλφκελε ζεκαζία ηνπ ηνκέα πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ σο απνηέιεζκα θπξίσο ηνπ
εληεηλφκελνπ ξπζκνχ παξαγσγήο Κνηλνηηθψλ θαη Δζληθψλ ξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ.
Αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα δηθηχσζε θαη ζπλεξγαζίεο.
Ζ δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» θαη «Αλαβάζκηζε ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο».
Γπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κε φκνξνπο ΟΣΑ γηα ηε δεκηνπξγία θνηλψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ αλάιεςε
θνηλψλ δξάζεσλ.

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Σερληθέο θαη Πνιενδνκηθέο Τπεξεζίεο, Πεξηβάιινλ / Καζαξηόηεηα
Δπθαηξίεο (2/2)


Γπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κε δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο ζε ηνπηθφ ή ππεξηνπηθφ επίπεδν κε
δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γήκνπ Λήκλνπ.



Πξνβιέςεηο γηα ελίζρπζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο κέζσ ησλ δξάζεσλ αλαβάζκηζεο ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο (ΔΠΑ).



Αχμεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη πφξσλ επηκφξθσζεο ζηειερψλ θαη αηξεηψλ κε αμηνπνίεζε ησλ
πξνβιέςεσλ εθαξκνγήο ηνπ «Καιιηθξάηε».



Χξίκαλζε ζπλζεθψλ, ηερλνινγηψλ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ απφ απφζηαζε εμππεξέηεζε
ησλ δεκνηψλ.



Γπλαηφηεηεο ελίζρπζεο ηεο πνιηηηθήο αλάπηπμεο αλζξσπίλσλ πφξσλ δηακέζνπ ηνπ ΔΠ
«Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2007-2013».



Παξνρή δπλαηνηήησλ θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ζηειέρσζεο κε ζχγρξνλεο εηδηθφηεηεο δηακέζνπ ηνπ
λένπ θιαδνινγίνπ.



Νέα πξνγξάκκαηα δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζηνρνζεζίαο.



Έληνλα απμεηηθέο ηάζεηο ζηε δήηεζε πνιενδνκηθψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ.



Ύπαξμε επθαηξηψλ αμηνπνίεζεο ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο (πρ. ΓΗΣ).



Γπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ πξνγξάκκαηα πεξηθεξεηαθνχ ή εζληθνχ
ραξαθηήξα ή κε απεπζείαο ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Σερληθέο θαη Πνιενδνκηθέο Τπεξεζίεο, Πεξηβάιινλ / Καζαξηόηεηα
Πεξηνξηζκνί (1/2)















Ζ αξγή ελζσκάησζε ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο έξγσλ θαη αηηήζεσλ απφ ηελ ππεξεζία.
Οη αδπλακίεο ζηνρνζεζίαο, παξαθνινχζεζεο θαη κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη αμηνιφγεζεο
ηεο απφδνζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο νξγαληζκνχο ηεο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
Αδπλακία εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ (ζεζκηθψλ, νξγαλσηηθψλ, ζηειέρσζεο,
θιπ.) γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο.
Πξνζαξκνγή δηαδηθαζηψλ εθπφλεζεο ηερληθψλ κειεηψλ ζην λέν ζεζκηθφ πιαίζην.
Ύπαξμε ζεκαληηθψλ αλαγθψλ ζε απνηειεζκαηηθνχο κεραληζκνχο ειέγρνπ εθαξκνγήο
πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο.
Σν θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζνβαξέο
δπζιεηηνπξγίεο ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ, θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ζηηο
ζπλαιιαγέο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο.
Καζηεξσκέλεο πξαθηηθέο πεξηζηαζηαθήο θαη πεξηπησζηαθήο εηζαγσγήο ξπζκίζεσλ ζηε Γεκφζηα
Γηνίθεζε, ρσξίο νιηζηηθή πξνζέγγηζε θαη νινθιεξσκέλν πξφγξακκα κεηαξξχζκηζεο.
Ζ απνπζία νξγάλσζεο ζε ζέζεηο εξγαζίαο, θαζεθνληνινγίνπ θαη πεξηγξαθψλ εξγαζίαο γηα ηνπο
νξγαληζκνχο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
Πξνβιεκαηηθφο ζπληνληζκφο ζπλαξκφδησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ ζηελ ηεξάξρεζε θαη επηινγή
δξάζεσλ θαη έξγσλ πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο.
Ζ έιιεηςε πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο θαη επζχλεο κέξνπο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ.

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Σερληθέο θαη Πνιενδνκηθέο Τπεξεζίεο, Πεξηβάιινλ / Καζαξηόηεηα
Πεξηνξηζκνί (2/2)














Αλεπαξθήο ζχλδεζε ηεο πξνζθεξφκελεο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο κε ηηο πξαγκαηηθέο
αλάγθεο ζην επίπεδν ηνπ δεκφζηνπ νξγαληζκνχ θαη ζην αηνκηθφ επίπεδν ηνπ ππαιιήινπ.
Υξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο πξνζιήςεσλ.
Ζ αλαληηζηνηρία κεηαμχ ηεο ζηειέρσζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ηνπο, ζε
ελδν-ππεξεζηαθφ θαη ζε δη-ππεξεζηαθφ επίπεδν, σο πξνο ηα αξηζκεηηθά κεγέζε, ηα νπζηαζηηθά
πξνζφληα, θαη ην ρξνληζκφ ησλ πξνζιήςεσλ, θ.ι.π.
Ύπαξμε απαξραησκέλσλ ξπζκίζεσλ νη νπνίεο δελ έρνπλ πξνζαξκνζζεί πξνο ηα ζχγρξνλα
ηερλνινγηθά δεδνκέλα θαη ηηο λέεο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο.
Ζ πεξηνξηζκέλε, κέρξη ζήκεξα, αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζε ζρέζε κε ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ησλ
ππεξεζηψλ θαη ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο.
Αληηζηάζεηο ζηελ εηζαγσγή ζχγρξνλσλ ξπζκίζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
Έιιεηςε νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ αμηνπνίεζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο.
Τζηέξεζε κεραληζκνχ είζπξαμεο νθεηιψλ.
Σάζεηο πεξηνξηζκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ.
Απμαλφκελε εμάξηεζε ησλ ΟΣΑ απφ εμσηεξηθέο εληζρχζεηο.
Πεξηθνπέο πθηζηάκελσλ επηρνξεγήζεσλ ησλ δνκψλ ησλ ΟΣΑ απφ θεληξηθνχο θνξείο ή
θαζπζηεξήζεηο ζηε ξνή ησλ επηρνξεγήζεσλ.
Πνιηηηθέο πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο. Απνπζία θηλήηξσλ ζε ζπλδπαζκφ κε κείσζε απνδνρψλ
ππνλνκεχνπλ ηελ δηαζεζηκφηεηα θαη πεξηνξίδνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ ζηειερψλ.

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Γηνηθεηηθέο θαη Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο
Γπλαηόηεηεο


Έγθαηξε νινθιήξσζε θαη ζεζκνζέηεζε ηνπ λένπ Ο.Δ.Τ. Οινθιήξσζε δηαδηθαζηψλ
αλαδηνξγάλσζεο θαη ηνπνζέηεζεο πξνζσπηθνχ.



Πιήξεο αμηνπνίεζε ηνπ λένπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Ηθαλνπνηεηηθή
εθαξκνγή δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο.



Οινθιήξσζε απνγξαθήο θαη Ηζνινγηζκνχ έλαξμεο ηνπ λένπ Γήκνπ. Απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο
θαη γλψζε ηεο λνκηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζεψξεζή ηνπο απφ ην
Διεγθηηθφ ζπλέδξην.



πζηεκαηηθή θαη νινθιεξσκέλε θαηαγξαθή ησλ εζφδσλ. Δπηηάρπλζε δηαδηθαζηψλ βεβαίσζεο θαη
είζπξαμεο.



Πξνζπάζεηα ζπλερνχο ελεκέξσζεο γηα ηε λνκνζεζία θαη ελαξκφληζε δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ.



Γπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ αξρψλ πζηεκάησλ Γηνίθεζεο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ην νπνίν ζα
ζπκβάιιεη ζηε βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ.



Καιφο ζπληνληζκφο ηεο Τπεξεζίαο πξνζσπηθνχ κε ηηο άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ.



Απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία γξαθείνπ ππνζηήξημεο ΝΠΓΓ ηνπ Γήκνπ.



Γπλαηφηεηα ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ αλά ππεξεζία.
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Γηνηθεηηθέο θαη Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο
Πξνβιήκαηα














Αδπλακίεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηνλ «Καιιηθξάηε» θαη ηνλ
Ο.Δ.Τ. ππεξεζηψλ θαη ηδίσο εθείλσλ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ – ζρεδηαζκνχ, ππνζηήξημεο
ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη λνκηθήο ππεξεζίαο.
Σερληθέο αιιά θαη ζεζκηθέο αδπλακίεο απνθέληξσζεο θξίζηκσλ ππεξεζηψλ.
Αλάγθε επηκφξθσζεο θαη εμεηδίθεπζεο ησλ ζηειερψλ κε ηελ παξαθνινχζεζε θαηάιιεισλ
ζεκηλαξίσλ.
Έιιεηςε επαξθψλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ θαη εμνπιηζκνχ ηδίσο γηα ηελ νξγαλσκέλε ηήξεζε αξρείνπ.
Γηαζπνξά ησλ ππεξεζηψλ ζε δηαθνξεηηθά θηίξηα. Πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο
εθαξκνγψλ ΣΠΔ.
Απνπζία εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ηεο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο
θαη εμέιημεο ησλ ππαιιήισλ.
Αλάγθε θαιιίηεξνπ ζπληνληζκνχ κεηαμχ ηερληθήο ππεξεζίαο , ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο, χδξεπζεο
απνρέηεπζεο θαη νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο (πξνυπνινγηζκνχ θαη πξνκεζεηψλ).
Πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο θαη απηνηεινχο ιεηηνπξγίαο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ
ηνπ Γήκνπ.
Πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ ιφγσ ησλ
δπζρεξψλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ.
Έιιεηςε βαζηθψλ θαη θξίζηκσλ εηδηθνηήησλ θαη εμεηδηθεχζεσλ.
Καζεζηψο απαγφξεπζεο πξνζιήςεσλ.

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Γηνηθεηηθέο θαη Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο
Δπθαηξίεο (1/2)


Ζ θαηεχζπλζε εμνξζνινγηζκνχ ησλ πθηζηάκελσλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ, κε γλψκνλα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
γξαθεηνθξαηίαο, ηελ απινχζηεπζε θαη επηηάρπλζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ ελ γέλεη αλαδηνξγάλσζε
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηεο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ
εκπεξηέρεηαη ζηε ζηξαηεγηθή γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε.



Αμηνπνίεζε δπλαηνηήησλ ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ αλαδηνξγάλσζεο κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ Φεθηαθήο
χγθιηζεο θαη Αλαβάζκηζεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.



Τπνρξεψζεηο αιιά θαη δπλαηφηεηεο παξνρήο λέσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο δεκφηεο.



Δθαξκνγή ζπζηήκαηνο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ην νπνίν κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε βειηηζηνπνίεζε ησλ
δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηψλ.



Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα ηε δηεχξπλζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ θαζηέξσζε ησλ
ςεθηαθψλ ζπλαιιαγψλ.



Ζ ζπλερήο βειηίσζε ησλ ζπλεξγαζηψλ θαη ζπλεξγηψλ κεηαμχ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα.



Ζ εηζαγσγή ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ.



Ζ αμηνπνίεζε ησλ αξρψλ ηνπ e-government γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκφζησλ
ππεξεζηψλ.



Δθαξκνγή λένπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο θαη ηεο νξγάλσζεο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ.



Δλεξγνπνίεζε λέαο νξγαλσηηθήο δνκήο, αξκνδηνηήησλ θαη ξφισλ. Πεξηνξηζκφο ηεο αλάγθεο ζπλερνχο ειέγρνπ
θαη ηδίσο δηνίθεζεο απφ ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ.
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Γηνηθεηηθέο θαη Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο
Δπθαηξίεο (2/2)


Νέα πξνγξάκκαηα δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Γηνίθεζε κέζσ ζηφρσλ. Αμηνιφγεζε
κε βάζε ηελ απφδνζε.



Ηδηαίηεξε έκθαζε ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο.



Ζ εηζαγσγή ησλ Σερλνινγηθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, σο
εξγαιείν γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ.



Ζ αμηνπνίεζε ηνπ λένπ ππαιιειηθνχ θψδηθα γηα ηελ εηζαγσγή ζχγρξνλσλ ξπζκίζεσλ ζηνλ
ηνκέα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.



Μείσζε θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ιφγσ ηεο γελίθεπζεο ηεο ρξήζεο δηθηπαθψλ εθαξκνγψλ.



Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη νηθνλνκηθήο
δηαρείξηζεο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη ππεξεζηψλ.



Ύπαξμε επθαηξηψλ αμηνπνίεζεο ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο



Γπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ πξνγξάκκαηα πεξηθεξεηαθνχ ή εζληθνχ
ραξαθηήξα ή κε απεπζείαο ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
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Γηνηθεηηθέο θαη Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο
Πεξηνξηζκνί (1/2)


Καζεζηψο «κλεκνλίνπ», πεξηνξηζκφο δαπαλψλ, απαγφξεπζε πξνζιήςεσλ, κείσζε απνδνρψλ
θαη γεληθφηεξα πεξηνξηζηηθνί φξνη ιεηηνπξγίαο πξηλ αθφκε εθαξκνζζεί ν λένο ΟΔΤ ηνπ Γήκνπ.



πλήζεηεο θαη λννηξνπίεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηηο επηρεηξνχκελεο αιιαγέο.



Αδπλακίεο πξνγξακκαηηζκνχ, ζηνρνζεζίαο, παξαθνινχζεζεο θαη κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ
θαη αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο
νξγαληζκνχο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.



Ζ έκθαζε ζηηο δηαδηθαζίεο ηππηθήο λνκηκφηεηαο δελ είλαη πάληνηε αληίζηνηρε κε ηελ πξνζπάζεηα
παξαγσγήο πςειήο πνηφηεηαο έξγσλ θαη ππεξεζηψλ.



Αδπλακία εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ (ζεζκηθψλ, νξγαλσηηθψλ, ζηειέρσζεο,
θιπ.) γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο.



Σν θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζνβαξέο
δπζιεηηνπξγίεο ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ, θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ζηηο
ζπλαιιαγέο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο.



Ζ χπαξμε ξπζκίζεσλ πνπ ην θφζηνο εθαξκνγήο ηνπο ππεξβαίλεη ην δεκφζην φθεινο, νηθνλνκηθφ
ή άιιν. Καζπζηέξεζε νινθιήξσζεο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ειεθηξνληθήο δηνίθεζεο.
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Γηνηθεηηθέο θαη Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο

Πεξηνξηζκνί (2/2)


Ζ απνπζία νξγάλσζεο ζε ζέζεηο εξγαζίαο, θαζεθνληνινγίνπ θαη πεξηγξαθψλ εξγαζίαο γηα
ηνπο νξγαληζκνχο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.



Καηάξγεζε νξγαληθψλ ζέζεσλ. Υξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο θαη νπζηαζηηθή απαγφξεπζε
πξνζιήςεσλ.



Ζ αλαληηζηνηρία κεηαμχ ηεο ζηειέρσζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ
ηνπο, ζε ελδν-ππεξεζηαθφ θαη ζε δη-ππεξεζηαθφ επίπεδν, σο πξνο ηα αξηζκεηηθά κεγέζε,
ηα νπζηαζηηθά πξνζφληα, θαη ην ρξνληζκφ ησλ πξνζιήςεσλ, θ.ι.π.



Ύπαξμε ξπζκίζεσλ νη νπνίεο δελ έρνπλ πξνζαξκνζζεί πξνο ηα ζχγρξνλα ηερλνινγηθά
δεδνκέλα θαη ηηο λέεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο.



Αληηζηάζεηο ζηελ εηζαγσγή ζχγρξνλσλ ξπζκίζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.



Αλειαζηηθέο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο.



Πεξηνξηζκέλε αμηνπνίεζε ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ θνλδπιίσλ.



Απμαλφκελε εμάξηεζε ησλ ΟΣΑ απφ εμσηεξηθέο εληζρχζεηο.

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Τπεξεζίεο Κνηλ. Πξόλνηαο, Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ,
Γπλαηόηεηεο (1/2)


Οινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγίαο πξνλνηαθψλ δνκψλ
ζην επίπεδν ηνπ λεζηνχ. Γεκηνπξγία θαη νξγάλσζε λέσλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ.



Αμηνπνίεζε δπλαηνηήησλ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ πξφλνηαο,
πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ζηελ Σ.Α.



Γηαηήξεζε θαη δξαζηεξηνπνίεζε δνκψλ θαη ππεξεζηψλ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην
πίηη». Γπλαηφηεηα αλάιεςεο λέσλ δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο.



Παξνρή ηθαλνπνηεηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο πνπ δηαζέηνπλ επαξθή
ππνδνκή θαη εμνπιηζκφ.



Τςειή δηαζεζηκφηεηα θαη ζπκκεηνρή ηνπηθψλ θνξέσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. Δμαηξεηηθφ
έξγν θαη παξνπζία θνξέσλ φπσο Δξπζξφο ηαπξφο, Αηκνδφηεο, θηιφπησρα ζσκαηεία.



Δπαηζζεηνπνίεζε θνηλσληθνχ ζψκαηνο ιφγσ ηεο θξίζεο θαη δπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο
πνιηηψλ θαη θνξέσλ. Αμηνπνίεζε ρνξεγψλ θαη δσξεηψλ.

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Τπεξεζίεο Κνηλ. Πξόλνηαο, Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ,
Γπλαηόηεηεο (2/2)


Σφεδιαςμϋρ αξιοποίηςηρ σψν διαθέςιμψν φύπψν πολισιςμοό και ιδίψρ ατσύν ποτ έφοτν
δτνασϋσησερ και φαπακσηπιςσικά τπεπσοπικήρ κλίμακαρ.



Δτνασϋσησερ ςτνεπγαςιύν με ανάλογοτρ υοπείρ εκσϋρ Λήμνοτ για σην διοπγάνψςη
εκδηλύςεψν και κοινύν δπάςεψν.



Σφεδιαςμϋρ και φπημασοδϋσηςη βελσίψςηρ αθλησικύν τποδομύν. Αξιοποίηςη διαθέςιμοτ
ανθπύπινοτ δτναμικοό και εθελονσύν. Ενδτνάμψςη υοπέψν και αθλησικύν ςψμασείψν με
παπάδοςη και εμπειπία.



Αξιοποίηςη επιστφιύν ςσον αθλησικϋ σομέα και ιδίψρ ςσον νατσαθλησιςμϋ.



Στςσημασική φπημασοδϋσηςη σψν λεισοτπγικύν δαπανύν σψν νομικύν πποςύπψν απϋ σον
πποϊπολογιςμϋ σοτ Δήμοτ.



Δτνασϋσησα εξαςυάλιςηρ φπημασοδοσήςεψν απϋ ππογπάμμασα πεπιυεπειακοό ή εθνικοό
φαπακσήπα ή με απετθείαρ φπημασοδϋσηςη απϋ σην Ετπψπαωκή Ένψςη.

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Τπεξεζίεο Κνηλ. Πξόλνηαο, Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ,
Πξνβιήκαηα


Γηαρξνληθέο πζηεξήζεηο θαη αδπλακίεο ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο ηνπ λεζηνχ. Τςειφο
βαζκφο εμάξηεζεο απφ ππεξεζίεο θαη δνκέο ηνπ Γεκνζίνπ εθηφο Λήκλνπ.



Έιιεηςε δνκψλ θαη ππεξεζηψλ πξφλνηαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο φπσο ΚΖΦΖ θαη ΚΑΠΖ
Κέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ.



Πεξηνξηζκέλε ελεξγνπνίεζε ππαξρφλησλ δνκψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο απφ
εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο θαη απνπζία δνκψλ ππνζηήξημεο θαη κέξηκλαο γηα ηνπο ςπρηθά
πάζρνληεο.



ΟΗ δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο θαη ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο αζθνχληαη
επθαηξηαθά θαη ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηνλ εζεινληηζκφ.



Έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζην Γήκν θαη ζηα Ννκηθά πξφζσπα.



Αδπλακία ρξεκαηνδφηεζεο απφ ίδηνπο πφξνπο ζεκαληηθψλ παξεκβάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.
Απμαλφκελε εμάξηεζε ηνπ Γήκνπ θαη ησλ ΝΠΓΓ απφ εμσηεξηθέο εληζρχζεηο.



Πεξηνξηζκέλε αμηνπνίεζε ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ θνλδπιίσλ



Πεξηθνπέο πθηζηάκελσλ επηρνξεγήζεσλ ησλ δνκψλ ησλ ΟΣΑ απφ θεληξηθνχο θνξείο ή
θαζπζηεξήζεηο ζηε ξνή ησλ επηρνξεγήζεσλ.

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Τπεξεζίεο Κνηλ. Πξόλνηαο, Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ,
Δπθαηξίεο (1/2)

Ζ

νξγάλσζε θαη ζπζηεκαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ΝΠΓΓ ηνπ Γήκνπ Λήκλνπ.

Οη πξνβιέςεηο Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο ησλ λέσλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ πνπ κπνξνχλ λα
ζπκβάιινπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη εμνξζνινγηζκφ ησλ ππεξεζηψλ ζηνπο ηνκείο επζχλεο ηνπο.


Ζ

αμηνπνίεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ δπλαηνηήησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο βαζηθήο ππνδνκήο ζην ρψξν
ηνπ Πνιηηηζκνχ (ΔΠΑ) θαη ηνπ αζιεηηζκνχ (ΠΓΔ θαη ίδηνη πφξνη).
Ο

ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε έξγσλ θαη δξάζεσλ ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν ζε ζπλεξγαζία κε εζληθνχ
θαη πεξηθεξεηαθνχο θνξείο. (Πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ελίζρπζε
εηδηθψλ θαηεγνξηψλ πιεζπζκνχ)
Ζ

ζπλερήο βειηίσζε ησλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα ηεο Απηνδηνίθεζεο
θαη ηνπ Κνηλσληθνχ Σνκέα.
Ζ

ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία κε ζεκαληηθνχο εζληθνχο θαη πεξηθεξεηαθνχο θνξείο ζηνπο ηνκείο ηνπ
Πνιηηηζκνχ θαη ηνπ Αζιεηηζκνχ.

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Τπεξεζίεο Κνηλ. Πξόλνηαο, Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ.
Πεξηνξηζκνί (1/2)


Ζ έιιεηςε πξνζσπηθνχ θχξηα αηηία κε δπλαηφηεηαο απηφλνκεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΝΠΓΓ ηνπ Γήκνπ
Λήκλνπ.



Πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο εμσηεξηθήο ππνζηήξημεο θαη ζπλεξγηψλ θαζψο απνπζηάδνπλ απφ ην
λεζί ζπλαθείο θξαηηθέο δνκέο ή ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο κε εμαίξεζε ην Ννζνθνκείν.



Αζαθέο θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνγξακκάησλ «Βνήζεηα ζην πίηη»



Αλαγθαζηηθή δηαζπνξά δξάζεσλ ζε πνιινχο ρακειήο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο νηθηζκνχο,
ζηνπο νπνίνπο φκσο ζπγθεληξψλεηαη ε πιεηνλφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ αλάγθε ζηήξημεο.



Έιιεηκκα εκπεηξίαο θαη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο εζεινληψλ γηα ηελ αλάιεςε
ζχλζεησλ θαη κε εηδηθέο απαηηήζεηο ζε ηερλνγλσζία δξάζεσλ ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα.



Καηαθεξκαηηζκφο δξάζεσλ θαη δηνξγαλψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ.



Κάιπςε, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ησλ θελψλ πνπ άθεζε ή πεξηνξηζκέλε
ελεξγνπνίεζε ηεο Σ.Α. ζε ζέκαηα ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ςπραγσγίαο, άζθεζεο θαη κνπζηθήο
παηδείαο.

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Τπεξεζίεο Κνηλ. Πξόλνηαο, Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ.
Πεξηνξηζκνί (2/2)


Πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα απηνρξεκαηνδφηεζεο κέζσ αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ ηφζν
ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο φζν θαη ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.



Γπζρέξεηεο δηνίθεζεο, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ επηκέξνπο πνιηηηζηηθψλ θαη
αζιεηηθψλ ππνδνκψλ.



Πεξηθνπέο πθηζηάκελσλ επηρνξεγήζεσλ ησλ δνκψλ ησλ ΟΣΑ απφ θεληξηθνχο θνξείο ή
θαζπζηεξήζεηο ζηε ξνή ησλ επηρνξεγήζεσλ.



Πνιχ κεγάινο βαζκφο εμάξηεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΝΠΓΓ απφ εμσηεξηθέο εληζρχζεηο,
ιφγσ έιιεηςεο ίδησλ πφξσλ.

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Σερληθέο θαη Πνιενδνκηθέο Τπεξεζίεο, Πεξηβάιινλ / Καζαξηόηεηα











Αλάγθε βειηίσζεο ηεο νξγάλσζεο θαη ζαθήο θαηακεξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ
Τπεξεζηψλ. Απνθεληξσκέλε ιεηηνπξγία.
Δλίζρπζε ηεο ηππνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επίηεπμε ζπλνιηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο
δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο/εθηέιεζεο έξγνπ.
Τηνζέηεζε ζπζηεκάησλ θαη απνηειεζκαηηθψλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ
Τπεξεζηψλ. Μείσζε ηεο αλάγθεο ζπληνληζκνχ θαη ειέγρνπ απφ ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ θαη
ηνπο αληηδεκάξρνπο.
Βειηίσζε ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ φπνπ ζηεγάδνληαη νη
Τπεξεζίεο.
Αλαβάζκηζε ηνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ (ειεθηξνληθνχ θαη κεραλνινγηθνχ) ησλ
Τπεξεζηψλ.
Αλάγθε αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα θαιχηεξε πνηφηεηα ζηελ εμππεξέηεζε ησλ
πνιηηψλ.
Γεκηνπξγία / βειηίσζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αξρείσλ θαη απνζήθεο.
Οινθιήξσζε θαη εθαξκνγή ησλ Καλνληζκψλ Ύδξεπζεο θαη Καζαξηφηεηαο Αλάγθε
δηεχξπλζεο ησλ πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο.

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Γηνηθεηηθέο θαη Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο


αθήο θαηακεξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Τπεξεζηψλ θαη βειηίσζε ηεο
εζσηεξηθήο νξγάλσζεο ησλ Τπεξεζηψλ, κέζσ θαη ηεο ηππνπνίεζεο ησλ
δηαδηθαζηψλ.



Οινθιήξσζε δηνηθεηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ
δηαζέζηκνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.



Βειηίσζε δηαδηθαζηψλ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Δπηηειηθνχ ρεδηαζκνχ, εθηέιεζεο
πξνυπνινγηζκνχ, θαη παξαθνινχζεζεο-δηαρείξηζεο ζεκάησλ πξνζσπηθνχ.



Δλίζρπζε ηεο ζηειέρσζεο ησλ Τπεξεζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο.
Δπηκφξθσζε πξνζσπηθνχ. Αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ.



Έκθαζε ζηελ νξγάλσζε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ γξαθείνπ εζφδσλ.



πζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο / πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο.



Αλάγθε εμνξζνινγηζκνχ ησλ δαπαλψλ θαη αληηκεηψπηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ
δεηεκάησλ ηνπ Γήκνπ.

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Δπηηειηθέο Λεηηνπξγίεο / Τπνζηεξηθηηθέο Τπεξεζίεο, Τπεξεζίεο Κνηλ. Πξόλνηαο,
Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ & ηωλ Ννκηθώλ Πξνζώπωλ


πγθξφηεζε ησλ επηηειηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. ηειέρσζε θαη ιεηηνπξγία
Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο, λνκηθήο ππεξεζίαο.



Οξγάλσζε ζπζηήκαηνο ππνδνρήο αηηεκάησλ δεκνηψλ θαη παξαθνινχζεζεο ηεο
πνξείαο εμέηαζεο ησλ ζεκάησλ πνπ ηνπο απαζρνινχλ.



Βειηίσζε ηεο ελεκέξσζεο – πιεξνθφξεζεο ησλ δεκνηψλ, ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά
θαη ησλ επηζθεπηψλ.



Δλίζρπζε ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη ζηειέρσζεο ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ.



Αλάπηπμε θαη ελεξγνπνίεζε λέσλ δνκψλ θαη κεραληζκψλ πξφλνηαο θαη θνηλσληθήο
αιιειεγγχεο.



Γηαζθάιηζε πφξσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο
θαη ηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ.

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Η Λήμνορ τόπορ Ποιότηταρ Ζωήρ,
Ανάπτςξηρ και Δημιοςπγίαρ,
με σεβασμό στη υύση και στον Άνθπωπο

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Πεπιβάλλον και Ποιϋσησα Ζψήρ


Γεληθόο ηόρνο 1
 Αλαβάζκηζε θαη Πξνζηαζία ηνπ Οηθηζηηθνχ Πεξηβάιινληνο – Βειηίσζε ηεο
Πνηφηεηαο Εσήο



Δηδηθνί ηόρνη
 Πξνζηαζία ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ θαη ησλ νηθηζκψλΥσξνηαμηθφο & πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο.
 Αλαβάζκηζε/αλαπιάζεηο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ρψξσλ αζηηθνχ πξαζίλνπ.
 Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο, αχμεζε ησλ ρψξσλ
ζηάζκεπζεο, δεκηνπξγία δηθηχνπ ήπηαο θπθινθνξίαο.
 Βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο.
 Βειηίσζε ζπζηεκάησλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο.

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Πεπιβάλλον και Ποιϋσησα Ζψήρ
Γενικϋρ

Σσϋφορ 2
Πποςσαςία σοτ Φτςικοό Πεπιβάλλονσορ
Ειδικοί Σσϋφοι
Πποςσαςία υτςικοό πεπιβάλλονσορ, ενίςφτςη
πεπιβαλλονσικύν τποδομύν και μηφανιςμύν
πεπιβαλλονσικήρ πποςσαςίαρ.
Ευαπμογή και ππούθηςη ππογπαμμάσψν πποςσαςίαρ
σοτ πεπιβάλλονσορ – Πεπιβαλλονσική εταιςθησοποίηςη
πολισύν.

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Κοινψνική Πολισική, Παιδεία, Πολισιςμϋρ, Αθλησιςμϋρ
Γενικϋρ

Σσϋφορ 3

Αναβάθμιςη σψν Εκπαιδετσικύν και Κοινψνικύν Υποδομύν, Ενίςφτςη
σηρ Κοινψνικήρ Πποςσαςίαρ

Ειδικοί

Σσϋφοι

Ενίςφτςη σψν δομύν και τπηπεςιύν κοινψνικήρ ππϋνοιαρ.
Αναβάθμιςη σψν εκπαιδετσικύν τποδομύν

Γενικϋρ

Σσϋφορ 4

Βελσίψςη σψν Πολισιςσικύν και Αθλησικύν Υποδομύν, Ενίςφτςη και
Πποβολή σηρ Τατσϋσησαρ σηρ Πϋληρ

Ειδικοί

Σσϋφοι

Ενίςφτςη και πποβολή σηρ σατσϋσησαρ σοτ νηςιοό.
Αναβάθμιςη πολισιςσικύν τποδομύν.
Αναβάθμιςη αθλησικύν τποδομύν / δπαςσηπιοσήσψν.

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Τοπική Οικονομία και Απαςφϋληςη
Γενικϋρ

Σσϋφορ 5
 Σσήπιξη σηρ Τοπικήρ Οικονομίαρ και Ενίςφτςη σηρ
Απαςφϋληςηρ
Ειδικοί Σσϋφοι
Υποδομέρ και δπάςειρ σηρ σοπικήρ επιφειπημασικϋσησαρ –
Σσήπιξη σψν μικπύν και μεςαίψν επιφειπήςεψν.
 Ανάπστξη σοτ σοτπιςμοό και πποβολή σψν εναλλακσικύν
μοπυύν σοτπιςμοό.
 Ππούθηςη πολισικύν ενςψμάσψςηρ σψν ΤΠΕ ςσην
επιφειπημασική δπαςσηπιϋσησα.
 Δημιοτπγία δομύν / ανάπστξη πολισικύν ενίςφτςηρ σηρ
σοπικήρ απαςφϋληςηρ.

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Δπαςσηπιϋσησερ και Διαδικαςίερ Λεισοτπγίαρ



Γεληθόο ηόρνο 6




Βειηίσζε ηεο Λεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Πνηφηεηαο ησλ
Παξερνκέλσλ Τπεξεζηψλ

Δηδηθνί ηόρνη
Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο
παξαγσγηθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
(εθαξκνγή ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο).
 Σππνπνίεζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ
πξνο ηνπο Γεκφηεο ππεξεζηψλ.
 Απνηειεζκαηηθή άζθεζε επηηειηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη
ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο.


ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Οπγάνψςη και Στνεπγαςίερ



Γεληθόο ηόρνο 7




Απνηειεζκαηηθή Οξγάλσζε ηνπ Γήκνπ θαη Πξνψζεζε
πλεξγαζηψλ

Δηδηθνί ηόρνη
Βειηίσζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ηεο εζσηεξηθήο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ.
 Δλίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε δίθηπα θαη αλάπηπμε
ζπλεξγαζηψλ κε άιινπο δεκφζηνπο, ηδησηηθνχο θαη
θνηλσληθνχο θνξείο ηνπηθήο θαη ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο.


ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Ανθπύπινο Δτναμικϋ και Υλικοσεφνική Υποδομή



Γεληθόο ηόρνο 8




Αλαβάζκηζε Τπνδνκψλ, Δμνπιηζκνχ θαη Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ

Δηδηθνί ηόρνη
Δλίζρπζε ηεο ζηειέρσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.
 Δπηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ ηνπ Γήκνπ.
 Βειηίσζε ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ ζηέγαζεο ησλ ππεξεζηψλ
ηνπ Γήκνπ θαη ελίζρπζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ πιηθνηερληθνχ
εμνπιηζκνχ.


ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Οικονομικά



Γεληθόο ηόρνο 9




Βειηίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Λεηηνπξγίαο θαη ηνπ πζηήκαηνο
Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ Γήκνπ

Δηδηθνί ηόρνη
Αμηνπνίεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ.
 Βειηίσζε κεραληζκψλ παξαθνινχζεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ
ηνπ Γήκνπ θαη αμηνπνίεζε επελδπηηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ
Γήκνπ.


ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 1: «Βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο δωήο – Αλαβάζκηζε
Φπζηθνύ θαη Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο»






Μέηξν 1.1: Αλαβάζκηζε νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο –
Βειηίσζε βαζηθψλ θνηλφρξεζησλ ππνδνκψλ.
Μέηξν 1.2: Βειηίσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ησλ
ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ.
Μέηξν 1.3: Αλαβάζκηζε ππνδνκψλ θνηλήο σθέιεηαο
θαη ζπζηεκάησλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο.
Μέηξν 1.4: Πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο –
Δθαξκνγή Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο –
Δπαηζζεηνπνίεζε πνιηηψλ.
ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 2: «Βειηίωζε ππνδνκώλ θαη ππεξεζηώλ ζηνπο ηνκείο
Κνηλωληθήο Πξόλνηαο, Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ»




Μέηξν 2.1: Βειηίσζε ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ
θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη εθπαίδεπζεο.
Μέηξν 2.2: Πξνβνιή ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ λεζηνχ,
ελίζρπζε θαη πξνψζεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη
αζιεηηθψλ ζεζκψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 3: «Δλίζρπζε ηεο Σνπηθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο
θαη Απαζρόιεζεο»





Μέηξν 3.1: Δλδπλάκσζε ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχΔλίζρπζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.
Μέηξν 3.2: Τηνζέηεζε ησλ ΣΠΔ ζε φινπο ηνπο
θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.
Μέηξν 3.3: Δλίζρπζε ηεο ηνπηθήο απαζρφιεζεο

ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 4: «Βειηίωζε ηεο Γηνηθεηηθήο Ηθαλόηεηαο ηνπ Γήκνπ»






Μέηξν 4.1: Βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ θαη
ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.
Μέηξν 4.2: Αλαδηνξγάλσζε ηνπ Γήκνπ θαη Πξνψζεζε
ησλ πλεξγαζηψλ.
Μέηξν 4.3: Αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ Γήκνπ Αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
Μέηξν 4.4: Αμηνπνίεζε ηεο Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο Βειηίσζε ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο ηνπ
Γήκνπ.
ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

