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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Φτάνοντας στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών, η εμπειρία μου πάνω στο 
αντικείμενο εργασίας δεν ήταν μεγάλη ως τώρα. Η θεωρία δεν αρκούσε και 
δεν άγγιζε την πραγματικότητα και τις ακριβείς συνθήκες που θα 
αντιμετωπίζαμε όλοι. Κατά τη διάρκεια λοιπόν του τελευταίου εξαμήνου, είχα 
τη δυνατότητα παράλληλα με τη πρακτική μου άσκηση στον Αναπτυξιακό 
Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας να αναλάβω και την εκπόνηση της πτυχιακής μου 
εργασίας με θέμα «ΑΣΔΑ και Αστικό Πιλοτικό Πρόγραμμα SWANS». Η 
εργασία αυτή λοιπόν, μου έδωσε το πλεονέκτημα να κάνω βαθύτερες 
έρευνες για τη διαδικασία λειτουργίας ενός συνδέσμου και τον τρόπο που 
χειρίζεται διάφορα θέματα.

Η αλήθεια είναι πως η θεωρία απέχει πολύ από την πράξη, αλλά 
έχουμε τις δυνατότητες, τα εφόδια, τις γνώσεις και σίγουρα την όρεξη να 
κατακτήσουμε όσα φανταζόμαστε ο καθένας ξεχωριστά, και να 
αξιοποιήσουμε όσα τόσα χρόνια μάθαμε.

Η εργασία που σας παρατίθεται, θα σας βοηθήσει να καταλάβετε 
ακριβώς τι είναι ένας αναπτυξιακός σύνδεσμος, συγκεκριμένα ο 
Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας, πώς λειτουργεί και πως βοηθάει 
στην ανάπτυξη μιας γεωγραφικής ενότητας .ιδιαίτερα υποβαθμισμένης όπως 
η Δυτική Αθήνα.

Η σωστή δουλειά από τον ΑΣΔΑ και τα μεγάλα έργα που έχει αναλάβει, 
δεν αλλάζουν το γεγονός πως και ο ΑΣΔΑ είναι ένας δημόσιος οργανισμός με 
τα κλασσικά λειτουργικά προβλήματα και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες ...

Παρόλα αυτά το έργο του είναι μεγάλο και διαφαίνεται μέσα από τις 
σελίδες που ακολουθούν .

Καλή ανάγνωση



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η προσπάθειά μου στην πορεία αυτής της εργασίας ,στάθηκε στην 
ανάπτυξη της εξήγησης της ίδρυσης ,λειτουργίας και το λόγο ύπαρξης των 
Αναπτυξιακών Συνδέσμων. Επίσης στηρίχθηκε στην ανάλυση ενός 
Ευρωπαϊκού επιδοτούμενου προγράμματος, του Αστικού Πιλοτικού 
Προγράμματος SWANS και τις διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν έως την 
έγκρισή και χρηματοδότησή του, μέχρι και σήμερα, τρία χρόνια μετά τη λήξη 
του προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης της εργασίας το αντικείμενο σκέψης 
σας θα πρέπει να είναι αν ο ΑΣΔΑ παράγει έργο και δημιουργεί 
προϋποθέσεις για ένα καλύτερο επίπεδο ζωής στους κατοίκους της Δυτικής 
Αθήνας ,ή αν απλά είναι ένας Σύνδεσμος ακόμα που απλά υφίσταται για να 
παίρνει επιδοτήσεις και να παράγει ελάχιστο έργο.

Στην πρώτη ενότητα της εργασίας υπάρχει πλήρης ανάλυση για το 
νομικό πλαίσιο που διέπει τους Συνδέσμους, καθώς και για τον τρόπο και 
σκοπό ίδρυσής τους .Για τον ΑΣΔΑ συγκεκριμένα θα δείτε τους σκοπούς 
ίδρυσής του, το αντικείμενο εργασιών του ,τα έργα που έχει υλοποιήσει έως 
και σήμερα, και οικονομικά στοιχεία έως και το 2003.Επίσης εύκολα 
φαίνονται και τα οφέλη προς τους Δήμους της Δυτικής Αθήνας που 
απαρτίζουν τον ΑΣΔΑ.

Στη δεύτερη ενότητα θα βρείτε αναλυτικά στοιχεία για το Αστικό Πιλοτικό 
Πρόγραμμα SWANS,τα προβλήματα που αντιμετώπιζε έως τότε η Δυτική 
Αθήνα, τα μέτρα και τις δράσεις του SWANS,τα οικονομικά οφέλη που 
επέφερε και όλα εκείνα τα στοιχεία που ανέδειξαν το πρόγραμμα αυτό σε 
πιλότο για όλη την Ελλάδα, αλλά και πολλές Ευρωπαϊκές πόλεις .

Στην Τρίτη ενότητα υπάρχει ο προγραμματισμός του ΑΣΔΑ για τα 
επόμενα έτη καθώς και συμπεράσματα από τη συλλογή των στοιχείων, για 
τον ΑΣΔΑ και τη λειτουργία του.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°
1.1 ΠΩΣ ΙΔΡΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Σύμφωνα με το άρθρο 212 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, με 
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών & 
Χωροταξίας- Οικισμού & Περιβάλλοντος, που εκδίδεται με σύμφωνη γνώμη 
του Νομικού Συμβουλίου «μπορούν για λόγους ανάπτυξης να 
προσδιορίζονται γεωγραφικές ενότητες με βάση τις γεωοικονομικές, 
κοινωνικές & συγκοινωνιακές συνθήκες (παρ.1, άρθρο 212 του ΔΚΚ).

Οι Δήμοι αυτοί ή οι κοινότητες, μπορούν να συνιστούν αναπτυξιακό 
σύνδεσμο.

Η σύσταση αυτή, με βάση το άρθρο 206 του ΔΚΚ παράγραφος 1, 
γίνεται για την κοινή εκτέλεση έργων, την προμήθεια μηχανημάτων και 
υλικών για την παροχή υπηρεσιών, καθώς και για την κατάρτιση 
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών για την ανάπτυξη του ευρύτερου 
χώρου τους.

Η απόφαση των Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων, ή Δημοτικών & 
Κοινοτικών Συμβουλίων, για την σύσταση Συνδέσμου, περιέχει το σκοπό για 
τον οποίο ιδρύεται ο Σύνδεσμος, την χρονική διάρκεια και την έδρα του, 
καθώς και τις εισφορές που πρέπει να καταβάλλει κάθε χρόνο ο κάθε Δήμος 
(ή Κοινότητα)

Κατόπιν, υπάρχει έλεγχος της νομιμότητας των προηγούμενων 
διαδικασιών και Αποφάσεων των Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων, που 
αφορούν τη σύσταση του Συνδέσμου και εκδίδει τη σχετική πράξη, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πριν την έναρξη της 
λειτουργίας του. Με την ίδια πράξη, σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία 
ανάμεσα στα Συμβούλια, ορίζεται και η έδρα του Συνδέσμου.

Σύνδεσμοι που ιδρύονται με βάση το άρθρο 206 του ΔΚΚ και των 
οποίων μέλη είναι όλοι οι ΟΤΑ μίας γεωγραφικής ενότητας (περιοχής) 
μπορούν να μετατραπούν σε Αναπτυξιακούς Συνδέσμους, σύμφωνα με το 
άρθρο 208 του ΔΚΚ. Η μετατροπή αυτή γίνεται με Αποφάσεις των Δημοτικών 
ή Κοινοτικών Συμβουλίων των ΟΤΑ και Απόφαση του Περιφερειακού 
Διευθυντή, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

1.2 ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

Ο κυριότερος σκοπός ίδρυσης κάθε συνδέσμου είναι η προσπάθεια 
του για την ανάπτυξη της γεωγραφικής ενότητας που αντιπροσωπεύει.

Άλλοι σπουδαίοι σκοποί είναι η εκπόνηση μελετών πάσης φύσης και η 
ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας που αφορούν το συγκεκριμένο χώρο: 
η συμβολή στον εκσυγχρονισμό για αποδοτικότερη λειτουργία των Ο. T. Α. , 
της γεωγραφικής ενότητας, η προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος 
, η ανάπτυξη και οργάνωση του πολιτισμού εντός της ενότητας (π.χ. η 
δημιουργία πολιτιστικών, αθλητικών εστιών στους δήμους), ενδυνάμωση 
υγειονομικής περίθαλψης ( π.χ. ίδρυση ενός νοσοκομείου) καθώς και η 
ανάδειξη ιστορικών γεγονότων , τοπίων και μνημείων).

Κάθε σύνδεσμος μπορεί να έχει μεμονωμένους και πιο 
εξειδικευμένους σκοπούς ανάλογα με το λόγο της ίδρυσης του (Δ. Ε. Y. Α.)



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°
2.1 ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ A. Σ. Δ. A.

Ο ΑΣΔΑ συστάθηκε μετά από Αποφάσεις που πήραν τα 
Δημοτικά Συμβούλια των εννέα (9) Δήμων της Δυτικής Αθήνας με την 
υπ’αριθμόν 20676/31.11.888 Απόφαση του Νομάρχη της Δυτικής 
Αττικής.1 Ο ΑΣΔΑ αποτελεί την θεσμοθετημένη μορφή διαδημοτικής 
συνεργασίας των εννέα (9) Δήμων της Δυτικής Αθήνας και είναι 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). Διοικείται από 
Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται άμεσα από τα Δημοτικά 
Συμβούλια των εννέα (9) Δήμων - Μελών του Συνδέσμου, 
κατ’αναλογία με τον πληθυσμό του κάθε Δήμου. Οι σαράντα τρεις (43) 
Σύμβουλοι του Συνδέσμου εκλέγουν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο 
και τα υπόλοιπα τρία (3) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η ακριβής 
επωνυμία του είναι Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας. Σκοποί 
του βάσει καταστατικού είναι :

1. Η εκπόνηση μελετών οποιοσδήποτε φύσης, η εκτέλεση έργων 
διαδημοτικού χαρακτήρα παράλληλα με την αξιοποίηση όλων των 
χρηματοδοτικών δυνατοτήτων σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές 
επίπεδο, η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής καθώς 
και η εκπόνηση και επεξεργασία στεγαστικών προγραμμάτων.

2. Η συμβολή στον εκσυγχρονισμό για αποδοτικότερη λειτουργία των 
Ο.Τ.Α. της γεωγραφικής ενότητας

3. Η προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στον αέρα , το 
έδαφος, και τα νερά, καθώς και η αξιοποίηση του υπόγειου υδάτινου 
δυναμικού.

4. Η αξιοποίηση του όρου Αιγάλεω για τη δημιουργία χώρων αναψυχής, 
πολιτισμού, αθλητισμού και κάθε άλλου δήμου για τους παραπάνω 
σκοπούς καθώς και την αντιπυρική προστασία.

5. Η ανάπτυξη και οργάνωση του πολιτισμού εντός της ενότητας με:
• τη συνεργασία δημοσίων και ιδιωτικών φορέων αλλά και άλλων 

φυσικών προσώπων
• τη δημιουργία πολιτιστικών και αθλητικών εστιών στους δήμους.
• τη δημιουργία θερινών και χειμερινών θέρετρων.
• η δημιουργία Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου εντασσόμενου 

στο θεσμικό πλαίσιο με τη συμμετοχή των δήμων της γεωγραφικής 
ενότητας του οποίου η διοίκηση θα ορίζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του συνδέσμου.

• η αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος των νεκροταφείων 
των κατοίκων της γεωγραφικής ενότητας.

• η ανάδειξη ιστορικών γεγονότων, μνημείων και τοπίων.

' Με τροποποίηση του καταστατικού ίδρυσης το Δεκέμβριο του 2002, στον ΑΣΔΑ περιέρχεται και 
ο Δήμος Κορυδαλλού



2.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ Α. Σ. Δ. Α.

Ο Α. Σ. Δ. Α. διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται άμεσα 
από τα δημοτικά συμβούλια των δέκα (10) Δήμων -  μελών του συνδέσμου. 
Οι 44 σύμβουλοι του, εκλέγουν οι ίδιοι ανάμεσα τους τον πρόεδρο, τον 
αντιπρόεδρο και τα υπόλοιπα τρία μέλη της εκτελεστικής επιτροπής του Α. Σ. 
Δ. Α.

Ο σύνδεσμος έχει τριάντα ένα (31) άτομα μόνιμο προσωπικό (17 
επιστημονικό, 7 διοικητικό και 7 εργατικό) Επίσης αυτό το διάστημα 
απασχολεί 14 άτομα με συμβάσεις αορίστου χρόνου ενώ διαθέτει έναν ευρύ 
κύκλο ειδικών επιστημονικών συνεργατών με τους οποίους συνεργάζεται σε 
κάθε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο.

•Στο επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας των Ο.Τ.Α :Μεταξύ των εννέα Ο.Τ.Α 
και του διοικητικού συμβουλίου του Α.Σ.Δ.Α υπάρχει συνεχής ενημέρωση και 
μόνιμη συνεργασία.

Τα γραφεία του ΑΣΔΑ και το προσωπικό που αναλογεί αριθμητικά στο 
καθένα από αυτά , έχουν ως εξής:
> Γραφείο Γραμματείας Προέδρου-2
> Γραφείο Προσωπικού-5
> Οικονομική Υπηρεσία -3
> Γραφείο τεχνικής υπηρεσίας-10
> Γ ραφείο Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης -4
> Γ ραφείο Προμηθειών-3
> Γ ραφείο Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων-2
> Κόμβος internet -2
> Γ ραφείο Πολιτισμού -2
> Γραφείο Τύπου-1
> Γ ραφείο Γ ραμματείας Διευθυντού- 3
> Εργατικό προσωπικό-15

Από τα παραπάνω άτομα του προσωπικού του ΑΣΔΑ τα 31 μόνο είναι 
μόνιμοι. Οι υπόλοιποι όπως έχουμε προαναφέρει είναι με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου



2.3 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Το προσωπικό που απασχολεί ο ΑΣΔΑ δεν είναι σίγουρα το ιδανικό 

ως προς τις δραστηριότητές του και την παραγωγικότητα που θα μπορούσε 

να έχει υπό άλλες συνθήκες (π.χ. στον ιδιωτικό τομέα). Η αλήθεια είναι πως η 

γραφειοπαθολογική τάση συχνά συνδέεται με την όλη λειτουργική και 

διαρθρωτική οικοδομή του διοικητικού συστήματος2.

Με βάση την εμπειρία μου από την πρακτική μου άσκηση στον ΑΣΔΑ, 

διαπίστωσα πως το εξειδικευμένο προσωπικό, έχει γνώσεις και όρεξη για 

πραγματική δουλειά. Η ενέργειά τους όμως πολλές φορές περιορίζεται από 

τους ιθύνοντες που μπορεί να μην έχουν τους ίδιους στόχους και προοπτικές 

με το προσωπικό. Σε κάποιες υπηρεσίες όπως τη Διοικητική και την Τεχνική 

ίσως να χρειάζονται και περισσότερα άτομα, μόνιμα. Διότι οι εργασίες 

συσσωρεύονται και ο φόρτος επιδίδεται στους συμβασιούχους που δεν 

γνωρίζουν καλά το αντικείμενο, αλλά και που πιέζονται πέραν του κανονικού 

και χωρίς καν τις ίδιες αποδοχές. Σε κάποιες άλλες υπηρεσίες τα άτομα 

υπερκαλύπτουν την ζητούμενη εργασία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 

γραμματεία του διευθυντή που αποτελείται από 3 άτομα αυτή τη στιγμή χωρίς 

ουσιαστικό λόγο.

Όσον αφορά το εργατικό προσωπικό που απασχολείται εκτός ΑΣΔΑ 

σε περιοχές όπως το Ποικίλο Όρος και ο Πύργος Βασιλίσσης, είναι εποχικό 

και σίγουρα χρειάζονται περισσότερα άτομα και μάλιστα μόνιμοι, 

στη γενικότερη λειτουργία του ο ΑΣΔΑ διαπνέεται από μια αποδυνάμωση του 

ρόλου των στελεχών καθώς κάθε πρωτοβουλία, νέα ιδέα ή πρόταση 

αντιμετωπίζεται κάτω από το πρίσμα των πολιτικών πεποιθήσεων αλλά και 

από μια ιεραρχία που δεν στηρίζεται σε γνώσεις και όρεξη για δουλειά αλλά 

σε παιχνίδια σκοπιμοτήτων3 στον ευρύτερο χώρο της Δυτικής Αθήνας.

Τα παραπάνω δεν καθιστούν τον ΑΣΔΑ αδύναμο σαν σύνδεσμο, 

απλά επισημαίνονται τα λάθη που μαστίζουν την ευρύτερη Δημόσια Διοίκηση 

και μάλλον σε πολύ μικρότερο βαθμό και του ΑΣΔΑ.

2 «Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση» - Σύγχρονη Εκδοτική Ε.Π.Ε. 1985



2.4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Σ.Δ.Α

Το αντικείμενο των εργασιών του ΑΣΔΑ αφορά έργα περιβαλλοντικής 
και πολεοδομικής ανάπλασης σε όλους τους Δήμους, ανάπλαση και ανάδειξη 
του Ποικίλου Όρους (όρος Αιγάλεω), παρεμβάσεις και έργα μέσα στον 
αστικό ιστό, προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων και άλλων 
ευπαθών ομάδων, στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δομές και θεσμοί 
αντιμετώπισης της ανεργίας, δεκάδες αναπτυξιακές μελέτες για όλα τα 
προβλήματα της περιοχής και ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα για την 
συνολική αναβάθμιση της).

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνα στα 14 χρόνια λειτουργίας 
του, έχει εκπονήσει σημαντικές μελέτες και έχει εκτελέσει παρεμβάσεις όπως:

1. Ρυθμιστική μελέτη του Ποικίλου Όρους καθώς και τις σχετικές μελέτες 
εφαρμογής.

2. Ρυθμιστική Σχέδιο Δυτικής Αθήνας.
3. Μελέτη διαμόρφωσης και έργα φύτευσης στην περιοχή του Πύργου 

Βασίλισσας.
4. Το Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δυτικής Αθήνας. Σήμερα προωθεί 

την εξειδίκευση του.
5. Έρευνα συνολικής αναδιάρθρωσης του κυκλοφοριακού-συγκοινωνιακού 

δικτύου της Δυτικής Αθήνας.
6. Μελέτη των προβλημάτων υγείας στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας.
7. Πρόταση επικαιροποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Δυτικής Αθήνας.
8. Πρόγραμμα μηχανογράφησης των υπηρεσιών του Συνδέσμου.
9. Πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών των 

Δήμων.
10. Κατάρτιση ανέργων. Προγράμματα εξειδίκευσης επιστημόνων για 

παρεμβάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αςοορούν ομάδες 
πληθυσμού της περιοχής, που συναντούν ιδιαίτερες δυσκολίες στην 
επιτυχή κοινωνική τους ένταξη:

1990-1991: 28 εκπαιδευτικά προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τον ΑΣΔΑ 

(Πληροφορική, Περιβάλλον, Τοπική Ανάπτυξη, Διοίκηση 
MME).

1992-1993: 4 εκπαιδευτικά προγράμματα στα πλαίσια της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας NOW (Δημιουργία δομών για 
συμβουλευτική επιχειρήσεων και υποστήριξη των γυναικών 
της Δυτικής Αθήνας, εκπαίδευση για το εργατικό δυναμικό 
των βιοτεχνιών ένδυσης και υπόδησης), 2 εκπαιδευτικά 
προγράμματα στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
HORIZON ( για επαναπατριζόμενους και άτομα με ειδικές 
ανάγκες) και 6 εκπαιδευτικά προγράμματα 
χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(G.I.S Τοπική Ανάπτυξη, Πληροφορική).

1994 : 5 εκπαιδευτικά προγράμματα στα πλαίσια της Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας HORIZON (για μετανάστες και άτομα με 
ειδικές ανάγκες) και 1 εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα πλαίσια 

της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας NOW.



Ο ΑΣΔΑ ιδρύθηκε με σκοπό να συντονίζει και να προωθεί τις 
δραστηριότητες των δέκα (10) Δήμων της περιοχής με τελικό στόχο την 
ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας. Με την έννοια αυτή ο ΑΣΔΑ:

❖  Προωθεί το σχεδιασμό, την μελέτη και την διαχείριση 
προγραμμάτων υπερτοπικής σημασίας στους τομείς της Τοπικής 
Ανάπτυξης, του Πολεοδομικού σχεδιασμού, της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της επιμόρφωσης -  κατάρτισης του 
ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ και της περιοχής (και που 
χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Αττικής και το ΕΚΤ.

❖  Συμμετέχει στις διαδικασίες Νομαρχιακού & Περιφερειακού 
Προγραμματισμού προβάλλοντας τα υπερτοπικής σημασίας 
προβλήματα της περιοχής του, με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή 
πολιτική -  διοικητική και οικονομική υποστήριξη των αναγκαίων 
έργων.

❖  Συντονίζει τις προσπάθειες των Δήμων της Δυτικής Αθήνας σε 
διαδικασίες Τοπικού Αναπτυξιακού σχεδιασμού και 
εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και της λειτουργίας τους.



2.5 ΠΟΙΚΙΛΟ ΟΡΟΣ - ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ο γυμνός όγκος του Ποικίλου Όρους, επηρεάζει αρνητικά εδώ και πολλά 
χρόνια τη ζωή των κατοίκων της πρωτεύουσας.( ανύπαρκτο πράσινο, 
λατομεία, πληγές στο σώμα του βουνού καταπατητές, παράνομη βοσκή, 
εγκατάλειψη από τους αρμόδιους φορείς κ.α. έκαναν το βουνό απόμακρο και 
ξένο για τους κατοίκους της περιοχής αλλά και πηγή περιβαλλοντικής 
επιβάρυνσης για το λεκανοπέδιο.

Ο Α.Σ.Δ.Α. από την ίδρυση του έδωσε απόλυτη προτεραιότητα στην 
αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού και έδρασε μεθοδικά 
συγκεντρώνοντας την προσπάθεια του σε 3 κυρίως τομείς:

♦ Την περιβαλλοντική αναβάθμιση με την συστηματική αναδάσωση , την 
άρδευση, τη συντήρηση της βλάστησης και την πυροπροστασία.

♦ Την δημιουργία χώρων αναψυχής και πρόσβασης στο βουνό ώστε να 
ενταχθεί στη ζωή των κατοίκων και

♦ Τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου προστασίας του βουνού.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ- ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ

(Α) Αναδασώθηκαν μέχρι σήμερα πάνω από 5000 στρέμματα με 
συστηματικό τρόπο και με παράλληλη εγκατάσταση συστήματος άρδευσης 
μήκους πολλών χλμ. Έτσι ώστε να φτάνει το ποσοστό επιβίωσης των νέων 
φυτών στο 85%.

(Β) Έγιναν τέσσερις παραγωγικές γεωτρήσεις από τις οποίες καλύπτονται 
οι ανάγκες άρδευσης αλλά και πυροπροστασίας.

(Γ) Δεκαμελές συνεργείο στελεχωμένο με ειδικευμένο προσωπικό 
(δασολόγοι-γεωπόνοι κ.λ.π.) παρακολουθεί καθημερινά την πορεία της 
αναδάσωσης.

(Δ) Καλλιεργήθηκε η σχέση κατοίκου -  βουνού με προγράμματα 
εθελοντικής αναδάσωσης , υιοθεσία περιοχών από σχολεία κ.τ.λ.

(Ε) Η συνολική δαπάνη για τα έργα αναδάσωσης έχει ξεπεράσει το 1,5 δις
δρχ·

(ΣΤ) Ταυτόχρονα έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για την αντιπυρική 
προστασία του βουνού με εγκαταστάσεις δεξαμενών και προμήθεια 
πυροσβεστικού οχήματος, διαμόρφωση βασικού δασικού οδικού δικτύου, 
έλεγχο εσόδων, καθαρισμό από μπάζα και σκουπίδια, εγκατάσταση 
πυροφυλακίων και κυρίως οργάνωση εθελοντικού κινήματος πολιτών για την 
προστασία του βουνού.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η πρωτοβουλία του ΑΣΔΑ για καλλιέργεια 
οικολογικής συνείδησης στα παιδιά. Τα σχολεία της περιοχής σε σταθερή 
βάση πραγματοποιούν δεντροφυτεύσεις στο Ποικίλο και κάθε παιδί υιοθετεί το 
δέντρο που φυτεύει και αναλαμβάνει να το προσέχει μέχρι αυτό να 
μεγαλώσει.



ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ANA ΨΥΧΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ

Μία σειρά υποβαθμισμένοι και εγκαταλελειμμένοι χώροι στην περιαστική 
ζώνη του Ποικίλου μετατράπηκαν από τον ΑΣΔΑ σε οργανωμένους και 
λειτουργικούς χώρους αναψυχής και ταυτόχρονα περίπατου και εισόδου στο 
βουνό.

Οι χώροι αυτοί είναι:
1 .Το πάρκο νεολαίας στο Χαϊδάρι .
2. Το πάρκο Καματερού.
3. Το πάρκο Προφήτη Ηλία μεταξύ Καματερού και Ιλίου.
4. Το αθλητικό πάρκο Γρηγορίου στην Πετρούπολη.
6.Το Πάρκο Φοίνικα στο Περιστέρι.
7.0 Λόφος Φοίνικα -Πύλη Λατομείων Μαλατέστα στο Περιστέρι.

Συνολικά για τα έργα αυτά δαπανήθηκαν 1 δις 400 εκατ. Δρχ.

Υπό διαμόρφωση είναι ακόμα 4 χώροι για τους οποίους εκπονούνται ήδη 
μελέτες:
-Το Παλαιό Καμίνι στην Πετρούπολη,
- το Πάρκο ιστορικής μνήμης στο Χαϊδάρι,
- το Πάρκο Καραϊσκάκη στο Περιστέρι και
- η Πύλη Λατομείου Χαμηλοθώρη στην Αγ. Βαρβάρα



2.6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ Ο ΑΣΔΑ

Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Είναι γνωστό ότι η Δυτική Αθήνα είναι μία πυκνοκατοικημένη περιοχή, 
χωρίς επαρκείς ελεύθερους χώρους και με ελάχιστο πράσινο .
Για αυτό και ο ΑΣΔΑ συγκέντρωσε την προσοχή του στην υλοποίηση ενός 
μεγάλου προγράμματος περιβαλλοντικών και πολεοδομικών 
αναπλάσεων σε όλες τις περιοχές της Δ. Αθήνας δημιουργώντας «μια 
πράσινη διαδρομή», μια «γραμμή ζωής» που όχι μόνο αύξησε σημαντικά το 
ποσοστό πρασίνου αλλά δημιούργησε επίσης μεγάλους χώρους αναψυχής, 
ψυχαγωγίας, περιπάτου, άθλησης αλλά και κοινωνικής επαφής.
Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού δημιουργήθηκαν, ολοκληρώνονται ή 

έχουν ήδη δημοπρατηθεί και κατασκευάζονται 15 μεγάλοι κοινόχρηστοι 
χώροι και χώροι πρασίνου για τους οποίους δαπανήθηκαν περισσότερα από 
4 δις δρχ.
Οι χώροι αυτοί είναι:
1. Πλατεία Δημοκρατίας στο Καματερό
2. Η παρέμβαση επί της οδού Λ. Κατσώνη στους Αγ. Αναργύρους
3. Η ανάπλαση του Ο.Τ. 203 στο Ζεφύρι
4. Ο κοινόχρηστος χώρος στον Ο.Σ.Ε. Ανάκασσας στους Αγ. Αναργύρους
5. Η παρέμβαση στον Πύργο Βασιλίσσης στο Ίλιον
6. Η πλατεία Φοινίκων στο Ίλιον
7. Η ανάπλαση των οδών Άστρους και Τρωών στο Ίλιον και το Περιστέρι
8. Το πάρκο ηλεκτρογεννήτριας στην Πετρούπολη
9. Η ανάπλαση του Άλσους Αιγάλεω ( Μπαρουτάδικο)
10.0 συνδετήριος άξονας Βεάκη Μπότσαρη σε Περιστέρι, Αιγάλεω
11. Η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της Ιεράς Οδού στο Χαϊδόρι
12. Ο χώρος Οδού Μακεδονίας στο Χαϊδάρι
13. Ο χώρος υποδοχής και πληροφόρησης επισκεπτών της πρωτεύουσας 
στο Χαϊδάρι
14. Η ανάπλαση της οδού Ελ. Βενιζέλου στην Αγ. Βαρβάρα
15. Η ανάπλαση του κόμβου Ελ. Βενιζέλου και Μ. Αλεξάνδρου στην Αγ. 

Βαρβάρα

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ Δ. ΑΘΗΝΑΣ:

Οι πόλεις μας δεν είναι όμορφες και λειτουργικές. Πρέπει την ίδια ώρα 
να φροντίζουν, να προστατεύουν και να βοηθούν τους πολίτες τους και 
κυρίως όσους από αυτούς έχουν ιδιαίτερη ανάγκη.

Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο σε περιοχές όπως η Δ. Αθήνα με 
τους υψηλούς δείκτες ανεργίας, φτώχιας και κοινωνικού αποκλεισμού για 
σημαντικές ομάδες πληθυσμού.

Γι’ αυτό λοιπόν ο Α.Σ.Δ.Α. σημαντικό μέρος του έργου του σε 
δραστηριότητες όπως: Το πρόγραμμα κατάρτισης για ανέργους, Τα 
προγράμματα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού, η αξιοποίηση του 
προγράμματος NOW και η δημιουργία μόνιμης δομής 
για την αντιμετώπιση της ανεργίας των γυναικών, Τα τοπικά σύμφωνα 

απασχόλησης και η καταπολέμηση της ανεργίας, Η πολιτιστική δράση.



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:

Ο Α.Σ.Δ.Α. μέσω του γραφείου Ε.Ε. έβαλε όλες τις δυνάμεις του για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης 
σημαντικών τμημάτων του πληθυσμού της περιοχής που η καταγωγή, το 
φύλλο , οι κοινωνικές συνθήκες και άλλοι παράγοντες δυσκολεύου την 
ομαλή κοινωνική τους ένταξη. Τέτοιες δυνατότητες προσέφεραν: 
τα λειτουργικά προγράμματα του ευρωπαϊκού κοινοτικού ταμείου, το 

πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ, το πρόγραμμα HORIZON/ IRIDE, τα επιχειρησιακά 
προγράμματα κοινωνικού αποκλεισμού και το πρόγραμμα INTEGRA/ 
PREPATRE.

Με βάση αυτά τα προγράμματα καταρτίστηκαν ή απέκτησαν 
επαγγελματική ειδίκευση ή εντάχθηκαν απευθείας στην αγορά εργασίας 
εκατοντάδες κάτοικοι της περιοχής απειλούμενοι από το κοινωνικό 
αποκλεισμό ( παλιννοστούντες, άνεργες γυναίκες, Τσιγγάνοι, ανήλικοι 
παραβάτες, αποφυλακισμένοι, κ.λ.π.).

Παράλληλα δημιουργήθηκαν ολοκληρωμένες διαρκείς δομές στήριξης 
που μετά το τέλος των συγκεκριμένων προγραμμάτων συνεχίζουν να 
προσφέρουν υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης ή επαγγελματικής ένταξης 
ή ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης στις κατηγορίες αυτές των συμπολιτών 
μας όπως π.χ. η λειτουργία κέντρου υποστήριξης κοινωνικής και 
επαγγελματικής ένταξης ποντίων παλιννοστούντων στο Δήμο Αιγάλεω, η 
δημιουργία εμπορικού κέντρου στο Ίλιον για πόντιους μικροπωλητές και 
εμπόρους καθώς και γραφεία υποστήριξης παλιννοστούντων στους 
Δήμους Αγ. Βαρβάρας, Αιγάλεω, Ζεφυρίου, και Ιλίου.
Συνολικά για τις δράσεις αυτές δαπανήθηκαν περίπου 700.000.000 δρχ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ:
Υλοποιήθηκαν από τον Α.Σ.Δ.Α. 22 επιδοτούμενα εκπαιδευτικά 

προγράμματα για ανέργους (κυρίως ) ή απειλούμενους από την ανεργία 
νέους με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 
(Ε.Κ.Τ.). Το βάρος δόθηκε κυρίως στην εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες 
και εκπαιδεύτηκαν συνολικά 834 άνεργοι νέοι και νέες της Δ. Αθήνας.
Η συνολική δαπάνη ανήλθε στα 425.000.000 δρχ.

ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύνολο δράσεων κοινωνικών και 

παραγωγικών φορέων της περιοχής (Α.Σ.Δ.Α., Δήμοι. Εργατικό Κέντρο, 
Επιμελητήρια) για την προώθηση της απασχόλησης που μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνει:
Ζ Χρηματοδότηση (με 4.200.000 δρχ.) νέων ελευθέρων

ετταγγελματιών για την δημιουργία επιχείρησης. Το 1999- 2000 
δημιουργήθηκαν με επιδότηση του ΤΣΑ 1498 νέες επιχειρήσεις.

Y Χρηματοδότηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων και την 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (7.000/ ημέρα/ άνεργο). Το 1999- 
2000 χρηματοδοτήθηκαν 2.585 επιχειρήσεις που προσέλαβαν 4.980 
ανέργους, το οποίο σημαίνει 34.860.000 δρχ. περίπου γι’ αυτή τη διετία.

Κ Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον κοινωνικό τομέα σε
δραστηριότητες όπως ολοκληρωμένη φροντίδα παιδιού και σχολείου, 
φύλαξη ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες κ.λ.π. 
Καταρτιζόμενοι 374. Απασχολούμενοι 151.



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
Αξιοποιώντας το πρόγραμμα NOW” της Ε.Ε. ο Α.Σ.Δ.Α σε συνεργασία με 

τους Δήμους της περιοχής ίδρυσε το «κέντρο νέων ευκαιριών υποστήριξης 
γυναικών Δ. Αθήνας» με στόχο να δημιουργήσει μια μόνιμη υποδομή σε 
τοπικό επίπεδο για την προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής 
κατάρτισης των γυναικών της περιοχής.

Το κέντρο από το 1993 που λειτουργεί έχει προσφέρει σημαντική βοήθεια 
στην υπόθεση της γυναικείας απασχόλησης παρέχοντας συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, υλοποιώντας προγράμματα κατάρτισης, στηρίζοντας τις 
πρωτοβουλίες απασχόλησης κ.λ.π.

Από το 1996 προωθήθηκε η αποκεντρωτική λειτουργία του με 
«παρατηρητήρια απασχόλησης» σχεδόν σε όλους τους Δήμους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το διάστημα 1998- 1999 επισκέφθηκαν το 
τμήμα επαγγελματικού προσανατολισμού του κέντρου 737 γυναίκες από τις 
οποίες 262 βρήκαν εργασία, 491 παραπέμφθηκαν σε επιχειρήσεις ενώ άλλες 
παρακολούθησαν προγράμματα κατάρτισης.

Συνέχεια του NOW είναι η πρωτοβουλία AVANZA 1998-2000, μια 
ολοκληρωμένη παρέμβαση στο χώρο της υποστήριξης της γυναικείας 
απασχόλησης στη Δ.ΑΘήνα ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα των 
γυναικών με την αξιοποίηση του νομικού, κοινωνικού και οικονομικού 
περιβάλλοντος στο σχεδιασμό -  προγραμματισμό για τη δημιουργία 
γυναικείων επιχειρήσεων.

ΑΣΔΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πρόσφατα ο ΑΣΔΑ δημιούργησε το Γραφείο Πολιτισμού με στόχους την 

προβολή του έργου των Δήμων στον τομέα αυτόν, την προώθηση της 
διαδημοτικής πολιτιστικής συνεργασίας και την ανάδειξη του τοπικού 
καλλιτεχνικού δυναμικού.

Στη μέχρι σήμερα δραστηριότητα του γραφείου περιλαμβάνονται:
V Η έκδοση της ΕΝΝΕΑΑΑΣ του διαδημοτικού περιοδικού για την τέχνη 

και τον πολιτισμό στη Δ.ΑΘήνα
❖  Η ολοκληρωμένη πολιτιστική καταγραφή της πολιτιστικής υποδομής 

και της δραστηριότητας των δήμων στον τομέα του πολιτισμού.
Η σύνταξη ολοκληρωμένου σχεδίου προτάσεων για τις διαδημοτικές 

πολιτιστικές συνεργασίες 2000-2006.
❖  Η 1η διαδημοτική έκθεση εικαστικών τεχνών Δ.ΑΘήνας που

διοργανώθηκε πρόσφατα.
❖  Η πρώτη διαδημοτική έκθεση παιδικής τέχνης Δυτικής Αθήνας.
❖  Ο πρώτος λογοτεχνικός διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος Δυτικής 

Αθήνας.
❖  Συνεργάζεται και υποστηρίζει την έκδοση-εντύπων όπως το «Έργα και 

Ημέρα».



Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ 
Δ. ΑΘΗΝΑ.

Ο ΑΣΔΑ αγωνιζόμενος για την βελτίωση του φυσικού και κοινωνικού 
περιβάλλοντος στη Δ.ΑΘήνα δεν ξέχασε ότι εξίσου σημαντικός παράγοντας 
για την ολοκληρωμένη αναβάθμιση της περιοχής είναι και η οικονομική της 
ανάπτυξη.

Βεβαίως πρόκειται για σύνθετο πρόβλημα που προϋποθέτει μακροχρόνιες 
πολιτικές και συνεργασία πολλών φορέων. Είναι όμως επίσης βέβαιο ότι οι 
τοπικές αρχές διευκολύνοντας την «οικονομική ζωή» , βοηθώντας τις 
επιχειρήσεις και δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την οικονομική 
ανάπτυξη, έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο μαζί με τον δημόσιο και ιδιωτικό 
τομέα.

Εκτός από τις πολιτικές απασχόλησης και δημιουργίας νέων θέσεων 
εργασίας, εργάστηκε μεθοδικά για την υποστήριξη της επιχειρηματικής, 
παραγωγικής και εμπορικής δραστηριότητας στην περιοχή με παρεμβάσεις 
όπως:
• Η οργανωμένη υποστήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
• Η δημιουργία κέντρου τηλεεργασίας.
• Το ηλεκτρονικό εμπόριο.
• Η τόνωση της ελκυστικότητας των εμπορικών κέντρων με έργα, 
διαδημοτική συγκοινωνία κ.λ.π.
• Η διευκόλυνση νέων Ελευθερών επαγγελματιών ή επιχειρήσεων για 
πρόσληψη ανέργων μέσα από τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης κ.α.

Σημαντικές δραστηριότητες στον τομέα αυτό είναι κυρίως οι έξης.
1.Η ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η ΜΥΜΜΕ δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Αστικού Πιλοτικού 
Προγράμματος SWANS στις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις της Δ. Αθήνας 
με στόχο τη σύγχρονη και ανταγωνιστική ανάπτυξη τους κυρίως μέσα από 
την εκμετάλλευση και χρήση των νέων τεχνολογιών.

Οι βασικές υπηρεσίες που παρέχει η Μονάδα είναι:
1. Παροχή υπηρεσιών INTERNET που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 
δωρεάν συνδέσεις στον κόμβο internet του ΑΣΔΑ , δημιουργίες σελίδων στον 
παγκόσμιο ιστό ( www) του internet, δωρεάν φιλοξενία στο διαδίκτυο, 
δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια και πληροφόρηση και συμβουλευτικές 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου.

2. Το κέντρο τηλεεργασίας. Η μονάδα αυτή διαθέτει 14 θέσεις τηλεεργασίας 
πλήρως εξοπλισμένες τις οποίες ο εργαζόμενος και ο επιχειρηματίας της Δ 
Αθήνας θα μπορεί να χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της επιχείρησης του. Οι 
θέσεις παρέχονται δωρεάν και δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
Ελληνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων μέσω internet, ελληνικό και ξένα 
χρηματιστήρια και αγορές και σε άλλες πηγές επιχειρηματικού 
ενδιαφέροντος.



3.ΑΣΔΑ και Ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο ΑΣΔΑ έχοντας ήδη την υποδομή και 
τις υπηρεσίες προχωρεί στην προώθηση του Ηλεκτρονικού εμπορίου, 
προσφέροντας συμβουλευτικές και τεχνικές υπηρεσίες όπως «στήσιμο» 
ηλεκτρονικού καταστήματος, μάρκετινγκ προϊόντων, ηλεκτρονικές πληρωμές, 
ασφάλεια συναλλαγών κλπ Στόχος είναι η δημιουργία του πρώτου «ιδεατού 
εμπορικού κέντρου» για την υποστήριξη των τοπικών MME οι οποίες θα 
μπορούν να προβάλλουν και να πωλούν τα προϊόντα τους στην Ελληνική και 
Παγκόσμια Αγορά

2 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ Δ. ΑΘΗΝΑΣ

Για πολύ καιρό η έλλειψη συγκοινωνιακής σύνδεσης ανάμεσα στους 
δήμους της Δ Αθήνας είχε καταγραφεί ως ένα από τα σοβαρότερα 
προβλήματα της περιοχής. Τώρα όμως οι κάτοικοι της Δ Αθήνας έχουν στη 
διάθεση τους έναν ταχύ, άνετο και ασφαλή τρόπο μετακίνησης από και προς 
τα εμπορικά κέντρα και τα άλλα κεντρικά σημεία των δήμων της περιοχής με 
ταυτόχρονα ευεργετικά αποτελέσματα τόσο για την τόνωση της εμπορικής 
κίνησης όσο και για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών 
(κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση, απορρύπανση κλπ) Το έργο 
χρηματοδοτείται από το Αστικό Πιλοτικό Πρόγραμμα SWANS.

3 ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΙΩΝ

Στα πλαίσια του Τοπικού Συμφώνου Απασχόλησης Δ. Αθήνας , 1498 
ελεύθεροι επαγγελματίες επιδοτήθηκαν με 4.200.000 δρχ. έκαστος για τη 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων ενώ άλλες 2585 επιχειρήσεις επιδοτήθηκαν 
για την πρόσληψη ανέργων.



2.7 ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 14

ΧΡΟΝΙΑ

Ο ΑΣΔΑ από την πρώτη μέρα της ίδρυσης του δραστηριοποιήθηκε έντονα 
στην κατεύθυνση του ρυθμιστικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού και του 
προγραμματισμού της τοπικής ανάπτυξης με στόχο να αναδειχθούν και 
να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της περιοχής αλλά και να προωθηθεί μία 
γενική κινητοποίηση και αξιοποίηση όλου του διαθέσιμου παραγωγικού, 
οικονομικού και κοινωνικού δυναμικού της Δ. Αθήνας.

Έτσι τα 11 χρόνια που λειτουργεί ο ΑΣΔΑ εκπονήθηκαν από αυτόν μία 
σειρά μελετών για όλο το πλέγμα των προβλημάτων που αφορούν τη Δ, 
Αθήνα αλλά και για τις προοπτικές για την ανάπτυξη της,

Οι υελέτες αυτές είναι:
-Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δ. Αθήνας (1990)
-Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης Δ. Αθήνας (1994-1997)
-Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δ. Αθήνας (1994-1999)
-Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης (2000-20006)
-Ρυθμιστικό Σχέδιο Δ. Αθήνας 
-Μελέτη Συστήματος Υγείας Δ. Αθήνας
-Μελέτη συνολικών παρεμβάσεων και αξιοποίηση του Ποικίλου Όρους 
και της έκτασης του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου.
-Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης στο Ποικίλο Όρος για την ποιότητα ζωής. 
-Πολλές μελέτες έργων και παρεμβάσεων στον Αστικό ιστό για την
ανάπλαση και ανάδειξη συγκεκριμένων περιοχών.

Συνολικά έχουν εκπονηθεί ή εκπονούνται για λογαριασμό του ΑΣΔΑ 86 
αναπτυξιακές, πολεοδομικές, περιβαλλοντικές κ.α. μελέτες συνολικής 
δαπάνης 1 δις 600 εκατ. Αυτή τη στιγμή εκπονούνται 20 σημαντικές μελέτες 
συνολικού προϋπολογισμού 900.000.000 δρχ. με βάση τις οποίες 
αναμένονται άνω των 15 δις από διαφορετικές κοινοτικές ή εθνικές 
χρηματοδοτήσεις και κυρίως από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Οι υελέτες αυτές είναι:
1. Ανάπλαση κτήματος Μερκάτη
2. Χωροταξική μελέτη χρήσεων γης στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου.
3. Μελέτη Ανάπλασης Ανατολικής Πύλης Δυτικής Αθήνας.
4. Συγκοινωνιακές -  πολεοδομικές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις στον 
προαστιακό σιδηρόδρομο.
δ.Ανάπλαση της περιοχής Γ Νεκροταφείου στους δήμους Αιγάλεω και Αγ. 
Βαρβάρας
Θ.Διαμόρφωση "Πάρκου Ιστορικής μνήμης και περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης” στο Στρατόπεδο Χαϊδαρίου
7. Μελέτη για την κατασκευή χώρου στάθμευσης στο κέντρο του Αιγάλεω. 
δ.Ανάπλαση 46 στρεμμάτων του στρατοπέδου Καραϊσκάκη και σύνδεση τους 
με τον Φοίνικα .
9.Μελέτη Ανάπλασης Άλσους Μπαρουτάδικου



ΙΟ.Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου εγκατάστασης ραδιοφωνίας και 
ανάδειξη σε αρχαιολογικό μουσείο.
11. Αντισεισμική- πολεοδομική θωράκιση Δ. Αθήνας και σχέδιο 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.
12. Ανάδειξη ιστορικότητας και ανάπλαση της Ιεράς Οδού.
13. Ανακατασκευή κτιρίου παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ.
14. Συγκοινωνιακή -  κυκλοφοριακή μελέτη Δ. Αθήνας .
15. Μελέτη πολιτιστικών υποδομών στο χώρο «Μαρία Έλενα» Αγ. 
Αναργύρων.
16. Ανάπλαση οδού Παναγίας Γρηγορούσα.
17. Μελέτη ανάπλασης Βορειοανατολικής Πύλης Δ. Αθήνας .
18. Πράσινη διαδρομή Ιλίου
19. Πράσινη διαδρομή καματερού
20. Ανάπλαση Λ. Αθηνών- Α’φάση.

Εκτός από τις μελέτες αυτές , ο ΑΣΔΑ αποφάσισε πρόσφατα την ανάθεση 
μίας ακόμα σειράς σημαντικών μελετών που ανάγονται σε όλο το φάσμα των 
δραστηριοτήτων του συνδέσμου . Μελέτες που μόλις ολοκληρωθούν θα 
προσφέρουν στην Δ.ΑΘήνα ένα σημαντικό "οπλοστάσιο” , που θα της 
επιτρέψει να διεκδικήσει οργανωμένα , πιεστικά και αποτελεσματικά την 
υλοποίηση μιας σειράς μεγάλων και σημαντικών έργων για την ποιότητα 
ζωής των κατοίκων της.

Μερικές από τις υελέτες αυτές είναι :
-Διαμόρφωση χώρων αναψυχής στο Ποικίλο Όρος .
-Βελτίωση -εμπλουτισμός χλωρίδας και πανίδας όρους Αιγάλεω.
-Συντήρηση και βελτίωση δασικού οδικού δικτύου Ποικίλου όρους .. 
-Διαμόρφωση σύνεργού λατομείου “Μαλατέστα” Ποικίλου Όρους.
-Κατασκευή ποδηλατοδρόμου στο Περιστέρι.
-Ανάπλαση Λεωφόρου Θηβών από Καβάλας ως Πελασγίας.
-Ανάπλαση σεισμόπληκτης περιοχής Ανθούπολης.
-Δίκτυο πυρόσβεσης- πυροπροστασίας Ποικίλου Όρους- Όρους Αιγάλεω. 
-Δίκτυο συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτισης μεταναστών και . 
παλιννοστούντων Δ. Αθήνας.
-ΒΙΟΠΑ Καματερού
-Χώρος στάθμευσης στο Μπουρνάζι -  Ο.Τ.430.
-Ανάπλαση περιοχής ΒΙΟΧΡΩΜ .
-Δημιουργία πίστας ορεινής ποδηλασίας.- Ποικίλο Όρος.
-Διάνοιξη δασικού δρόμου από Καματερό μέχρι το Κερατσίνι στο ποικίλο 
Όρος -  Όρος Αιγάλεω.
-Λιμνοδεξαμενές Ποικίλου όρους -  Όρους Αιγάλεω
-Διευθέτηση ρεμάτων /κατασκευή μικρών φραγμάτων Ποικίλου Όρους- 
Όρους Αιγάλεω
-Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων υπαρχούσων γεωτρήσεων 
Ποικίλου Όρους.
-Δημιουργία δικτύου αθλητικών πεζοδρόμων στο Ποικίλο Όρος.κ.α.



2.8 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊ ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ Α.Σ.Δ.Α

Σημαντικό ρόλο στο έργο του ΑΣΔΑ έχει το Γραφείο Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων του συνδέσμου που λειτουργεί άτυπα από το 1990 και με 
επίσημη μορφή το 1992.

Το γραφείο Ε,Ε, έχει να επιδείξει μία πλουσιότατη εμπειρία ως προς την 
προετοιμασία των προτάσεων για την συμμετοχή του ΑΣΔΑ σε διάφορα 
ευρωπαϊκά προγράμματα, δίκτυα κλπ καθώς και στην παρακολούθηση, τον 
έλεγχο, τον συντονισμό, τη διοίκηση και την υλοποίηση ενεργειών που 
αφορούν τα προγράμματα αυτά.

Μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει δεκάδες προγράμματα ( ΕΚΤ, τεχνική 
βοήθεια, κοινοτικά προγράμματα κλπ) συνολικού προϋπολογισμού
400.000.000 δρχ. (κοινοτική χρηματοδότηση 280.000.000 δρχ.).

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα καταρτίστηκαν πάνω από 1.000 άτομα.
Επίσης επιτεύχθηκαν η δημιουργία ανθρώπινης και υλικοτεχνικής 

υποδομής στον ΑΣΔΑ , η διαδημοτική συνεργασία και η κινητοποίηση 
των δήμων και η δικτύωση του ΑΣΔΑ μέσα από τη συμμετοχή σε 
πανευρωπαϊκά προγράμματα

Αξίζει να αναφερθεί ότι μέσα από την μακρόχρονη συμμετοχή του στην 
υποβολή και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων , το γραφείο έχει 
αποκτήσει υλικοτεχνική υποδομή και τεχνογνωσία που παράγει πολλά οφέλη 
τόσο για την άσκηση της πολιτικής του ΑΣΔΑ όσο και για τη στήριξη και 
βοήθεια στους δήμους -  μέλη του.

Ο ΑΣΔΑ γίνεται ο πρώτος φορέας Τ.Α στην Ελλάδα που διαθέτει πλέον 
το δικό του γραφείο στην έδρα της Ε.Ε. , στις Βρυξέλλες.

Το γραφείο που στελεχώνεται με έμπειρο επιστημονικό προσωπικό θα 
έχει άμεση και καθημερινή παρουσία στο κέντρο λήψης αποφάσεων ώστε να 
παρεμβαίνει άμεσα στη διαμόρφωση προγραμμάτων που θα είναι ωφέλιμα 
και αναγκαία για τη Δ. Αθήνα αλλά και να διεκδικεί προγράμματα και 
χρηματοδοτήσεις με συγκροτημένο και αποτελεσματικό τρόπο.



2.9 ΑΣΔΑ 2003 και Προνράμυατα

Την περίοδο που διανύουμε( 1/1/2003- 1/6/2003) ο ΑΣΔΑ διαχειρίζεται 

τρία νέα προγράμματα αναμένοντας και ένα ακόμα να εγκριθεί. Παρακάτω 

αναπτύσσονται οι περιλήψεις των προγραμμάτων αυτών.

Πρώτο Πρόγραμμα

Γενικός τίτλος του προγράμματος που δόθηκε απ’ το ΥΠΕΧΩΔΕ είναι 

«Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» και η πρόταση του 

ΑΣΔΑ συγκεκριμένα για τη Δυτική Αθήνα είναι: Όρος Αιγάλεω- Ποικίλο, 

αποκατάσταση του δασικού χαρακτήρα, προστασία και ανάδειξή του». Οι 

δράσεις του προγράμματος συγκεντρώνονται σε 4 κατηγορίες, οι οποίες 

είναι:

α. Περιβαλλοντική ενημέρωση και εκπαίδευση.

β. Παρακολούθηση και καταγραφή ειδών των πληθυσμών και βιοτόπων, 

γ. Πρόληψη, επιτήρηση, φύλαξη ειδών- οικοτόπων. Έργα διαχείρισης, 

δ. Προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο στόχος που θέτει ο ΑΣΔΑ για το όρος Αιγάλεω είναι η 

«ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» με:

- επαναφορά του δασικού οικοσυστήματος

- απόδοση στους κατοίκους της πόλης

- ισορροπία ανάμεσα στη διαχείριση οικοσυστήματος και επισκεπτών

Συγκεκριμένα οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν από τον ΑΣΔΑ 

για το πρόγραμμα αυτό είναι :

1. Έκδοση ενημερωτικού χάρτη και οδηγού

2. Καταγραφή των ειδών της χλωρίδας και αποτύπωση βιοποικιλότητας

3. Καταγραφή των ειδών της πανίδας

4. Αξιολόγηση της υπάρχουσας βλάστησης της περιοχής μελέτης και 

χαρακτηρισμός της ευφλεκτικότητας της

5. Διερεύνηση του ιστορικού των πυρκαγιών της περιοχής μελέτης

6. Πραγματοποίηση προγραμμάτων φύλαξης προστατευομένων περιοχών, 

πυροπροστασία με ενεργοποίηση εθελοντών



7. Λειτουργία γραφείου ενημέρωσης για κοινοτικά και άλλα προγράμματα 

σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και υποστηρικτικές δράσεις σε 

επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, που σχετίζονται με το Όρος Αιγάλεω- 

Ποικίλο.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το Όρος Αιγάλεω - Ποικίλο, εντάσσεται ήδη σε ένα θεσμικό πλαίσιο 

προστασίας και με αναλυτικό σχέδιο χρήσεων γης. Η οικολογική 

ανασυγκρότηση από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας είναι 

αντιληπτική παράλληλα και ως πεδίο άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής. 

Οι παρεμβάσεις αναμένεται να αποτελέσουν πρότυπο διαχείρισης του 

οικοσυστήματος με ένταξη λειτουργιών ήπιας αναψυχής στη φύση. Βασική 

αρχή, είναι να αποφευχθεί η προστασία της περιοχής με τη χρήση μιας 

απαγορευμένης ζώνης όπου οι φυσικές διαδικασίες θα εξελίσσονται χωρίς 

παρουσία ανθρώπου. Επίσης επιθυμητή είναι και η αύξηση των επισκεπτών 

στο Ποικίλο Όρος, εξάλλου, το Όρος αποτελεί πεδίο άσκησης 

δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου ήπιου χαρακτήρα που εναρμονίζονται με 

το δασικό χαρακτήρα της έκτασης.

Η προστασία και η διατήρηση της βιοποικιλότητας στο Ποικίλο είναι 

αναγκαία έτσι ώστε να προστατευθούν οι διαθέσιμοι γενετικοί πόροι, τα είδη 

φυτών και ζώων που χρήζουν προστασίας και τέλος οι βιότοποι τους σε 

ολόκληρη την έκταση του βουνού. Ταυτόχρονα το αναμενόμενο τελικό 

προϊόν θα χρησιμεύσει ως υπόβαθρο σε άλλες δραστηριότητες που 

ασκούνται στην περιοχή όπως η συνολική προσπάθεια αναβάθμισης των 

περιοχών μελέτης με ήπιες παρεμβάσεις. Στις παρεμβάσεις αυτές 

εντάσσονται για παράδειγμα αναδασώσεις με αυτοφυή είδη, 

πολλαπλασιασμός φυτών και πειραματικές εκτεταμένες φυτεύσεις των ειδών 

αυτών, ίδρυση τοπικού βοτανικού κήπου .δημιουργία οικοτουριστικού 

δικτύου μονοπατιών και τέλος η σοβαρή προσπάθεια της περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης που ήδη έχει ξεκινήσει στα σχολεία της Δυτικής Αθήνας.



Επίσης αναμενόμενα αποτελέσματα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

είναι ο προσδιορισμός του κινδύνου πυρκαγιάς και εντοπισμός περιοχών 

που εμφανίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης 

πυρκαγιάς καθώς και η δημιουργία μιας αντικειμενικής βάσης πληροφοριών 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη ορθολογικών μέτρων κατά 

τον αντιπυρικό σχεδίασμά της περιοχής.

Βασικό αποτέλεσμα που αναμένεται από το πρόγραμμα είναι η τόνωση 

της σχέσης των κατοίκων με το βουνό. Εξάλλου η συνεχής επικοινωνία με 

τους πολίτες θα προωθήσει και τα προγράμματα εθελοντικής αναδάσωσης 

και πυροπροστασίας που οργανώνει ο ΑΣΔΑ. Η επικοινωνία αυτή θα είναι 

πιο επιτυχής με την οργάνωση και λειτουργία του γραφείου ενημέρωσης των 

πολιτών για κοινοτικά και άλλα προγράμματα που σχετίζονται με το Ποικίλο 

Όρος ,καθώς και των περιπτέρων ευαισθητοποίησης.

Δεύτερο Πρόγραμμα

Ο ΑΣΔΑ συμμετέχει σε δίκτυο φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής ύστερα από πρόταση του 
Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Βαρκελώνης προς τη δημιουργία Δικτύου 
Αστικού Προγράμματος που αφορά την «Προώθηση του ρόλου των 
Γυναικών ,στη λήψη αποφάσεων των Τοπικών Οργανισμών» .Συντονιστής 
είναι το Μητροπολιτικό Κέντρο της Βαρκελώνης και στο δίκτυο συμμετέχουν 
πενήντα φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-από την Ευρωπαϊκή Ενωση και 
τη Λατινική Αμερική όπως προαναφέρθηκε. Από την Ελλάδα, συμμετέχει 
μόνο ο ΑΣΔΑ.

Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης ανάμεσα στους 

αντικειμενικούς του στόχους και συνεργασίες, στοχεύει στην υποστήριξη 

δικτύων τοπικής δράσης ,τα οποία μέσω της ανταλλαγής κοινών εμπειριών, 

θα συνεισφέρουν προς την τόνωση της ποιότητας ζωής και Δημοκρατίας και 

με αυτόν τον τρόπο ,ενθαρρύνοντας δηλαδή τη δημιουργία πρότυπων πόλης 

,που θα συμβαδίζουν με τις ανάγκες των πολιτών .

Η πρόταση είναι σε συμφωνία με τις κατευθυντήριες γραμμές της 

ευρωπαϊκής Ένωσης και δηλώσεις που έχουν γίνει σε πρόσφατες συσκέψεις 

των Ηνωμένων Εθνών. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι τρία χρόνια.

Το γενικό ενδιαφέρον της προώθησης του ρόλου των γυναικών στη λήψη 

αποφάσεων των Τοπικών Οργανισμών , μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις



βασικούς άξονες εργασίας που θεωρούνται κοινού ενδιαφέροντος για όλα τα 

μέλη του Δικτύου:

1. Γυναίκες στην κατασκευή του μοντέλου της πόλης.

ν' Η συνεισφορά των γυναικών στο στρατηγικό σχεδίασμά και 

προσδιορισμό του προτύπου της πόλης 

ν' Η ανάμειξη των γυναικών στον προσδιορισμό των τοπικών θεμάτων 

ν' Η αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών στην τοπική και 

επιχειρηματική ανάπτυξη

2. Εξέλιξη της δημοκρατίας μέσω της συμμετοχής των γυναικών στη λήψη 
αποφάσεων των τοπικών οργανισμών.

Αυτό θα συμπεριλάμβανε τους μη πλήρως επεξεργασμένους άξονες 
εργασίας:

ν' Εκπαιδεύοντας τις γυναίκες για οικονομική, κοινωνική και 

πολιτική ηγεσία:
ο Ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στην πολιτικά τοπική 

εκπροσώπηση
ο Ώστε να μπορούν να επιτύχουν σε σχετικούς διοικητικούς 

ρόλους σε ανώτερους χώρους λήψεως αποφάσεων σε 

οργανισμούς

ν' Συμμετοχή των γυναικών σε τοπικές πολιτιστικές ομάδες 

ν' Ενισχύοντας τη συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνική δομή 

των πόλεων: κοινότητες, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, ενώσεις, 

πολιτιστικές ομάδες, σύνδεσμοι κλπ.
3. Γ υναίκες στο σχεδίασμά της πόλης ως χώρου αρμονικής συνύπαρξης. 

Αυτός ο άξονας καλύπτει ένα φάσμα εργασίας ως εξής:
ν' Νέες αξίες που οι γυναίκες μπορούν να συνεισφέρουν στην πόλη 

ως χώρου αρμονικής συνύπαρξης

ν ' Γυναίκες ως προωθητές της εύρεσης συνεκτικών στοιχείων και 

κοινωνικής ολοκλήρωσης.

ν' Συμβολή των γυναικών στον έντονο αγώνα κατά του κοινωνικού 

αποκλεισμού.

ν ' Η ανάμειξη των γυναικών στην πρόληψη και επίλυση 

συγκρούσεων που δημιουργούνται από τη συνύπαρξη, 

ν ' Γ υναίκες .οικογένειες και κοινωνία. Σχεδιάζοντας τοπικές πολιτικές 

.υποστηρικτικές προς τις οικογένειες.



s  Καταπολεμώντας τη φτώχεια ,με ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες 

ως αρχηγούς οικογενειών.

4. Δημιουργία κέντρου πόρων δικτύου

Τοποθετείται στα κεντρικά της ομάδας συντονισμού (Βαρκελώνη)και θα 
παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες στα μέλη της :

S Κέντρο εκπομπής πληροφοριών .

S Κέντρο για τη διάδοση καλών πρακτικών και άλλων 

πληροφοριών.

S Χώρος επικοινωνίας και διαλόγου μεταξύ των μελών.

■/ Υποστήριξη για τη δημιουργία κέντρων πόρων σε άλλες πόλεις .
Το δίκτυο θα προωθεί την εκπαίδευση ως ένα αποφασιστικό εργαλείο για την 
επίτευξη των προτεινόμενων στόχων. Η δραστηριότητα θα επικεντρωθεί 
βασικά στους ακόλουθους τομείς:

s  Εκπαιδεύοντας τις γυναίκες ως ηγέτες και τοπικούς πολιτικούς 

εκπροσώπους.

S Σχεδιάζοντας ένα πλαίσιο εργασίας για τις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες που θα οργανωθούν και θα προωθηθούν από τα 

μέλη χρησιμοποιώντας υπάρχοντες οικονομικούς πόρους, που 

είναι ανεξάρτητοι από αυτούς του δικτύου.

S Μόνιμη εκπαίδευση σε θέματα πολιτικής από απόσταση, 
χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες.

5. Αξιολόγηση.

Η αξιολόγηση της διαδικασίας θα γίνει σε σχέση με τα αποτελέσματα των 
επιδράσεων του δικτύου. Αυτό επίσης θα περικλείει και τη συνεργασία 
εξωτερικών ειδικών.

Τρίτο Πρόγραμμα
Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας στα πλαίσια των δράσεων για 

τη στήριξη και ανάπτυξη των τοπικών Μικρών- Μεσαίων Επιχειρήσεων, 

ανέλαβε την πρωτοβουλία της εφαρμογής ειδικού προγράμματος με τίτλο « 

Τόνωση της τοπικής αγοράς και κινητοποίηση της τοπικής 

αγοραστικής προτίμησης του κοινού», με στόχο την τόνωση της τοπικής 

αγοράς.

Με την πρωτοβουλία αυτή ενθαρρύνεται η συμμετοχή των τοπικών 

επιχειρήσεων σε μια ειδική πολιτική προσφορών- προώθησης προϊόντων 

και υπηρεσιών προς τους τοπικούς αγοραστές, που αποσκοπεί στην
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εξασφάλιση κινήτρων και οφελών, τόσο των τοπικών αγοραστών όσο και 

των καταστημάτων. Η προσπάθεια αυτή στοχεύει κυρίως:

S Στην κατά το δυνατόν μεγιστοποίηση της κινητοποίησης των τοπικών 

αγοραστών για την κάλυψη των καταναλωτικών τους αναγκών από τα 

καταστήματα της τοπικής αγοράς, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγουν 

σε καταστήματα κεντρικών αγορών, όπως Αθήνα, Πειραιά. 

s  Στην αύξηση της τοπικής αγοραστικής δύναμης.

Στο πρόγραμμα αυτό δικαιούνται να συμμετέχουν όλες οι επιχειρήσεις- 

εμπορικά καταστήματα της Δυτικής Αθήνας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η 

κάθε επιχείρηση θα αποφασίζει για το ύψος των προσφορών της 

(ποσοστιαία μείωση τιμών) για τους κατόχους της «προνομιακής κάρτας 

ΑΣΔΑ».

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος τυπώθηκε η ειδική κάρτα αγορών με 

το όνομα «προνομιακή κάρτα ΑΣΔΑ», η οποία διανέμεται δωρεάν σε όλους 

τους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας. Το πρόγραμμα αυτό θα έχει 

απεριόριστο χρόνο ζωής και θα λάβει ευρεία δημοσιότητα μέσω του Τύπου 

και του Διαδικτύου (Internet), καθώς οι επιχειρήσεις που θα συμβληθούν σε 

αυτό θα εμφανίζονται και στην ιστοσελίδα του ΑΣΔΑ.

Οι επιχειρήσεις δεν επιβαρύνονται οικονομικά από τη συμμετοχή τους στο 

πρόγραμμα. Η κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση θα αποφασίζει χωρίς 

κανένα περιορισμό, με δική της βούληση, την ενεργοποίησή της σε αυτό το 

πρόγραμμα, τη διακοπή της συμμετοχής της και την επανενεργοποίησή της 

σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο αυτή επιθυμεί.

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα θα συμβάλουν 

ουσιαστικά στην οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια του ΑΣΔΑ και 

θα αποτελέσουν γέφυρα αμφίπλευρης επικοινωνίας με τις εξειδικευμένες 

υπηρεσίες του ΑΣΔΑ, προκειμένου να διασφαλίζουν ουσιαστικά προνόμια 

και οφέλη για Μικρό- Μεσαίες Επιχειρήσεις και την τοπική αγορά.



Τέλος ο ΑΣΔΑ θα συμμετάσχει σε πρόταση που διαμορφώθηκε από 

την τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού της και θα αφορά στη 

γεωγραφική ενότητα των δέκα δήμων της Δυτικής Αθήνας , με σκοπό τη 

δημιουργία σχεδίου ολοκληρωμένης παρέμβασης για τη στήριξη της 

απασχολησιμότητας και επιχειρηματικότητας στην περιοχή .

Συντονιστής κατά το σχεδίασμά και τη υλοποίηση του σχεδίου, είναι η 
Νομαρχία Αθηνών, ενώ ο τίτλος του προγράμματος είναι «Τοπικές 
Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» του ΠΕΠ Αττικής(μέτρο 3.4)

Στόχοι του μέτρου
Το μέτρο στοχεύει στην τοπική ανάπτυξη με τη βελτίωση και αύξηση της 
απασχόλησης σε περιοχές ή τομείς που αντιμετωπίζουν συνθήκες 
παραγωγικής αναδιάρθρωσης ή υποβάθμισης.
Στο πλαίσιο του μέτρου θα αναπτυχθούν παρεμβάσεις των οποίων τα 
χαρακτηριστικά, είναι ο τοπικός-εξειδικευμένος χαρακτήρας ,η τοπική κλίμακα 
και η ολοκληρωμένη προσέγγιση.οι εν λόγω παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν 
σε μειονεκτούσες ομάδες του τοπικού πληθυσμού περιοχών με έντονα 
προβλήματα ,προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική και επαγγελματική 
ενσωμάτωση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται, ανέρχεται στο ποσό 
των 14.528.000 ΕΥΡΩ και παρουσιάζεται αναλυτικά στον πίνακα που 
ακολουθεί :

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
Συνολικό κόστος 14.528.000,00
Δημόσια Δαπάνη 14.028.000,00
Κοινοτική Συμμετοχή 10.521.000,00
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 3.507.000,00
Ιδιωτική Συμμετοχή 500.000,00
Πίνακας 1 ιστοιχεία από το γραφείο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

3.1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ4

1 ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΙΚΙΛΟ ΟΡΟΣ 1.500.000.000
2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 1.400.000.000
3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ 4.000.000.000
4 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 700.000.000
5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 425.000.000
6 ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

-Χρηματοδότηση νέων ελεύθερων επαγγελματιών για 
δημιουργία επιχειρήσεων 6.291.600.000
-Χρηματοδότηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 
ανέργων 34.860.000

7 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 1.600.000.000
8 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΤΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΑΣΔΑ(Προγράμματα ΕΚΤ, τεχνική βοήθεια , 
κοινωνικό αποκλεισμό, κοινοτικά προγράμματα και 
πρωτοβουλίες) 400.000.000

Πίνακας 2: ενδεικτικό τμήμα δαπανών ΑΣΔΑ

Το παραπάνω ενδεικτικό τμήμα δαπανών του ΑΣΔΑ αφορά ένα μικρό 
μέρος μόνο των δαπανών του τα τελευταία έτη. Τα ποσά είναι σε δραχμές και 
αντικατοπτρίζουν την γενική εικόνα έργων του ΑΣΛΑ ,όχι όμως και ολόκληρο 
το έργο του. 4

4 Πηγή: οικονοιιική υπτιοεσία ΑΣΔΑ



3.2 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Η ανάλυση της οικονομικής κατάστασης του ΑΣΔΑ μέσα αττό τους 
απολογισμούς του ,δεν θα μπορούσε να γίνει με την αναλυτική καταγραφή 
όλων των λογαριασμών του ,εξαιτίας του εύρους των στοιχείων και του 
μεγάλου χώρου που θα καταλάμβαναν στην εργασία, χωρίς ουσιαστικό λόγο 
και με πολλά νούμερα χωρίς ειδική σημασία.

Η διαδικασία που ακολούθησα , ήταν η σύμπτυξη των απολογισμών 
εσόδων και εξόδων 1997-2002 και του προϋπολογισμού εσόδων και 
εξόδων του 2003 στα συνολικά νούμερα των λογαριασμών τους 
.Περιγραφικά , αναλύονται παρακάτω ο αριθμός των λογαριασμών που 
αποτελούν τα ουσιαστικά τμήματα των απολογισμών /προϋπολογισμών και η 
περιγραφή του κάθε συνόλου για τα έσοδα ή τις δαπάνες του Αναπτυξιακού 
Συνδέσμου της Δυτικής Αθήνας .

Πριν την αναλυτική οικονομική παρουσίαση του ΑΣΔΑ μέσω των 
απολογισμών του (εσόδων και εξόδων) από το 1997 έως και το 2002 και του 
προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του 2003 ,πρέπει να τονίσουμε τις 
μεγάλες αποκλίσεις που υπάρχουν ανάμεσα ,όσον αφορά τα έξοδα ,στα 
προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν και στα ενταλθέντα ,και όσον 
αφορά τα έσοδα, ανάμεσα στα προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν 
και στα βεβαιωθέντα.

Η απόκλιση αυτή που υπάρχει ,είναι αποτέλεσμα της σύνταξης των 
προϋπολογισμών του ΑΣΔΑ με τις εισηγήσεις των οικονομικών υπηρεσιών 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που καλύπτει ο ΑΣΑΑ και με την 
οικονομική υπηρεσία του Συνδέσμου .Υπάρχει δηλαδή διάχυτη η τάση των 
ΟΤΑ να υποβάλλουν έργα που θα ήθελαν να γίνουν, ενώ στην 
πραγματικότητα γνωρίζουν ότι δεν έχουν προτεραιότητα και δεν θα 
πραγματοποιηθούν μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο συντάσσεται ο 
προϋπολογισμός.

Ανάλογα και με τα έσοδα του Συνδέσμου ,οι επιχορηγήσεις που 
μπορεί να αναμένουν οι Ο.Τ..Α. από το κράτος ή τα Κοινοτικά κονδύλια να 
αφορούν μεγάλα ποσά που στην πραγματικότητα είναι πολύ μικρή η 
πιθανότητα λήψης αυτών των ποσών.

Όπως τονίζεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 6347/24-5- 
1985 : «Η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ,ότι μετά τον 
έλεγχο του από το Νομάρχη οι πιστώσεις που έχουν γραφτεί σε αυτόν 
μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συμβουλίου 
.και τούτο γιατί με την ψήφιση του προϋπολογισμού ,δεν αποφασίζεται η 
διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα , μέσα στο οποίο 
θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου ή της Κοινότητας , θα 
γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των Δημοτικών ή 
Κοινοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδιστεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη 
αύξηση των δαπανών. Άλλωστε η αναγραφή μίας δαπάνης στον 
προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση μας για ανάλωσή της ,αφού 
εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο Δημοτικό -Κοινοτικό ταμείο*.» 5

5 Οι δαπάνες των ΟΤΑ -Θεόδωρος Δ. Ιωάννης (θεσ/νικη 19991



3.3 ΤΑΜΙΑΚΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
3.3.1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΣΔΑ 1997-2002

ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1997

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΥΠ Ο Λ/ΣΘ ΕΝ ΤΑ

Π ΡΟ Υ Π Ο Λ /ΣΘ Ε Ν ΤΑ
ΟΠΩΣ
Δ ΙΑ Μ Ο ΡΦ Ω Θ Η Κ Α Ν Β ΕΒ Α ΙΩ Θ ΕΝ ΤΑ

1

Π ΡΟ ΣΟ ΔΟ Ι ΕΞ 
Α Κ ΙΝ Η ΤΟ Υ  Π ΕΡ ΙΟ ΥΣΙΑΣ 0 0 0

2 Λ Ο ΙΠ Α  Τ Α Κ Τ ΙΚ Α  ΕΣΟ ΔΑ 1.003.000.000 803.000 .000 760.105.427

3 ΕΣΟ ΔΑ ΕΚ Δ ΑΝ ΕΙΩ Ν 100.000.000 100.000.000 11.650.000

4
Ε Π ΙΧ Ο Ρ Η ΓΗ ΣΕ ΙΣ - 
Π Ρ Ο ΣΩ Π ΙΚ Η  ΕΡΓΑΣΙΑ 4.625.051.000 4.824.339.781 332.215.271

5

Π Ρ Ο ΣΑ Υ Ξ Η ΣΕ ΙΣ - 
Π PO ΣΤΙΜ  Α -Π  Α Ρ Α Β Ο Λ Α 2.000.000 2 .000 .000 565.000

6Λ Ο ΙΠ Α  Ε Κ Τ Α Κ Τ Α  ΕΣΟ ΔΑ 8.400.000 8 .400.000 1.647.296

7

ΕΣΟ ΔΑ ΕΚ 
Π Α Ρ Ε Λ Θ Ο Ν ΤΩ Ν  
Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν  ΕΤΩΝ 4.000.000 4 .0 0 0 .0 0 0 0

8Χ Ρ Η Μ Α ΤΙΚ Ο  Υ Π Ο Λ Ο ΙΠ Ο 151.066.000 151.777.219 151.777.219

ΣΥΝΟΛΑ 5.893.517.000 5 .893 .517 .000 1.257.960.213

Πίνακας 3 : ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1997



ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 1997

ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΘΕΝΤΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 
ΜΕΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ

1
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ-ΑΜΟΙΒΕΣ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 27.001.00C 25.001.00C 16.760.708

2 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.700.00C 1.900.00C 1.096.933

3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ 11.901.000 21.401.000 15.848.404

4ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ -ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 25.200.000 40.200.000 19.672.787

5ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 4.600.000 3.700.000 1.107.011

6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 78.401.000 100.400.000 95.041.414

7
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ-ΥΔΡΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ- 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 20.901.000 21.800.000 20.112.160

8
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ 
ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΦΥΣΕΩΣ 8.450.000 10.050.000 1.410.000

9
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ 0 0 0

10
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 825.020.000 854 .376 .000 217.795.683

11 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.000 1.000 1.000

12 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4.266.880.000 4 .147 .307 .000 588.127.538

13
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ 3.500.000 5.500.000 893.960

14ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 467.360.000 502 .680.000 123.834.224

15
ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΛΠ 0 0 0

16
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 
ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.500.000 1 .500.00Q 0

17ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 102.400.000 102.400 .00α 34.838.672

18 ΛΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 40.001.000 ' 40.001 ,οοα 0

ΣΥΝΟΛΑ 5.893.517.000 5.878.217.0001 1.145.004.271

Πίνακας 4:ταμιακός απολογισμός εξόδων 1997



ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1998

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΥΠ Ο Λ/ΣΘ ΕΝ ΤΑ

Π ΡΟ ΥΠ Ο Λ/ΣΘ ΕΝ ΤΑ
Ο ΠΩ Σ
Δ ΙΑ Μ Ο ΡΦ Ω Θ ΗΚΑΝ Β ΕΒ Α ΙΩ Θ ΕΝ ΤΑ

1

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΞ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0 0 0

2 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.430.000.000 430 .000.000 188.540.888

3 ΕΣΟΔΑ ΕΚ ΔΑΝΕΙΩΝ 100.000.000 100.000.000 0

4

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 4.604.354.511 5.750.852.511 848 .307.367

5

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-
ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 2.000.000 2.000.000 405.000

0ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 8.400.000 8.400.000 3 .292.990

7

ΕΣΟΔΑ ΕΚ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 4 .000.000 4.000.000 0

8 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 123.677.289 123.677.289 113.372.388

ΣΥΝΟΛΑ 6.272.431.800 6.418.929.800 1.153.918.633

Πίνακας 5: απολογισμός εσόδων 1998



ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 1998

Π ΡΟ Υ Π Ο Λ /ΣΘ Ε Ν ΤΑ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο ΓΙΣΘ Ε Ν ΤΑ  
Μ ΕΤΑ ΤΗ  
ΔΙΑ Μ Ο ΡΦ Ω ΣΗ ΕΝΤΑ ΛΘ ΕΝ ΤΑ

1
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ-ΑΜΟΙΒΕΣ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 20.400.00C 23.400.00C 12.200.149

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.700.00C 2.600.00C 643.130

3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ 42.100.000 25.500.000 20.820.094

4 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ -ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 24.100.000 25.500.000 5.575.207

5ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 4.700.000 5.000.000 1.954.616

6ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 185.500.000 187.500.000 92.031.130

7
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ-ΥΔΡΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ- 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 23.300.000 23.500.000 22.656.563

8
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ 
ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΦΥΣΕΩΣ 7.600.000 13.050.000 3.069.679

9
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ 15.700.000 19.600.000 6.902.000

10
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 722.202.000 740 .351 .000 122.255.307

11 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 5.100.000 5 .6 00 .0 0 0  952.154

12 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.587.273.000 3.384.571.0001 474.261.289

13
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ 5.100.000 5.600.000 952.154

14ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1.515.156.800 1.839.057.800 316.118.659

15
ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΛΠ 0 0 0

16
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 
ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.050.000 1.050.000 0

17ΔΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 65.650.000 65.650.000 10.482.952

18 ΔΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 56.000.000 56.000.000 0

ΣΥΝΟΛΑ 6.282.631.800 6.423 .529 .800 1.090.875.083

Πίνακας 6:απολογισμός εξόδων 1998



ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1999

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π ΡΟ ΥΠ Ο Λ/ΣΘ ΕΝ ΤΑ

ΠΡΟ ΥΠ Ο Λ/ΣΘ ΕΝ ΤΑ
ΟΠΟ Σ
ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΘΗΚΑΝ Β Ε Β Α ΙΩ Θ Ε Ν ΤΑ

1

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΞ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0 0 0

2ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 470.000.000 670.000.000 430.889.451

εΐΕΣΟΔΑ ΕΚ ΔΑΝΕΙΩΝ 100.000.000 100.000.000 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 5.024.919.000 6.350.534.676 866 .818 .202

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ- 
ΠΡΟΣΤΙΜ Α-Π ΑΡΑΒΟΛΑ 2.000.000 2.000.000 0

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 10.000.000 10.000.000 3 .305.689

7|

ΕΣΟΔΑ ΕΚ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 4.000.000 4.000.000 806.000

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 100.000.000 100.000.000 70.243 .598

ΣΥΝΟΛΑ 5.710.919.000 7.236.534.676 1.372 .888 .340

Πίνακας 7: απολογισμός εσόδων 1999



ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 1999

Π ΡΟ ΥΠ Ο Λ/ΣΘ ΕΝ ΤΑ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο ΓΙΣΘ Ε Ν Τ Α  
Μ ΕΤΑ ΤΗ  
ΔΙΑ Μ Ο ΡΦ Ω ΣΗ ΕΝΤΑΛΘ ΕΝΤΑ

1
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ-ΑΜΟΙΒΕΣ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 22.500.00C 30.500.00C 17.738.054

t ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.600.00C 4.150.00C 1.113.939

3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ .ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 
ΓΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
[ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ 32.100.000 42.100.000 32.012.443

4 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ -ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 24.000.000 42.584 .000 10.161.510

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 6 .0 0 0 .0 0 0 5.420.000 2.417.780

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2 0 .2 0 0 .0 0 0 242 .000 .000 176.643.117

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ-ΥΔΡΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ-
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 29.500.000 36 .700 .000 26.072.207

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ 
ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΦΥΣΕΩΣ 12.050.000 13.250 .000 1.044.074

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ 18.600.000 19.400.000 4.789.199

JΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 734.655.000 1 .150 .510 .000 88.418.000

11 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ο! 30 .000 .000 4.155.282

12ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.505.551.000 3 .1 75 .441 .000 387.976.679

13
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ 5.600.000 6.200 .000 461.209

1 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1.943.913.000 2 .1 91 .4 2 9 .6 76 210.248.227

19
ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΛΠ 0 0 0

10
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 
ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 2.050.000 2 .050 .000 0

17tΔΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 151.000.000 2 0 1 .000 .000 118.382.189

181/ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 18.800.000 18.800.000 0

ΣΥΝΟΛΑ 5.710.919.000 7 .2 36 .534 .676 1.081.382.790

Πίνακας 8 : απολογισμός εξόδων 1999



ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π ΡΟ ΥΠ Ο Λ/ΣΘ ΕΝ ΤΑ

Π ΡΟ ΥΠ Ο Λ/ΣΘ ΕΝ ΤΑ
ΟΠΩΣ
Δ ΙΑΜ Ο ΡΦ Ω Θ ΗΚΑΝ Β Ε Β Α ΙΩ Θ Ε Ν ΤΑ

1

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΞ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 20.000.000 20.000.000 0

2 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 820.000.000 1.394.509.000 349 .445 .188

3 ΕΣΟΔΑ ΕΚ ΔΑΝΕΙΩΝ 100.000.000 100.000.000 0

4

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 7.585.431.053 10.483.952.053 2 .0 63 .378 .617

5

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ- 
ΠΡΟΣΤΙΜΑ-Π ΑΡΑΒΟΛΑ 2.000.000 2.000.000 2 .000 .000

6ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 30.000.000 472.060.000 7 .768 .346

7

ΕΣΟΔΑ ΕΚ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 4.000.000 4.000.000 0

8 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 344.056.947 344.056.947 291 .505 .550

ΣΥΝΟΛΑ 8.885.488.000 12.800.578.000 2.714 .187 .701

Πίνακας 9: απολογισμός εσόδων 2000



ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓ ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2000
%

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ/ΣΘ ΕΝ ΤΑ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Π ΣΘ Ε Ν ΤΑ  
ΜΕΤΑ ΤΗ  
ΔΙΑΜ Ο ΡΦ Ω ΣΗ ΕΝ ΤΑ ΛΘ ΕΝ ΤΑ

1
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ-ΑΜΟΙΒΕΣ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 33.500.00C 33.500.00C 16.346.235

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.950.00C 3.950.00C 1.277.094

3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ 84.000.000 87.600.00C 38.669.427

4 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ -ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 41.030.000 92.470.000 39.613.443

5ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 167.850.000 222.890.000 96.957.327

6ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 226.000.000 289.000.000 232.534.825

7
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ-ΥΔΡΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ- 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 37.700.000 38.700.000 35.281.499

8
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ 
ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΦΥΣΕΩΣ 15.790.000 15.790.000 3.111.713

9
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ 20.450.000 20 .950 .000 7.950.000

10
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 1.837.241.000 2 .330 .991 .000 91.779.316

11ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 745.000.000 219 .100 .000 0
12ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.304.644.000 6 .821 .604 .000 765.802.051

13
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ 5.800.000 7 .000.000 849.292

14ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2.298.363.000 2 .5 99 .6 6 3 .0 00 933.624.645

15
ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΛΠ 0 0 0

16
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 
ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 22.050.000 30.290 .000 1.000.000

17 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 142.600.000 142 .600.000 38.851.775

1βΙΛΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 32.000.000 32.000 .000 0

ΣΥΝΟΛΑ 8.885.488.000 12 .800 .578 .000 2.207.742.975

Πίνακας 10 : Απολογισμός εξόδων 2000



ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ/ΣΘ ΕΝ ΤΑ
ΠΡΟ ΥΠ Ο Λ/ΣΘ ΕΝ ΤΑ  Ό Π Ω Σ  
ΔΙΑΜ ΟΡΦ Ω ΘΗΚΑΝ Β Ε Β Α ΙΩ Θ Ε Ν Τ Α

1

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΞ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 20.000.000 20.000.000 0

2 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.350.000.000 1.350.000.000 367 .599 .758

3 ΕΣΟΔΑ ΕΚ ΔΑΝΕΙΩΝ 100.000.000 100.000.000 0

4

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 8.394.094.524 12.214.929.460 2 .3 19 .6 8 9 .6 16

5

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-
ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 425.500.000 425.500.000 274 .127 .235

6ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3.000.000 3.000.000 995.000

7

ΕΣΟΔΑ ΕΚ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 4.000.000 24.267.924 24 .267 .924

8ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 811.660.476 811.660.476 508.499.831

ΣΥΝΟΛΑ 11.108.255.000 14.949.357.860 3 .4 95 .179 .364

Πίνακας 11 : απολογισμός εσόδων 2001

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 2001

Το ποσό των δαπανών για την αμοιβή των συνεργατών του και 
κάποιων αιρετών αγγίζουν τις 106.854 ευρώ . Για την κοινωνική ασφάλιση, 
εκπαίδευση και υγεία των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων τις 196.625 
ευρώ ενώ για αποδοχές του προσωπικού του το 1.238.721 ευρώ δηλαδή 
το 2,82 % του απολογισμού εξόδων του ΑΣΑΑ.

Οι δαπάνες για κατασκευή, επέκταση και συμπλήρωση κτιρίων που 
έχει αναλάβει να αξιοποιήσει και να αναβαθμίσει αγγίζουν τα 17.588.592,37 
ευρώ. Αφορά όμως και μελέτες για περιοχές της Δ Αθήνας, κατασκευές στο 
Ποικίλο Όρος και άλλα έργα.
Τα ποσό που δαπάνησε ο ΑΣΔΑ για έργα το 2001 αγγίζει το 50% του 
συνολικού απολογισμού εξόδων. Καθόλου μικρό ποσοστό αντιθέτως είναι η 
αιτία ύπαρξης του ΑΣΔΑ έως και σήμερα .

Το σύνολο επενδύσεων του ΑΣΔΑ,- είναι 6.533.030 ευρώ. Οι 
επενδύσεις αφορούν μία διαφορετική κατηγορία έργων στο ενεργητικό του 
ΑΣΔΑ και καθώς φαίνεται άλλο ένα τμήμα του ΑΣΔΑ.



ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2001

Π Ε Ρ ΙΓΡ Α Φ Η  Λ Ο ΓΑ ΡΙΑ ΣΜ Ο Υ ΠΡΟ ΫΠΟ ΛΟ ΓΙΣΘ ΕΝΤΑ

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο ΓΙΣΘ Ε Ν Τ Α  
Μ ΕΤΑ ΤΗ 
Δ ΙΑ Μ Ο Ρ Φ Ω ΣΗ ΕΝ ΤΑ ΛΘ ΕΝ ΤΑ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ-ΑΜΟΙΒΕΣ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 25.000.00C 26.460.63C 16.892.180

’ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.950.00C 3.950.00C 2.482.680

2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ 107.000.00C 6 7 .0 0 0 .00C 38.790.149

4 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ -ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 40.600.00C 60.600.00C 26.828.560
Ε ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 22.600.000 23 .900 .000 7.204.469

6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 39.600.000 4 2 2 .094 .425 297.739.517

7
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ-ΥΔΡΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ-
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 44.700.000 4 7 .40 0 .0 0 0 39.223.598

8
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ 
ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΦΥΣΕΩΣ 17.750.000 14 .450 .000 2.332.468

9
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ 28.550.000 24 .75 0 .0 0 0 8.623.438

10
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 5.993.313.000 10 .620 .893 .800 339.256.165

11ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 774.028.000 74 .02 8 .0 0 0 0

12ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.226.130.000 2 .3 23 .6 4 7 .0 00 1.053.385.343

13
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ 7.800.000 7 .8 00 .0 0 0 0

14ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1.074.194.000 8 4 2 .544 .000 349.618.578

15
ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΛΠ 1.172.394.000 9 6 2 .944 .000 353.133.998

16
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 18.240.000 18 .240 .000 0

17ΔΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 184.000.000 199 .000 .000 92.983.315

1δΙΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 54.000.000 5 4 .000 .000 0

ΣΥΝΟΛΑ 11.833.849.000| 15 .793 .701 .860 2.628.494.458

Πίνακας 12:απολογισμός εξόδων 2001



ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2002

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π ΡΟ Υ Π Ο Λ/ΣΘ ΕΝ ΤΑ

ΠΡΟ ΥΠ Ο Λ/ΣΘ ΕΝ ΤΑ
ΟΠΩΣ
ΔΙΑΜ ΟΡΦ Ω ΘΗΚΑΝ Β Ε Β Α ΙΩ Θ Ε Ν Τ Α

1

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΞ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 58.694,06 58.694,06 0,00

2ΙΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 4.108.584.00 6.803.357,60 1.276.956,31

3 ΕΣΟΔΑ ΕΚ ΔΑΝΕΙΩΝ 293.470,29 293.470,29 0,00

4

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 38.495.964,78 40 .670.768,75 7 .142 .897 ,28

5

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-
ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 8.804,11 8.804,11 0,00

6[ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.248.716,06 3.980.595,30 18 .321,45

7

ΕΣΟΔΑ ΕΚ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 293.470,29 293.470,29 0,00

aΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 4.642.155,98 3.984.832,84 3 .9 84 .8 3 2 ,8 4

ΣΥΝΟΛΑ 49.149.859,57 56.093.993,24 1 2 .423 .007 ,88

Πίνακας 13:απολογισμός εσόδων 2002

Ανάλυση Απολογισμού Εσόδων 2002

Όπως φαίνεται από το συμπτυνμένο απολογισμό εσόδων του 2002, ο 
ΑΣΔΑ έχει τακτικά έσοδα από ακίνητη περιουσία 58.694,00 . Αλλα τακτικά 
έσοδα που αφορούν τους ΚΑΠ και την τακτική οικονομική ενίσχυση των 
Δήμων άγγιξαν το ποσό των 6.803.357,60 . Παρόλα αυτά βεβαιώθηκαν το 
2002 μόλις 1.276.956,31 .

Ο ΑΣΔΑ για το 2002 δεν χρειάστηκε κανένα δάνειο (0,00) ενώ οι 
επιχορηγήσεις ανήλθαν στο ποσό των 7.142.897,28 . Τα έκτακτα έσοδα, 
από επιστροφές χρημάτων υπό υπολόγων προς τακτοποίηση χρηματικών 
ενταλμάτων πληρωμής, επιστροφής πάγιας πληρωμής και άλλα ανήλθαν στο 
ποσό των 18.321,00 . Τα έσοδα από παρελθόντα έτη από Δήμους και ΚΑΠ 
ήταν 0,00 ενώ το χρηματικό υπόλοιπο από προηγούμενη χρήση εις νέα 
αγγίζει το ποσό των 3.984.832,84 .

Ο παραπάνω Απολογισμός Εσόδων για την οικονομική περίοδο 2002, 
καθορίζει την συνέχεια του έργου του ΑΣΔΑ, καθώς δεν υποστηρίζει μία 
δανειοληπτική πολιτική απλά και μόνο για να έχει χρήματα στο ταμείο του, 
αλλά με μεθοδικές κινήσεις, εξειδικευμένους συνεργάτες και την υποστήριξη 
των Δήμων που καλύπτει για την πραγματοποίηση μεγάλων έργων, ικανών 
να αλλάξουν ριζικά το μαραζωμένο πρόσωπο της Δυτικής Αθήνας.

Το χρηματικό υπόλοιπο από παρελθόντα έτη φανερώνει την οικονομική 
ευχέρεια του ΑΣΔΑ για επιβίωση αλλά και την υποχρέωση για νέα έργα.



ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2002

ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΘΕΝΤΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 
ΜΕΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ

1
Δ Α Π Α Ν Ε Σ Α ΙΡ Ε Τ Ω Ν  Α Ρ Χ Ο Ν Τ Ω Ν -Α Μ Ο ΙΒ Ε Σ  
Ε ΙΔ ΙΚ Ω Ν  Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΩ Ν  Π Ρ Ο Σ Ω Π ΙΚ Ο Υ 121.203,21 121 .20 3 ,21 80.183,27

3ΑΜΟΙΒΕΣ Ε Κ Τ Ε Λ Ο Υ Ν Τ Ω Ν  Ε ΙΔ ΙΚ Ε Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΕ Σ 14.526,78 14 .526 ,7 8 1.164,30

3

ΣΥ Μ Μ Ε ΤΟ Χ Η  Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ  Σ ΤΗ Ν  Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η  
Π ΡΟ Ν Ο ΙΑ , Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Η ,Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Η  ΚΑΙ Υ ΓΕ ΙΑ  
ΤΩΝ Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Ω Ν  Κ Α Ι Κ Ο ΙΝ Ο Τ ΙΚ Ω Ν  
Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν ,Τ Ω Ν  Σ Υ Ν Τ Α Ξ ΙΟ Υ Χ Ω Ν  ΚΑΙ Τ Ω Ν  
Ο ΙΚ Ο ΓΕ Ν Ε ΙΩ Ν  Τ Ο Υ Σ 180.484,22 188.422,59 171.797,29

4 Ε Π ΙΚ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΕ Σ  -Δ Η Μ Ο Σ ΙΕ Σ  Σ Χ Ε Σ Ε ΙΣ 227 .732 .94 253.296,94 64.925,89

5 Λ Ο ΙΠ Ε Σ Δ Α Π Α Ν Ε Σ  ΓΕ Ν ΙΚ Η Σ  Φ Υ Σ Η Σ 70 .139 ,39 110.929,39 30.354,13

6 Α Π Ο Δ Ο Χ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π ΙΚ Ο Υ 1.288.334 ,55 1.612.733,71 1.373.519,35

7
Μ ΙΣ Θ Ω Μ Α Τ Α -Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η -Φ Ω Τ ΙΣ Μ Ο Σ - 
Κ Α Θ Α Ρ ΙΟ Τ Η Τ Α -Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ε Σ 172.971 ,38 176.602,03 129.645,63

8
ΣΥ Ν ΤΗ Ρ Η ΣΗ  ΚΑΙ Ε Π ΙΣ Κ Ε Υ Η  Α Γ Α Θ Ω Ν  
Δ ΙΑ Ρ Κ Ο Υ Σ Φ Υ Σ Ε Ω Σ 52 .237 ,6 7 168.736,29 21.563,84

9
ΔΑ Π Α Ν Ε Σ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε ΙΑ Σ  Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Τ ΙΚ Ω Ν  
Α ΓΑ Θ Ω Ν 79.383 ,69 121.978,14 29.131,42

10
Δ Α Π Α Ν Ε Σ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  Ε Π Ε Κ Τ Α Σ Ε Ω Ν  ΚΑΙ 
Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ  Κ Τ ΙΡ ΙΩ Ν 41 .317 .0 91 ,2 4 47.561.757,81 2.563.290,21

11 Λ Ο ΙΠ Ε Σ  Δ Α Π Α Ν Ε Σ 208 .363 ,90 121.751,90 9.234,19

12 Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε ΙΣ 2 .844 .60 7 ,47 2.902.702,96 1.934.772,56

13
Δ Α Π Α Ν Ε Σ  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε ΙΑ Σ  Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Τ ΙΚ Ω Ν  
Α ΓΑΘ Ω Ν 8.804 ,10 8.804,00 0,00

14 Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α Τ Α  Ε Υ Ρ Ω Π Α ΪΚ Η Σ  Ε Ν Ω ΣΗ Σ 1.199 .119 ,60 1.219.020,60 35.359,90

15
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ ΙΑ -Ε Κ Θ Ε Σ Ε ΙΣ -Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε ΙΣ  - 
ΣΕ Μ ΙΝ Α Ρ ΙΑ  Κ Λ Π 15 .252 .458 ,40 1.614.602,24 70.849,47

16
Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ Γ ΙΑ  Μ Ε Τ Α Β ΙΒ Α Σ Ε ΙΣ  Ε ΙΣ Ο Δ Η Μ Α Τ Ω Ν  
ΣΕ Τ Ρ ΙΤ Ο Υ Σ 44 .020 ,54 112.641,06 4.402,05

17 ΛΟ ΙΠΕΣ Δ Α Π Α Ν Ε Σ 826 .118 ,86 826.118,86 351.685,28

18 Λ Π Ο Θ Ε Μ Α ΤΙΚ Ο 177.185 ,33 177.185,33 0,00

ΣΥΝΟΛΑ 49.149.859,57 56.093.993,24 6.836.518,88

Πίνακας 14:απολογισμός εξόδων 2002



3.3.2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΔΑ 2003

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2003

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Π ΡΟ Ϋ Π Ο ΛΟ ΓΙΣΘ ΕΝ ΤΑ  ΟΠΩΣ  
Δ ΙΑ Μ Ο ΡΦ Ω Θ ΗΚΑΝ ΕΩΣ ΤΗΝ  
30/11/2003

1
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΞ Α Κ ΙΝ Η Τ Ο Υ  
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 58.694,06

2ΛΟΙΠΑ Τ Α Κ Τ ΙΚ Α  Ε Σ Ο Δ Α 6.803.357,60

3ΕΣΟΔΑ ΕΚ Δ Α Ν Ε ΙΩ Ν 293.470,29

4
Ε Π ΙΧ Ο Ρ Η ΓΗ Σ Ε ΙΣ -Π Ρ Ο Σ Ω Π ΙΚ Η
ΕΡΓΑΣΙΑ 39.992.321,35

5
Π Ρ Ο Σ Α Υ Ξ Η Σ Ε ΙΣ -Π Ρ Ο Σ Τ ΙΜ Α -
ΠΑΡΑΒΟ ΛΑ 8.804,11

6ΛΟ ΙΠ Α Ε Κ Τ Α Κ Τ Α  Ε ΣΟ Δ Α 3.980.595,30

7
ΕΣΟ ΔΑ ΕΚ Π Α Ρ Ε Λ Θ Ο Ν Τ Ω Ν  
Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚΩ Ν  ΕΤΩ Ν 293.470.29

8ΧΡΗ Μ ΑΤΙΚΟ  Υ Π Ο Λ Ο ΙΠ Ο 3.984.832.84

ΣΥΝΟΛΑ 55.415.545,84ί

Πίνακας 15:προϋπολογισμός εσόδων 2003 

Ανάλυση Προϋπολογισμού Εσόδων 2003

Όπως φαίνεται από το συμπτυγμένο προϋπολογισμό εσόδων του 2003, ο 
ΑΣΔΑ έχει έσοδα από ακίνητη περιουσία 58.694,06 (1). Το ποσό που
εισπράττει από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και από την οικονομική 
ενίσχυση των Δήμων, αγγίζει το ποσό των 6.803.357,60 , που επιτρέπει 
στον ΑΣΔΑ χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα να κινηθεί άνετα το 2003 και να 
παράγει έργο χωρίς καν νέες χρηματοδοτήσεις και με την επιβίωση του ίδιου 
του Συνδέσμου.

Τα δάνεια για το 2003 είναι 293.470,29 αλλά καθώς είδαμε στα 
προηγούμενα έτη ο ΑΣΔΑ δεν χρησιμοποιεί τα χρήματα που προϋπολογίζει 
για δάνεια.

Από επιχορηγήσεις, διάφορα προγράμματα και συγκεκριμένα από το 
Γ’ΚΠΣ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ο ΑΣΔΑ αναμένει να λάβει 39.992.321,35 
ενώ από παράβολα μόλις 8.804,11 ευρώ.

Τα έκτακτα ειδικευμένα έσοδά του από ΣΑΤΑ,ΣΑΝΑ 2, Ευρωπαϊκά 
προγράμματα κ.α. υπολογίζονται σε 3.980.470,30 ενώ τα έσοδα που θα 
έχει που αναλογούν σε προηγούμενα έτη και προβλέπεται να βεβαιωθούν το 
2003 είναι 293.470,29

Το χρηματικό υπόλοιπο του είναι 3.984.832,84 και δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις για τη συνέχεια του ΑΣΔΑ.



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2003

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΟΠΩΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ 
ΕΩΣ ΤΗΝ 30/11/2002

1
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ-ΑΜΟΙΒΕΣ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 121.203,21

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 14 .526 ,78

3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ 180.484 ,22

4 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ -ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 253 .29 6 ,94

5 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 110 .929 ,39

6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1 .455 .031 ,67

7
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ-ΥΔΡΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ-
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 176.602 ,03

8
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ 
ΦΥΣΕΩΣ 168 .166 ,70

9
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ 109 .179 ,17

10
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 47 .0 8 7 .7 0 7 ,3 8

11 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 96 .363 ,90

12 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0 ,0 0

13
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ 8 .804 ,00

14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1 .219 .020 ,60

15
ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
ΚΛΠ 1 .614 .602 ,24

16
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 
ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 112 .641 ,06

17 ΔΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 826 .11 8 ,86

18Ì-ΔΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 177 .185 ,33

ΣΥΝΟΛΑ 55.415.545,84

Πίνακας 16 : Προϋπολογισμός εξόδων 2003



3.4 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ

3.4.1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

1. Έσοδα από μισθώματα αστικών ακινήτων .
2. Από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, οικονομική ενίσχυση των δήμων.
3. Αφορά προϊόν εκ δανείων εσωτερικού -εξωτερικού κ.α.
4. Επιχορηγήσεις από το Ρ ΚΠΣ, τους Δήμους, την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

διάφορα προγράμματα κ.α.
5. Λοιπά έσοδα (χορηγήσεις αντιγράφων, χαρτών, τευχών κ.α.).
6. Από επιστροφές χρημάτων υπό υπολόγων προς τακτοποίηση 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, επιστροφή πάγιας προκαταβολής 
κ.α.

7. Από δήμους και ΚΑΠ.
8. Από προηγούμενη χρήση, μεταφορά εις νέον.

3.4.2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

1. Αφορά τα έξοδα κινήσεων του προεδρείου και τις αποδοχές των ειδικών 
συμβούλων.

2. Αφορά τις αποδοχές των νομικών και πληρεξούσιων δικηγόρων και των 
υπολοίπων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες υπό την ιδιότητα του 
ελεύθερου επαγγελματία.

3. Αφορά εισφορές υπέρ του ΙΚΑ, ΤΑΔΚΥ ,ΤΥΔΚΥ και για την κοινωνική 
ασφάλιση πάσης φύσεως προσωπικού.

4. Αφορούν τα έξοδα για διαφημίσεις δημοσιεύσεις, φιλοξενίες, συνέδρια 
κ.λ.π.

5. Συμβολαιογραφικά και δικαστικά έξοδα, γενικά ασφάλιστρα .πρόστιμα 
υπηρεσιακών αυτοκινήτων κ.α.

6. Παροχές τακτικού και έκτακτου προσωπικού, αμοιβές και έξοδα 
κινήσεων.

7. Μισθώματα κτιρίων, δαπάνες για ύδρευση, καθαριότητα.
8. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων -  μηχανημάτων λογισμικού, 

γεωτρήσεων, δικτύου ΑΣΔΑ.
9. Δαπάνες εγγραφής και συνδρομής στα έγγραφα της ΕΕ ,στο ΦΕΚ, 

συνδρομές σε τοπικό τύπο, στην νομική τράπεζα πληροφοριών κ.α.
10. Δαπάνες για προμήθεια υλικών, επισκευές, ύδρευση και ηλεκτροδότηση 

διαρρύθμιση γραφείων. Κατασκευές πνευματικών κέντρων. Έξοδα για 
εργασίες στο Ποικίλο όρος, αγορές μηχανημάτων κ.α.

11. Δαπάνες αντιμετώπισης άμεσων αναγκών (σεισμοί -  πλημμύρες) κ.α.
12. Επενδύσεις για κατασκευή έργων -  έργα στην περιοχή Ποικίλο Όρος, 

διαμόρφωση χώρων αναψυχής .

13. Δαπάνες για εξοπλισμό γραφείων -γραφική ύλη - προμήθεια βιβλίων -  
είδη υγιεινής και καθαριότητας, καύσιμα, λιπαντικά κ.α.

14. Αφορά επέκταση και αξιολόγηση των προγραμμάτων, προμήθεια βάσης 
δεδομένων για το GIS της Δυτικής Αθήνας, λειτουργία κόμβου 
INTERNET κ.α.



15. Αφορά τον εξοπλισμό αναλώσιμων αγαθών, multimedia, μηχανημάτων, 
βιντεοσκοπήσεων, catering, διεκπεραίωση αλληλογραφίας κ.α.

16. Αφορά εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ, προαιρετικές εισφορές σε Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, επιχορηγήσεις αθλητικών και πολιτιστικών 
συλλόγων

17. Επιστροφές πληρωμής, οφειλές από κατασκευή έργων, αναθέσεις 
μελετών -προμήθειες παρελθόντων οικονομικών ετών

18. Αποθεματικό

3.5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΑΩΝ ΑΣΑΑ

Πίνακας 17 : Μελέτη ΑΣΔΑ για την οικονομική του πορεία 1989-2000

Όπως φαίνεται από το γράφημα των κατηγοριών εξόδων του ΑΣΑΑ, μόνο το 
16% των εξόδων του αφορά τα λειτουργικά του έξοδα ενώ τα υπόλοιπα 
χρήματα, κατανέμονται στα έργα με 54%, στην εκπόνηση μελετών με 11% 
και στα προγράμματα με 11%.

Όπως φαίνεται από το γράφημα των κατηγοριών εσόδων του ΑΣΔΑ το 
μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του,είναι από το ΣΑΤΑ (Συλλογικές 
Αποφάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 34%) Σημαντικό μερίδιο των εσόδων 
του, προέρχεται από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης ,23%,από τα 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα 10% του συνόλου των εσόδων και από τους 
Δήμους, 13%.

Πίνακας 18 μελέτη ΑΣΔΑ για την οικοονομική του πορεία από το 
1989-2000
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3.6 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΒΕΒΑ1ΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1997-2002

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΤΟΣ
0 1996

1.257.960.213 1997
1.153.918.633 1998
1.372.888.340 1999
2.714.187.701 2000
3.495.179.364 2001
4.233.139.635 2002

ΠΊΝΑΚΑΣ 19:Προσωπική μελέτη οικονομικών στοιχείων ΑΣΔΑ

Στον παραπάνω πίνακα, παρατηρούμε την ανοδική πορεία των 
βεβαιωθέντων εσόδων έτος 1997 προς το 2002.Γεγονός που αποδεικνύει τη 
συνεχή αυξανόμενη προσπάθεια του ΑΣΔΑ και τις απαιτήσεις του διαχρονικά 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό κράτος για μεγαλύτερα έργα.

3.7 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΣΔΑ 1997-2002
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΤΟΣ

0 1996
1.145.004.271 1997
1.090.875.083 1998
1.081.382.790 1999
2.207.742.975 2000
2.628.494.458 2001
2.329.543.808 2002
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Πίνακας 20: Προσωπική μελέτη οικονομικών στοιχείων ΑΣΔΑ
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Στον παραπάνω πίνακα προσεγγίζουμε τα ενταλθέντα έξοδα του ΑΣΔΑ με 
σκοπό να δούμε το ποσοστό χρημάτων που δαπανά ο Σύνδεσμος. 
Παρακάτω θα δούμε αναλυτικότερα τον κάθε λογαριασμό ξεχωριστά.

3.8 Συγκριτική Ανάλυση των Οικονομικών Στοιχείων του

ΑΣΔΑ

Σαν προσπάθεια να συγκρίνω διαχρονικά τα οικονομικά μεγέθη του 

ΑΣΔΑ, χρησιμοποίησα τα λειτουργικά του έσοδα ως προς τα συνολικά έσοδα 

αλλά και έξοδα του ΑΣΔΑ. Το αποτέλεσμα των παραπάνω αποτελεί ένα 

δείκτη που μας φανερώνει το ποσοστό διαχρονικά που ξοδεύει ο ΑΣΔΑ για 

τη διατήρησή του και τη συνέχειά του ως προς το σύνολο που δαπανά για 

έργα.

Η διοίκηση του ΑΣΔΑ, χωρίς αυτό να ορίζεται νομικά θέτει ένα 

ποσοστό περίπου 10% όπου μπορούν να διατεθούν για λειτουργικά έξοδα. 

Το ποσοστό αυτό μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες 

του Συνδέσμου. Με βάση τα παραπάνω υπολογίζεται ότι:

λειτουργικά έξοδα 1997 _ 61.414.695 
σύνολο εσόδων 1997 1.257.960.213

λειτουργικά έξοδα 1998 =

σύνολο εσόδων1998

λειτουργικά έξοδα 2002 = 

σύνολο εσόδων 2002

123565212 = 0,112

1153918633

434.149.665 = 0,186 

2.329.543.808

Συμπεραίνουμε λοιπόν πως στο πέρασμα της εξαετίας είχαμε μία άνοδο 

στα λειτουργικά έξοδα και ο δείκτης που αποδίδει την σχέση με το σύνολο 

των εσόδων, παρουσιάζεται αντίστροφα .Τα περισσότερα έργα του ΑΣΔΑ και



η συνεχής αύξηση της κατανομής των πόρων του στην Δυτική Αθήνα απαιτεί 

περισσότερα λειτουργικά έξοδα (προσωπικό, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, 

Ασφάλειες, γραφική ύλη κ.τ.λ.).

Αναλογικά μπορούμε να δείξουμε τη σχέση του χρηματικού συνόλου 

έργων και μελετών ως προς τα συνολικά έξοδα. Η αλήθεια είναι πως είναι 

δύσκολο να θέσεις συγκεκριμένα ποσοστά σε ένα κοινωφελή σύνδεσμο 

καθώς διαφέρει πολύ από μια ιδιωτική επιχείρηση που έχει ως σκοπό το 

κέρδος με το ελάχιστο κόστος.

Πάντως αν θέλουμε να δούμε αυτή τη σχέση, παρατηρούμε πως:

μελέτες και έργα έτους 1997 _ 805.923.221
σύνολο εξόδων 1997 ( αποθεματικό ) 1.144.587.825

μελέτες και έργα έτους 2001 1.392.631.508
— — 0,530

σύνολο εξόδων 2001 ( αποθεματικό ) 2.628.494.458

μελέτες και έργα έτους 2002 4.498.062,77x340,75 _
σύνολο εξόδων 2002 ( αποθεματικό ) 6.836.518,88χ 340,75

= 1.532.714.626 = 0,658 

2.329.543.808

Οι κωδικοί που μας δίνουν τις δαπάνες για κατασκευή έργων είναι 

05.151 για μελέτες και έρευνες είναι 05.153.

Επίσης και 45.151 για κατασκευή έργων και 45.153 για μελέτες και έρευνες.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1997 1998 1999 2 000 2001 2002

1

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΞ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0 0 0 0 0 0,00

2

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ 760 .105.427 188.540.888 430.889.451 349.445.188 367 .599.758 1.276.956,31

3

ΕΣΟΔΑ ΕΚ 
ΔΑΝΕΙΩΝ 11.650.000 0 0 0 0 0,00

4

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ 332.215.271 848.307.367 866.818.202 2.063.378.617 2 .319.689.616 7 .142 .897 ,28

5

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-
ΠΡΟΣΤΙΜΑ-
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 565.000 405.000 0 2.000.000 274.127 .235 0.00

6

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΣΟΔΑ 1.647.296 3.292.990 3.305.689 7.768.346 995.000 18.321,45

7

ΕΣΟΔΑ ΕΚ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΤΩΝ 0 0 806.000 0 24.267.924 0,00

8
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 151.777.219 113.372.388 70.243.598 291.505.550 508.499.831 3.984.832,84

Πίνακας 21:Συνοπτική παρουσίαση βεβαιωθέντων εσόδων 1997-2002



3.9 Ανάλυση βεβαιωθέντων 97 -  02

Από τους ταμιακούς απολογισμούς εσόδων του ΑΣΔΑ από το 97 -  02 

διαπιστώνουμε πως ο ΑΣΔΑ δεν έχει ακίνητη περιουσία για να εκμεταλλευτεί 

καθώς τα βεβαιωθέντα έσοδά του στη διάρκεια της εξαετίας ήταν μηδενικά.

Τα τακτικά έσοδα6 του ΑΣΔΑ που αποτελούνται από την τακτική 

ενίσχυση των ΟΤΑ της περιφερείας του (και ενίοτε και από του ΚΑΠ) 

παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις καθώς το 1997 είναι 760.105.427 δρχ. 

καθώς υπήρχε ενίσχυση από ΚΑΠ. Το 1999, τα τακτικά έσοδα αυξάνονται και 

πάλι, παραπάνω από το διπλάσιο σε σχέση με το 1998. Το 2000 τα τακτικά 

έσοδα πέφτουν κατά 80.000.000 δρχ. ποσό που δεν αλλάζει ιδιαίτερα το 

ταμείο του Συνδέσμου. Ομοίως και το 2001 που κυμαίνονται στα 

367.599.758. Το 2002 έχουμε ξανά μια αύξηση της τάξεως των 70 

εκατομμυρίων περίπου.

Οι έντονες διαφοροποιήσεις, οφείλονται στους ΚΑΠ και ΣΑΤΑ που δεν 

χρηματοδοτούν συνεχώς τους Συνδέσμους και με σταθερά ποσά ανάλογα με 

ανάγκες, αλλά από τα υπόλοιπα των οικονομικών ενισχύσεων των Δήμων, 

συγκριτικά με το έργο που παράγει ο κάθε Σύνδεσμος.

Όσον αφορά τα έσοδα εκ δανείων, ο Σύνδεσμος πλην του 1997 που 

αναπλήρωνε ένα μικρό δάνειο που είχε πάρει τα επόμενα έτη δεν χρειάστηκε 

το δανεισμό. Οπότε σχολιάζουμε έναν υγιή οικονομικά Σύνδεσμο καθώς δεν 

στηρίζεται σε δάνεια. Η άποψη των διοικήσεων7 που πέρασαν απ’ την 

προεδρία του ΑΣΔΑ έως και σήμερα, ακολουθούν την ίδια μη δανειοληπτική 

πολιτική. Παρόλο αυτά, υπάρχει διάχυτη η διάθεση για την αγορά ή 

κατασκευή ιδιόκτητων κτιρίων του ΑΣΔΑ και αυτή η ενέργεια 9έως τώρα 

τουλάχιστον) είναι η μόνη που θα επιτάξει τον ΑΣΔΑ σε λήψη δανείου8.

Η κατηγορία εσόδων που διαμορφώνεται από τις επιχορηγήσεις που 

λαμβάνει ο Σύνδεσμος ακολουθούν μια αυξητική τάση από το 1997 προς το 

2002 με ιδιαίτερα μεγάλη άνοδο το 2000 (2.063.378.617) έναντι του 1999 

(866.818.202). Από το 2000 και έπειτα τα ποσά κυμαίνονται περίπου στα ίδια 

επίπεδα με αυξητική τάση.

Τα έσοδα από επιχορηγήσεις, αποτελούν τα έκτακτα ειδικευμένα και 

προορίζονται για έργα. Οι επιχορηγήσεις λαμβάνονται από διάφορα

6 στο παράρτημα της εργασίας, υπάρχουν διαγράμματα της πορείας των εσόδων του ΑΣΔΑ ανά 
κατηγορία
7 συνέντευξη με τον σημερινό Πρόεδρο του ΑΣΔΑ κο. Μπιτούνη Παναγιώτη
^ (TUVÉVTiTl)^TI I l f !  TOV T r rw Y irT T rm rv n  ΟινηνηΐΙΐΚΤίΓ Y - i r n n c r n r i r  v r \  P im m n v k s m  Ρ υ ο η ν η



Ευρωπαϊκά Προγράμματα ενίοτε, με επικεφαλής το Αστικό Πιλοτικό 

Πρόγραμμα SWANS (θα αναφερθεί στο δεύτερο μέρος της εργασίας) που 

έλαβε σταδιακά επιχορηγήσεις της τάξεως των 5.000.000,00 ΕΥΡΩ 

τμηματικά από το 1997 -  2000. επίσης ο ΑΣΔΑ χρηματοδοτείται για έργα και 

από το ΕΠΤΑ, από το ΥΠΕΧΩΔΕ για προγραμματικές συμβάσεις, από το 

Υπουργείο Γεωργίας και από διάφορα άλλα προγράμματα εθνικά και μη.

Τα έσοδα από προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα δεν αγγίζουν καν 

το 1.000.000 δρχ. και πολλές φορές είναι μηδενικά εκτός του έτους 2000, 

που από παράβολα εξ υποβαλλομένων προσφυγών και εφέσεων, εισέπραξε 

ο Σύνδεσμος 2.000.000 δρχ.

Όσον αφορά τα έσοδα από παρελθόντα οικονομικά έτη που 

βεβαιώνονται το κάθε έτος ξεχωριστά, τα ποσά είναι προϋπολογισμένα από 

προηγούμενα έτη (π.χ. για το έτος 2000 βεβαιώθηκαν χρήματα που είχαν 

προϋπολογισθεί το έτος 1999). Το μεγαλύτερο ποσό ανήλθε στα 24.267.924 

δρχ. το 2001 από χρήματα που δεν είχαν εισπραχθεί από ΚΑΠ και την 

τακτική ενίσχυση των Δήμων. Τα υπόλοιπα έτη δεν αγγίζουν καν το 1 

εκατομμύριο δραχμές.

Τα χρηματικά υπόλοιπα δεν υπάρχει λόγος να σχολιαστούν καθώς 

αφορούν ποσά που απλά παραμένουν στον Σύνδεσμο, για την επιβίωση 

(λειτουργικά), τουλάχιστον του Συνδέσμου. Αξίζει μόνο να σημειωθεί πως το 

2002, το χρηματικό υπόλοιπο του ΑΣΔΑ αγγίζει τα 3.984.832,84 ΕΥΡΩ.



1

Δ Α Π Α Ν Ε Σ  Α ΙΡ Ε ΤΩ Ν  
Α Ρ Χ Ο Ν Τ Ω Ν -Α Μ Ο ΙΒ Ε Σ  Ε ΙΔ ΙΚ Ω Ν  
Κ Α Τ Η ΓΟ Ρ ΙΩ Ν  Π Ρ Ο Σ Ω Π ΙΚ Ο Υ 16.760.708 12.200.149 17.738.054 16.346.235 16.892.180 27.322.449

2
Α Μ Ο ΙΒ Ε Σ  Ε Κ Τ Ε Λ Ο Υ Ν Τ Ω Ν  
Ε ΙΔ ΙΚ Ε Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΕ Σ 1.096.933 643.130 1.113.939 1.277.094 2.482.680 396.735

3

ΣΥ Μ Μ Ε ΤΟ Χ Η  Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ  
ΣΤΗΝ Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η  Π Ρ Ο Ν Ο ΙΑ , 
Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Η ,Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Η  ΚΑΙ 
Υ ΓΕ ΙΑ  Τ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Ω Ν  ΚΑΙ 
Κ Ο ΙΝ Ο Τ ΙΚ Ω Ν  
Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν ,Τ Ω Ν  
Σ Υ Ν Τ Α Ξ ΙΟ Υ Χ Ω Ν  ΚΑΙ Τ Ω Ν  
Ο ΙΚ Ο Γ Ε Ν Ε ΙΩ Ν  Τ Ο Υ Σ 15.848.404 20.820.094 32.012.443 38.669.427 38.790.149 58.539.926

4
Ε Π ΙΚ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΕ Σ  -Δ Η Μ Ο Σ ΙΕ Σ  
ΣΧ Ε ΣΕ ΙΣ 19.672.787 5.575.207 10.161.510 39.613.443 26.828.560 22.123.497

5
Λ Ο ΙΠ Ε Σ  Δ Α Π Α Ν Ε Σ  ΓΕ Ν ΙΚ Η Σ  
Φ Υ ΣΗ Σ 1.107.011 1.954.616 2.417.780 96.957.327 7.204.469 10.343.170

6 Α Π Ο Δ Ο Χ Ε Σ  Π Ρ Ο Σ Ω Π ΙΚ Ο Υ 95.041.414 92.031.130 176.643.117 232.534.825 297.739.517 468.026.718

7

Μ ΙΣ Θ Ω Μ Α Τ Α -Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η -
Φ Ω Τ ΙΣ Μ Ο Σ -Κ Α Θ Α Ρ ΙΟ Τ Η Τ Α -
Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ε Σ 20.112.160 22.656.563 26.072.207 35.281.499 39.223.598 44.176.748

8
Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η  ΚΑΙ Ε Π ΙΣ Κ Ε Υ Η  
Α ΓΑ Θ Ω Ν  Δ ΙΑ Ρ Κ Ο Υ Σ  Φ Υ Σ Ε Ω Σ 1.410.000 3.069.679 1.044.074 3.111.713 2.332.468 734.787

9
Δ Α Π Α Ν Ε Σ  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε ΙΑ Σ  
Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Τ ΙΚ Ω Ν  Α Γ Α Θ Ω Ν 0 6.902.000 4.789.199 7.950.000 8.623.438 9.926.531

1
0

Δ Α Π Α Ν Ε Σ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  
Ε Π Ε Κ Τ Α Σ Ε Ω Ν  ΚΑΙ 
Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ  Κ Τ ΙΡ ΙΩ Ν

217.795.68
3 122.255.307 88.418.000 91.779.316 339.256.165 873.441.139

1
1 Λ Ο ΙΠ Ε Σ  Δ Α Π Α Ν Ε Σ 1.000 952.154 4.155.282 0 0 5.146.550

1
2 Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε ΙΣ

588.127.53
8 474.261.289 387.976.679 765.802.051

1.053.385.3
43 659.273.559

1
3

Δ Α Π Α Ν Ε Σ  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε ΙΑ Σ  
Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Τ ΙΚ Ω Ν  Α Γ Α Θ Ω Ν 893.960 952.154 461.209 849.292 0 0

1
4

Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α Τ Α  
Ε Υ Ρ Ω Π Α ΪΚ Η Σ  Ε Ν Ω Σ Η Σ

123.834.22
4

316.118.65
9 210.248.227 933.624.645 349.618.578 12.048.886

1
5

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ ΙΑ -Ε Κ Θ Ε Σ Ε ΙΣ - 
Ε « Δ Η Λ Ω Σ Ε ΙΣ  -Σ Ε Μ ΙΝ Α Ρ ΙΑ  ΚΛΠ 0 0 0 0 353.133.998

Ή I
24.141.957

1
6

Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ  ΓΙΑ  
Μ Ε Τ Α Β ΙΒ Α Σ Ε ΙΣ  
Ε ΙΣ Ο Δ Η Μ Α Τ Ω Ν  ΣΕ Τ Ρ ΙΤ Ο Υ Σ 0 0 0 1.000.000 0 149.998

1
7 Λ Ο ΙΠ Ε Σ  Δ Α Π Α Ν Ε Σ 34.838.672 10.482.952 118.382.189 38.851.775 92.983.315 119.836.759

1
8 Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ ΙΚ Ο 34.838.672 0 0 0 0 0

Πίνακας 22 :ενταλθέντα έξοδα 1997-2002



3.10 Ανάλυση Ενταλθέντων εξόδων 1997 -  2002

Οι δαπάνες για τα έξοδα κινήσεως και παραστάσεως προέδρου και 

αντιπροέδρου του ΑΣΔΑ όπως και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

κυμαίνονται περίπου στα 16,5 εκατ. δρχ. κάθε χρόνο με μια ιδιαίτερη πτώση 

το 1998 (12.200.149 δρχ.) και μια σημαντική άνοδο το 2002 (27.322.449 

δρχ.) εξαιτίας των ειδικών συμβούλων που χρειάσθηκε και χρησιμοποίησε ο 

ΑΣΔΑ το 2002.

Οι αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες για λογαριασμό του 

ΑΣΔΑ με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία κυμαίνονται περίπου στο

1.000.000 δρχ. για κάθε έτος, πλην του 2001 που ξεπέρασε τα 2 

εκατομμύρια δρχ. με αυξημένη χρέωση του λογαριασμού 02.021.901 που 

αφορά «αμοιβές εκτελούντων ηχογράφηση και απομαγνητοφώνηση των 

πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα έξοδα για την ασφάλιση πάσης φύσεως προσωπικού αυξάνονται 

διαχρονικά με κορύφωση το 2002 που ξεπερνούν τα 58 εκ. δρχ. ποσό 

μεγαλύτερο κατά 20 εκατομμύρια δρχ. από το 2001. Η αύξηση αυτή οφείλεται 

στο επιπλέον προσωπικό που προσλαμβάνει ο ΑΣΔΑ κάθε έτος (μόνιμο ή 

εποχικό), εξαιτίας της πληθώρας των έργων που αναλαμβάνει.

Το σύνολο των εξόδων που αφορούν διαφημίσεις, δημοσιεύσεις 

φιλοξενίες, συνέδρια κ.λ.π. δεν ακολουθεί μια συγκεκριμένη πορεία 

αυξανόμενης ή μειωτικής τάσης, καθώς και αυτός ο λογαριασμό κινείται 

ανάλογα και με τα έργα που αναλαμβάνει κάθε έτος. Χαρακτηριστική είναι η 

περίπτωση του έτους 2000, που έληγε το Αστικό Πιλοτικό Πρόγραμμα 

SWANS. Τα έξοδα ανήλθαν σε 10 εκατομμύρια δρχ. για την διεξαγωγή 

συνεδρίου και φιλοξενία μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τελική 

ενημέρωση για το ΑΠΠ SWANS. Επίσης το 2000 ήταν η χρονιά όπου έγινε η 

πρώτη διαδημοτική έκθεση εικαστικών τεχνών και δαπανήθηκαν περίπου 12 

εκατομμύρια δρχ. για τον εξοπλισμό που χρειάστηκε τότε, αλλά που 

παρέμεινε στο ΑΣΔΑ και δια τις νεότερες εκθέσεις.

Στις λοιπές δαπάνες γενικής φύσης, καταγράφονται έκτακτα έξοδα όπως 

συμβολαιογραφικά και δικαστικά έξοδα, πρόστιμα υπηρεσιακών αυτοκινήτων 

κ.α. κυμαίνονται σε χαμηλότερα ποσά των 10 εκατομμυρίων δρχ. πέραν του 

έτους 2000 όπου υπήρχαν πολλά δικαστικά έξοδα εξαιτίας «της δικαστικής 

διαμάχης που υπήρχε μεταξύ του δασαρχείου και του ΑΣΔΑ, επειδή ο



δεύτερος καταπάτησε (υποτίθεται) το Ποικίλο Όρος φτιάχνοντας χώρους 

αναψυχής, εισόδους προς το βουνό και δημιουργώντας προϋποθέσεις 

πυρασφάλειας που περιέχονταν σε άδεια από το Υπουργείο Γεωργίας9». 

Παρόλο αυτά τα υπόλοιπα έτη τα ποσά εξόδων είναι πολύ μικρά και ανάξια 

λόγου να σχολιαστούν (αρνητικά) καθώς τα συγκρίνουμε με τα γενικά έξοδα 

του ΑΣΔΑ για έργα και προγράμματα.

Οι δαπάνες για πάσης φύσεως προσωπικού (μόνιμο και εποχικό) 

αυξάνονται συνεχώς κατά τη διάρκεια των ετών 1997 -  2002. ο λόγος είναι οι 

μεγαλύτερες ανάγκες που έχει ο Σύνδεσμος καθώς υπάρχει μεγαλύτερη 

απορρόφηση σε έργα.

Εκτός αυτού όμως, υπάρχει και η πολιτική διάθεση στο Σύνδεσμο. 

Απόρροια του οποίου είναι η πρόσληψη προσωπικού με βάση απώτερους 

σκοπούς των ιθυνόντων στην πολιτική ζωή της Δυτικής Αθήνας.

Τα λειτουργικά έξοδα για μισθώματα, ύδρευση, ΔΕΗ κ.α. κυμαίνονται 

κατά μέσο όρο ανά έτος τα 30 εκατομμύρια δρχ. Ποσά φυσιολογικά για την 

διατήρηση και λειτουργία του Συνδέσμου.

Όπως επίσης και οι δαπάνες συντήρησης και επισκευής αγαθών 

διαρκούς φύσεως κυμαίνονται κατά μέσο στα 2 εκατ. δρχ. ανά έτος. Επίσης 

και οι προμήθειες καταναλωτικών αγαθών όπως εγγραφές και συνδρομές σε 

έγγραφα της Ευρωπαϊκής ένωσης, στο ΦΕΚ. Κ.α. υπολογίζονται στα 7 

εκατομμύρια δρχ. περίπου ετησίως, πλην του έτους 1997 όπου ήταν 

μηδενικά.

Οι δαπάνες για κατασκευή έργων (π.χ. πνευματικά κέντρα κ.α.) για 

έξοδα εργασιών στο Ποικίλο όρος, επισκευές και επεκτάσεις κτιρίων κ.α., 

παρουσιάζουν μια πτωτική τάση από το 1997 που ήταν στα 217 εκατομμύρια 

δρχ. σχεδόν. Το 2001 υπήρξε μια εκτίναξη στο συγκεκριμένο λογαριασμό, 

περίπου σε 340 εκατομμύρια δρχ. ενώ η αύξηση συνεχίστηκε και το 2002 

αγγίζοντας τα 873.441.135 εκατομμύρια δρχ.

Οι δαπάνες για άμεσες ανάγκες και την αντιμετώπισή τους είναι 

σχεδόν μηδενικές, πλην του έτους 1999 όπου είχαμε και τον καταστροφικό 

σεισμό στην Αθήνα και το 2002 με τις πλημμύρες που έπληξαν τη Δυτική 

Αθήνα σε μεγάλο βαθμό.

Οι δαπάνες για επενδύσεις -  κατασκευές έργων κ.α. ακολούθησαν μια 

πτωτική τάση από το 1997 -  2000. το 2001 που ήταν μια πολύ καλή χρονιά -

συνέντευξη ιχε τον ποόεδοο ΑΣΔΑ κο Μπιτούνη Π πνπνκίιτπ
9



σε δράση -  για τον ΑΣΔΑ, τα έργα απορρόφησαν 1 δις. 54 εκατ. δρχ. 

περίπου, ενώ το 2002 ξαναπέφτει στα 659.273.559 εκατομμύρια δρχ.

Οι δαπάνες για εξοπλισμό γραφείων, γραφική ύλη, προμήθειες 

βιβλίων κ.α. αφορούν λιγότερο από 1 εκατ. δρχ. για τα περισσότερα 

οικονομικά έτη, ενώ για κάποια άλλα είναι μηδενικά.

Για προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ΑΣΔΑ φαίνεται να 

δαπανούσε 124 εκατ. σχεδόν το 1997, ενώ το 1998 αυξήθηκαν σε 317 εκατ. 

περίπου, δεχόμενος μια πτώση ξανά το 1999 σε 210 εκατομμύρια δρχ. 

περίπου. Το 2000 με τις πληρωμές για το ΑΠΠ SWANS, δαπάνησε σχεδόν 

934 εκατομμύρια δρχ. ενώ το 2001 ξαναέπεσε στα 350 εκατομμύρια και το 

2002 άγγιξε μόλις τα 12.048.579 δρχ.

Όσον αφορά τις δαπάνες για εξοπλισμό multimedia, μηχανημάτων 

βιντεοσκοπήσεων, catering κ.α. μόνο το 2002 δαπάνησε 21 εκατ. δρχ. 

περίπου.

Οι δαπάνες για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, όπως 

επιχορηγήσεις πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων, προαιρετικές εισφορές 

σε Ν.Π.Δ.Δ. και ήταν μηδενικές από το 1997 -  2001, ενώ μόνο το 2002 

δαπάνησε 1.500.000 δρχ. περίπου.

Στην κατηγορία 17, υπολογίζονται οι οφειλές από κατασκευές έργων 

και από αναθέσεις μελετών και υπολογίζονται περίπου στα 100 εκατ. δρχ. 

κατά Ν.Ο. όμως δεν μπορούν να χαρακτηριστούν υπερβολικά και να 

αποσαφηνίσουν την υγιή εικόνα του Συνδέσμου, ενώ κάθε έτος ο Σύνδεσμος 

έχει αποθεματικό (κατ. 18) τουλάχιστον 19 εκατ. δρχ. (1999) έως και 56 εκατ. 

δρχ. (1998).



ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
SWANS

ΒΙΩΣΙΜΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ SWANS

Στα πλαίσια του άρθρου 10 του ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης) ο ΑΣΔΑ πρότεινε και εκτέλεσε το Αστικό Πιλοτικό 

Πρόγραμμα SWANS

(Systainable West Athenw Novelty Scheme -  Βιώσιμο Κοινοτικό Σχέδιο 

Δυτικής Αθήνας). Το ΑΠΠ SWANS συγχρηματοδοτήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον ΑΣΔΑ και τους τοπικούς στρατηγικούς εταίρους 

του και είναι το μεγαλύτερο και σημαντικότερο έργο που διαχειρίστηκε ο 

ΑΣΔΑ και αποτελεί πιλότο για το μέλλον. Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν

5.000.000 (στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι εν τω μεταξύ πρόσθετες 

χρηματοδοτήσεις που θα αναφερθούν παρακάτω. Το ΑΠΠ SWANS ξεκίνησε 

στα τέλη του 1997 και έληξε επίσημα στις 31 Δεκεμβρίου του 2000.

Το ΑΠΠ SWANS είχε σαν κεντρική ιδέα να καταδείξει πως οι νέες 

τεχνολογίες μπορούν να συνεισφέρουν στην συνολική βελτίωση της 

ποιότητας ζωής και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Με το πρόγραμμα 

αυτό προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν προβλήματα κινητικότητας, 

κεντρικότητας, περιβαλλοντικής ποιότητας, εκσυγχρονισμού της αγοράς, 

απασχόλησης και κοινωνικού αποκλεισμού με συγκεκριμένες εύστοχες 

ενέργειες χαμηλού κόστους που σχετίζονται με την διαχείριση της 

πληροφορίας και την επιδέξια χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η συνεργασία μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τοπικού 

εργατικού δυναμικού και του πληθυσμού που μετακινείται στην περιοχή και οι 

ΟΤΑ της ζώνης του ΑΣΔΑ, ήταν αναγκαία για την «διαχείριση της 

πληροφορίας» του έργου.

Το ΑΠΠ SWANS αποτέλεσε τομή για την Δυτική Αθήνα καθώς 

περιλάμβανε πολλές Δράσεις μαζί, που αν γίνονταν ξεχωριστά θα είχαν 

πολλά προβλήματα στην εφαρμογή.



1.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Με δεδομένα μας, ότι η Δυτική Αθήνα είναι μία περιοχή 

υποβαθμισμένη, το ΑΠΠ SWANS ήταν μία ευκαιρία ανάπτυξης γι’αυτήν. Οι 

λόγοι που έχουν αφήσει πολύ πίσω τα Δυτικά Προάστια σε όλους σχεδόν 

τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής εστιάζονται 

στα παρακάτω βασικά προβλήματα.

Η οικοδόμηση της γης, έγινε από εμπόρους γης που την καταπάτησαν 

και αργότερα την οικοπεδοποίησαν για κερδοσκοπικούς λόγους, με συνέπεια 

να είναι ανύπαρκτοι οι ελεύθεροι χώροι μέσα στον αστικό ιστό και με 

αποτέλεσμα να συνυπάρχουν αυθαίρετη δόμηση και συνεχής πολεοδομική 

επέκταση χωρίς προγραμματισμό.

Η παντελής έλλειψη πολεοδομικού προγραμματισμού άφησε ελεύθερο 

το πεδίο στην κερδοσκοπία και την ασυδοσία με αποτέλεσμα την 

υποβάθμιση της περιοχής. Η πολεοδόμηση έγινε με απλά ρυμοτομικά σχέδια 

και με διαδοχικές εντάξεις περιοχών αυθαιρέτων στο «Σχέδιο Πόλης». Το 

ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας (1985) εκπονήθηκε όταν πια η κατάσταση ήταν 

σχεδόν διαμορφωμένη.

Στην Δυτική Αθήνα η κατοικία καταλαμβάνει το σύνολο σχεδόν της 

διατεθειμένης γης. Οι υπόλοιπες λειτουργίες, είναι τυχαία εγκαταστημένες, 

οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για ολοκληρωμένα κέντρα των Δήμων.

Τα υφιστάμενα Κέντρα των Δήμων, καλύπτουν τοπικές και εν μέρει 

υπερτοπικές ανάγκες και είναι χωροθετημένα γραμμικά κατά μήκος 

κεντρικών ή δευτερευόντων αξόνων. Η εξάρτηση τους όμως από τα κέντρα 

της Αθήνας και του Πειραιά παραμένει ισχυρή. Η έκταση των Κέντρων και ο 

τρόπος ανάπτυξης τους, σε συνδυασμό με την κυκλοφοριακής τους 

εξυπηρέτηση, τα καθιστά υποβαθμισμένα και μικρής εμβέλειας.



Η προβλεπόμενη από ΡΣΑ, ενίσχυση των υφιστάμενων κέντρων των 

Δήμων, σε συνδυασμό με την δημιουργία ενός διαδημοτικού κέντρου με 

μονάδα δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης θα βοηθήσουν:

1. στην αποκέντρωση από το υπερτροφικό κέντρο της Αθήνας που θα 

μπορέσει να παίξει το ρόλο του ως τριτοβάθμια μητροπολιτικό κέντρο,

2. στην ορθότερη λειτουργία των Δήμων με την δημιουργία νέων πόλων 

έλξης προς κατευθύνσεις αντίρροπες των κινήσεων προς την Ομόνοια και 

το Σύνταγμα,

3. στην ανακούφιση του όλου κυκλοφοριακού συστήματος, με την μείωση 

των μετακινήσεων των κατοίκων, και

4. στην δημιουργία ενός ευρύτερου φάσματος λειτουργιών κοινωνικού 

εξοπλισμού και στην προσφορά πληθώρας τόπων απασχόλησης, 

ιδιαίτερα του τριτογενή τομέα παραγωγής.

1.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ -  ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο ενεργός πληθυσμός της Δυτικής Αθήνας, σύμφωνα με την 

απογραφή του 1991 είναι 178.681 κάτοικοι ή το 38% του συνολικού 

πληθυσμού. Οι απασχολούμενοι είναι 160.991 και η κατανομή τους ανά 

τομέα είναι στον Πρωτογενή 0,45%, στον Δευτερογενή 33,95% και στον 

Τριτογενή τομέα 58,15%. Διαχρονικά σημειώνεται μία μικρή μείωση στον 

πρωτογενή τομέα, μεγαλύτερη στο Δευτερογενή και αύξηση στον Τριτογενή 

έναντι του Δευτερογενή, συναντάται στην ίδια αναλογία σε όλους (περίπου) 

τους Δήμους, λόγω της κοινωνικοοικονομικής αναδιάρθρωσης της περιοχής.

Το 1991, η επίσημη ανεργία έφθασε το 9,90 του οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού, ποσοστό υψηλότερο του αντίστοιχου μέσου όρου της χώρας.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
2.1 ΒΑΣΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΠ

SWANS

Ο λόγος που υποβλήθηκε η πρόταση για χρηματοδότηση στο 

πρόγραμμα UPP, είναι επειδή το πρόγραμμα δεν θέτει όρια ως προς τον 

τομέα αναφοράς των εφαρμογών, οπότε και θα μπορούσαν να συνδυαστούν 

οι πολύπλοκες Δράσεις της παρέμβασης σε ένα ενιαίο πακέτο.

Επίσης, το κομβικό στοιχείο της παρέμβασης, το διαδημοτικό Κέντρο 

Διαχείρισης Πληροφορίας (ΔΙΚΕΔΙΠ), θα επιδρούσε σε τομείς που συνήθως 

αποτελούσαν αντικείμενο ειδικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Κανένα λοιπόν από τα ειδικά προγράμματα της Επιτροπής, δεν 

θα μπορούσε να συμπεριλάβει πάνω από 3- 4 δράσεις από αυτές που θα 

μπορούσαν να υλοποιηθούν από την παρέμβαση SWANS. Συνεπώς η 

υποβολή χωριστών προτάσεων θα καθιστούσε την υλοποίηση της 

παρέμβασης προβληματική ή και αδύνατη. Εξ’άλλου, ο πιλοτικός 

χαρακτήρας του προγράμματος, καθιστούσε αδύνατη τη χρηματοδότηση 

της παρέμβασης από Εθνικά Προγράμματα.

Πέραν του βασικού κινήτρου που αναφέρεται παραπάνω, άλλα 

κίνητρα για την υποβολή της πρότασης, ήταν:

• η παρέμβαση μπορούσε να υλοποιήσει τον βασικό στόχο του ΑΣΔΑ, 

δηλαδή να εκσυγχρονίσει τις διαδικασίες και τις μεθόδους της αστικής 

διαχείρισης με την εισαγωγή της τηλεματικής και προηγμένης 

τεχνογνωσίας που είχε αναπτυχθεί από τους συμβούλους του σε 

ειδικά και τομεακά κοινοτικά ερευνητικά προγράμματα.

• η αναβάθμιση της εικόνας της Δυτικής Αθήνας.

• η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας με πλήθος Ευρωπαϊκών 

Πόλεων που παρουσιάζουν όμοια προβλήματα.



Η προοπτική να αξιοποιηθεί ο εξοπλισμός που θα αναπτυσσόταν 

στην παρέμβαση, σε μελλοντικά συνεργατικά προγράμματα ευρείας 

κλίμακας.

2.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Η Πιλοτική Αστική Παρέμβαση SWANS, είχε ως βασικό αντικείμενο 

την περαιτέρω μείωση του βαθμού εξάρτησης της περιοχής της Δυτικής 

Αθήνας, στα πλαίσια της δημιουργίας πολυκεντρικής πόλης, με την 

αναβάθμιση και ενίσχυση της «κεντρικότητας» των κέντρων υπερτοπικής 

σημασίας Αιγάλεω, Περιστεριού και Αγίων Αναργύρων -  ως σύστημα 

κεντρικών εξυπηρετήσεων -  που μπορεί να επιτευχθεί δια μέσου

• Της αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού των MME της περιοχής,

• Της αναβάθμισης της τοπικής προσφοράς εργασίας,

• Της ορθολογικότερης κατανομής των λειτουργιών και 

δραστηριοτήτων,

• Της αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος,

• Της αύξησης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών,

• Της ενίσχυσης των συλλογικών τρόπων μετακίνησης.

Επιδιώχθηκε δηλαδή η εγκατάσταση και ανάπτυξη ενός βιώσιμου 

(sustainable) μηχανισμού που θα αναβάθμιζε την παραγωγική διαδικασία, θα 

πολλαπλασίαζε τις ευκαιρίες απασχόλησης και εξυπηρέτησης του τοπικού 

πληθυσμού σε συγκεκριμένα σημεία της περιοχής, καλά προσπελάσιμα με 

δημόσιες συγκοινωνίες. Βασικό εργαλείο στην προσπάθεια αυτή ήταν οι νέες 

τεχνολογίες, ιδιαίτερα η τηλεματική και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προς 

τις οποίες επιδιώχθηκε να στραφεί το νέο ή άνεργο ή ανειδίκευτο εργατικό 

δυναμικό της περιοχής, ομάδες που σήμερα είναι κοινωνικά απομονωμένες 

και περιθωριοποιημένες. Οι νέες τεχνολογίες θα δώσουν -  εκτός των άλλων 

-  και την δυνατότητα στον τοπικό ενεργό πληθυσμό να αποκτήσει την 

πληροφόρηση που απαιτείται για την πρόσβαση και την «εκμετάλλευση» των 

νέων ευκαιριών απασχόλησης, καθώς επίσης της εξυπηρέτησης και των 

τρόπων μετακίνησης, που θα γεννήσει η παρέμβαση αυτή. Ταυτόχρονα θα



αποτελέσουν και το τεχνικό υπόβαθρο για την αποτελεσματική διαχείριση 

όλων των παραμέτρων που αποτελούν την ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ SWANS.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι στόχοι της παρέμβασης ορίζονται ως εξής:

1. αναβάθμιση του συστήματος κεντρικών εξυπηρετήσεων, που 

συναποτελείται από τα κέντρα Αγ.Αναργύρων, Περιστεριού & 

Αιγάλεω.

2. αύξηση της ελκυστικότητας & λειτουργικότητας των κέντρων αυτών 

μέσω της αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, 

της ορθολογικότερης κατανομής των λειτουργιών και 

δραστηριοτήτων, της παροχής κατάλληλης γενικής και ειδικής 

πληροφόρησης για τις ευκαιρίες απασχόλησης, εξυπηρέτησης ή 

προσπέλασης για τον πληθυσμό και τις MME της περιοχής, καθώς 

και μέσω αναβάθμισης της αρχιτεκτονικής και γενικότερα της 

αισθητικής ποιότητας του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος 

τους,

3. αύξηση της προσπελασιμότητας του συστήματος των κέντρων 

Αγ.Αναργύρων, Περιστεριού και Αιγάλεω και βελτίωση του επιπέδου 

εξυπηρέτησης των μετακινήσεων στο εσωτερικό τους με συλλογικά 

μέσα μεταφοράς και ήπιους τρόπους μετακίνησης, καθώς και με 

αύξηση της πεζοδρόμησης.

4. μείωση της εξάρτησης της περιοχής από τα κέντρα Αθήνας & Πειραιά.

5. αύξηση της αποδοτικότητας της λειτουργίας των τοπικών MME.

6. βελτίωση του επιπέδου πληροφόρησης σε ότι αφορά στην προσφορά 

και ζήτηση απασχόλησης.

7. μείωση της τοπικής ανεργίας.

8. μείωση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού.

9. αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

10. αύξηση της ετοιμότητας της περιοχής για αντιμετώπιση έκτακτων 

αναγκών.

Η 5ετία μετά το τέλος της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (δηλαδή έως το 2005) 

θεωρήθηκε ως το απώτερο χρονικό περιθώριο μέσα στο οποίο θα 

μπορούσαν να λειτουργήσουν οι δράσεις της παρέμβασης χωρίς ριζική



μεταβολή στο τρέχον κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον. 

Αυτό αποτέλεσε απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθολογική/ρεαλιστική 

εκτίμηση της βιωσιμότητας τους μετά την αύξηση της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ και της 

αντίστοιχης κοινοτικής ενίσχυσης.

Η στρατηγική για την υλοποίηση της παρέμβασης έθετε ορισμένους 

απρόβλεπτους παράγοντες οι οποίοι ήταν δυνατόν να δημιουργήσουν 

προβλήματα, όχι πάντως άλυτα, κύρια στον χρονικό προγραμματισμό της. 

Αυτά μπορεί να είναι:

• το νομοθετικό καθεστώς των προμηθειών που διέπει τον ΑΣΔΑ και 

που μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις στην υλοποίηση ορισμένων 

Δράσεων, που όμως είναι μικρού πλήθους και σίγουρα όχι άμεσα 

συνδεδεμένες με τις υπόλοιπες (χαρακτηριστικό της δομής και του 

χρονοδιαγράμματος είναι ότι αστοχία μίας Δράσης μειώνει απλά τις 

συνεργατικές της επιδράσεις χωρίς να εμποδίζει την υλοποίηση των 

άλλων.

• Ο Βαθμός και ο τρόπος απόκρισης των MME στις Δράσεις που τις 

αφορούν δεν έχει ακόμα εκτιμηθεί σε βάθος. Από τις μέχρι τώρα 

ενδείξεις της συμπεριφοράς τους σε προγενέστερες καινοτομικές 

πρωτοβουλίες του ΑΣΔΑ συνάγεται ότι συγκριτικά και παρέμβαση 

SWANS θα δείξουν εξίσου θετική απόκριση και ενεργητικότητα. Αυτό 

όμως μένει να αποδειχθεί μέχρι τα τέλη του 1ου εξαμήνου του 

προγράμματος, οπότε θα έχουν αναλυθεί τα συμπεράσματα της 

αντίστοιχης στατιστικής έρευνας.

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ SWANS λειτούργησε συντονισμένα με μία σειρά από 

άλλες παρεμβάσεις που αναμενόταν να τύχουν κοινοτικής ενίσχυσης. Αυτές 

είναι :

• Το πρόγραμμα ADAPT, μεγάλο μέρος του οποίου εντάσσεται στην 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

• Το πρόγραμμα URBAN του Δήμου Περιστεριού, του οποίου οι δράσεις 

θα λειτουργήσουν παράλληλα με αυτές της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ και 

συνεπώς θα αξιολογηθούν οι συνέργειες μεταξύ τους.



Τα συναφή Δημοτικά και Νομαρχιακά έργα του 2ου ΚΠΣ για τους δέκα 

(10) Δήμους της περιοχής που εντάσσονται χρονικά στον ίδιο χρονικό 

ορίζοντα.

Η παρέμβαση ENERGICITIES του Δήμου Αιγάλεω, στον βαθμό που 

αφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το σύνολο της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ μπορεί να χαρακτηριστεί ως καινοτόμο, 

εφόσον στοχεύει στην επίτευξη πολλαπλών στόχων αστικής ανάπτυξης με 

επικεντρωμένες δράσεις που διαπνέονται από το πνεύμα της βιώσιμης 

ανάπτυξης (sustainable development).

Ιδιαίτερα όμως μπορούν να τονισθούν τα στοιχεία εκείνα που 

αποτέλεσαν καινοτομίες όχι μόνο για την περιοχή αλλά και για την Ελλάδα, 

και σε ορισμένες περιπτώσεις, για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αυτά είναι :

• Εισαγωγή από κεντρικό φορέα της τηλε-εργασίας που αφορά στις 

MME.

• Χρήση της τηλεματικής στην διαχείριση των συλλογικών μέσων 

μεταφοράς (διακίνηση πληροφορίας μεταξύ κέντρου-οχήματος- 

επιβατών), η οποία έχει μέχρι τώρα εφαρμοσθεί πειραματικά μόνο 

στην πόλη της Πάτρας (στόλος 2 οχημάτων).

• Χρήση της τηλεματικής για την ασφαλή μετακίνηση των πεζών, η 

οποία έχει εφαρμοστεί πειραματικά μόνο σε μία (1) πεζοδιάβαση στην 

Ελευσίνα.

• Χρήση της τηλεματικής στην διεκπεραίωση Έγκαιρης Τροφοδοσίας 

(Just -in-Time Deliveries), καμία εφαρμογή στην Ελλάδα.

• Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην καθημερινή λειτουργία 

κτιρίων παροχής υπηρεσιών καθώς και στην λειτουργία ειδικών 

χώρων («έξυπνες» στάσεις).

• Συσχέτιση της αντιμετώπισης σημαντικών δομικών προβλημάτων 

(ανάπτυξη υπερτοπικών κέντρων, ανεργία, επαγγελματική 

εκπαίδευση, κοινωνικός αποκλεισμός, ενίσχυση βιώσιμων τρόπων 

μετακίνησης) με εντοπισμένες δράσεις διαχείρισης του αστικού 

συστήματος, με χαμηλό κόστος και με άμεση συμμετοχή των



ενδιαφερομένων κοινωνικών εταίρων (MME, εργατικό δυναμικό, 

χρήστες).

2.3 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Για την πραγμάτωση των στόχων της παρέμβασης καταρτίστηκε ένα 

λεπτομερές Σχέδιο Δράσης που περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δράσεις που 

θα λειτουργήσουν πιλοτικά κατά την διάρκεια του έργου καθώς και τις 

απαιτούμενες δραστηριότητες υποστήριξης. Βασική αρχή είναι να 

εκμεταλλευθούμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την υφιστάμενη 

τεχνογνωσία και γνωστική βάση (μελέτες, έρευνες, πειραματικές & πιλοτικές 

εφαρμογές, προγράμματα) ώστε να ελαχιστοποιηθεί η απορρόφηση 

οικονομικών και χρονικών πόρων σε δραστηριότητες αναγκαίες για την 

υλοποίηση της παρέμβασης (προμήθειες και κατασκευές, εγκατάσταση, 

λειτουργία και παρακολούθηση).

Η παρέμβαση δομείται σε πέντε (5) σκέλη (ΜΕΤΡΑ). Κάθε ΜΕΤΡΟ 

περιλαμβάνει ένα σύνολο από σαφώς καθορισμένες ΔΡΑΣΕΙΣ, κάθε μία των 

οποίων έχει σχετική επιχειρησιακή αυτονομία ως προς τα βήματα που 

απαιτούνται για την υλοποίηση της ώστε τυχόν κίνδυνοι αστοχίας μίας 

μεμονωμένης ΔΡΑΣΗΣ να επηρεάζουν ελάχιστα το συνολικό ΜΕΤΡΟ.

2.4 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Υφιστάμενο γνωστικό υπόβαθρο 10:

1. Μελέτη για το Δίκτυο Μίνι Λεωφορείων.

2. Μελέτη Μονάδας Υποστήριξης MME -  πρόγραμμα ADAPT.

3. Ρυθμιστικό Σχέδιο ΑΣΔΑ.

4. Ειδικό Αναπτυξιακό Σχέδιο ΑΣΔΑ.

5. Πολεοδομικά Σχέδια (ΟΑ, ΟΑΣΑ).

6. Κυκλοφοριακά Σχέδια (ΟΑ, ΟΑΣΑ).

10 οικονομοτεχνικές μελέτες ΑΣΔΑ



7. Συγκοινωνιακά Σχέδια (ΟΑ, ΟΑΣΑ).

8. Πορίσματα & ευρήματα των κοινοτικών προγραμμάτων JUPITER, 

VRU-TOO, ARTEMIS, SCOPE-ROMANCE, JOULE II κ.ο.κ.

2.5 ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΠΠ SWANS

Η υλοποίηση της παρέμβασης στηρίζεται σε μία σειρά από έρευνες και 

μελέτες που αφορούν στον σχεδίασμά του συστήματος

• ΕΝΕΡΓΕΙΑ I -  Ερευνα δραστηριοτήτων, μετακινήσεων και 

αναγκών πληροφόρησης

Στην αρχή της παρέμβασης διεξάχθηκε στατιστική έρευνα σε 

αντιπροσωπευτικό δείγμα των κατοίκων, εργαζομένων και 

εξυπηρετούμενων, καθώς και των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των MME), στην 

περιοχή των δέκα (10) Δήμων της Δυτικής Αθήνας. Αντικείμενα της έρευνας 

είναι

α) η καταγραφή των υφιστάμενων καθημερινών, προγραμμάτων, 

δραστηριοτήτων και μετακινήσεων, 

β) η διερεύνηση των προβλημάτων, περιορισμών και δυνατοτήτων 

σχετικά με τα παραπάνω.

γ) η διαπίστωση των αναγκών και επιθυμιών τους, σχετικά με τις 

μετακινήσεις και την πληροφόρηση που σχετίζεται με τις 

μετακινήσεις και τις δραστηριότητες τους.

Τα πορίσματα της έρευνας αποτέλεσαν σημαντικό οδηγό για τις Δράσεις 

που αφορούν το συγκοινωνιακό -  κυκλοφοριακό σκέλος της παρέμβασης 

καθώς και τις Δράσεις που αφορούν τις MME, ιδιαίτερα στα θέματα Τηλε- 

εργασίας και τροφοδοσία τους με τα απαραίτητα υλικά. •

• ΕΝΕΡΓΕΙΑ II -  Εκτίμηση χαρακτηριστικών παραμέτρων της 

αγοράς εργασίας και των MME της περιοχής

Η έρευνα αυτή συμπληρώνει και εμβαθύνει την προαναφερόμενη έρευνα 

δραστηριοτήτων ως προς τις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (MME) της 

περιοχής. Συγκεκριμένα αντικείμενο της έρευνας αυτής είναι να 

διαπιστωθούν οι οργανωτικές και οικονομικές παράμετροι των MME που 

σχετίζονται με την σχεδιαζόμενη παρέμβαση. Με τα στοιχεία της έρευνας θα



είναι δυνατή η εναρμόνιση της παρέμβασης και των ΔΡΑΣΕΩΝ της με την 

πραγματικότητα, τις ανάγκες και τις επιθυμίες των επιχειρήσεων προς 

όφελος των οποίων εν πολλοίς διεξάγεται.

• ΕΝΕΡΓΕΙΑ III -  Σχεδιασμός Συστήματος

Περιλαμβάνει τον γενικό σχεδίασμά της παρέμβασης και των συνιστωσών 

της. Συγκεκριμένα αφορά στα ακόλουθα αντικείμενα μεταξύ άλλων:

1. Χωρικός σχεδιασμός του συνόλου των ΔΡΑΣΕΩΝ

2. Λειτουργικό σχεδίασμά των μέτρων ( πχ για το ΜΕΤΡΟ 2, 

επιχειρησιακά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της γραμμής μίνι- 

λεωφορείων όπως πλήθος οχημάτων, δρομολόγηση, χωροθέτηση 

και ιεράρχηση στάσεων, επιλογή «έξυπνων στάσεων» κλπ)

3. Κατευθύνσεις για τον αρχιτεκτονικό και αισθητικό σχεδίασμά των 

φυσικών στοιχείων της παρέμβασης.

4. Κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό του τεχνικού & τεχνολογικού 

υποβάθρου (λχ τηλεπικοινωνιακό δίκτυο) και του πληροφοριακού 

περιεχομένου των μέσων μετάδοσης πληροφορίας (λογισμικό).

• ΕΝΕΡΓΕΙΑ IV -  Αρχιτεκτονική Συστήματος

Αφορά στην τοπολογία και την αρχιτεκτονική του συνολικού τηλεματικού 

εξοπλισμού που θα αναπτυχθεί και λειτουργήσει στην παρέμβαση.

• ΕΝΕΡΓΕΙΑ V -  Επίβλεψη & Παρακολούθηση της παρέμβασης

Η ενέργεια αυτή είναι κρίσιμη για την επιτυχημένη λειτουργία της 

παρέμβασης, εφόσον διασφαλίζει την συνεχή αμφίδρομη ροή δεδομένων 

μεταξύ των ομάδων που αναλαμβάνουν τις διαδικασίες υλοποίησης κάθε 

ΔΡΑΣΗΣ και του τεχνικού και διοικητικού/οικονομικού διαχειριστή της 

παρέμβασης. Τα στοιχεία που απαρτίζουν την ενέργεια αυτή περιγράφονται 

αναλυτικά στο εδάφιο 7 παρακάτω. •

• ΕΝΕΡΓΕΙΑ VI -  Αξιολόγηση & Ποιοτικός Έλεγχος της 

παρέμβασης και

• ΕΝΕΡΓΕΙΑ VII -  Συντονισμός και Διαχείριση της παρέμβασης



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

3.1 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΜΕΤΡΟ 1 Διαδημοτικό Κέντρο Διαχείρισης Πληροφοριών
:Δημιουργείται το Διαδημοτικό Κέντρο Διαχείρισης Πληροφοριών 
(ΔΙΚΕΔΙΠ) που αποτέλεσε την καρδιά της προτεινόμενης Πιλοτικής 
Αστικής Παρέμβασης SWANS και στο οποίο βασίστηκε η λειτουργία 
των βασικών εφαρμογών της. Η λειτουργία ταυ ΔΙΚΕΔΙΠ {Δράση 
1.1} και η διεκπεραίωση της δράσης αυτής στηρίχθηκε σε 
ανέργους της περιοχής μετά από κατάλληλο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα {Δράση 1.2}

Μετρό 2- Συγκοινωνιακή Υποστήριξη: Δρομολογείται ο απαραίτητος 
αριθμός μίνι-λεωφορείων στην γραμμή Κέντρο Αιγάλεω - Κέντρο 
Αγ. Αναργύρων μέσω Κέντρου Περιστεριού. Τα λεωφορείο είναι 
εξοπλισμένα με GPS που συνδέονται με το ΔΙΚΕΔΙΠ και 
μεταδίδουν με τον τρόπο αυτό την θέση τους ανά πάσα στιγμή Με 
τον τρόπο αυτό το ΔΙΚΕΔΙΠ μπορεί να διαχειρισθεί τον συνολικό 
στόλο αποτελεσματικότερα {Δράση 2.1} Στα οχήματα τοποθετούνται 
κατάλληλες πληροφοριακές συσκευές που παρέχουν δυναμική 
πληροφόρηση στους επιβάτες μέσω του ΔΙΚΕΔΙΠ {Δράση 2.2} 
Η διαχείριση του στόλου διευκολύνεται ακόμη από σύστημα 
προτεραιότητας στην κυκλοφορία μέσω σύγχρονης φωτεινής 
σηματοδότησης και κατάλληλου προγραμματισμού στο ΔΙΚΕΔΙΠ 
(Δράση 2.3). Ακόμη δημιουργούνται 'έξυπνες στάσεις' σε 
κατάλληλες θέσεις κατά μήκος της γραμμής των μίνι- λεωφορείων, 
όπου παρέχονται δυναμικές πληροφορίες στους επιβάτες από το 
ΔΙΚΕΔΙΠ {Δράση 2.4}. Οι χώροι γύρω από τις 'έξυπνες στάσεις1 
διαμορφώνονται κατάλληλα ενίσχυση της ασφαλείας των επιβατών 
και της αισθητικής τους .(Δράση 2.5).

Μετρό 3- Υποστήριξη στις MME: Δημιουργείται στο ΔΙΚΕΔΙΠ Μονάδα 
Υποστήριξης των MME (ΜΥΜΜΕ) Η Μονάδα αυτή έχει σαν 
κορμό το σχετικό έργο του ΑΣΔΑ στο πρόγραμμα ADAPT, το 
οποίο εντάσσονται εξ ολοκλήρου στην παρέμβαση SWANS 
{Δράση 3.1}. Δημιουργούνται όμως πρόσθετες υπηρεσίες που 
περιγράφονται από τις Δράσεις που αναφέρονται παρακάτω.



Συγκεκριμένα η ΜΥΜΜΕ συνδέεται και με εξωτερικούς 
servers όπως Χρηματιστήρια Εμπορευμάτων του εξωτερικού, 
βάσεις δεδομένων, φορείς εξαγωγών κλπ) για να παρέχει α) 
εξειδικευμένη πληροφόρηση (νομική, οικονομική, τεχνική) και β) 
αντίστοιχες υπηρεσίες υποστήριξης (λ.χ. μελέτες σκοπιμότητας, 
έρευνες αγοράς, νομικές συμβουλές) στους χρήστες MME που 
ενδιαφέρονται να συνδεθούν οη-line μέσω λχ. ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου



{Δράση 3.2}. Δημιουργείται ακόμη στο εσωτερικό του ΔΙΚΕΔΙΠ 
Κέντρο Τηλε-εργασίας για απασχολούμενους στην περιοχή 
{Δράση 3.3} μετά από κατάλληλη εκπαίδευση, όπου 
προτιμήθηκαν εργαζόμενοι που ανήκαν σε μειονεκτούσες 
κοινωνικά ομάδες, όπως άνεργοι, κοινωνικά αποκλεισμένοι και 
παλιννοστούντες /μετανάστες {Δράση 3.4}. Αναπτύσσεται και 
λειτουργεί πειραματικά Σχέδιο Έγκαιρης Τροφοδοσίας για τις 
συνδεδεμένες MME {Δράση 3.5}.

Μετρό 4 - Ενίσχυση της κεντρικότητας των υπερτοπικών 
Κέντρων : Έγιναν παρεμβάσεις για την υποστήριξη της 
ανάπτυξης της ελκυστικότητας των Κέντρων των 
Δήμων Αγ.Αναργύρων και Αιγάλεω. Συγκεκριμένα: 
Τοποθετήθηκαν σε κατάλληλα σημεία 'κιόσκια' 
πληροφόρησης {Δράση 4.1},
όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να 
συνδιαλεγούν με το ΔΙΚΕΔΙΠ και να λάβουν δυναμικές 
πληροφορίες (αμφίδρομη επικοινωνία) για την 
κυκλοφορία, τις συγκοινωνίες (μίνι λεωφορεία και 
συμβατικά λεωφορεία ΕΘΕΛ), τις πολιτιστικές κ.ά. 
εκδηλώσεις των Δήμων στην περιοχή του ΑΣΔΑ, τις 
προσφερόμενες θέσεις εργασίας καθώς και 
διαφημίσεις των ενδιαφερομένων MME για τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν. 
Τοποθετούνται επίσης στα Κέντρα αυτά Πινακίδες 
Μεταβλητού Μηνύματος όπου παρέχονται από το 
ΔΙΚΕΔΙΠ σε γενική χρήση όλων των

δ ιερχομένω ν οδηγών και π ολιτώ ν μια σειρά από 
πληροφορίες φύσης ανάλογης με τα 'κιόσκια' 
προσαρμοσμένες φυσικά στις δυνατότητες του μέσου 
{Δράση 4.2}. Ακόμη, πεζοδρομούνται νευραλγικά 
τμήματα δρόμων στα 2 παραπάνω κέντρα και γίνεται 
φύτευση πρασίνου και ειδική διαμόρφωση (σε 
συνάρτηση με τα οικονομικά δεδομένα της 
παρέμβασης) ώστε να αυξηθεί η ελκυστικότητα τους 
{Δράση 4.3}, ενώ σε επιλεγμένα σημεία διασταύρωσης 
με το οδικό δίκτυο τοποθετείται εξοπλισμός ανίχνευσης 
και απόδοσης προτεραιότητας στους πεζούς - 
'έξυπνες πεζοδιαβάσεις' για την μεγιστοποίηση της 
άνεσης και της ασφάλειας κίνησης των χρηστών των



Κέντρων {Δράση 4.4}. Τέλος αναδείχθηκαν με 
καινοτομικό τρόπο και φωτίστηκαν με μέθοδο 
εξοικονόμησης ενέργειας οι όψεις 2 κτιρίων στο 
εσωτερικό των προς τόνωση κέντρων {Δράση 4.5}.

Μετρό 5 - Ειδικές / οριζόντιες δράσεις . Αυτές περιλαμβάνουν τα 
παρακάτω : χρησιμοποιούνται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην 
λειτουργία της παρέμβασης και συγκεκριμένα στις 'έξυπνες στάσεις" 
{Ειδική Δράση 5.1}. Καταρτίζεται και γνωστοποιείται στο κοινό ,Σχέδιο 
Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών ,που βασίζεται στον εξοπλισμό και 
την οργάνωση του ΔΙΚΕΔΙΠ και στοχεύει στην αντιμετώπιση 
πλημμύρων, σεισμών και άλλων πιθανών εκτάκτων γεγονότων.

Οριζόντια Δράση 5.2}. Δημιουργήθηκε με ευθύνη του ΑΣΔΑ ένα Ειδικό 
Ταμείο (Fund) που χρηματοδότησε την παρέμβαση κατά και μετά την πιλοτική 
φάση. Στην χρηματοδότηση του Ταμείου μπορούσαν να μετέχουν με ίδιους 
πόρους σχετικοί δημόσιοι φορείς, ο ΑΣΔΑ και οι MME της περιοχής 
που θα ωφελούνταν από την λειτουργία της παρέμβασης {Οριζόντια 
Δράση 5.3}. Τέλος συντάσσονται για ευρεία διανομή στις MME ο "Οδηγός 
για την Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον Αστικό Σχεδιασμό" 
{Ειδική Δράση 5.4} και ο "Υγειονομικός Οδηγός" που αφορά σε MME 
παροχής υπηρεσιών αναψυχής {Ειδική Δράση 5.5}



3.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΤΡΟ 1 .'ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΔΡΑΣΗ 1.1 :ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΕΔΙΠ

Το ΔΙΚΕΔΙΠ, υπήρξε το κομβικό σημείο και η καρδιά της παρέμβασης 

SWANS.Στο ΔΙΚΕΔΙΠ πραγματοποιείται όλη η διαδικασία συλλογής 

.επεξεργασίας και ανταλλαγής πληροφορίας, που είναι και το βασικό εργαλείο 

μέσω του οποίου επιδιώχθηκε η προτεινόμενη νέα μεθοδολογία διαχείρισης του 

αστικού χώρου. Η διαχείριση της πληροφορίας γίνεται από σύγχρονο και 

δοκιμασμένο σε πειραματικά κοινοτικά προγράμματα κυρίως , τηλεματικό 

εξοπλισμό .scanners,modems προηγμένο λογισμικό. Χρησιμοποιούνται 

ενημερωτικά φυλλάδια και εγχειρίδια που συμπληρώνουν την ηλεκτρονική 

πληροφορία για όσους παραλήπτες το επιθυμούν ή δεν έχουν τη δυνατότητα 

πρόσβασης(λόγω μη εξοικείωσης ή φυσικής αδυναμίας ) στην τηλεματική. Ο 

υλικός εξοπλισμός απαρτίζεται από Τοπικό Δίκτυο Σταθμών Εργασίας 

συνδεδεμένο μέσω modems με αποκλειστικό ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο 

μεγάλης χωρητικότητας και συμπληρώνεται από σύγχρονα περιφερειακά 

(σαρωτές / scanners, plotters, εκτυπωτές κ.ο.κ.),

Το ΔΙΚΕΔΙΠ εγκαταστάθηκε στο κτίριο του ΑΣΔΑ και συμπεριλαμβάνει τμήματα 
(με τον αντίστοιχο συνδεδεμένο εξοπλισμό) που στεγάζουν την Μονάδα Διαχείρισης 
του στόλου μίνι λεωφορείων ,το Κέντρο Τηλε-εργασίας και την Μονάδα 
Υποστήριξης των MME .Ο εξοπλισμός του ΔΙΚΕΔΙΠ χρησιμοποιείται ακόμη 
και για τις επιδείξεις των Σχεδίων Έγκαιρης Τροφοδοσίας και Αντιμετώπισης 
Έκτακτων Αναγκών. Τέλος , το 'κεντρικό' σώμα του ΔΙΚΕΔΙΠ αφιερώνεται στην 

σύνδεση on-line με τις εξωτερικές μονάδες παροχής πληροφορίας, όπως τα 

κιόσκια πληροφόρησης ,τις πινακίδες μεταβλητού μηνύματος, το σύστημα 

προτεραιότητας στην κυκλοφορία των μίνι λεωφορείων και τις έξυπνες στάσεις 

διαμέσου της ΜΥΜΜΕ και τη μονάδας διαχείρισης στόλου αντίστοιχα.



Δράση 1.2 : Εκπαίδευση προσωπικού ΔΙΚΕΔΙΠ
Οι λειτουργίες και ο προηγμένος εξοπλισμός απαιτούσαν την άρτια 
κατάρτιση του προσωπικού που θα το στελεχώσει . Για τον λόγο αυτό 
διεξήχθει σεμινάριο εντατικής και σε βάθος επιμόρφωσης για το σύνολο 
των υποψήφιων στελεχών. Από την επίδοση τους στο σεμινάριο 

επιλέχθηκαν και τα στελέχη (χειριστές και αναλυτές) που τελικά 

απασχολήθηκαν στην λειτουργία του ΔΙΚΕΔΙΠ, ενώ όσοι δεν 
επιλέχθηκαν έχουν αποκτήσει σημαντικά προσόντα που θα τους 

βοηθήσουν στην επαγγελματική τους αποκατάσταση Το σεμινάριο ήταν 
εξάμηνης διάρκειας και συμπεριέλαβε 30 άτομα περίπου, 14 από τα οποία 
απασχολήθηκαν τελικά στο ΔΙΚΕΔΙΠ (από αυτούς, 4 στην ΜΥΜΜΕ και 3 

στην διαχείριση του στόλου). Για την συμμετοχή στο σεμινάριο τηρήθηκαν 

κριτήρια προτίμησης σε άνεργα άτομα προερχόμενα από κοινωνικά 
μειονεκτούσες ομάδες που αφθονούν στην περιοχή (παλιννοστούντες, 
μετανάστες, αθίγγανοι) με απαραίτητη προφανή προϋπόθεση την 
πρότερη επαγγελματική εμπειρία στον χειρισμό Η/Υ.

Μετρό 2 : Συγκοινωνιακή Υποστήριξη

Δράση 2.1: Οργάνωση στόλου μίνι λεωφορείων
Η δράση αυτή αφορά στην εγκατάσταση γραμμής μίνι λεωφορείων μεταξύ 

των κέντρων Αιγάλεω & Αγίων Αναργύρων. Η γραμμή στόχευε στην ενίσχυση της 
κεντρικότητας των δύο αυτών χώρων παρέχοντας σημαντική προσπελασιμότητα με 
μαζικά μέσα μετακίνησης (ΜΜΜ) σε κατοίκους και εξυπηρετούμενους που δεν 
διαθέτουν IX ή δεν επιθυμούν να το χρησιμοποιήσουν. Ακόμη ενισχύει την 

εσωστρέφεια (και συνεπώς την αυτάρκεια) της Δυτικής Αθήνας παρέχοντας στους 
κατοίκους της ευκαιρίες μετακίνησης με ΜΜΜ που παλαιότερα δεν υφίστανται, για 
όλους τους σκοπούς μετακίνησης που συνδέονται με (παρεχόμενες στα δύο 
Κέντρα) εξυπηρετήσεις και ευκαιρίες απασχόλησης. Η απεξάρτηση από τα κέντρα 

Αθήνας & Πειραιά αναμένεται ακόμη να έχει σημαντική περιβαλλοντική αποφόρτιση 
ιδιαίτερα στους οδικούς άξονες που οδηγούν στα Κέντρα (Θηβών, Κηφισού, Ιερά 

Οδός, Καβάλας, Λένορμαν. Δημοκρατίας & Φυλής).

Η γραμμή θα εξυπηρετηθεί από στόλο 5 μίνι λεωφορείων χωρητικότητας 24 - 

32 θέσεων. Τα μίνι λεωφορεία προτιμήθηκαν από τα συμβατικά λόγω της καλύτερης 

προσαρμογής τους στο σχετικά δύσκολο οδικό δίκτυο της περιοχής. Το 

δρομολόγιό τους σχεδιάσθηκε έτσι ώστε να διέρχεται περισσότερο στο 
εσωτερικό των συνοικιών και όχι στους μεγάλους οδικούς άξονες πλησιάζοντας έτσι



περισσότερο στις περιοχές κατοικίας. Οι στάσεις χωροθετούνται σε αποστάσεις 
300 μέτρων.

Η Δράση αυτή συμπληρώνει την Δράση 2.1 προσθέτοντας σημαντικά 

πλεονεκτήματα στην διαχείριση του στόλου. Συγκεκριμένα : (α) αυξάνεται, η ευελιξία 

των οχημάτων έτσι ώστε να μπορούν να τηρούν τα προκαθορισμένα δρομολόγια 
ακόμα και σε περιπτώσεις συμβάντων όπως ατυχημάτων, έντονης κυκλοφοριακής 

συμφόρησης κ.ο.κ. (β) συνεπεία του παραπάνω, ενισχύεται η αξιοπιστία της 

γραμμής, (γ) τα μίνι λεωφορεία γίνονται φιλικά στον χρήστη και συνεπώς 

ελκτικότερα.

Δράση 2.3 : Σύστημα προτεραιότητας στην κυκλοφορία
Η κίνηση των μίνι λεωφορείων διευκολύνεται από την απόδοση προτεραιότητας 

σε σχέση με τα άλλα διασταυρούμενα οχήματα στις σηματοδοτούμενες 
διασταυρώσεις. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω "έξυπνων" σηματοδοτών που 

συνδέονται μέσω τηλεφωνικών γραμμών με την μονάδα διαχείρισης του στόλου. 
Εκεί με κατάλληλο λογισμικό βελτιστοποίησης της κυκλοφοριακής ροής δίνονται τα 
αντίστοιχα σήματα στους σηματοδότες ώστε να δοθεί πράσινο στο λεωφορείο που 

πλησιάζει. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται σημαντικά η ταχύτητα των οχημάτων, που 

εκτιμάται προς το παρόν σε 15-18 χλμ/ώρα. Η ταχύτητα αυτή είναι άριστη δεδομένων 
των συνθηκών κίνησης των οχημάτων (τοπικό οδικό δίκτυο, τριβές λόγω στάθμευσης 

παρά την οδό). Στην πιλοτική αυτή εφαρμογή προβλέπονται τέσσερις τέτοιοι 
σηματοδότες κατά μήκος της διαδρομής που επαρκούν για την επίτευξη της 
προαναφερόμενης ταχύτητας (εκτιμάται ότι χωρίς τους σηματοδότες αυτούς η 
ταχύτητα δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 12-14 χλμ/ώρα).

Δράση 2.4: Έξυπνες στάσεις
Σαν έξυπνες ορίζονται οι στάσεις που είναι εξοπλισμένες με τηλεματικό 

.εξοπλισμό συνδεδεμένο με την μονάδα διαχείρισης του στόλου. Η σύνδεση αυτή 
κάνει δυνατή την μετάδοση δυναμικής (σε πραγματικό χρόνο) πληροφορίας.

Η πληροφορία αυτή αφορά στον χρόνο διέλευσης του επόμενου οχήματος 
και τους πιθανούς χρόνους διαδρομής μέχρι συγκεκριμένες μείζονες 
στάσεις, ενώ είναι δυνατή και η ενσωμάτωση στατικών πληροφοριών, 

όπως των πινάκων δρομολογίων, της εικόνας του δικτύου, της 

χωροθέτησης των στάσεων ανταπόκρισης κλπ. Η πληροφορία αυτή 

(ιδιαίτερα η δυναμική) παρέχει στους αναμένοντες επιβάτες σιγουριά επειδή 

μπορούν να υπολογίσουν με ακρίβεια τις συνθήκες μετακίνησης τους. Αυτό 
συνεπάγεται την παγίωση των προτιμήσεων των χρηστών σε όφελος των 

στόχων ανάπτυξης των μαζικών μεταφορών. Στην παρέμβαση SWANS



επιλέγονται τέσσερις βασικές στάσεις κατά μήκος της διαδρομής των μίνι 
λεωφορείων, οι δύο εκ των οποίων αντιστοιχούν στα τέρματα της 
γραμμής στα κέντρα Αιγάλεω και Αγίων Αναργύρων.

Η επιλογή αυτή ενισχύει περαιτέρω την ελκτικότητα των κέντρων αυτών. Στις 

στάσεις τοποθετείται ο απαιτούμενος τηλεματικός εξοπλισμός (οθόνες, μονάδα 

επικοινωνίας με τον χρήστη και τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις). Ο εξοπλισμός 
επιλέχθηκε μεταξύ κατασκευαστών που είχαν ήδη εγκαταστήσει επιτυχώς 

ανάλογα συστήματα σε Ευρωπαϊκές πόλεις (Λονδίνο, Φλωρεντία κ.ο.κ), ενώ το 

λογισμικό που τον συνοδεύει προσαρμόσθηκε στις τοπικές συνθήκες .

ΔΡΑΣΗ 2.5 Διαμόρφωση χώρου έξυπνων στάσεων

Ο χώρος που περιβάλλει τις έξυπνες στάσεις διαμορφώθηκε κατάλληλα με 

στοιχεία υψηλής αισθητικής και κατάλληλο φωτισμό ώστε να παρέχεται αίσθημα 

ασφάλειας τις νυχτερινές ώρες. Η αισθητική διαμόρφωση περιλαμβάνει και 

προβλέψεις για την τοποθέτηση εξοπλισμού παροχής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές (λ.χ. ηλιακή ενέργεια).

Μετρό 3 : Υποστήριξη στις MME
Δράση 3.1 : Δημιουργία ΜΥΜΜΕ (Μονάδας Υποστήριξης των MME)

Η Δράση αυτή είχε εγκριθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ADAPT. Ο 
ΑΣΔΑ αποφάσισε την πλήρη ενσωμάτωση της στην παρέμβαση SWANS εξ αιτίας 
της απόλυτης συνάφειας της με τους στόχους και το περιεχόμενο της παρέμβασης. 
Συνεπεία της απόφασης αυτής, η κοστολόγηση της Δράσης αυτής δεν 
συνυπολογίζεται στον προϋπολογισμό της παρέμβασης παρά μόνο εάν χρειασθούν 
κάποιες προσαρμογές

Δράση 3.2 : Σύνδεση ΜΥΜΜΕ με εξωτερικούς servers

Η παρέμβαση SWANS παρείχε ιδανικές προϋποθέσεις για τον εμπλουτισμό και την 
επέκταση της δραστηριότητας της ΜΥΜΜΕ. Έτσι με την Δράση αυτή η ΜΥΜΜΕ 
συνδέεται on-line με servers και βάσεις δεδομένων στο εξωτερικό και το εσωτερικό 
που ενδιαφέρουν άμεσα τις MME και τις εργασίες τους, λ.χ. διεθνή 
Χρηματιστήρια και Αγορές. Παράλληλα ο τοπικός server παρέχει την δυνατότητα 
σύνδεσης είτε άμεσα (on-line) είτε μέσω του Internet όσων MME το επιθυμούν με την 
Μονάδα. Οι πληροφορίες που θα λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενες MME θα 
μπορούν να συζητούνται απ' ευθείας με τους ειδικούς



συμβούλους επιχειρήσεων που έχουν συμβληθεί με την 
ΜΥΜΜΕ ενώ είναι δυνατή και η σύνταξη συντόμων 
πραγματογνωμοσυνών στην βάση των πληροφοριών αυτών με 
κάλυψη των αμοιβών από τις MME. Σημειώνεται ότι κατά την 
διάρκεια της παρέμβασης η λειτουργία της Μονάδας υπήρξε μη- 
κερδοσκοπική, δηλαδή η αμοιβή των υπηρεσιών κάλυπτε μόνο 
το οριακό κόστος λειτουργίας και συμβουλών.

Δράση 3.3 : Οργάνωση & εξοπλισμός Κέντρου
Τηλεεργασίας

Στο πλαίσιο της παρέμβασης, ο ΑΣΔΑ ένταξε την οργάνωση 
ενός Κέντρου Τηλεεργασίας. Κίνητρο για την πειραματική αυτή 
προσπάθεια ήταν οι σημαντικές προοπτικές που παρουσίαζε η 
τηλε-εργασία τόσο για αρκετές MME της περιοχής, όσο και για 
μεγάλο τμήμα του εργατικού δυναμικού της περιοχής καθώς 
και οι ευμενείς της επιπτώσεις α) στην αναδιοργάνωση 
ενός τρόπου ζωής με λιγότερο στρες και μεγαλύτερη 
ελευθερία προγραμματισμού του ελεύθερου χρόνου και 
β) στο αστικό περιβάλλον που οφείλεται από την συνεπαγόμενη 
κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση και μείωση της ρύπανσης.

Η απόφαση για την εισαγωγή της τηλε-εργασίας βασίσθηκε στα 
πορίσματα της σχετικής διερεύνησης εφικτότητας που 
εκπονήθηκε από μη κερδοσκοπική εταιρία, για λογαριασμό της 
Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας Αττικής ,το1994 . Η εκκίνηση έγινε 
με προσεκτικά βήματα επειδή λαμβάνονται σοβαρά υπόψη η 
ανάγκη αναπροσαρμογής της οργάνωσης και λειτουργίας των 
σχετικών MME καθώς και οι απρόβλεπτες όψεις της αλλαγής 
του εργασιακού πνεύματος. Ετσι στην παρέμβαση προβλέπεται 
η δημιουργία 20 θέσεων σε κατάλληλα προσαρμοσμένο χώρο 
του ΔΙΚΕΔΙΠ. Οι θέσεις αυτές θα παραχωρηθούν στις 
ενδιαφερόμενες MME μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις.

Η διάθεση των χώρων σε τηλε-εργασία έγινε με την μορφή 
ενοικίασης. Ο τρόπος αυτός επιτρέπει την ακριβέστερη εκτίμηση 
των επιδράσεων της Δράσης στην οργάνωση και τα οικονομικά 
των MME, καθώς και στις μεθόδους λήψης αποφάσεων 
(συμπεριφορά) που θα αποκτούσαν σαν συνέπεια της τηλε- 
εργασίας. Προφανώς τα οικονομικά στοιχεία της ενοικίασης 
καθορίσθηκαν με βασικό περιορισμό την μη κερδοσκοπική 
λειτουργία της.



Αποδίδοντας μεγάλη σημασία στην τηλε-εργασία, ο ΑΣΔΑ 
παρακολούθησε με προσοχή την εξέλιξη της Δράσης κρατώντας 
συνεχώς ενημερωμένη σχετική βάση δεδομένων, ενώ αντίστοιχα 
η τηλε-εργασία θα αποτελούσε και βασικό αντικείμενο των δύο 
ερευνών (δραστηριοτήτων και MME) όπου θα επιχειρούνταν η σε 
βάθος ανίχνευση των ανάλογων στάσεων και προθέσεων που 
χαρακτηρίζουν τους εργαζόμενους και τα διευθυντικά στελέχη 
των MME με στόχο την διερεύνηση των προοπτικών για πλήρη 
εξάπλωση της τηλε-εργασίας στη Δυτική Αθήνα και των 
αντίστοιχων περιορισμών και σημείων εμπλοκής σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις της διερεύνησης εφικτότητας που 
προαναφέρεται, υπάρχουν δυνατότητες για τουλάχιστον 30.000-
50.000 θέσεις τηλε-εργασίας στην Δυτική Αθήνα, που αφορούν 
είτε σε κατοίκους που διανύουν πάνω από 1 1/2 ώρα για την 
καθημερινή μετακίνηση προς και από την εργασία τους, είτε σε 
MME εγκατεστημένες στην περιοχή που απασχολούν προσωπικό 
που κατοικεί σε περιοχές που απέχουν ανάλογη χρονοαπόσταση.

Δράση 3.4: Εκπαίδευση Τηλε-εργαζομένων

Η παρέμβαση SWANS θα πραγματοποιήσει την πρώτη 
απόπειρα εισαγωγής της τηλε-εργασίας σε Πανελλήνιο επίπεδο. 
Από την άλλη μεριά, η Ευρωπαϊκή εμπειρία ήταν σχετικά 
περιορισμένη. Για τους λόγους αυτούς, πραγματοποιήθηκε 
εξάμηνο σεμινάριο επιμόρφωσης που απευθυνόταν τόσο στους 
υποψήφιους τηλε-εργαζομένους όσο και στα στελέχη των MME 
όπου αυτοί εργάζονταν. Το σεμινάριο αυτό διέφερε από τα 
συνηθισμένα, δεδομένου ότι θα είχε πειραματικό χαρακτήρα: 
«διδάσκοντες» και «διδασκόμενοι» θα προσπαθούσαν από κοινού 
να αναλύσουν τις διάφορες πτυχές του θεσμού ή τις 
επιπτώσεις τους, στη βάση ενός προγράμματος 
προσδιοριζόμενου σε μεγάλο βαθμό από τους ίδιους τους 
συμμετέχοντες.

Μετρό 4: Ενίσχυση της κεντρικότητας των 

υττερτοπικών Κέντρων

Δράση 4.1: Κιόσκια πληροφόρησης

Τα κιόσκια πληροφόρησης είναι σύγχρονες κατασκευές 

που παρέχουν κάθε είδους πληροφορία με αμφίδρομο τρόπο 
(Κέντρο ο  Χρήστη) χρησιμοποιώντας πολυμέσα (multimedia). Η
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χρήση πολυμέσων επιτρέπει αφ' ενός την χρήση των 
συστημάτων από ομάδες που δυσκολεύονται να 
χρησιμοποιήσουν συμβατικά μέσα ανταλλαγής πληροφόρησης 
λόγω μορφωτικού επιπέδου, γλώσσας ή φυσικής αδυναμίας και 
αφ' ετέρου την ανταλλασσόμενη πληροφόρηση να είναι όσο 
αναλυτική και παραστατική επιθυμεί ο χρήστης. Τα κιόσκια 

πληροφόρησης θα τοποθετηθούν ανά ένα στα κέντρα Αιγάλεω 

και Αγίων Αναργύρων σε σημεία μεγάλης κίνησης πεζών και με 

επαρκή περιβάλλοντα χώρο ώστε ο χρήστης να μπορεί να 

στέκεται με άνεση και ασφάλεια όση ώρα διαρκεί η χρήση τους. 
Ο σχεδιασμός του μέσου επικοινωνίας με τον χρήστη θα είναι 

τέτοιος ώστε να επιτρέπει την χρήση του από τον μεγαλύτερο 
δυνατό αριθμό χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των 

μεταναστών, των ηλικιωμένων και ορισμένων κατηγοριών ατόμων 

με ειδικές ανάγκες (λ.χ. τυφλών και αναπήρων). Παράλληλα η 
αισθητική τους διαμόρφωση θα είναι τέτοια ώστε να αποτελέσουν 
τελικά σημεία αναφοράς για τα δύο κέντρα.

Τα κιόσκια συνδέονται με το ΔΙΚΕΔΙΠ και όλες του τις μονάδες, 

καθώς και μέσω αυτών με όλες τις MME που θα συνδεθούν on

line με το ΔΙΚΕΔΙΠ. Με τον τρόπο αυτό η παρεχόμενη 

αμφίδρομη πληροφόρηση θα αφορά στο σύνολο του 
πληροφοριακού περιεχομένου του ΔΙΚΕΔΙΠ (πλην προφανώς 

των πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα οι 
πληροφορίες αφορούν:

Α)στην αγορά εργασίας της περιοχής συμπεριλαβανομένων και 
των δύο σεμιναρίων

Β)σε εξειδικευμένες υπηρεσίες παρεχόμενες από τις MME ή / και 
από την ΜΥΜΜΕ προς τις MME,

Γ) στα προϊόντα των MME,

Δ) στην λειτουργία του στόλου μίνι λεωφορείων (στατικές και 
δυναμικές πληροφορίες),

Ε) στις πολιτιστικές .αθλητικές .εμπορικές κ.α. εκδηλώσεις που 
λαμβάνουν χώρα στην περιοχή των δέκα δήμων του ΑΣΔΑ

ΣΤ)στις δυνατότητες εξυπηρέτησης καταναλωτικών και άλλων 
αναγκών του χρήστη στην περιοχή των δήμων του ΑΣΔΑ (λ.χ. 
διανυκτερεύοντα φαρμακεία, πιάτσες ταξί κ.α.)

78



Ζ)κάθε φύσεως γενική πληροφορία που μπορεί να ενδιαφέρει τον 
ΑΣΔΑ ή τους Δήμους, να μεταδώσουν στους πολίτες ή τους 
επισκέπτες της περιοχής.

Ο ΑΣΔΑ προμηθεύτηκε τα κιόσκια από προμηθευτές που 
είχαν ήδη εγκαταστήσει με επιτυχία τέτοια συστήματα σε 

Ευρωπαϊκές πόλεις (λ.χ. Φλωρεντία, Σάουθαμπτον). Το πολύπλοκο 

λογισμικό αναπτύχθηκε από την ΑΝΑΔΕΛΤΑ που θα έχει και την 

ευθύνη επίβλεψης των εργασιών συντήρησης και επικαιροποίησης 

της βάσης δεδομένων που θα υπάρχει στο ΔΙΚΕΔΙΠ. Ο χειρισμός 

της λειτουργίας των κιοσκιών έγινε από το προσωπικό του 

ΔΙΚΕΔΙΠ και αποτέλεσε καίριο αντικείμενο του αντίστοιχου 

προγράμματος επιμόρφωσης.

Δράση 4.2 : Πινακίδες Μεταβλητού Μηνύματος
Οι πινακίδες αυτές (VMS) τοποθετούνται σε κατάλληλα 

πολυσύχναστα σημεία των 2 κέντρων με μεγάλη κίνηση πεζών και 

οχημάτων έτσι ώστε να είναι ορατές από όλους τους διερχόμενους 
(πεζούς και εποχούμενους). Είναι 3 συνολικά τον αριθμό. Οι ΠΜΜ 
παρέχουν μονόδρομη πληροφορία γενικής φύσης από το ΔΙΚΕΔΙΠ σε 
γραπτό μήνυμα δύο τριών σειρών. Ο σκοπός τους είναι να 

παρέχουν πληροφορία ενημερωτικού και προειδοποιητικού 
τύπου στον μέγιστο δυνατό αριθμό χρηστών.

Το περιεχόμενο της παρεχόμενης πληροφορίας αφορά :
(α) σε γενική ενημέρωση ως προς την αγορά εργασίας της 
περιοχής,

(β) σε προειδοποίηση ως προς εξειδικευμένες υπηρεσίες 
παρεχόμενες από τις MME,
(γ) στην διαφήμιση προϊόντων των MME,

(δ) σε ενθάρρυνση στην χρήση του στόλου μίνι λεωφορείων,

(ε) στις πολιτιστικές, αθλητικές, εμπορικές κ.ά. εκδηλώσεις που 

λαμβάνουν χώρα στην περιοχή των 9 Δήμων του ΑΣΔΑ,
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(στ) στις δυνατότητες εξυπηρέτησης πρώτων αναγκών του χρήστη
στην περιοχή των 9 Δήμων του ΑΣΔΑ (λ.χ. διανυκτερεύοντα
φαρμακεία, νοσοκομεία & κέντρα υγείας κλπ), και
(ζ) κάθε γενικής φύσης πληροφορία που ενδιαφέρεται ο ΑΣΔΑ ή οι
Δήμοι να μεταδώσουν στους πολίτες ή τους επισκέπτες της
περιοχής..

Ο ΑΣΔΑ θα προμηθευθεί τα τρία VMS μετά από έρευνα 

αγοράς σε όλους τους υφιστάμενους προμηθευτές. Η τεχνολογία είναι 

απόλυτα δοκιμασμένη σε όλη την Ευρώπη καθώς και στην Ελλάδα 

(Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα)

Δράση 4.3 : Πεζοδρομήσεις

Η αύξηση της «ελκυστικότητας» μπορούσε να επιτευχθεί με την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στον ιδιωτικό και δημόσιο 
τομέα, την αύξηση της πολυλειτουργικότητας και την ταυτόχρονη 
διεύρυνση της χρονικής διάρκειας χρησιμοποίησης των κέντρων του 
και Αγίων Αναργύρων.

Η πολυλειτουργικότητα και η μεγάλη χρονική διάρκεια 

λειτουργίας των παραπάνω κέντρων -που εντάσσονται στο 
ευρύτερο σύστημα κεντρικών εξυπηρετήσεων της Δυτικής 

Αθήνας - δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν ικανοποιητικά, παρά 

μόνον αν ένα ικανό ποσοστό χρήσης κατοικίας παραμείνει σ' αυτά, 
όπως επίσης αν στις δραστηριότητες της «ημέρας» προστεθούν 

και δραστηριότητες της «νύχτας», πέρα δηλαδή από τις 

«κανονικές» εργάσιμες ώρες και που αφορούν στην ψυχαγωγία, 
στις πολιτιστικές εκδηλώσεις και γενικότερα στον ελεύθερο χρόνο.

Η ζωή στις κεντρικές περιοχές -και όχι μόνο- δεν πρέπει να 

περιορίζεται σε περιορισμένο αριθμό δραστηριοτήτων και ούτε να 

σταματάει με τη δύση του ηλίου.

Η ζωή -κατά κύριο λόγο την ημέρα αλλά και τη νύχτα- σε ένα 

ευχάριστο και ελκυστικό περιβάλλον αποτελεί παράγοντα 

αναβάθμισης και συντήρησης του ίδιου του περιβάλλοντος. 

Αποτελεί συνθήκη για την αποφυγή της ιδιότυπης «γκετοποίησης» 

των κεντρικών περιοχών τωνσύγχρονων αστικών κέντρων.
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Ο κόσμος που χρησιμοποιεί το κέντρο τη νύχτα δεν είναι 

συνήθως ο ίδιος με αυτόν που το χρησιμοποιεί την ημέρα και 

προφανώς δεν το χρησιμοποιεί με τον ίδιο τρόπο. Γίνεται όμως 

«γνώριμο» και οικείο σε περισσότερους κατοίκους. Αυξάνεται η 

πολυδιάστατη «σήμανση» του και όχι με τη στενή έννοια της 

διαφήμισης..

Αναγκαία συνθήκη -αλλά όχι και ικανή από μόνη της- για την 
επίτευξη των παραπάνω είναι η πεζοδρόμηση ικανού και 
νευραλγικού τμήματος του οδικού δικτύου των κέντρων, κυρίως για 
τις δραστηριότητες της ημέρας, κατά την οποία ασκείται η 
μεγαλύτερη πίεση από τα τροχοφόρα και ιδιαίτερα από τα IX 
αυτοκίνητα. Δηλαδή, η απόδοση στους πεζούς και κυρίως στους 
ηλικιωμένους και στα άτομα με ειδικές ανάγκες σημαντικού 
τμήματος του αστικού ιστού, για αποκατάσταση της ανθρώπινης 
κλίμακας στη χρήση του.

Τα τραπεζάκια έξω από τα καταστήματα (καφετέριες κλπ) είναι 

απαραίτητο συμπλήρωμα των πεζοδρόμων, γιατί εκτός του ότι αυτά 

καθ’ αυτά εξανθρωπίζουν το περιβάλλον βοηθούν τη 

συζήτηση και την επικοινωνία. Η φύτευση και ο φωτισμός όψεων 

κτιρίων και ανοιχτών χώρων αποτελούν απαραίτητες αρχιτεκτονικές 

και πολεοδομικές ποιοτικές παρεμβάσεις.

Οι χώροι αυτοί προσφέρονται επίσης για επικοινωνία ανάμεσα 
στους χρήστες, αλλά και για οργάνωση της μετάδοσης και 
διάδοσης -χάρις στη σύγχρονη τεχνολογία- διαφόρων 
πληροφοριών και μηνυμάτων, με αμφίδρομη κατεύθυνση.

Βασική προϋπόθεση όμως είναι να αποφευχθεί η μετατροπή των 
πεζοδρομίων (και γενικότερα των κεντρικών περιοχών) σε 
νυχτερινούς χώρους στάθμευσης και σε σκουπιδότοπους.

Διαφορετικά, τα όποια μέτρα αναβάθμισης και αύξησης της 
κεντρικότητας» θα αναιρούνταν στη γένεση τους.

Δράση 4.4 : Εξυπνες πεζοδιαβάσεις

Στις διασταυρώσεις των πεζοδρόμων με αρτηρίες σημαντικού 

φόρτου (4 συνολικά) τοποθετούνται ειδικοί ανιχνευτές πεζών. Οι 

ανιχνευτές αυτοί μόλις ανιχνεύσουν επαρκή αριθμό πεζών να 

αναμένουν στην πεζοδιάβαση ενεργοποιούν αυτόματα το πράσινο 
φως στον σηματοδότη των πεζών και το κόκκινο στα τροχοφόρα.
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Ετσι οι πεζοί μπορούν να διασχίσουν τον δρόμο με 
ασφάλεια και άνεση χωρίς να χρειασθεί να αναμένουν τον 
χρόνο που διαρκεί κανονικά το κόκκινο φως .Οι αντίστοιχοι 
φωτεινοί σηματοδότες είναι συνδεδεμένοι με την Μονάδα 
Διαχείρισης Στόλου στο ΔΙΚΕΔΙΠ η οποία μέσω των GPS των 
λεωφορείων λαμβάνει τα μηνύματα σχετικά με την κυκλοφοριακή 

ροή. Το λογισμικό που αναπτύσσεται βελτιστοποιεί ταυτόχρονα 

τις 3 αντικρουόμενες ροές (προτεραιότητα στα μίνι μπας, ροή 

πεζών και ροή λοιπών τροχοφόρων) έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιούνται οι δυσμενείς επιπτώσεις στην ροή των λοιπών 

τροχοφόρων για τα οποία προφανώς δεν προβλέπεται 
προτεραιότητα εφόσον η βελτιστοποίηση διαπνέεται από πνεύμα 

ενίσχυσης των βιώσιμων μέσων μετακίνησης.

Το σύστημα αυτό παρουσιάζει μηδενικούς κινδύνους επειδή 
είχε ήδη δοκιμασθεί πειραματικά στην Ελευσίνα το 1994 στο 

κοινοτικό έργο VRU-TOO με απόλυτη επιτυχία από την 

TREND S^ κερδοσκοπική εταιρία και τον Δήμο Ελευσίνας. Τα 

βασικά πορίσματα από την εφαρμογή είναι ότι το σύστημα είναι 

κατάλληλο σε κεντρικές περιοχές σε σημεία όπου

αναπτύσσονται μεγάλες ροές πεζών (εμπορικά κέντρα, 

νυχτερινοί πόλοι, πόλοι αναψυχής) και σε σχολεία, και 

προφανώς ιδιαίτερα σημαντικό κατά τις ώρες μειωμένου 

φωτισμού. Η τελική χωροθέτηση των 4 έξυπνων πεζοδιαβάσεων 

ακολούθησε τα παραπάνω κριτήρια .

Δράση 4.5: Ανάδειξη και φωτισμός όψεων

Η αύξηση της «ελκυστικότητας», πέρα από την πεζοδρόμηση, 

είχε επιτυχία με την βελτίωση της εμφάνισης των κτιρίων και 
την αναμόρφωση των όψεων.

Ο βαθμός και το είδος επέμβασης εξαρτήθηκαν από 

διάφορους παράγοντες, όπως η ηλικία και κατάσταση των 
κτιρίων, ο τρόπος κατασκευής τους, η μορφολογία τους, το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς και η χρήση τους.
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Αφορά σε μια ειδική Αρχιτεκτονική παρέμβαση που ήταν 
αποτέλεσμα σύνθετων και λεπτών επιλογών, η οποία παράλληλα 
οφείλε να διερευνήσει τις δυνατότητες βελτίωσης της 
θερμομόνωσης και ηχομόνωσης των κτιρίων, καθώς και τις 
δυνατότητες φυσικού δροσισμού.

Η επιδίωξη βελτίωσης της εμφάνισης των κτιρίων, υπήρξε 
αναγκαία και από την επικρατούσα αμορφία και «ανωνυμία» των 
περισσοτέρων κτιρίων, που αντανακλούσαν την περίοδο που 
χτίστηκαν. Η σήμανση της ιδιαιτερότητας του κάθε χώρου, ώστε 
να είναι αναγνώσιμος και αναγνωρίσιμος, ήταν αναγκαία για 
το υπάρχον δομημένο περιβάλλον.

Ο νυχτερινός φωτισμός των δημοσίων χώρων και ιδιαίτερα 
των όψεων των πιο σημαντικών κτιρίων ή κτιρίων που 
χαρακτηρίζουν σημαντικές θέσεις, τέθηκε επίσης σαν ένας 
παράγοντα αύξησης της «ελκυστικότητας» για τα κέντρα του 
Αιγάλεω και Αγ. Αναργύρων.

Ο φωτισμός αποτελεί αντικείμενο ειδικής μελέτης με 
ταυτόχρονη μέριμνα εξοικονόμησης ενέργειας (με προσφυγή 
κατά το δυνατόν σε ήπιες και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας), 
ώστε η επίτευξη του να μη συνιστά. «ακριβή» απάντηση για την 
αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.

Μετρό 5 : Ειδικές / οριζόντιες δράσεις

Δράση 5.1: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η Δράση αυτή αφορούσε στην προσπάθεια τροφοδότησης των 

έξυπνων στάσεων (Δράση 2.4) με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

για την λειτουργία των πληροφοριακών πινακίδων και του 
φωτισμού τους.

Δράση 5.2: Πειραματικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτακτων 
Αναγκών

Η περιοχή της Δυτικής Αθήνας έχει συχνά πληγεί από 
πλημμύρες, πυρκαγιές και σεισμούς. Η κρατική παρέμβαση 
στην αντιμετώπιση των φυσικών αυτών καταστροφών ήταν μέχρι 
τώρα ανεπαρκής.
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Εξ άλλου ο ΑΣΔΑ έχει αποφασίσει μέσα στο πλαίσιο του 
εκσυγχρονισμού της αστικής διαχείρισης να αυτονομήσει την 
προστασία της περιοχής από φυσικές καταστροφές στο μέτρο 
του δυνατού (στα περιθώρια δηλαδή που επιτρέπει η υφιστάμενη 
νομοθεσία) με την ενεργή συμμετοχή του πληθυσμού και των 
επιχειρήσεων της περιοχής. Για τον σκοπό αυτό 
συμπεριλήφθηκε στην παρέμβαση το Σχέδιο Αντιμετώπισης 
Έκτακτων Αναγκών που πραγματοποιήθηκε πειραματικά σε 
επίπεδο προσομοιωμένης επίδειξης .

Για την επίδειξη του Σχεδίου χρησιμοποιήθηκε ο 
εξοπλισμός του ΔΙΚΕΔΙΠ και ιδιαίτερα η Μονάδα Διαχείρισης 
Στόλου και η Μονάδα Υποστήριξης MME μαζί με τις συνδεδεμένες 
MME, καθώς και τμήμα του πληροφοριακού εξοπλισμού στον 
χώρο (μίνι λεωφορεία με τον εξοπλισμό τους, πληροφοριακά 
κιόσκια, Πινακίδες Μεταβλητού Μηνύματος, έξυπνοι 
σηματοδότες και έξυπνες πεζοδιαβάσεις). Απαιτήθηκε ακόμη 
πρόσθετος επικοινωνιακός κ.ά. εξοπλισμός (λ.χ. κινητά 
τηλέφωνα). Η τεχνογνωσία συνίσταται σε μοντέλο δυναμικού 
καταμερισμού της κυκλοφορίας στο οποίο βασίζεται το λογιστικό 
μοντέλο επέμβασης και εκκένωσης. Η προβλεπόμενη επίδειξη 
συμπεριέλαβε ενέργειες που απαιτούσαν ενεργή συμμετοχή 
ορισμένων MME της περιοχής με κριτήριο την χωροθέτηση, των 
διαθέσιμων χώρων των εγκαταστάσεων τους και το είδος της 
δραστηριότητας κάθε μίας.

Δράση 5.3 : Οργάνωση Ειδικού Χρηματοδοτικού Ταμείου

Η παρέμβαση SWANS είχε προγραμματισθεί να έχει πιλοτικό 
χαρακτήρα που θα επεκτεινόταν ποσοτικά μετά την λήξη του 
Αστικού Πιλοτικού Προγράμματος ανάλογα με τα αποτελέσματα 
κάθε Δράσης. Ακόμη ο σχεδιασμός της παρέμβασης προέβλεπε 
την ενεργή συμμετοχή των MME σε συνθήκες που, από 
οικονομική άποψη, μοιάζουν με τις πραγματικές. Ετσι, λόγου 

χάρη , το κόστος των θέσεων τηλε-εργασίας δεν καλυπτόταν απ' 

ευθείας από τους χρήστες MME αλλά καταλογιζόταν σε αυτούς 

με την μορφή ενοικίου όπου προφανώς δεν συμπεριλαμβανόταν 
κανένα κέρδος για τον φορέα διαχειριστή (ΑΣΔΑ).
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Τέλος, το ύψος του συνολικού κόστους και η 
πολυπλοκότητα της διαχείρισης (μεγάλο πλήθος Δράσεων που 
συνεπάγονται προμήθειες από πολλούς και ποικίλους προμηθευτές 
(hardware .software) απαιτούσαν ιδιαίτερη προσοχή στην 

οικονομική διαχείριση της παρέμβασης.

Για τους παραπάνω λόγους κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία 
Ειδικού Ταμείου Διαχείρισης της παρέμβασης SWANS το οποίο 
θα λειτουργούσε στο εσωτερικό του ΑΣΔΑ και θα είχε σαν 
μοναδικό αντικείμενο την οικονομική της διαχείριση (λογιστικά 
και πληρωμές). Σημειώνεται ότι το Ταμείο δεν θα εμπλέκονταν 
στις διαδικασίες προμηθειών υλικών και υπηρεσιών, που θα 
εξακολουθούσαν να γίνονται από τον ΑΣΔΑ βάσει του εκάστοτε 
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου11 (διοικητική διαχείριση). Το Ειδικό 
Ταμείο είχε σαν καινοτομικό στοιχείο την διαχείριση πόρων από 
3 πηγές (ΓΔ 16, ΑΣΑΔ και ιδιώτες). Αυτό το στοιχείο θα έδινε 
στον φορέα την απαιτούμενη τεχνογνωσία που θα χρειαζόταν για 
την συνέχεια της παρέμβασης πέραν της πιλοτικής φάσης, 
δηλαδή μετά το τέλος του προγράμματος Αστικού Πιλοτικού 
Προγράμματος, οπότε και ήλπιζαν ότι οι περισσότερες Δράσεις 
που στην πιλοτική φάση λειτουργούσαν σε περιορισμένη κλίμακα 
θα επεκτείνονταν σε μεγαλύτερη έως και πλήρη κλίμακα (λ.χ. οι 
θέσεις Τηλε-εργασίας, οι έξυπνες στάσεις και πεζοδιαβάσεις, ο 
αριθμός των MME που θα συνδέονται).

Δράση 5.4 : Εγχειρίδιο αστικών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας

Αν και σήμερα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον πολεοδομικό 

σχεδίασμά και τις περιβαλλοντικές παραμέτρους, υπήρχε μια 
φανερή έλλειψη περιβαλλοντικού σχεδιασμού σε επίπεδο 
Οικοδομικού Τετραγώνου (Ο.Τ).

Η έρευνα και η τεχνολογία έχουν την τάση να επικεντρώνονται 
είτε σε μεμονωμένα κτίρια είτε σε κλιματικά φαινόμενα, είτε σε 
μεταφορές και ενεργειακή χρήση σε επίπεδο οικισμού. Στόχος 
του SWANS ήταν να συνεισφέρει στην κατεύθυνση αυτού του 
κενού.

11 Εξαιτίας του ότι ο ΑΣΔΑδεν έχει πενήντα άτομα μόνιμο προσωπικό ,δεν μπορεί να έχει και δίκιά 
του οικονομική υπηρεσία και έτσι οι οικονομικές συναλλαγές του,γίνονται μέσω της Δ.Ο.Υ.στην 
οποία ανήκει.
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Σ’ αυτή την ενδιάμεση κλίμακα, το αστικό κλίμα μπορεί να 
επηρεασθεί από μία σειρά παράγοντες, όπως ηλιοφάνεια, 
πρόσβαση ηλίου, κίνηση ανέμου, μόλυνση του αέρα, κοινωνικές 
δραστηριότητες, τρόποι μεταφοράς, διαχείριση απορριμμάτων, 
κ.λπ.

Η διαχείριση του μικροκλίματος, διαμέσου του αστικού 
σχεδιασμού μπορεί να μετατρέψει πολεοδομικά προβλήματα σε 
περιβαλλοντικές δυνατότητες.

Στόχος του ΑΣΔΑ ήταν να προδιαγράφει τους βασικούς 
κανόνες για τη δημιουργία ενός σωστού και βιώσιμου αστικού 
περιβάλλοντος, που να είναι υγιεινό και πρόσφορο για τη 
σύγχρονη ζωή. Ειδικότερα:

■ Υλοποίηση έρευνας για τις αστικές δομές.

• Ανάπτυξη πιλοτικών προγραμμάτων επίδειξης των 

θετικών επιδράσεων,

ώστε να φανεί τι μπορεί να είναι υλοποιήσιμο.

• Ανάδειξη των τρόπων ενίσχυσης της προσπάθειας 

υλοποίησης τέτοιων

προτάσεων στον αστικό χώρο, για την πρακτική 

υλοποίηση τους.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στη χρήση ενέργειας σε 
υποβαθμισμένες αστικές περιοχές, με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο 
της ανανεώσιμης ενέργειας στις πόλεις, και στόχο τη βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη. Επιλέχθηκε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 
από τα Οικοδομικά Τετράγωνα, στα δύο υπερτοπικά κέντρα 
Αιγάλεω και Αγίων Αναργύρων, ώστε να εξαχθούν 
συμπεράσματα και διατυπωθούν στρατηγικές επιλογές για 
βιώσιμες πολιτικές αστικής εφαρμογής, βασισμένες σε μια 
συγκριτική ανάλυση Ευρωπαϊκών πόλεων. Η αποτελεσματικότητα 
διαφόρων «πράσινων» αστικών στρατηγικών εκτιμήθηκε με τη 
χρήση δεικτών πολιτικής, που καθορίσθηκαν από το 
πρόγραμμα. Αυτό επέτρεψε μια ποσοτική ανάλυση από πολιτική 
πόλεων σε διάφορες χώρες, ώστε να μπορέσουν να εξαχθούν 
συμπεράσματα, που να μπορούν ο οδηγήσουν στη 
διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων. Τα στοιχεία των 
πολιτικών αυτών προέκυψαν από εκθέσεις για αυτές, 
συνεντεύξεις και χρήση ειδικών.
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Η ομάδα έρευνας ανέπτυξε τη μεθοδολογία του 
προγράμματος, που βασίστηκε σε μια σειρά χρήσιμους δείκτες 
επιτυχίας για την εισαγωγή νέων Τεχνολογιών ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας . Αυτό θα εξασφαλίσει επίσης συνοχή σε μια 
συγκριτική ανάλυση των αστικών περιβαλλοντικών πολιτικών

Τα παραπάνω θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός εργαλείου 
(λογισμικού) που θα επιτρέψει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να 
προχωρήσει στο σχεδίασμά και την υλοποίηση εφαρμόσιμης 
πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας στο επίπεδο του 
Οικοδομικού Τετραγώνου.

Δράση 5.5 : Εγχειρίδιο MME υγειονομικού ενδιαφέροντος

Η επιδιωκόμενη αύξηση της «ελκυστικότητας» των
υπερτοπικών κέντρων, αν και επιθυμητή, αν 

πραγματοποιούνταν ανεξέλεγκτα και απρογραμμάτιστα, θα 

οδηγούσε στην καταστροφή του αστικού ιστού. Ο ιδιωτικός 
τομέας προχωρά στη χωροθέτηση των δραστηριοτήτων του, όχι 

με κριτήριο της μακροπόθεσμης απόδοσης της επένδυσης και 
της βιωσιμότητας, αλλά με κριτήριο της γρήγορης και μεγάλης 
απόδοσης. Μία από τις σημαντικότερες κατηγορίες 
καταστημάτων, είναι τα καταστήματα «Υγειονομικού

Ενδιαφέροντος», δηλαδή Ζαχαροπλαστεία, Μπαρ, Καφετέρειες, 
Ντισκοτέκ, κλπ.

Οι Δήμοι, που χορηγούν τις άδειες για τη λειτουργία των 
καταστημάτων αυτών, μη έχοντας στη διάθεση τους σύγχρονα 
εργαλεία, καταλήγουν, με την αδειοδότηση, να αναιρούν σε 

σημαντικό βαθμό την όποια πολιτική αστικής ανάπτυξης, που 
είχαν εκπονήσει.

Είναι φανερό ότι οι μεγαλύτερες πιέσεις που ασκούνται από τον 
ιδιωτικό τομέα για τη χωροθέτηση τέτοιων χρήσεων 

συγκεντρώνονται κύρια στα κέντρα, και ιδιαίτερα στα 

υπερτοπικά. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται και να 

λειτουργούν χρήσεις μη επιθυμητές.

87



Στόχος του SWANS είναι η ανάπτυξη εργαλείου διαθέσιμου 
στους Δήμους, που θα επέτρεπε, με τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών και σύμφωνα με συγκεκριμένα πολεοδομικά 
κριτήρια ανάπτυξης, να αποφασίζουν την παροχή άδειας σε 
τέτοια καταστήματα, καθώς και τις προϋποθέσεις που αυτά 

πρέπει να τηρούν.
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3.3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ολόπλευρη και αναλυτική αξιολόγηση της Αστικής Πιλοτικής 
Παρέμβασης SWANS αποτέλεσε κομβικό στοιχείο για την επιτυχία 
της και για την εξασφάλιση της επέκτασης της στην πλήρη κλίμακα 

στην πενταετία. Βασικοί στόχοι της ήταν :

• Να αναλύσει την εξέλιξη της παρέμβασης και των επί μέρους 
Δράσεων

• Να εκτιμήσει την αντιστοιχία, μεταξύ των στόχων που 

τέθηκαν και των αποτελεσμάτων που προέκυψαν (βαθμός 
επίτευξης των στόχων)

• Να αποτιμήσει τις επιπτώσεις της παρέμβασης

• Να χρησιμεύσει ως εργαλείο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

των

ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, φορέων και πολιτών με στόχο 

την μεγιστοποίηση της αποδοχής της και την επακόλουθη 

αύξηση της ελκτικότητας και βιωσιμότητας της.

• Να χρησιμεύσει ως γνώμονας για τον προγραμματισμό και 

τον σχεδίασμά της επέκτασης της πιλοτικής παρέμβασης μετά 

την συμβατική λήξη του προγράμματος.

Στην αξιολόγηση της παρέμβασης χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα 
γενικά

κριτήρια :

1) Συνέπεια μεταξύ προθέσεων (σχεδιασμού) και 
πραγματοποιημένων Δράσεων

2) Συνάφεια μεθόδων και στόχων

3) Αποτελεσματικότητα επιτευγμάτων σχετικά με τους στόχους

4) Οικονομική αποδοτικότητα (σύγκριση εσόδων με κόστος)

5) Βιωσιμότητα

6) Δυνατότητα γενίκευσης και μεταφερσιμότητα
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Η αξιολόγηση βασίστηκε σε κατάλληλο σχεδιασμένο Μηχανισμό 
Παρακολούθησης, ο οποίος μεριμνούσε για:

• τη συλλογή των δεδομένων που απαιτούνται για την 
διαμόρφωση πλήρους εικόνας σχετικά με τη συμπεριφορά των 
χαρακτηριστικών δεικτών της παρέμβασης,

• την εναρμόνιση της παρέμβασης με τις εξωγενείς απαιτήσεις 
και πολιτικές των σχετικών φορέων (Δήμοι / ΑΣΔΑ, MME, 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Ο Μηχανισμός αυτός αποτελέστηκε από άτομα κατάλληλα 

ενημερωμένα που είχαν ως βασικά αντικείμενα :

(α) την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που απαιτούνται για 

την παρακολούθηση της πορείας των διαφόρων Δράσεων,

(β) την συνεχή εποπτεία του εξοπλισμού (Hardware, Software) με 

σκοπό την διασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας, και 

(γ) την επέμβαση για διόρθωση αστοχιών και εμπλοκών στην 

λειτουργία των επί μέρους στοιχείων των Δράσεων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις (λ.χ. στόλος μίνι λεωφορείων) η συλλογή 

των δεδομένων γίνεται on-line οπότε το προσωπικό του Μηχανισμού 

ασχολείται με την ταξινόμηση, τον έλεγχο πιστότητας και την 

ταξινόμηση τους σε κατάλληλες βάσεις δεδομένων.

Ο σχεδιασμός του Μηχανισμού (άτομα, εξοπλισμός και διαδικασίες) 

αποτέλεσε ευθύνη του τεχνικού συντονιστή (TRENDS, μη κερδοσκοική 

εταιρεία), όπως και η λογιστική του. Ο ΑΣΔΑ είχε την ευθύνη διαχείρισης 

και λειτουργίας αυτού του Μηχανισμού.

Η αξιολόγηση έγινε σε τρία (3) στάδια

Εκ των προτέρων (ex-ante). Πραγματοποιήθηκε δύο (2) φορές, την 

πρώτη με την ολοκλήρωση της Αρχιτεκτονικής Συστήματος (6ος μήνας) 

και την δεύτερη για την επικαιροποίηση της πρώτης αξιολόγησης 

μετά την ολοκλήρωση της αναθεώρησης του σχεδιασμού των 

Δράσεων και πριν από τους Ελέγχους Πεδίουτου τεχνικού εξοπλισμού 

(18ος μήνας). Αποτέλεσε την βάση για την βελτιστοποίησητου 

σχεδιασμού των Δράσεων και των σχετικών διαδικασιών για την 

υλοποίησητους, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής διάστασης.
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Κατά την Διάρκεια (in-litinerere). Πραγματοποιήθηκε τρεις (3)

φορές κατά την λειτουργία της παρέμβασης σε τρία αντίστοιχα 

χαρακτηριστικά σημεία, συγκεκριμένα :

(α) με την συμπλήρωση 2 μηνών λειτουργίας (23ος μήνας),

(β) στο μέσον της λειτουργίας (27ος μήνας) και

(γ) 2 μήνες πρίν την συμβατική ολοκλήρωση της πιλοτικής

παρέμβασης (31ος μήνας). Χρησιμέυσε ως εργαλείο μικρο-ρύθμισης 

της πορείας της παρέμβασης και συγκεκριμένα διόρθωσης των τυχόν 

αποκλίσεων από το χρονοδιάγραμμα και βελτιστοποίησης της 

οικονομικής και τεχνικής αποδοτικότητας των Δράσεων.

Εκ των Υστέρων (ex-post). Πραγματοποιήθηκε μετά τη συμπλήρωση 
ενός έτους λειτουργίας, 3 μήνες πριν την λήξη του προγράμματος σε 3 
διαδοχικά επίπεδα :

(α) στο επίπεδο των Δράσεων,

(β) στο επίπεδο των Μέτρων και

(γ) στο επίπεδο του συνόλου της Παρέμβασης.

Κάθε αντίστοιχη φάση είχε διάρκεια ένα (1) μήνα και συνδεόταν 

κατά σειρά, δηλαδή η αξιολόγηση των Δράσεων τροφοδοτούσε την 

αξιολόγηση των Μέτρων και αυτή με την σειρά της τροφοδοτούσε την 
συνολική αξιολόγηση της Παρέμβασης.

91



3.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ SWANS
Τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία του swans, παρουσιάζουν την αναλογία 

του ακριβούς ποσού που δαπάνησε ο ΑΣΔΑ για την κάθε δράση ξεχωριστά 
καθώς και για την πολύ σημαντική λειτουργία της αξιολόγησης.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ
SWANS

Σχεδιασμός Συστήματος 50.116

Αρχιτεκτονική 20.046

Έρευνα δραστηριοτήτων και αναγκών 
πληροφόρησης

50.116

Έρευνα αναγκών, δυνατοτήτων και 
δυναμικού ΜΥΜΜΕ

20.0^6

Επίβλεψη και παρακολούθηση 200.464

Αξιολόγηση εκ των προτέρων 33.411

Αξιολόγηση τρέχουσα 66.821

Αξιολόγηση εκ των υστέρων 16.355

Ποιοτικός έλεγχος 40.093

Διάδοση αποτελεσμάτων και 
ανταλλαγή πληροφόρησης

247.239

Διαχείριση και συντονισμός 250.581

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 995.288

Πίνακας 23: οικονομικά στοιχεία swans από reports του ΑΣΔΑ.
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Μ Ε Τ Ρ Α  - 
Δ Ρ Α Σ Ε ΙΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΣΜ Ο Σ Α ΝΑΘ ΕΩ ΡΗΣΗ
ΣΧΕ Δ ΙΟ Υ

ΣΧΕΔΙΟ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε ΙΕ Σ ΣΥΝΤΑΞΗ

Μ Ε Τ Ρ Ο  1 10.023 6.682 3.341 6.682 0
Δ Ρ Α ΣΗ  1.1 10.023 6.682 0 6.682
Δ Ρ Α Σ Η  1.2 0 0 3.341 0
Μ Ε Τ Ρ Ο  2 66.821 23.388 0 721.672 0
Δ Ρ Α ΣΗ  2.1 13.364 10.023 0 501.161
Δ Ρ Α Σ Η  2.2 16.705 0 0 50.116
Δ Ρ Α Σ Η  2.3 10.023 3.341 0 50.116
Δ Ρ Α Σ Η  2.4 10.023 3.341 0 60.139
Δ Ρ Α ΣΗ  2.5 16.705 6.682 0 60.139
Μ Ε Τ Ρ Ο  3 43.434 20.046 3.341 220.511 0
Δ Ρ Α ΣΗ  3.1 0 0 0 0
Δ Ρ Α ΣΗ  3.2 6.682 3.341 0 86.868

ίΔ Ρ Α ΣΗ  3.3 20.046 10.023 0 100.232
Δ Ρ Α ΣΗ  3.4 0 0 3.341 0
Δ Ρ Α ΣΗ  3.5 16.705 6.682 0 33.411
Μ Ε Τ Ρ Ο  4 173.736 36.752 0 1.222.833 0
Δ Ρ Α ΣΗ  4.1 123.388 10.023 0 233.875
Δ Ρ Α ΣΗ  4 .2 10.023 3.341 0 150.348
Δ Ρ Α ΣΗ  4.3 60.139 10.023 0 324.084
Δ Ρ Α ΣΗ  4 .4 10.023 0 0 40.093
Δ Ρ Α ΣΗ  4 .5 70.163 13.364 0 474.432
Μ Ε Τ Ρ Ο  5 50.116 16.7051 0 83.527' 314.061
Δ Ρ Α ΣΗ  5.1 16.705 6.682 0 0 0
Δ Ρ Α ΣΗ  5.2 20.046 10.023 0 50.116 0
Δ Ρ Α ΣΗ  5.3 13.364 0 0 33.411 0
Δ Ρ Α ΣΗ  5.4 0 0 0 0 167.054
Δ Ρ Α ΣΗ  5.5 0 0 0 0 147.007

344.131 103.573 6.682 2.255.225 314.061
Πίνακας 24 :οικονομικά στοιχεία swans από ΑΣΔΑ



ΜΕΤΡΑ - 
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΕΔΙΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μ Ε Τ Ρ Ο  1 20.046 0 110.255 551
I Δ ΡΑ ΣΗ  1.1 20.046 9.355 936
ΙΔ ΡΑ ΣΗ  1.2
I 0 16.705 351
Μ Ε ΤΡ Ο  2 73.504 36.752 340.789 1.103
Δ Ρ Α ΣΗ  2.1 16.705 10.023 307.379 1.169
Δ ΡΑ ΣΗ  2.2 23.388 10.023 6.682 351
Δ ΡΑ ΣΗ  2.3 13.364 10.023 6.682 351
Δ ΡΑ ΣΗ  2.4 20.046 6.682 6.682 351
Δ ΡΑ ΣΗ  2.5 0 0 13.364 351
Μ Ε Τ Ρ Ο  3 16.705 16.705 140.325 1.353
Δ Ρ Α ΣΗ  3.1 0 0 46.775 936
Δ ΡΑ ΣΗ  3.2 0 3.341 6.682 351
Δ Ρ Α ΣΗ  3.3 16.705 10.023 46.775 936
Δ ΡΑ ΣΗ  3.4 0 0 20.046 351
Δ ΡΑ ΣΗ  3.5 0 3.341 20.046 585
Μ Ε Τ Ρ Ο  4 66.821 20.046 60.139 752
Δ ΡΑ ΣΗ  4.1 23.388 10.023 10.023 351
Δ Ρ Α ΣΗ  4.2 10.023 6.682 6.682 351
Δ ΡΑ ΣΗ  4.3 6.682 0 26.729 351
Δ ΡΑ ΣΗ  4.4 10.023 3.341 6.682 351
Δ ΡΑ ΣΗ  4.5 16.705 0 10.023 351
Μ Ε Τ Ρ Ο  5 0 6.682 66.821 1.370
Δ Ρ Α ΣΗ  5.1 0 0 351
Δ ΡΑ ΣΗ  5.2 6.682 20.046 585
Δ ΡΑ ΣΗ  5.3 0 46.775 351
Δ ΡΑ ΣΗ  5.4 0 0 936
Δ ΡΑ ΣΗ  5.5 0 0 936

177.077 80.186 718.331 17.056
Πίνακας 25 :οικονομικά στοιχεία swans από ΑΣΔΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°

4.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΠ SWANS

Τα αποτελέσματα της παρέμβασης SWANS, ήταν τα εξής :

Απασχόληση :

• 24 μόνιμες νέες θέσεις εργασίας στην λειτουργία του προγράμματος, 

συγκεκριμένα στον στόλο mini-bus, 4 στο ΔΙΚΕΔΙΠ, 4 στην ΜΥΜΜΕ, 2 

στο Κέντρο Τηλε-εργασίας και 2 στο Ειδικό Ταμείο Διαχείρισης. Επίσης

• 40 εργαζόμενοι μεταπηδούν στην τηλε-εργασία προερχόμενοι σε 

μεγάλο βαθμό από σημερινούς ανέργους.

• 16 θέσεις μερικής απασχόλησης στις δραστηριότητες παρακολούθησης

• 40 θέσεις εργατών και τεχνιτών στην εγκατάσταση (πχ κατασκευή 

πεζοδρόμων, φωτισμός όψεων, εγκατάσταση τηλεματικού εξοπλισμού)

Στον Τομέα της Επιμόρφωσης :

• 140 άτομα συνολικά, συγκεκριμένα 80 στην τηλε-εργασία, 30 στην 

λειτουργία του ΔΙΚΕΔΙΠ και 30 στο σχέδιο εκτάκτων αναγκών.

Παραγωγικότητα :

• Σχετική μείωση 5-10% κόστους παραγωγής στις MME που 

συμμετείχαν ενεργά (υπολογίζονται σε 50), λόγω ΜΥΜΜΕ και Τηλε- 

εργασίας.
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• Μείωση χρόνου παραμονής στην ανεργία και αύξηση ικανοποίησης 

από την νέα εργασία λόγω έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης 

σχετικά με την αγορά εργασίας.

• Μείωση κόπωσης για τους 40 τηλε-εργαζομένους λόγω σημαντικής 

σύντμησης του χρόνου μετακίνησης εργασίας -  κατοικίας ( περίπου 1 

ανθρωποώρα ανά ημέρα ). Ανάλογη αύξηση του ελεύθερου χρόνου.

Τοπική Αγορά MME :

• Αύξηση κύκλου εργασιών λόγω καλής πληροφόρησης καταναλωτών, 

καλύτερης προσπέλασης στα δύο κέντρα (Αιγάλεω -  Αγ.Ανάργυροι) 

και καλύτερης ποιότητας του περιβάλλοντος χώρου.

Μετακινήσεις -  Κυκλοφορία :

• 2.000.000 επιβάτες / έτος στα mini-bus

• 60-100 μετακινήσεις ανά έτος ανά κάτοικο εκτρέπονται από Κέντρα 

Αθήνας και Πειραιά στα κέντρα Αγ.Αναργύρων & Αιγάλεω (40- 70 εκατ 

μετακινήσεις ανά έτος).

• Αύξηση στην χρήση βιώσιμων μέσων μετακίνησης (λεωφορεία και 

πεζοί) σχετικά με το Ι.Χ. κατά 1-3%.

Ασφάλεια -  Ατυχήματα

• 0 ατυχήματα πεζών στις τέσσερις πεζοδιαβάσεις.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΤΗ12

Από τη μέχρι τώρα πορεία του ΑΣΔΑ είναι αντιληπτό ότι έχει ολοκληρώσει το 
βασικό αναπτυξιακό σχεδίασμά, έχει καθορίσει το επιθυμητό πλαίσιο ανάπτυξης 
της Δ. Αθήνας και τα μεγάλα έργα που πρέπει να γίνουν στην περιοχή. Η 
ευκαιρία υπάρχει και είναι μάλλον η τελευταία. Το Γ’ Κοινοτικό πλαίσιο Στήριξης 
(2000-2006) προσφέρει τη δυνατότητα να πάρει επιτέλους η Δ. Αθήνα το 
μερίδιο που της αναλογεί για να ξεφύγει οριστικά από την υποβάθμιση και να 
κλείσει την ψαλίδα που την χωρίζει από τις άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου.

Συγκεκριμένα ο ΑΣΔΑ και οι δήμοι έχουν καταθέσει έγκαιρα τις τεκμηριωμένες 
και αναλυτικές προτάσεις τους για τα μεγάλα έργα που έχει ανάγκη η περιοχή. 
Τα έργα που θα κλείσουν τις πηγές της Δ.Αθήνας είναι το ελάχιστο των όσων 
πρέπει να γίνουν μέχρι το 2006.

Τα έργα αυτά για τη Δ. Αθήνα του αύριο είναι : 
s  Η επέκταση του Μετρό: Να υλοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση τα 

χρονοδιαγράμματα . Η γραμμή του Περιστεριού να φτάσει μέχρι το νέο 
νοσοκομείο στο Χαϊδάρι και η γραμμή του Αιγάλεω μέχρι την περιοχή της 
Αγ. Μαρίνας. Επίσης θα πρέπει να δημιουργηθούν οι αναγκαίοι χώροι 
στάθμευσης ώστε να μην διαλυθεί ο αστικός ιστός.

S Ο Ελαιώνας: Να κλείσει επιτέλους αυτή η πληγή στην καρδιά της Αθήνας 
και να μη χαθεί άλλος χρόνος και χρήμα. Να λειτουργήσει ο φορέας 
διαχείρισης, να προχωρήσουν συνολικά οι πράξεις εφαρμογής και να 
προβλεφθούν στο Γ ΚΠΣ οι αναγκαίες πιστώσεις για τα βασικά έργα 
υποδομής, τους χώρους πρασίνου κλπ.

s  Το ποικίλο όρος- Αιγάλεω : Τα βήματα που έχουν γίνει ως σήμερα είναι 
πολλά και σημαντικά. Όμως οι δυνατότητες του ΑΣΔΑ έχουν πλέον

12 Φυλλάδια του ΑΣΔΑ για τον προγραμματισμό των επόμενων ετών, σύμφωνα με μελέτες των 
υπηρεσιών του Συνδέσμου.
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εξαντληθεί. Θα πρέπει άμεσα να υπάρξουν χρηματοδοτήσεις από 
κοινοτικούς και εθνικούς πόρους με βάση την κοινή πρόταση ΑΣΔΑ-ΑΝΔΗΠ, 
ώστε να ολοκληρωθεί το τεράστιο έργο που έχει ξεκινήσει και η Δ. Αθήνα να 
αποκτήσει έναν ανεκτίμητο πνεύμονα ζωής και περιβαλλοντικής 
αναβάθμισης.

S Στρατόπεδα ΚΕΔΒ - ΚΕΒΟΠ -  301: Να απομακρυνθούν χωρίς εδαφικό ή 
άλλο αντίτιμο και να αποδοθούν στους κατοίκους της περιοχής για τα 
αναγκαία έργα πρασίνου και κοινωνικού εξοπλισμού που σήμερα λείπουν 
ιδιαίτερα.

s  Διάνοιξη βασικών οδικών αξόνων :Ενώ για άλλους άξονες μικρότερης 
κυκλοφοριακής σημασίας, έχουν βρεθεί από καιρό οι αναγκαίες πιστώσεις 
για απαλλοτριώσεις, για τη Θηβών εδώ και 10 χρόνια δεν βρίσκονται. Είναι 
απόλυτα απαραίτητο να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διανοίξεις- 
διαπλατύνσεις των βασικών οδικών αξόνων της Δ. Αθήνας (Θηβών, 
Λιοσίων, Φυλής, Δημοκρατίας)

S Σιδηροδρομικές γραμμές: Η δημιουργία νέων μητροπολιτικών χρήσεων 
όπως το Πάρκο Πύργου Βασιλίσσης, το νέο αεροδρόμιο, η Λεωφόρος 
Σταυρού- Ελευσίνας σε συνδυασμό με την ανυπαρξία χώρων στάθμευσης 
θα δημιουργήσουν νέες επιβαρύνσεις για την περιοχή. Για να μην μπλοκάρει 
τελείως το κυκλοφοριακό σύστημα απαιτείται η ενοποίηση των 
σιδηροδρομικών γραμμών Πελοποννήσου- Μακεδονίας, και η δρομολόγηση 
της λειτουργίας του προαστιακού σιδηροδρόμου.

S Οι κύριοι αγωγοί όμβριων και το κλείσιμο των ρεμάτων : (Κηφισός 
Εσχατέα, Φλέβα, Χαιδαρόρεμα ) Ενώ σε μεγάλο βαθμό το δευτερεύον και 
τοπικό δύκτιο αντιπλημμυρικής προστασίας έχει υλοποιηθεί από την Τ.Α. , 
δεν υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας του αφού δεν μπορεί να συνδεθεί με 
το πρωτεύον δίκτυο (αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ ) , επειδή αυτό είτε δεν υπάρχει 
είτε είναι ελλατωματικό. Πρέπει άμεσα να διατεθούν οι αναγκαίες πιστώσεις 
ώστε η Δ. Αθήνα να θωρακιστεί από τον κίνδυνο της πλημμύρας.

S Αστικό Πράσινο: Είναι απαραίτητο να εγκριθούν άμεσα οι πιστώσεις για 
την απαλλοτρίωση των ελάχιστων αδόμητων χώρων που έχουν απομείνει 
ώστε να διακοπεί η «τσιμεντούπολη» και να ανασάνει η Δ. Αθήνα. Να 
αποδοθούν άμεσα στην Τ.Α. από την Κ.Ε.Δ. και άλλους φορείς όλοι οι 
δημόσιο ελεύθεροι χώροι.

S Κοινωνικές υποδομές: Οι υποδομές σε έργα κοινωνικού εξοπλισμού 
(υγεία, πρόνοια, παιδεία, κλπ.) είναι σήμερα ανεπαρκές είδος στην Δ. 
Αθήνα. Η υποβάθμιση της περιοχής σε αυτούς τους καίριους τομείς για την 
ποιότητα ζωής των κατοίκων δεν μπορεί να συνεχιστεί. Απαιτούνται γενναίες 
χρηματοδοτήσεις από εθνικούς και κοινοτικούς όρους σύμφωνα με τις 
προτάσεις του ΑΣΔΑ και των δήμων.

Y Ανεργία -  Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης: Το μεγαλύτερο πρόβλημα 
των Δ. προαστίων είναι η αυξημένη ανεργία. Είναι μία από τις δύο περιοχές 
της Αττικής που έχει ιδιαίτερα υψηλή ανεργία. Το γεγονός αυτό, σε 
συνδυασμό με τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις της περιοχής, μας οδήγησαν στη δημιουργία του τοπικού 
συμφώνου απασχόλησης. Οι δράσεις και η λειτουργία του πρέπει 
οπωσδήποτε να χρηματοδοτηθούν από το Π ΚΠΣ.
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Σήμερα εκπονούνται 20 μελέτες με κόστος 900.000.000 με βάση τις οποίες θα 
εξασφαλιστεί η δυνατότητα απορρόφησης άνω των 15 δις, από διάφορες 
κοινοτικές ή εθνικές χρηματοδοτήσεις και κυρίως από το Π ΚΠΣ.

Ο ΑΣΔΑ εκπόνησε πρόσφατα ένα « Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης στο 
Ποικίλο «Όρος για την ποιότητα ζωής» με βασικό στόχο την εξεύρεση πόρων 
από το Π ΚΠΣ ώστε να υλοποιηθεί ο μεγάλος στόχος της μετατροπής του 
Ποικίλου σε έναν τεράστιο κοινόχρηστο και λειτουργικό χώρο στην Δυτική 
Αθήνα.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΑΣΔΑ για την υλοποίηση του βασικού αυτού 
αναπτύσσεται σε δύο άξονες

Α. την ολοκληρωμένη οικολογική ανασυγκρότηση και την 
αποκατάσταση του δασικού χαρακτήρα του Ποικίλου Όρους. Εδώ
περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα έργα και ενέργειες που θα οδηγήσουν στην 
ανασύσταση του δασικού οικοσυστήματος με τη βοήθεια ολοκληρωμένων 
έργων φύτευσης, κατασκευής εκτεταμένου δικτύου άρδευσης, έργων βελτίωσης 
και εμπλουτισμού της χλωρίδας και πανίδας, έργων πυροπροστασίας και 
υποδομής, έργων διαχείρισης υπογείων και επιφανειακών νερών για την 
εξασφάλιση της συνεχούς άρδευσης των αναδασωμένων περιοχών. 
Προβλέπεται επίσης και η προμήθεια σύγχρονων μηχανημάτων και μέσων για 
τον έλεγχο και την παρακολούθηση των παρεμβάσεων και γενικά, του βουνού. 
Το σύνολο των δαπανών σε αυτόν τον άξονα για την πρώτη φάση(ως το 2006) 
θα ξεπεράσει τα 4,8 δις.

Β. Την απόδοση του Ποικίλου στους κατοίκους της περιοχής για 
την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ελευθέρου χρόνου, αναψυχής και
πολιτισμού. Εδώ περιλαμβάνονται όλα τα έργα που έχουν σαν στόχο να 
φέρουν τους κατοίκους σε επαφή με τον ορεινό όγκο , μέσα από τη διευκόλυνση 
της επίσκεψης και τη δυνατότητα δραστηριοτήτων περιπάτου και δασικής 
αναψυχής, ήπιου αθλητισμού, εκπαίδευσης και πολιτισμού Εδώ εντάσσονται 
οι διαμορφώσεις νέων περιφερειακών πάρκων -εισόδων προς το βουνό , η 
εφαρμογή έργων αναψυχής σε επιλεγμένα σημεία ,η διαμόρφωση διαδρομών 
και σύνδεσης των έργων αναψυχής μεταξύ τους (περιαστικός πεζόδρομος, 
σημειακές παρεμβάσεις, μπάρες ελέγχου πρόσβασης κ.λ.π.),η εφαρμογή 
ειδικών προγραμμάτων όπως η ανάδειξη ιστορικών -  αρχαιολογικών στοιχείων 
Και το πρόγραμμα «Θεαθήναι» καθώς και τα προγράμματα ενημέρωσης και 
προσανατολισμού των κατοίκων (ενημερωτικοί χάρτες και οδηγοί, έργα 
σήμανσης internet site κ.λ.π.)

Για τον άξονα αυτό ,την πρώτη φάση, αναμένεται να διατεθούν 2,4 δις.
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1.2 ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Η φυσιογνωμία της περιοχής της Δυτικής Αθήνας , η σύσταση και η πικνότητα 
του πληθυσμού, η κατάσταση του περιβάλλοντος, όπως είναι φυσικό 
.δημιουργούν μια σειρά προτεραιότητηας που ο ΑΣΔΑ υοθετεί τους στόχους 
του.Βασικούς στόχους του συνδέσμου αποτελούν :

1. Η προώθηση της διαδημοτικής συνεργασίας και η συνεχής διερεύνησή της.Η 
συνεργασία αφορά δύο επίπεδα: Επίπεδο αιρετών -  εκλεγμένων στους 
εννέα δήμους και τον ΑΣΔΑ. Επίπεδο επιστημονικών -τεχνικών στελεχών 
των δήμων και του ΑΣΔΑ.

2. Η συνεργασία με κρατικούς φορείς, οσυντονισμός και η υποστήριξη της 
συνεργασίας των εκπαιδευτικών .επαγγελματικών .συνδικαλιστικών 
.κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων της περιοχής.

3. Η συνολική ανάπλαση της Δ.ΑΘήνας (χωροταξική 
,πολεοδομική.περιβαλλοντική)σε συνδιασμό με την οικονομική ανάπτυξη της 
περιοχής.

4. Ησταθερή και μόνιμη συνεργασία τοπικών αρχών και παραγωγικής βάσης 
με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας και την άυξηση της 
παραγωγικότητας.

5. Η συμετοχή σε διευρωπαικά δίκτυα πόλεων.
Η κατασκευή δικτύων βρεφονηπιακών και διαδημοτικών κέντρων κατάρτησης 
και άλλων έργων κοινωνικής υποδομής.

Ίσως είναι εύκολα αντιληπτό ότι όλοι επιμέρους στόχοι θα μπορούσαν να 
συνοψιστούν σε έναν κύριο.Την κινητοποίηση και εκμετάλλευση του διναμικού 
της περιοχής με τελικό αποτέλεσμα την ενδογενή της ανάπτυξη.
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1.3 ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΑΣΔΑ

Τα οφέλη των εννέα Δήμων, που ανήκαν έως σήμερα στη γεωγραφική 

ενότητα του ΑΣΔΑ και πλέον και του Δήμου του Κορυδαλλού που αποτελεί το 

δέκατο μέλος ,από τη λειτουργία του ΑΣΔΑ διακρίνονται εύκολα και είναι πάρα 

πολλά .Ο Σύνδεσμος από το 1989 ,έχει αναλάβει πολλά σημαντικά έργα που 

διαφορετικά θα ανήκαν αποκλειστικά στις υποχρεώσεις των Δήμων της ζώνης 

του ΑΣΔΑ.

Διαβάζοντας το πρώτο μέρος της εργασίας, εύκολα καταλαβαίνουμε πως 

ο ΑΣΔΑ στοχεύει στην ανάδειξη της Δ. Αθήνας σε μια νέα, αναβαθμισμένη 

ολοκληρωτικά περιοχή, αναζητώντας τρόπους καθημερινά, με εξειδικευμένο 

προσωπικό και στελέχη που ενδιαφέρονται για μια ανθρώπινη περιοχή, και για 

ευτυχισμένους κατοίκους και για αειφόρο ανάπτυξη, που θα επιτρέπει στα 

παιδιά μας να ζήσουν σε ένα περιβάλλον διαφορετικό από το σημερινό. Σε ένα 

περιβάλλον ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ.

Στη συνέχεια της ανάγνωσης αυτής της εργασίας θα καταλάβετε πως το 

Βιώσιμο Καινοτομικό Σχέδιο Δυτ. Αθήνας υπήρξε το μεγαλύτερο όφελος για τις 

πόλεις της Δυτ. Αθήνας. Με ένα οργανωμένο αστικό πιλοτικό πρόγραμμα 

επιχειρεί μια βαθιά τομή στη ριζωμένη "ασχήμια” της Δυτ. Αθήνας.

Η προσφορά του ΑΣΔΑ και τα οφέλη των ΟΤΑ που τον απαρτίζουν, 

διαφαίνεται από την μέχρι σήμερα ύπαρξή του, τη μελλοντική στρατηγική του 

και τη διαχρονικά αυξανόμενη προσφορά του έργου του στη γεωγραφική 

ενότητα της Δυτ. Αθήνας.

Η διαδημοτική συνεργασία είναι δυνατή μόνο από στιβαρά και οργανωμένα 

σχήματα όπως ο ΑΣΔΑ που είναι σε θέση να υλοποιήσουν όσα δεν μπορούν 

αντικειμενικά οι μεμονωμένοι ΟΤΑ.
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1.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας, που σε μεγάλο χρονικό 

διάστημα συνέπεσε και με την Πρακτική μου Άσκηση, μου δόθηκε η 

ευκαιρία να γνωρίσω ένα Σύνδεσμο των ΟΤΑ που ακολουθεί ακριβώς την 

επωνυμία του, Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας και αυτός 

είναι ο σκοπός του, η ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας που τον υλοποιεί με 

ικανοποιητικούς ρυθμούς από το 1989, που ιδρύθηκε.

Μέσα από την εργασία που σας παρατέθηκε, διακρίνετε εύκολα πως στο 

ενεργητικό του έχει πολλά έργα, μελέτες και προγράμματα αξίας 

εκατομμυρίων .

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία που αφορούν τον 

ΑΣΔΑ, η δράση του κρίνεται θετική.

Το μεγαλύτερο ποσοστό εξόδων αφορά έργα και αγγίζει το 54% σχεδόν 

για κάθε έτος.

Ένα είναι κατά την άποψή μου το μεγάλο πρόβλημα στον 

Σύνδεσμο, που μαστίζει βέβαια τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, το 

προσωπικό που τον απαρτίζει και η ηγεσία του. Θα έπρεπε ο στόχος του 

καθενός να περιορίζεται στην πρόοδο του Συνδέσμου και όχι στις 

προσωπικές φιλοδοξίες του καθενός.

Η βιωσιμότητα του για τα επόμενα χρόνια είναι εύκολο να προβλεφθεί 

από την έως τώρα πορεία του, την καλή οικονομική λειτουργία του 

σήμερα, αλλά του προγραμματισμού που έχει θέσει για την επόμενη 5ετία 

( μέσω Γ’ΚΠΣ και άλλων χρηματοδοτήσεων). Όσον αφορά τον περιορισμό 

των χρηματοδοτήσεων από το 2006 και έπειτα, εξαιτίας της διεύρυνσης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την προσάρτηση σε αυτήν των νέων χωρών, 

γνωρίζουμε καλά πως οι χρηματοδοτήσεις θα συνεχιστούν. Όχι βέβαια στο 

ίδιο επίπεδο που είναι τώρα, καθώς στην ΕΕ εισέρχονται χώρες με 

χαμηλότερο βιοτικό & οικονομικό επίπεδο.

Ήδη όμως συζητείται το Δ' Κ.Π.Σ ,αλλά και μέχρι το 2008 θα 

υπάρχουν οι ενισχύσεις από το V  Κ.Π.Σ.
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Ο ΑΣΔΑ όμως ήδη έχει καταφέρει να αναπτύξει στο σύνολο της, την 

Δυτική Αθήνα, σε σχέση με το πώς ήταν πριν το 1989. Επίσης έχει ένα 

αρκετά μεγάλο χρηματικό υπόλοιπο κάθε χρόνο (περίπου 4.000.000 για 

το 2003), που μπορεί να χρησιμοποιεί για έργα καθώς υπάρχει και η 

τακτική ενίσχυση από τους ΟΤΑ που συγκροτούν τον ΑΣΔΑ (1% από τον 

τακτικό προϋπολογισμό του κάθε ΟΤΑ).

Εξάλλου ο ΑΣΔΑ αποσκοπεί σε μεγάλες χρηματοδοτήσεις, όπως εκείνη 

του αστικού πιλοτικού προγράμματος SWANS, καθώς ζητούσε την 

συνολική ανάπλαση της Δυτικής Αθήνας με μία παρέμβαση -  πνοή στα 

Δυτικά Προάστια.

Πάντως θα έπρεπε να διεκδικεί μεγαλύτερα κονδύλια από τα Κοινοτικά 

Πλαίσια Στήριξης.

Οι στόχοι πάντως του Συνδέσμου και ο προγραμματισμός των επόμενων 

ετών αποδεικνύουν την διάθεση του για συνέχεια στα μεγάλα έργα 

Πολιτιστικής, Κοινωνικής και Περιβαλλοντολογικής Ανάπτυξης.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

^Π Ρ Ο ΫΠ Ο Λ Ο ΓΙΣ Μ Ο Σ Α Σ Δ Α  2003 

αΑ Π Ο ΛΟ ΓΙΣΜ Ο Ι ΑΣΔΑ 1997-2002

□ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΕΝΗΜ ΕΡΩΤΙΚΑ ΑΣΔΑ  
□.IN TE R N E T
■3Μ Ε Λ Ε ΤΕ Σ  Π ΡΟ ΣΩ Π ΙΚ ΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν  ΑΣΔΑ
u T E T  ΡΑΔΙΑ ΤΟ Π ΙΚΗ Σ Α ΥΤΟ ΔΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ  ΤΗ Σ  Ε ETΑΑ
□ Φ ΕΚ  ΙΔΡ ΥΣ Η Σ  ΤΟ Υ ΑΣΔΑ
□.ΔΗ Μ Ο ΤΙΚ Ο Σ Κ Α Ι Κ Ο ΙΝ Ο ΤΙΚ Ο Σ Κ Ω Δ ΙΚ Α Σ
□.ΔΗ Μ Ο ΣΙΟ Ν Ο Μ ΙΚ Η  Α Π Ο Κ Ε Ν ΤΡ Ω Σ Η  -  Ν ΙΚ Ο Σ  ΤΑ ΤΣ Ο Σ (ΤΥΠ Ω Θ Η ΤΩ  -  

ΓΙΩΡΓΟΣ. ΔΑΡΔΑΝΟ Σ-ΑΘ ΗΝΑ 2001) 
u  Ο Ι ΔΑ Π Α Ν Ε Σ  ΤΩ Ν ΟΤΑ -Θ ΕΟ ΔΩ ΡΟ Σ Δ. ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  (Θ Ε Σ /Ν ΙΚ Η 1999) 
ο ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Δ Η Μ Ω Ν  Κ Α Ι Τ Ω Ν  Κ Ο ΙΝ Ο ΤΗ ΤΩ Ν -Θ ΕΟ ΔΩ ΡΟ Σ  

Δ . ΙΩ ΑΝ Ν Η Σ(Θ ΕΣ/ΝΙΚΗ  1998)
a  Ο Ι Π ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΕΣ Σ ΤΗ Ν  Ε ΥΡ Ω Π Α ΪΚ Η  Ε Ν Ω ΣΗ - ΕΛΕΝ Η  ΑΝ Δ ΡΙΚ Ο Π Ο ΥΛΟ Υ  

(1995 ΕΚ ΔΟ Σ ΕΙΣ  ΘΕΜΕΛΙΟ)
ο Ο Ι Π ΕΡΙΦ ΕΡ ΕΙΕΣ Σ ΤΗ Ν  ΕΥΡ Ω Π Α ΪΚ Η  Ε Ν Ω Σ Η  -  ΑΡΘ ΡΟ  Ε  Α Ν Δ Ρ ΙΚ Ο Π Ο ΥΛΟ Υ  

(ΣΗ Μ ΕΙΩ ΣΕΙΣ κα Ν ΕΚ ΤΑΡ ΙΑΣ M AP ΑΒΑ)
^Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο ΤΕ Χ Ν ΙΚ Ε Σ  Μ ΕΛ ΕΤΕΣ ΤΩ Ν  ΥΠ Η Ρ Ε ΣΙΩ Ν  ΤΟ Υ ΑΣΔΑ  
οΠ ροσω τηκή συνέντευξη μ ε  τον πρόεδρο του ΑΣ ΔΑ  κο Μ πιτούνη Π αναγιώ τη  

Π ροσω πικές συνεντεύξεις με υπαλλήλους και συνεργάτες του ΑΣΔΑ, όπω ς 
♦> Τον κο Μ πουρίτη Γεώ ργιο (υπεύθυνος γραφείου Ευρω παϊκώ ν Προγραμμάτω ν)
❖  Τον κο Σαλαμούρη Δημήτριο (υπεύθυνος Μ ΥΜ Μ Ε)
♦> Τον κο Τσούνη Γιάννη (υπεύθυνος προμηθειώ ν )
*1* Τον κο Γιαννούση Γεώ ργιο (υπεύθυνος ο ικονομ ικής υπηρεσίας)
♦> Την κα Π αρασκευά Νατάσα (  γραφείο ευρ. προγραμμάτω ν) και 
*> Τον κο Γεωργακόπουλο Χρήστο (γραφείο πολιτισμού)

♦> Ευχαριστώ  θερμά τον πρώ ην συμφοιτητή μ ο υ  Δημομελέτη Γεώ ργιο που μ ε  βοήθησε 
στην συλλογή πληροφοριών για την εκπόνηση αυτής της εργασίας.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΣΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
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ΕΣΟΔΑ ΑΣΔΑ 1989 · 2000

ΕΞΟΔΑ ΑΣΔΑ 1 9 8 9  - 2 0 0 0



*ν

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ

21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Α Ρ ΙΘ Μ Ο Σ  Φ Υ Λ Λ Ο Υ

915

ΠΕΡΙΕ ΧΟ Μ ΕΝΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ

Δ ΙΑ Τ Α Γ Μ Α Τ Α
Ανααυκκοότηση χαι παοαταση θητείας Ερανικής Επιτροπής για 

Α,νασυγκρότηση και παράταση θητείας Ερανικής Επιτροπής για την ανέκεοση ιενημείου tou «ΜΑΝΙΑΤΗ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ» στη 2;
ανέγερση μνημείου του «ΜΑΝΙΑΤΗ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ» στη Βέργα Μάνης.

Μάνη' ......................................................................................................... 1 Ο Π ΡΟ ΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗ Μ Ο Κ ΡΑ Τ ΙΑ Σ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ ΙΚ Ε ! Α Π Ο Φ Α Σ Ε ΙΣ  ΚΑΙ Ε Γ Κ Ρ ΙΣ Ε ΙΣ

. _ . Έχοντας υπόήη:
Σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης Αλυκών Ταυρλίόας στο Δήμο Με- 1 Τ " όι<ζ~ :« —

σολογγίου ................................................................................................. 2 Y  . -. ""Πλ ο ί ο * * a · ,- ■ »* .„ . .. .. α| ιων αοσοων ι_ _ -Ι 2 0  του Αστικού Κωοικα.
Χοοηκηση αοειας άσκησης επακγελαατος Κοινωνικού Λειτουσκου , .  ^

■ " 1 ' . .  .. · ‘ . .. Öl ίου N. o lO l / o I .στην Ιιεοοικω Κουτσικου του 1 εωργιου ........................................  ο Γ· _  .  . .  __________
V τ» . , γ) Ταυ Π. Δ /τος που οηαοσιευθηχε στο ΦΕΚ. 1 23 , 2 3 .3 .8 2  τ . -Χοοττ'ηση αοειας άσκησης επαγ^εχοατος κοινωνικού Λειτουογου 1 . ,

• ‘ 1 ~  ' .- ' . λ· Λ το οποίο αυκκροτησηκε Ερανική Επιτροπή n s  την ανενεοστ ιινη·_
στην Ελισάβετ Σταιεοπουλου του Δημοσθένη................................. 4  , . . „ A TU πΛ  ι σ-\<τη~-ιί π· λ<· 1 ' '_  _r  .  . · . . _  . ·  , του «ΜΑΝΙΑΤΗ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ» σττ Βεσγα Μάνης.

Συκκοοτηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Γπηοεσιας ΟΑΕΔ Αγοι- ,  _  - . .  ' A r t ,  οαρ , .
• 1 ' 1 '· -  ο) ία  Π. Δ /τα που οημοσιευθηκαν ττα ΦΕΚ. 8 8 8 /2 0 .1 2 .8 -τ

Vt0U ....................... ’ ’. I ................................... ................................’ 3 και ΦΕΚ. 9 4 8 /3 1 .1 2 .8 0  τ. Β' με τα οποία αναου-κοατήθηκ: -
ιροποποιηση συστατικής πραςης του νομικού προσώπου υπο το _ _ άνω Ε, αν(χτ »πιτοοπή xo: - « « i ï n x t  η 9πτεί= της. '

ονοαα «Κοινοτική Βιβλιοθήκη Γοαιχικου» Ν. Α ρ τ α ς ................  Ο „ -η . ' . . , ’η ο ο  . λ . _
ί ’ . . _  ' . . . .  2. ιην απο lo .I 0 .3 8  αίτηση της Εσανιχτ,ς Επιτροπής,

ιοουση ιοιου νοαιχου προσώπου αε το ovoua «Ιΐνευιχατικο Κέντρο ^  ___ __ _..
·,- ■ -  Ο. Την αο. 4 .  Ι / i  .* .88 (ΦΕΚ. 46ο· 8Ε τ.Β I απορασης ανά~Κουκκουλίων» ·Υ. ,Αστομ ...................................................................  t .  1 . ' — . _ . η  ■ Λ

_ .  . . _  . .  . . . . .  , αοαοοιοτητων στους Ιουπουρκους Γνειας, ίΐρυνοιας και Ν,οινων
Σύσταση Αναπτυςυακου Συνύεσμου Δήμων και Κοινοτήτων της 1ης /„ __- ,_ .ων

Γεωγοαοικής ενότητας. Νομού Αττικής ........................................  8  ",Γ" * . ν  . ,- . _  .
1 . Με πρόταση του Γουπουοκου Ικειας, Πρόνοιας και Ε,οινω-

Διορισμός^ των μελών της Διοικητικής Επιτροπής Στρατιωτικών Ασοαλίσεων, απρσααίζουμε:
Επιτάξεων του Νομού Α ττ ικ ή ς..........................................................  9

Σύιιβαση μίσθωσις έρ~ου στην κοινότητα Ανωκείου N. Καοδί- Αοθσο Μόνο
τ σ α ς . ........................................................................ .'......................... . . 1 0  . . ' Γ, . r y  _  , I . Ανασυκροτουιαε την Ερανική Επιτροπή για την ανεκερση

Τροποποίηση και προσαρμογή του Ü.L.T της Κοινότητας Κερά- - ou .ΜΑΝΙΑΤΗ ΠΟΛΕΜΙΣΤΉ- στη. 5έσ~α Μάνης π ο υ σ υ -κ ;ο Υ
_  Ρ;ου Ν. Λέσβου στις οιαταςεις του Ν. * o 3 ö /8 6  . . . ^............. 11 με Π Λ /γμ α  που όημοσιεύθηχε στο ΦΕΚ 1 2 3 /2 3 .3 .8 2  τ.' Β’ ^
προσαρμογή του Û.E.T. της Κοινότητας Ιιηγής Ν. Λέσβου στις ζουμε όπως αποτελείται από τους κάτωθι:

“ ’ "Τ ' ' " ■ , · ' ' ' · · · ................................ /  ’ ' — 1. Χοήστο Βεντήρη
Ιΐοοσαοιιοκή nou Q.Ë.T. της Κοινότητας Κοντοπουλίου Ν. Λέσβου ο . -  · w __ ■-

' στ.; διατάξεις του Ν. 1 5 8 6 /8 6  . . . . ' . ................................... '. . . 13 ~  Σ ?- , ·
- ____............. ........... ............ ......· . . .  Λ Γ r __ j..3>vó_____ Μ„ν._ .  “ · Νιχοαοο Κατσίκαρο

μαόου Γί . ,ιεσροο ττις οιαταςεις του Ν . ί 5 3 θ / Ί 9 ϋ ο ................ i t .  Σ' . .
Τροποποίηση και ποοσαοαοσή του Ο.Ε.Τ. της Κοινότητας Άντισ- Τ  ,. Τ'* ,Γ .

ν  , . «· '-· Λ· , - λ · .m o .  Ο. Λιχητα Γνασση.σας Ν. Λεσοου στις οιαταςεις του N . io 80/ l v 8t ) ..................... .ρ  _ ;
r» ^ -  «. ,» -τ» - - » t . · »  1. θεοοωσο rouuaveaΙίσοσαοιεογη του Ο.Ε.Γ. της Κοινότητας rrniovocuov π . Λεσρου —  — ----- —

' στις διατάξεις του Ν. 1 5 8 6 /1 9 8 6  ......................'. . . Ιό  8 · Πέ*?° Α?χουοέ*
Ανάθεση με μίσθωση έ;κου Κοινότητας Γεροπλατάνου Ν. Χαλκιδι- J ' 1(̂ Ανντ! Αυμ..ερέα

-,ς . ' ! -  10. Ιωάννη Γεωρ'Όυλέα,-T|t .................................................................................................................* 1 1 , · ■
Ανάθεση με μίσθωση έργου Κοινότητας Ν. ΚαΧιικράτειας Ν. Χολ- ■ *■· Αημέιτριο Χιουρεα

κιδιχής . ’.................   18 1-· Ανάργυρο Κουτριλιέρη
Ανάθεση έογων με αίσσωση Κοινότητας Ταξιάρχη Ν . ΧαλχιόΤ- — Γ3. Παναγιώτη Πετροπουλέα

X7jp ................................................................................................................19 14. Παναγιώτη Κα/λιδώνη
Ανάθεση με μίσθωση έργων Κοινότητας Αγ. ΙΙροδρόμου Ν. Χαλχι- 15. Κων/νο Κουγιτεα

δ ικ ή ς ..............................................................................................................20  16. Σωτήριο Ξυδέα
Ανάθεση με μίσθωση, έργου Κοινότητας Στανού Ν. Χαλκιδικής . 2 ]  17. Παναγιώτη Παντα'η
Ανάθεση με μίσθωση έργου Κοινότητας Παλαιόχώράς Ν Γ Χ ο Β ό ί ιδ ί -^ » .18. Βασίλειο Κότση . % ;  ; j  ς

...............................  °  °  m  η  _ Λι.',



_  w , i i ¥ i Wf-  ι*_  I . i i \  . i j w  i v i  < I I T  A V J Z .  L 1 Ü  Y l

«' . ii/.is · ΐροντουκο
2 '.. Λημ-τ-Γ·̂  Kzar.oĵ zzτ
22 . Νικόλαο Κ,α-ι-ανέα
23 . Macia Δημακουλέσ

2. ΓΙασατείνοιιμε ττ θητεία της παοαπάνω Εοανιχής Επιτοοπής μέ- 
-/=·. 3 1.2 II. 1 °9 0

3. Κατά τα λοιπά ισχύει όπως έχε: i t  Π. Δ /γιια  του δημοσιεϋθηχε 
ατό ΦΕΚ 1 2 3 /2 2 .2 .3 2  τ. B‘. με το οποίυ αυστάί/ηχε ΐ| εν λόγω Ερα
νική Επιτοοπή.

4. Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιομ χαι Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
αναθέτουμε τη δημοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα. 8 Δεκεμβρίου 1988

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ" ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  A M T . Σ Α Ρ Τ Ζ Ξ Τ Α Κ Η Σ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

-Τ Β Α Σ  · ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΧΡ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Υ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
Λσιθ. 4 8 4 0  ί (2) * 1 2 3 4 * 6
Σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης Αλυκών Τουολίδας στο Δήμο Μεσο-

λθ'~ίθυ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της ταο. 3 του άσθσου 2 4 6  του Π. Δ /τος 7 6 /8 5  

(Δημοτικός χαι Κοινοτικός Κώδικας).
2. Την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με αριθ. 2 5 0 2 7 /  

9 .4 .1 9 8 4  που δημοσιεύθηκε στο 2 4 4 /1 9 .4 .8 4  ΦΕΚ τ. Β.
3. Την απόσαση του δημοτικού συμβουλίου Μεσολογγίου του Νομού 

Αιτωλοακαρνανίας με αριθ. 2 7 5 /8 7 .
4. Την Τ 6 7 9 /8 .8 .1 9 8 8  απόφαση του Πρωθυπουργού για τον κα

θορισμό των αρμοδιωτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερι
κών ΦΕΚ 3 6 5 /Β /8 8 . αποφασίζουμε:

1. Συνιστάτα; στο Δήμο ΜεσσολογΗου του Νομού Αιτωλοακαρνα
νίας «Επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Μεσολογ
γίου Αλυκών Τουολίδας« ως ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου 
το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 2 4 6  έως 2 5 3 . 2 5 6 .  
2 6 0  χαι 272  του Π. Δ /τος 7 6 /8 5  (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώ
δικας).

2. Σκοπός της Επιχείρησης είναι : ai Η παραγωγή πρωτογενούς 
αλατιού από την .Αλυκή Τουολίδας και η εμπορία του είτε ακατέργα
στου είτε επεξεογασμένου.

β) Η αύξηση της ποσότητας και η βελτίωση της ποιότητας του παοα- 
γομένου προϊόντος μέσω του εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων 

και των μέσων παραγωγής.
3. Η επιχείοηση διοικείται από πενταμελές (5) διοικητικόν συμβού

λιο. που τα μέλη του ορίζονται μαζί με αναπληρωτές από το δημο
τικό συμβούλιο.

Από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τρεις (3) είναι αιοετοί εκ
πρόσωποι του Δήμου Μεσολογγίου ένας είναι εκπρόσωπος του 
Σωιιατείου Φοστοεκσοοωτών και ένα μέλος είναι δημότης ή κάτοι
κος του Δήμου του έχει πείρα ή -γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο 
της Επιχείρησης.

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προστίθεται και εκπσόσωπος 
των εργαζομένων (χωρίς αλλαγή της συστατικής ποάξης) όταν η 
επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι εργαζόμενους.

4. Η διάρκεια της Επιχείρησης είναι δέκα (10) χοόνια από τη δημο
σίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

37 Έδοα της Επιχείσησης είναι ο Δήμος Μεσολογγίου του Νουιού Αι
τωλοακαρνανίας.

6. Τα πεοιουσιακά στοιχεία που διαθέτει ο Δήμος Μεσολογγίου στην 
(επιχείρηση όπως αποτιμήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ
θρου 9 του Ν. 2 1 9 0 /2 0  είναι:
_  α) Η χρήση έκτασης 1 .7 5 0  στρεμμάτων της..Αλυκής Τουρλίδας.και 
των υπερκειμένων αυτής κτιοίων σύμφωνα με το τοπογραφικό διά
γραμμα του μηνάς Νοεμβρίου του έτους 1981 αξίας 7 0 .0 0 0 .0 0 0  
δρχ.

β> :: κυσιστητα μηχανολογικού ·:ξοτ..·.ςμτυ αξίας ίίί. 'Ά .ΟΟ Γ δρχ 
Η συνολική aria των ειστεοομένω· τεσιουσιακων στοιχείων ανερχί- 
τα: στο ποσό των 83.Ü0Ö.00C δον

7. Ο Δήμος Μεσολογγίου διαθέτε: στην Επιχείρηση χσπαστικό ποσό 
δρχ.. 5 0 0 .0 0 0  ως αρχικό κεφάλαιό της.

8. Πόοο: της Επιχείρησης είναι: τα έσοδα από την πώληση του αλα
τιού και γενικά από την άσκηση της δοαστηριότητάς της. ο: πρόσο
δοι από την πεσιουσία της, δάνεια, κληρονομιές, εισσοσές. δωρεές 
και λοιπές επιχοοηγήσεις.

9 . Η επιχείρηση διαλύεται:

α) με απόοαση του δημοτικού συμβουλίου, με την απόλυτη πλειοψη- 
φία των μελών του και απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

β I όταν λήξει χωρίς ve παραταθεί η διάρκεια της Επιχείσησης και

γ) σε περίπτωση πτώχευσης της Επιχείρησης.

Την διάλυση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση.

Εκτός από την πεοίπτωση της πτώχευσης, η εκχαθάσισπ -άνεται από 
εχκαθαριστές που ορίζονται από τσ δημοτικό συμβούλιο.

Στην εκκαθάριση διεχπεοαιώνονται οι εκκοεμείς υποθέσεις, εισποάτ- 
τονται οι απαιτήσεις οευστοποιείται η πεσιουσία και πλησώνονται τα 
χρέη της Επιχείρησης.

Το υπόλοιπο περιέρχεται στο Δήμο Μεσολογγίου.

10 . Η συγκράτηση η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των οργάνων 
διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, διαχείριση κα: ιποπτεία της 
Επιχείσησης. διέπονται από τις σχετικές με τις δημοτικές και κοινο
τικές επιχειρήσεις διατάξεις του Π. Δ/τος 7 6 /8 5  Δ.Κ.Κ. και την με 
αριθ. 2 5 0 2 7 /9 .4 .8 4  απόοαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δη- 
μοσιεύσηχε στο ΦΕΚ 2 4 4 /1 9 .4 .8 4  τεύχος Β.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθά στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως.

Αθήνα. 6 Νοεμβρίου 1988

ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ

------ ί------
Αοιθ. Γ 6 α /2 5 0 3  (31
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην 

Πεοδίκω Κουτσίκου του Γεωργίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Με την απόβαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασβαλίσεων Γ ό α /2 5 0 3 /1 3 .1 2 .8 8  έχει χορηγηθεί στην Περδίκω 
Κουτσίκου του Γεωργίου άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού.

Αθήνα. 13 Δεκεμβρίου 1988

- Με εντολή Υπουργού
Ο Διευθυντής

X. π α π α δ ο π ο 'υ λ ο ς

------ *------
Αοιθ. Γ 6 α /2 5 0 5  (4)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην 

Ελισάβετ Σταμοπσύλου του Δημοσθένη.

Ο ΥΠ Ο Υ Ρ ΓΟ Σ
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Με την απόοαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας κα: Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Γ6α/2505/1_3ώ12.Β8 έχει χορηγηθεί στην Ελισάβετ 
Σταμοπούλου του Δημοσθένη άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι
κού Λειτουσγού.

Αθήνα. 13 Δεκεμβρίου 1988  

Με εντολή Υπουργού 

Ο Διευθυντής

X. ΠΑΠΑΔ0Π0ΥΛ0Σ
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Συ—κρότηστ ΣυιιΣυυλευτικής Επιτσοπής Υπηρεσίας Ο.ΑΕΔ Αγοινίου.

o  n o m a p x h i  α π ώ .λ ιλ ζ  κ α ; α κ α ρ ν α ν ί α ς

Έ χοντας υπόυ.·η:
1. Tir όιατάςεις io .  N. 3 2 0 0 /5 5  «περί διοικητικής αποκεντσώσιως. 

όπως τσοποποιήθπκαν και συαπληρώθηκαν us το N .Λ. 5 3 2 / 7 0 .
2. Τις διατάξεις του Β.Δ. 1 7 9 /7 0  και 7 1 1 /7 0  «περί αεταβιβάσεως 

αοαοδιοτήτων στους Νοιιάρχας χσ: Επιθεωρητάτ Εργασίας επ: ms 
αστών ταυ Υπουογείου Εργασίας.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4 3 4 ο /ο Α  «πεοί Οργανώσεως Τθηρεσιών 
Πεοστασιας χαι εςυπηρετήαεως των εν Γερμανία εργαξοιιένων Ελ
λήνων χαι άλλων τινών «περί Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής 
διατάξεων».

4. Τις διατάςεις του Ν.Δ. 2 1 2 /6 9  «περί οργανώσεως και όιοιχτ,σεως 
του Οργανισμού Απαοχολήσεως Εργατικού Δυναμικού.

5. Τις διατάςεις του Π.Λ. 3 8 8 /7 7  «περί συνθέσεως συγκροτήαεως
και λειτουργίας εν γένει των Λιοιχητιχών Συμβουλίων Οργανισμών 
τινων Κοινωνικής Πολιτικής αρμοδιδτΤ|τος Υπουργείου ΕρΌ -
σίαςι..

Ο. Τις διατάςεις του λ . 1 0 7 7 /8 0  «περί αποσχολήσεως x c i μετεκπαι- 
δεύσεως μισθωτών τουριστικών επιχειοήαεων».

7. Την 1 0 0 8 1 8  12 .4 .87  εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Εσγα-

8. Την 100ÓÓ8.'2Ó-3.87 απόσαση του Υπουργού Εργασίας «πεε: 
συγχοοτήσεως του Διοικ. Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχολή- 
σεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

9. Τις προτάσεις των οικείων εργοδοτιχών και εργατικών Οργανώ
σεων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας ύστερα από το αοιε ΕΡ 
8 8 3 /8 .8 .8 8  έγγραφο της Επιθ/'σης Εργασίας Αγρίνιου, αποφασί
ζουμε:

Συγρατούυιε την Συμβουλευτική Επιτροπή της Τπηρεσίας του ΟΑΕΔ 
Αγρίνιου σπο τους κάτωθι αναφερομένους:

Ì. ΣοΦίσ Κλεπετσαντ, - Δελημήτσου. Προϊστάμενη του Γραοείου 
Επι9/σης Εργασίας Αγρίνιου ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον νό
μιμο αναπληρωτή της.

2. Οδυσσέα Κατερινόπουλο. εκπρόσωπο του Εμποροβιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αγρίνιου, ως μέλος με αναπληρωτή τον Νικόλαο 
Λανάρα, εκ του ίδιου Επιμελητηρίου.

3. Ρήγα Γιακουμίδη. εκπρόσωπο των εργαζομένων εχ του εογατικού 
Κένρου Αγρίνιου, ως ιιέλος, με αναπληρωτή του Ιωάννη Νάστο εχ 
του ίδιου εργατικού Κέντρου.

4 . Νικόλαο Σουμέλη, εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξε
νοδόχων, ως μέλος με αναπληρωτή τον Δημήτριο Στραναμύτη, εκ 
της ιδίας Ομοσπονδίας.

5. Ιωάννη Πάτση. εκπρόσωπο των εργαζομένων εκ του Συλλόγου 
Περιπατητών Αγρίνιου, ως μέλος,' με αναπληρωτή τον Ευάγγελο 
Αοωνιάδο εκ του ίδιοι» Συλλόγου.

Τα πιο πάνω με αρ:6. ί4) και (5) μέλη θα μετέχουν των συνεδσιάσεων 
της επιτροπής κατά τις οποίες πρόκειται να εκδοθεί γνωμοδότηση 
για έκδοση βιβλιαρίων εργασίας μισθωτών Ξενοδοχείων.

Η ισχύς της απόσασης αρχίζει από την υπογραφή της η δε θητεία της 
Επιτροπής λήγει την 3 1 .1 2 .8 8  ταυτόχρονα με τη λήξη της θητείας 
του Διοικ. ΣυμΒουλίου του ΟΑΕΔ.

Η απόσασπ αυτί- να δημοσιεύσει στον Εφημερίδα της 'Κυβεσντ-

Ι.Π. Μεσολογγίου, 2 4  Νοεμβρίου 1 9 8 8  
η  :ν|Γ\* ? » ο ν Τ_—

.  , ι - ,  . i s . v , i . A l i i . - . . » . i O  ί ___  ______

------ *------
Α.πθι-ΕΞ. 1 6 8 3 7  — ------------------ ---------- ιό)
Τσοποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προσώπου υπό το άνοιια 

»Κοινοτική Βιβλιοθήκη Γραικικού» Ν. /Αρτας.

0  ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:
ΓΓΤις διατάξεις των άρθρων 175 και 2 8 3  του δημοτικού και κοινο

τικού Κώδικα και ίΠ .Δ .76 /85).
2. Την αριθ. 4 7 /1 9 8 8  απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου Γροικι- 

κού, περί τροποποίησης της συστατικής πράξης της κοινοτικής βιβλιο-

: ί  f i i t ' f  £ I  % î T i f f f  ί ,?

« I 551XIXO*·.

J..' Z Z  ΤΓ.Γ Z -C T d T lX T .r 7ZZ2.ZT.Z TGIj  VOlAlllC- T iZ O Z C—T

το ονομσ »Κοινοτική Βιβλιοθήκη : ραικικου- |Β ._ . Ο5 . 1 9 θ -  
1 ί ί .'2 5 .7 .!9 ο 2  τεύχος AT όπως τσοποποιήθηκε αε Π.Δ. Οίί 
ΙώΕιχ 9 , 2 6 . . . .  A ο — τεύχος .-» ι αν.,κασ.» .α.αι ωε »—η., -

-5 . Το vomxo πσόσω.τ·. όιοικείτα: απε πενταμελεε Διοικητικέ, 
βούλιο που αποτε/,ειται από:

αί Τον εκάστοτε ΓΙρόεδσο της κοινότητας ως Πσοέδρου. 
β) Δύο κοινοτικούς συμβούλους, 
γί Δύο ευύπά/.ηπτους ποκιτες.
Τα υέλη με στοιχεία β και γ  ορίζονται από το Κοινοτικά Συμμ 

- -  λοιπά ισνύει το άρθρο uovov του 3 .Δ. 4 3 5  1 9 6 2  όπω 
τοοποποιπσεί με το Π.Λ.6 8 /1 9 8 2 .

Η αποοαση αυττ. να δημοσιευθεί στην πσημερίδα της Κυβέρνησε-

Άοτα. 7 Δεκεαβείου 1988.

0  Νοιιάσχτ,ς
β .α ς ι λ η ς  ς ι ο τ μ α α α ς

------ i------
Apio. ΕΣ 1 6 4 7 9
Ίδουστ ίδιου νοιακού ποοσώπου μα το ονομα «Πνευματικό 

Κουκκουλίων» Ν Άοτας.

ϋ  ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

Έ χοντας υπόψηι
1. Τις διατάξεις του άρθρου 175 του ΔΚΚ (Π.Δ. 7 6 /1 9 8 5
2. Την αοιθ. 20530 ,/εγκ . 1 5 /3 1 .3 .1 9 8 7  εγκύκλιο του Υπουε 

Εσωτερικών που κοινοποιήθηκε αε την Ε Σ .534·0 /επ . 
4 .5 .1 9 8 7  όμοια της Νομαρχίας «Δημοτικά και Κοινοτικά Ν- 
Ποόαωπα» και

3. Τπν αριθ.4 3 /1 9 8 8  απόφαση του Κ.Σ. Κοκχουλίων. περί τ. 
σεως στην κοινότητα αυτή ίδιου νοαικού προσώπου με το ; 
«ΠΝΈΤΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΤΚΚΟΤΛΙΩΝ». αποφασίζουμε.

1. Συστηνουιιε στην κοινότητα Κουκκουλίων ίδιο vouixò ποόσω :
το άνομα »ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΤΚΚΟΤΛΙΩΝ».

2. Σκοπός του νουιικού αυτού πσοοώπου είναι η δημιουργία κα 
πτύξη κάθε μορφής πνευματικής χαι πολιτιστικής δραστήριο* 
στην πεσιοχή της κοινότητας και ειδικώτεοαι α) η έοευνα και τ 
θηση για δημόσια συζήτηση των προβλημάτων που απασχολου 
κατοίκους και κυρίως τους νέους, β) η εκλαΐκευστ. και διάδοση 
τελευταίων επιστημονικών επιτεύξεων, γ; η δημιουργική πσοτ 
των κατοίκων της κοινότητας στην κοινωνική πσόοδο του τοπ: 
η απονομή βραβείων στους άσειστους μαθητές Γυμνασίου κα: 
κείου που κατάγονται από την κοινότητα αυτή καθώς και του _ 
τιχού σχολείου Κουκκουλίων και ε) η διατήρηση των παοαδοσ:: 
υφαντών.

3. Οι ανωτέρω σκοποί θα επιδιώκονται ·_ιε σεμινάρια, διαλέξει, 
ναυλίες ψυχαγωγ,κές εκδηλώσεις, πσεάολές ταινιών, συγκεντ: 
λαογραφικού υλικού δημιουργία βιβλιοθήκης, χορωδίας και ε_ 
δηιιοτικών και /πικών χορών.

4. Το νομικό πρόσωπο θα στεγαστεί πεσσωρινά στο Κοινοτικό

5. Πόροι αυτου θα είναι: al η ετήσια επιχορήγηση από μέσου, 
κοινότητας Κουκκουλίων ποσού δεχ. 4 0 .0 0 0 , 2) κάθε ούσεωσ 
τ— :-. εισσοσες, δωρεές, ΧΛηρονοαίες και κληροδοσίες, γ) ε. 
σοοοι από την ίδια αυτού περιουσία, δ) οι εισποάξεις από το σντ 
των υπηρεσιών που θα παρέχονται από το Νουιικό ποόσωπο .. 
κάθε παροχή του Κράτους ή άλλη νόαιαπ πρόσοδο.

που απαρτίζεται απο:
αι Τον εκάστοτε πρόεδρο της κοινότητας, ως Π ;άε5:ο.

-β) Από δύο (2θ Κοινοτικούς- Συμβούλους, 
γ; Από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Σωυιατειου Αδελφότητας .-/·. 

βοήθειας Κουκχουλιωτών ή ένα ιιέλος του Δ.Σ.
-ε  περίπτωση που το Σωματείο μέσα σε δέκα μέοες από την επ. 

της σχετικής ειδοποίησης δεν ορίσει το μέλος του ή το Σωματείε 
λυθεί, το κοινοτικό συμβούλιο με απόσασή του οοίζει ως μέλει 
μόνιμο κάτοικο της κοινότητας Κουκκουλίων.

ο) Από ένα ευυπόληπτο δημότη που να έχει γνώσεις και εμπειε;: 
αντικείμενα του νομικού προσώπου.

Τα μέλη με στοιχεία (β) κα: (δ) ορίζονται από το κοινοτικό ευυ

ί .



a:c .

=ΦπΜ=?!Σ ΤΗΣ ΚΥ3ΞΡΝΗΣΞΩΖ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ';

ι ο Διοικητικό —υμμουλιο ττην ποωτη ςυνεδοιαση ςκ/.έ'-ει τον αντι
πρόεδρο και το γοαμματέα αυτού.

Η -ητεια too Διοικητικού Συμμαυ/.ιοι. ιου Νομικού Γίοοσώπσυ θα 
ακολουθεί την κοινοτική πεοίοδο.

Ι ο  Νομικό Ποοσωπο θα εκπροσωπείτο: ora διχαστήοια χα·. σε κάθε 
0 λλτ αρχή από τον Πρόεδρο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται 
από τον Αντιπσόεόσο. λ

Η ανωτέρω αποαασπ να δπμοσιευθε: στην Εφημεσίδα της Κυμεσυή- 
αεως.

Άρτα. 7 Δεκεμβρίου 1988  

0  Νοιιάσχης
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙ0ΤΜ.Λ\ΛΣ 

---------- f------
Αοι6. 2067Ó  - (8)
Σύσταση Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δήμων χαι Κοινοτήτων της 1ης Γε- 

ωγραριχής ενότητας. Νομού Αττικής.

0  ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόάη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 177 έως 1 S3 του Π.Δ. 7ό/85(Δ .Κ .Κ .)
2. Την 6 7 7 5 6 /3 .3 .8 8  απόταση των Ττουο-ών Εσωτεοιχών. Εθνι

κής Οικονομίας και Περιβάλλοντος. Χωοσταξίας χαι Δημοσίων Έρ
γω ν . περί καθορισμού γεωγραοιχών ενοτήτων του Νομού Αττιχής.

3. Τις ασιθα. 1 4 /8 8 . 2 8 3 /1 9 8 8 .  5 3 0 /1 9 8 8 . 9 6 /1 9 8 8 .  2 2 7 /  
1 9 8 8 . 2 5 0 /1 9 8 8 . 1 8 5 /1 9 8 8 . 5 2 7 /1 9 8 8  χαι 9 0 /1 9 8 8  αποφά
σεις των δημοτικών - κοινοτικών συμβουλίων Καματεαού. Αιγά
λεω , Περιστεριού. Πετρούπολης, Χαιδαρίου.Ν. Λιοσίων. Αγ. Βαρ
βάρας. Αγ. Αναργύρων χαι Ζεφυοίου. αντίστοιχα περί συστάσεως 
Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δήμων - Κοινοτήτων της 1ης Γεωγοαφι- 
χή ς Ενότητας Νομού Δυτικής Αττικής.

4. Την αριθμ. 34 5 /1  9 8 8  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κο
ρυδαλλού. περί μη συμμετοχής του Δήμου στη σύσταση του Αναπτυ
ξιακού Συνδέσμου Δήμων Κοινοτήτων της 1ης Γεωγρασιχής Ενό
τητας Ν. Αττιχής.

5. Το αριθμ. 1 1 /3 1 .1 0 .1 9 8 8  πρακτικό του Νομαρχιακού Συμβου
λίου Δυτ. Αττικής, με το οποίο αποφασίσθηκε η μη υπσχρεω-πχή 
συμμετοχή του Δήμου Κορυδαλλού στον παραπάνω Αναπτυξιακό 
Σύνδεσμο, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Αναπτυξιακό Σύνδεσμο μ: την επωνυμία «Αναπτυξια
κός Σύνδεσμος Δυτ,κής Αθήνας», απστελούμενο από τους Δήμους 
Καματερού. Αιγάλεω. Περιστεριού. Πετρούπολης, Χαιδαοίου, Ν. 
Λιοσίων. Αγίας Βαρβάοας, Αγίων Αναργύρων και από τη Κοινό
τητα Ζεφυοίου.

2. Σκοποί του Συνδέσμου είναι:
α) Η εκπόνηση πάσης ρύσεως μελετών και η ανάπτυξη ερευνητικής 

δραστηριότητας, που αφορούν το χώρο της γεωγραφικής Ενότητας, 
και της ευρύτερης περιοχής, ο κοινό; προγραματισμός χαι η εκτέ
λεση έργων διαδημοτ,χού χαρακτήρα, με παράλληλη αξιοποίηση 
όλων των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων σε εθνικό, κοινοτικό και 
διεθνές επίπεδο η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής 
καθώς και η εκπόνηση και επεξεργασία στεγαστικών προγραμμά
των.

3) Η συμβολή στον εκσυγχρονισμό για αποδοτικότερη λειτουργία 
των ΟΤΑ της γεωγραφικής Ενότητας.

γ) Η προστασία και αναβάθμιση του πεσιβάλλοντος στον αέρα, το 
έδαοος και τα νερά, καθώς και η αξιοποίηση του υπόγειου υδάτινου 
δυναμικού.

δ) Η αξιοποίηση του όρους Αιτάλεω. μ  τ_ς από μέρους ονομασίες 
του. για τη δημιουσγα χώρων αναιύυχής. πολιτισμού, αθλητισμού, 
της αξιοποίησης κάθε άλλου χώρου κατά Δήμου γεα τους παραπάνω^ 
σκοπούς, καθώς κατπην αντιπυοική τους πσοστασία.

ε) Η ανάπτυξη και οργάνωση του πολιτισμού εντός της ενότητας με:
1) Τη συνεργασία δημοσίων και ιδιωτικών και άλλων νομικών και 

φυσικών προσώπων.
2) Τη δημιουργία πολιτιστικών και αθλητικών εσπιών στους Δήμους.
3) Την μετάκληση καλλιτεχνικών συγισοτημάτων από άλλες χώρες.
στ) Η δημιουργία θεοινών και χειμεοινών θεςέτρων γ.α παιδιά, νέους

και ηλικιωμένους των ΟΤ Α της γεωγραφικής ενότητας.
ζ) Η δημιουργία πεσιφερειακού Γ ενικού Νοσοκομείου εντασσόμενου

- - Τ Γ - - Γ  Τ-—  J  f f  f T t  j l  ϊ  ί  I
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στο σεσμικ: Πλαίσιο με συμμέτοχη των Δήμων της γεωγραβικη- 
ενότητας του οποίου η διοίκηση θα οσίζεται απο τσ Δ.Σ· του —υνοε- 
σμου.

η) Η αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος των Νεκροταφείων 
των κατοίκων της γεωγραφικής ενότητας.

θ) Η ανάδειξη ιστορικών γεγονότων, τοπίων και μνημείων.
ι) Με ειδικές ρυθμίσεις και αποφάσεις των Δημ. Συμβουλίων των Δή

μων και της Κοινότητας Ζεσυρίου της γεωγρασιχής ενότητας πλην 
του Δ.Σ. Κοσυδαλλοό. η ΔΕΡΔΑ εντάσσεται στο πρόγραμμα ανά
πτυξης του συνδέσμου.

3. "Εσοδα.
Τα έσοδα του συνδέσμου είναι:
α) Από τους ετήσιους προύπολσγσμούς των Δήμων με το ποσό των 

20  δρχ. χατα άτομο, σύμφωνα με τη τελευταία απογραφή.
β) Από προσόδου; φόρων τελών και δικαιωμάτων που επΈάλλονται 

υπέρ του Συνδέσμου.
γ) Από δωοεές. επιχορηγήσεις και εισφοοές από το Δημόσιο και άλλα 

φυσικά ή νοιμκά πρόσωπα και οργανισμούς.
δ) Από ποοσόδους της περιουσίας του συνδέσμου.
4 . Χρονική διάοχεια.
Η χοονιχή διάρκεια του συνδέσμου Δυτικής Αθήνας ορίζεται 50  χοό- 

νια.
5. Έδρα του. Συνδέσμου.
Ως έδοα του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτ. Αθήνας οοΐζεται ο Δήμος 

Περιστεριού.
Η παρούσα να δημεχπευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήαεως.

Αιγάλεω. 30  Νοεμβρίου 1988

0  Νομάρχης 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΝ1ΑΔΗΣ

------ +------
Αοιθ. 2 1 5 0 3  (9)
Διορισμός των μελών της Διοικητικής Επιτροπής Στρατιωτικών Επιτά

ξεων του Νομού Αττικής.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του Ν. 4 4 4 2 /1 9 2 9  «περί 

Στρατιωτικών και Ναυτικών εισφορών και Ναυλώσεων» όπως τοο- 
ποποιήθηκαν μεταγενέστερα.

2) Τις όμοιε; του άρθρου μόνου του Π.δ/τος 1 1 5 /1 9 8 4  «Διοσισαός 
των Μελών των Διοικητικών Δικαστηρίων περί Στρατιωτικών Επι
τάξεων».

3ΊΤις όμοιες του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 1 6 4 9 /1 9 8 6 , πεσίλειτουο- 
γίας xat μετσνομασίας των Διοικητικών Δικαστηρίων Στρατιωτικών 
Επιτάξεων σε Διοικητικές επιτροπές Στρατιωτικών Επιτάξεων.

4", Την 51846 /2 2 .8 .1 9 8 8  κοινή απόφαση των Τ πουμώ ν Ποοε- 
δρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Εθνικής "Αμυνας με την 
οποία ορίζεται όπως οι αρμοδιότητες που ασκούσε ο Νομάστης Αττι
κής σε ότι αφορά τη συγκρότηση και λειτουργία της Διοικητικής 
Επιτροπής Στρατιωτικών Επιτάξεων της πρώην Νομαρχίας Αττι
κής, ασκούνται από το Νομάρχη Δυτικής Αττικής γ,α όλες τις Νο
μαρχίες του Νομού Αττικής.

5) Το Φ. 8 5 1 /1 /2 8 /7 3 8 0 4 /3 0 .9 .1 9 8 8  έγγραφο της Δ/ναης Οι
κονομικού τη; Στρατιωτικής Διοίκησης Αθηνών περί οοισμού μελών 
στην εν λόγω Επιτροπή.

6) Το 1 1 4 6 9 /1 1 .1 1 .1 9 8 8  έγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών περί 
ορισμού μελών στην εν λόγω Επιτροπή, σποσασίζουμε:

1 ) Διορίζουμε τους κάτωθι ως τακτικακοι αναπληρωματικά μέλη 
τη; Διοικητική; επιτοοπής Στρατιωτικών Επιτάξεων του Νομού Ατ-
'■•χής: _  _ ___________________  _ ____

α) Τακτικά Μέλη:
1) Δημήτοιο Καπετσώνη. Πρωτόδικη Αθηνών.
2) Γεώργιο Αδαμόπουλο. Πρωτόδικη Αθηνών.
3) Ευάγγελο Χαβέλλα Σχη(Ο) του ΚΤΣ Αθηνών.
4) Γρηγόριο Μάνδυλα Ανχη (Ο) του ΚΤΣ/ΣΔΑ.
5) -Χρήστο Φλιγγο" Οικονομικό Έφορο “.Αιγάλεω. 

β) Αναπληρωματικά μέλη:
1) Κων/νο Κωτσούοα, Πρωτόδικη Αθηνών.
2) Ιωάννη Γιανναχόπουλο, Πρωτόδικη Αθηνών. _
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΞΩΙ .ΤΕΥΧΟΣ ΔΞν~Ε = 0

3 ) A v û c î z :  ELEV O . Π ω  c o  t o g  ΐ χ τ Α θ η ν ώ ν .

4 ) Δ α ν ι ή λ  Β α β ά τ σ τ  ΐ χ τ  U ) τ ο · .  Κ Τ Σ Α .

5 1 Δ τ ι ι τ τ τ . ο  Κ · . T y r , 0 :  τ ο υ  Σ' Ε Λ Δ Α Π .

O f Π α ν ^ ι ώ τ τ Λ α £ ; · . ο ι ; A ϋ . η ρ ω τ ή  Ο ι κ .  Ε σ ό ο ο υ  Α ι γ ά λ ε ω .

2 ) Κ , α σ τ . χ ο ν τ ο :  I Ι ρ ο έ ο ρ ο υ  τ τ . ζ Ε π ι τ ρ ο π ή ;  ε κ τ ε κ ε ί  ο  α ρ χ α ι ό τ ε ρ ο ;

Πρωτοδικών.
3) Γραυ·,:ατέα τη; Επιτεο— οοίζουυε την Αικατερίνη Γκάνιου 

υπάλληλο τη; Δ/'νση; Εμπορίου Νομαρχία; Δυτική; Αττική;, uc 
οιναπληρωτή την Αικατερίνη Αναγ-νωστοπούλου υπάλληλο τη; Δ, 
νση; Τ.Υ. απασπασμένη στη Δ: νση Εσωτερικών.

4) Η Θητεία των ταχτικών και αναπληρωματικών με/.ών ορίζεται αε 
ένα έτο; από τη δημοσίευση τη; απόφασης αυτή;,

5) Η Επιτροπή θα συνεδριάζει στο Νουαρχιαχό Κατάστημα Ιερά 
οδό; 19? - Αιγάλεω.

6) Η παρούσα να δημοσίευσε: στην Εσημερίδα τη; Κυβέρνηση;, συυ- 
αωνα με τη διάταζη του άρθρου ιιόνου του Π. Λ /το; 1 1 5 /1 9 8 4 .

Αιγάλεω. 1 Δεχειιβοίου 1 9 8 8  

0  Νουάοχη;
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ

-----------------
Α ρ ιΘ. Β.22.648

Σύμβαση μίσθωση; έργου στην κοινότπτα

(10)
Λνωγείου Ν. Καρδίτσα;

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τ ;  διατάζει; του άρθρου 15 παραγρ. 1 του Ν. 1 7 3 5 /8 7  για τι; 

προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, κοινωνικό έλεγχο στη δημόσια διοί
κηση πολιτικά δικαιώματα κα: άλλες διατάζει;.

2. Το Π .Δ /γμ α  2 6 0 /8 8  με το οποίο μεταβιβάσθηκε στου; νομάρχε; 
η αρμοδιότητα καθορισμού του αριθμού των προσώπων τα οποία 
μπορούν να απασχολούνται στου; ΟΤΑ με σύμβαση μίσθωση; έρ
γου.

3 . Τι; ανάγκε; τη; κοινότητα; Α.νωγείου για την εκτέλεση του έργου 
του ελέγχου και καταμέτρηση; ποσότητα; αμμοχαλίκου στο χώρο  
αμμοληψία; της κοινότητα;, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι απομαίτητο να 
απασχοληθούν με μίσθωση έργου από την κοινότητα Ανωγείου σύμ
φωνα με τ ;  διατάζει; του άοθοου Ó81 του Αστικού Κώδικα ω ; εζής:

Έ να; (1) εργάτη;
Απαραίτητα προσόντα καπά ειδικότητα τα εζής:
Απολυτήριος τίτλο; υποχρεωτική; εκπ/ση;. Το συγκεκριμένο έργ·ο 

που πρόκειται να εκτελεστεί είναι ο περιοδικό; έλεγχο; και η κατα
μέτρηση τη; ποσότητα; του αυμοχαλίκου κατά τη φόρτωση στο 
χώ ρο εκμετάλλευση; αμμοληψία;.

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του ποοα- 
ναεραμένου έργου είναι ένα i l l  έτο; από 1 .1 .8 9  μέχρι 3 1 .1 2 .8 9 .

Η αμοιβή του θα καθοοισθεί στη σύμβαση που θα υπογράφει και θα 
ορίζεται σε ποσοστό (30% ) επί των εισπράζεων του ανωτέρω έργου. 
Η εκτέλεση του έργου θα παοακολουθείται από τον πρόεδρο τη; 
ανωτέρω κοινότητα;.

Ω ; τόπο; εκτέλεση; του έρτου ορίζεται η κοινότητα Ανωγείου.
Το σρΌτεκοιοένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο καθηκόντων των 

υπαλλήλων που υπηρετούν σήαεοα στην ανωτέρω κοινότητα.

2. Την 4ο>'8(> απόσαστ του Κ._. .κεραυιο. - ΐ  την οποία —.νέτα.
ΤΣΣΟΩζΙΩ'αΟΤ- ~ Z 0 ~ Ü ~ 0 l7 :C ~  Ζ~'.Ζ OlZLZZZZ'.Z "!C '_  . Ο Ο Ο  · Ο ϋ  .

ϊ .  Τ ;  διατάζει; του αευρου 12 το. λ. ! 18ο ο .
4. Τι; διατάζει; του Ν. 1 5 8 θ /8 θ .
ο. I Tj σύμφωνη ^ωαοδοτηση του 1 ---- ύΚ . Λοαου .,εσρου που κα-

τανωσήθηκε στο Πρακτικό του.
6. Τι; πραγματικέ; ανα~κε; σε προσωπικό ττ; Ì πηρεσια; τη; Κοι

νότητα; Κεοαυίου σε συνδυασμό με τ ;  οικονουιικέί ουνατότητε; τη;, 
αποσααίζουμε:

Ξτκοίνουυε την αριθ. 4 6 /8 6  απόφαση του Κο:ν. Συμρουλιου Κεοα- 
ιιίου αε την οποία τροποποιεί και πρασαρμάζε. στ; οιαταςε; του Ν. 
1 5 8 u /8 6  του Ο .Ε .Ϊ. τη; Κοινότητα; που εχει εγκριθε: με την 
1 6 0 5 9 /8 2  απόφαση Ναυαρχία; ω ; εζή;:

Διοικητικό Προσωπικό
1) Κλάδο; ΔΕΙ Διοικητικό;
Μία (Γ) θέση με βαθμού; Γ.β.Α . . .
2) Κλάδο; Τ.Ε. Εργατοτεχνιτών
Μία (1) θέση εργάτη καθαριότητα; με βαθυού; Δ.Γ.

Μυτιλήνη, 21 Νοεμβρίου 1988  

0  Νουάοχη; κ.α.α.
ΣΤΑΘΗΣ ΜΑΚΙΔΗΣ 

---------- *----------

Ααιθ. Ιό ό Ο Ι (12)
Ποοσαρμογη του Ο.Ε.Υ. τη; Κοινότητα; Πηγή; Ν. Λέσβου σ τ ; διατά- 

ζ ε ;  του Ν. 1 5 8 6 /8 0 .

0  ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Έ χοντας υπόψη:
1. Τον Ο.Ε.Τ. τη; Κοινότητα; Πηγή; που εγκρίθηκε με την 

1 3 8 3 6 /7 8  απόφαση Νομαρχία; Λέσβου.
2. Την 3 0 /8 6  απάσαση του Κ.Σ. Π ηγή; με την οποία γίνεται προ- 

σασυσγή σ τ ;  διατάζε; του Ν. 1 5 8 6 /8 6 .
3. Τι; διατάζει; του άρθρου 12 του Ν. 1 1 8 8 /8 1 .
4. Τ ;  διατάζε; του Ν. 1 5 8 6 /8 6 .
5. Τη σύμοωνη γνωυοδοτηση του Τ.Σ.ΔΚΤ Νουού Λέσβου που κα- 

ταχωοήθηκε στο 6 /8 8  Πρακτικά του.
6. Τ ;  πραγματικέ; χυάτκε; σε προσωπικό τη; Υπηρεσία; τη; Κοι

νότητα; Π ηγή; σε συνόυασυιό με τ ;  οικονομικέ; δυνατότητέ; τη;, απο- 
σασίζουμε:

Ετκοίνουμε την αοιθ. 3 0 /8 6  απόφαση του Κοιν. Συμβουλίου Π ηγή; 
αε την οποία ποοσαομόζει σ τ ; διατάζε; του Ν. . 5 8 6 / 8 6  του Ο.Ε.Υ. 
τη; Κοινότητα; που εχει εχεριθεί με την 1 3 8 3 6 /7 8  απόφαση Νομαο-

Διοικητικό Προσωπικό 
1) Κλάδο; ΔΕΙ Διοικητικό;
Μία (1) θέση με βαθυού; Γ.Β.Α.

Μυτιλήνη, 5 Δεκεμβρίου 1988

0  Νουάοχη; κ.α.α.
ΣΤΑΘΗΣ .ΜΑΚΙΔΗΣ

------ ί------
Αοιθ. 1 6 6 0 7  (131
Π σ-Όυρυοτή ταυ Ο.Ε.Υ. ττ.; Κοινότητα; Κοντοπουλίου Ν. Λέσβου σ τ ;  

διατάζε; του Ν. 1 5 8 6 / 86.

Καρδίτσα, ό Δεκεμβρίου 1 9 8 8

0  Διευθυντή;
Ελ . ,α α ς κ η ς

Αριθ. 6 1 6 0  . (1 1 )
Τροποποίηση και προσαρμογή, του Ο.Ε.Υ. τη; Κοινότητα; Κεραμίου Ν. 

Λέσβου σ τ; διατάζε; του Ν. 1 5 8 6 /8 6 .

____  0  ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ο.Ε.Υ. τη; Κοινότητα; Κεοαμίου που εγκρίθηκε με την 

1 6 0 5 9 /8 2  απόφαση Νομαρχία; Λέσβου.

0  ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

1. Τον Ο.Ε.Υ. τη; Κοινότητα; Κοντοπουλίου Λήμνου που εγηοίθηκε 
υε την 1 1 3 6 4 /3 1 .7 .8 4  απόφαση Νομαρχία; Λέσβου.

2. Την 6 1 / 8 6  απάσαση του Κα . Κοντοπουλίου ut την οποία -άνετα: 
προσαρμογή σ τ ; διατάζε; του Ν. 1 5 8 6 /8 6 .

3. Τ ;  διατάζει; του άρθρου 12 τοο-Λ'ν 1 1 8 8 /8 1 .
4. Τ ;  διατάζει; του Ν. 1 5 8 6 /3 6 .
5. Τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υ.Σ.ΔΚΥ Νομού Λέσβου που κα- 

ταχωοήθηκε στο 6 /8 8  Πρακτικό του.
— ό. Τ ;  πραγματικέ; ανάγκε; σε προσωπικό τη; Υπηρεσία; της Κοι
νότητα; Κοντοπουλίου σε συνδυασμό με τ ;  οικονομικές δυνατότητέ; 
ττ:;. αποφαοίζουμε:

Ετκρίνουυε την αοιθ. 6 1 /8 6  απάσαση του Κοιν. Συμβουλίου Κοντο-



Ξ·Ί>ΗΜΕ?ΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΞΡΝΗΣΞΏΣ ιΤΞΥΧΟΣ ΔΞΥΤΞΡΟ'ι

που/.ιου αε Tr.·. οποία τετταειιείι: ττ.ζ διατάξε; το- Λ. ϊ 5 8 θ /8 6  
το- Ο.Ε.Τ. τη; Κοινότητα; το- εχε: ι'•κτίσε: μ; την 1 1 3 0 4 /8 4  
απόβαση Νοιιασχία; ω; εξή;: 

διοικητικό Πσοσωπιχό 
Κλάδα; ΔΕ* Διοικητικόν 
Mia (1) θέση με βαθμού; Γ.Β.Α.

Μυτιλήνη. 30  Νοειεβοίου 1988  

Ο Νοαάσχτ; x.a.a.
ΣΤΑΘΗΣ ΜΑΚΙΔΗΣ

Ασιθ. 6 1 5 4 ( Η )

Αοιθ. 12032 (15)
Τοοπσπσίηση xa: πσοσαραογή του Ο.Ε.Τ. τη; Κοινότητα; Ά νήσσα; Ν. 

Λέσβου στχ; διατάξει; του Ν .1 5 8 6 /1 9 8 6 .

Μ ία r i— αε βαύαού; Γ.Γ .Α .

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Κλάδο; ΥΕ16 Γΐσοσωπιχού Καθασιότητες.

Μ ία  I i  I θέση με βαθαού; Δ.Γ.

Μυτιλήνη. 30 Νοεμβρίου 1988

Ο Νοαάρχη; κ,α.α.
ΣΤΑΘΗΣ ΜΑΚΙΔΗΣ

Αοιθ. 16605 (16)

Τροτοτοιηστ: xa: πσοσασαογή του Ο.Ε.Τ. τη; Κοινότητες Μανταμάδου 
Ν. Λεσρου στι; διατάξει; του Ν .1 5 8 6 /1 9 8 6 .

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Έ χοντε; υτόώη:
1. Τον Ο.Ε.Τ. τη; Κοινότητα; Μαντααάδου του ετχρίθηχε με την 

1 4 7 4 5 /1 9 8 3  απόβαση Νοιιαοχία; Λέσβου.
2. Την αο:6.50 /1 9 8 6  απόφαση του Κ.Σ. Μαντααάδου με την οτοία 

Άνεται τοοσασιεοΉι - τοοτοτοιηση στς διατάξει; του Ν. 1 5 8 6 /1 9 8 6 .
Ξ. Τι; διατάξει; του άρθρου 12 του Ν. 1 1 8 8 /1 9 8 1 -
4. Τι; διατάξε; του Ν. 1 5 8 6 /1 9 8 6 .
5. Τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Τ.Σ.ΔΚΥ Νομού Λέσβου του κα- 

ταχωοήθτιχε στο 1 /87  τοαχτιχο του.
6. Τι; τραγματιχέ; ανάγχε; σε τοοσωτιχό τη; Υπηρεσίες τη; Κοι

νότητα; Μαντααάδου με συνδυασιεό με τ ς  οικονομικέ; δυνατοτητε; 
τη;, αποφασίζουμε:

Εγκοίνουαε την ασιθ. 5 9 /1 9 8 6  απόβαση του Κοινοτικού Συμβου
λίου Μαντααάδου αε την οτοία τοοτστοιεί χαι τροσαρμόζει σ τ ; διατα - 
ξει; του Ν. 1 5 8 6 /1 9 8 6  του Ο.Ε.Τ. τη; Κοινότητα; του έχει εγκριθεί 
αε την 1 4 7 4 5 /1 9 8 3  απόβαση Νοοαρχίες ω ; εξή;:

Διοικητικά Προσωπικό:
1. Κλάδο; ΔΕΙ Διοικητικό;:
α) Δύο (2) θέσει; με βαθμού; Γ. B. Α.
β) Mia (1) θέση Δ Ε Η  ελεγκτού εσόδων - εξόδων ΟΤΑ με βαθαού; 

Γ.Β.Α.
γ) Mia (1) θέση 'ΔΕ15 ειστραχτόρων ΟΤΑ με βαθμού; Γ.Β.Α.
2. Κλάδο; ΤΞ16 Προσωπικού Καθαριότητα;:
Μία (1) θέση με βαθμού; Δ.Γ.

Μυτιλήνη, 30 Νοεμβρίου 1988

Ο ΝοαάοΥτ; χ.α.α. 
ΣΤΑΘΗΣ ΝΙΛΚΙΔΗΣ

Προσαρμογή του Ο.Ε.Τ. τη; Κοινότητα; Τσιαανδοίων Ν. Λέσβου στι; 
διατάξει; του Ν. 1 5 8 6 /1 9 8 6 .

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Έχοντε; υπόψη:

1. Τον Ο.Ε.Τ. τη; Κοινότητα; Τσιμανδοίων που ε-κσίθηκε αε την 
1 5 6 5 7 /1 7 .1 0 .1 9 7 8  απόβαση Νομαρχία; Λέσβου.

2 . Την 4 3 /1 9 8 6  απόβαση του Κ. Σ. Τσιμανδοίων με την οτοία '•ίνε- 
ται τροσαομσγή στι; διατάξει; του Ν. 1 5 8 6 /1 9 8 6 .

3 . Τι; διατάξει; του άαθοου 12 του Ν. 1 4 8 8 /1 9 8 1 .

4 . Τι; διατάξει; του Ν. 1 5 8 6 /1 9 8 6 .

5. Τη σύμφωνη γνωυιοδότηση του Τ.Σ.ΔΚΥ Νομού Λέσβου του κα- 
ταχωοήθπχε στο 6 /1 9 8 6  τοαχτιχο του.

6 . Τ ς  ποαγματιχέ; ανάγχε; σε τοοσωτιχό τη; Υπηρεσία; τη; Κοι
νότητα; Τσιαανδοίων σε συνδυασμό με τι; οιχονοαεχέ; δυναττότητέ; 
τη;, αποβασίζουαε:

Ε'οεοινουαε την 4 3 /1 9 8 6  απόβαση του Κοινοτικού Συαβουλίου Τσι- 
μανδριων με την οποία και προσαρμόζει στι; διατάξει; του Ν'. 1 5 8 6 /  
1 9 8 6  του Ο.Ε.Τ. τη; Κοινότητα; που έχει εγκριθεί αε την 1 5 6 5 7 /  
1 9 7 8  απόβαση Ν'ομασχίες ω ; εξή;:

Διοικητικό Προσωπικό:

Κλάδο; ΔΕΙ Διοικητικού:

Μία ( l i  θέση με βαθμού; Γ . Β*. Α’.

Μυτιλήνη, 30 Νοεμβρίου 1 9 8 8

Ο Νοαάοχη; χ.α.α.
ΣΤΑΘΗΣ ΜΑΚΙΔΗΣ

------ ♦------
Αοιθ. 15012 (Π )

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Ανάθεση αε μίσθωση έργου Κοινότητα; Γεροτλατάνσυ Ν. Χαλκιδι-
χή;.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Έχοντε; υπόψη:

1. Τ'; διατάξει; του άρθρου 15 του Ν. 1 7 3 5 /8 7 .
2. 7ε π.δ. 2 6 0 /1 9 8 8  «Μεταβίβαση αβμοδιοτήτων στου; Νομάρ

χες (ΦΕΚ 119).

f f

ε,χσντσ; υποβη:
1. Τον Ο.Ε.Τ. της Κοινότητα; Άντισαα; που εγχοίθηκε αε την 

7 7 0 0 /6 .6 .1 9 8 3  απόβαση Νςμεςχίες Λέσβου.
2. Την 3 0 /1 9 8 7  απόφαση του Κ.Σ. Άντισσα; με την οποία γίνεται 

προσασαο-ή - τσοποποίησή σ τ; διατάξει; του Ν. 1 5 8 6 /1 9 8 6 .
3. Τ ;  διάταξε; του άρθρου 12 του Ν .1 1 8 8 /1 9 8 Ι .
4. Τι; διατάξε; του Ν. 1 5 8 6 /1 9 8 6 .
5. Τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Τ.Σ.ΔΚΥ Νομού Λέσβου που χα-

ταχωοήθηχε στο 4 /1 9 8 8  πρακτικό του. _________________________
6. Τι; ποαγματιχέ; ανάγχε; σε πβοσωπιχό τη; Υπηρεσία; τη; Κοι

νότητα; Άντισσα; σε συνδυασμό αε τ ;  οιχονομιχέ; δυνατότητες της,' 
αποβασίζουαε:

Εγχρίνουαε την 3 0 /1 9 8 7  απόβαση του Κοινοτικού Συμβουλίου 
Άντισσα; με την οποία τροποποιεί και προσαρμόζει σ τ ;  διατάξε; του 
Ν. 1 5 8 6 /1 9 8 6  του Ο.Ε.Τ. τη; Κοινότητες που-έχει-εγχριθεί-με-την 
7 7 0 /6 .6 .1 9 8 3  απόφαση τη; Νομαρχίες ως εξής:

Διοικητικό Προσωπικό:
Α. Κλάδο; ΔΕΙ Διοικητικός. 77—"

,.  ' Δύο θέσε; με βαθμού; Γ.Β.Α.
Β. Κλάδο; ΔΕ15 Εισπρεικτόρων.

3 . Την 2 3 /8 8  απόβαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Γεροπλατάνου 
σχετικά αε την απασχόληση δύο (2) ατόμων στην παραπάνω Κοινότητα 
με μίσθωση έσγου. αποβασίζουαε:

Καθοείζουμε τον αριθμό των ατόμων που θα απασχοληθούν σπην 
Κοινότητα Γεοοπλατάνου με σύαβαση έσγου για το έτος 1989  όπως

al Ένα (1) άτομο για την εκτέλεση του έσγου «Μετασορά και απο- 
χομμιότ απορριμμάτων τη; Κοινότητες«.

Xpovtxó διάστημα εκτέλεση; του έργου οοίζεται στους 12 μήνες.

Το συνολικό ποσό αμοιβή; ορίζεται στο ποσό των 150 .000  δρχ. μαζί 
με το ΦΠΑ.

β) Ένα 1*1) άτομο για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση υδραγω
γείου, έλεγχο; υδρομετρητών κ.λπ.».

Χρονικό διάστημα εκτέλεση; του έργου ορίζεται στου; 12 μήνες.

Το συνολχό ποσό αμοιβή; ορίζεται στο ποσό των 150 .0 0 0  δρχ. μαζί 
με το ΦΠΑ.

Η εργασία όλων των παραπάνω δεν ανάγεται στον κύκλο καθηκό-
_____ _______ ντων των υπεάλήλων τη; Κοινότητες και το ποσό τη; αιιοιβή; του; θα

__ _  καταβάλλεται με βάσει δελτίου παροχή; υπηρεσιών θεωρημένο από την
i f f  Î  ί· 9 f"̂ ^1T%ebpui.‘ î î *»
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Πολύγυρος. 5 Δεκεμβρίου 19 8 8

0  Νομάρχης 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΡΚΟΣ

------ τ------
Ασιθ. 1 4 9 4 9  (1 8 )
Ανάθεση με μίσθωση έργου Κοινότητας Ν. Καλλιχοάτειας Ν. Χαλκιδι

κή;.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Έχοντες υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1 7 3 5 /8 7 .

2. Γυ η.ο. 2 Ó 0 /1 9 8 8  «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Νομάρ
χες  ιΦΞΚ 119). '

3. Την 1 1 3 /8 8  απόφαση του Κ.Σ. Ν. Καλλικράτειας σχετικά με την
απασχόληση ενός (1) ατόαου στην παραπάνω Κοινότητα με υιίσθωση 
έργου, αποβασίζουμε: Καθορίζουμε τον αοιθμό των ατόμων που θα
απασχΟΛΓ.Θούν στην Κοινότητα Ν. Καλλικράτειας με μίσθωση έοτ-ου. 
όπω ς πασακάτω:

α) Ένα (1) άτομο για την εκτέλεση του έργου «Διόρθωση βλαβώ ν στο 
δίκτυο Ύδρευσης» η α  το χσονικό διάστηιεα από Ι ό . 1 1 .8 8  μέχρ: 
3 1 .1 2 .8 8 .

Το συνολικό ποσό αμοιβής ορίζεται στο ποσό των 1 5 0 .0 0 0  δρχ. και 
θα καταβάλλεται με βάση δελτίου παροχής υπηρεσιών θεωοημένο από 
την εοοσία.

Η πασαπάνω εογασία δεν ανάγεται στον κύκλο καθηκόντων του πσο-
πικού της Κοινότητας.

Η απόφαση αυτή να δημοσίευσε: στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πολύγυρος, 5 Δεκεμβρίου 198 8  

0  Νοιιάρχης 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΡΚΟΣ

Λαιθ. 1 5 0 7 9  ι2 θ ,
Avsb&07i ιιε aiaóojcT £Σ*'ων ko'.vott.ts:;  Λ*· . izoucòno. \ .  \α/.κ·ό*.·

χη;.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Εχοντες υπόψη:
1. Τις διατάζεις του αρθ. 15 του Ν. 1735 'S7.

2. Το π.ο. 2hl) 1988 -Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Νομάρ
χες ιΦΕΚ ί !9 |.

2 . Την 4 Ó /8 8  απόβαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγ. Γιροδοόμου 
σχετικά με την απασχόληση τριών (3) ατόμων στην παραπανω Κοι
νότητα με μίσθωση έργου, αποφασίζουμε:

Καθοοίζουιεε τον αριθμό των ατόμων που θα απασχοληθούν στην 
Κοινότητα Αγίου Ποοδρόυιου με σύμβαση ερ*Όυ. για το έτος 1 9 8 9 , 
όπως παοακάτω:

α) Ένα άτοιιο για την εκτέλεση του έργου «Μεταφορά και αποκομιδή 
απορριμμάτων της Κοινότητας».

Χοονικό διάστημα εκτέλεσης του έργου ορίζεται στους 12 μήνες.
Το συνολικά ποσό αμοιβής ορίζεται στο ποσό των 4 0 ό .0 0 0  δρχ.. μαζί 

με το ΦΠ.Α.
3) Ένα ( 1 ) άτοιιο για την εκτέλεση του έρ-ου «Συντήρηση δικτύου 

ύδοευσης έλεγχος υδρομετρητών«.
Χρονικό διάστημα εκτέλεσης του έργου οείζεται στους 12 μήνες.
Το συνολικό ποσό αμοιβής ορίζεται στο ποσό των 3 7 1 .2 0 0  δρχ. μαζί 

με το ΦΠΑ.
γ) Ένα (1) άτοιιο π α  την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση αγροτικών 

δρόμων της Κοινότητας».
Χρονικό διάστημα εκτέλεσης του έργου ορίζεται στους τοεές (3) μήνες 

δηλαδή από 1 .4 .1 9 8 9  μέχρι 3 0 .ό . 1 9 8 9  κα: το συνολικό ποσό της 
αμοιβής ορίζεται στο ποσά των 1 7 4 .0 0 0  δρχ. μαζί με το ΦΠΑ.

Η εργασία όλων των πασαπάνω δεν ανάβεται στον κύκλο καθηκό
ντων των υπαλλήλων της Κοινότητας κα: το ποσό της αμοιβής τους 
θα καταβάλλεται υιε βάση δελτίο παροχής υπηρεσιών θεωρημένο 
από την Εφορία.

Η απόβαση αυτά να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνά- 
ZZLùZ.

------ ♦------
Ααιό. 15245  (1 9 ) * 1 2 3

Ανάθεση έργων με μίσθωση Κοινότητας Ταξιάρχη Ν. Χαλκιδικής.

0  ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Πολύγυρος, 5 Δεκεμβρίου 1988  

Ο Νομάρχης 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΡΚΟΣ

-------f------

Μ  * ί

Έ χοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άσδρου 15 του Ν. 1 7 3 5 /8 7 .
2 . Το π.δ. 2 6 0 /1 9 8 8  «Μεταβίβαση αομοδιοτήτων στους Νομάρ- 

χες- (ΦΕΚ 119).

3. Τις 5 0 /1 9 8 8  και 5 1 /1 9 8 8  αποφάσεις του Κοινοτικού Συιεβου- 
λίου Ταξιάρχη σχετικά με την απασχόληση ατόμων με υιίσθωση έο-ου. 
αποβασίζουμε:

Καθοσίζουμε τον αριθμό των ατόμων που θα απασχοληθούν στην 
Κοινότητα Ταξιάρχη με μίσθωση έργου, όπως παρακάτω:

α) Ένα 11 ) άτομο για την εκτέλεση του έργου «καθαοιότητα Κοινότη-

εκτέλεσπτ του iprou οσίζετα: στους 12 υιήνες από 1 .1 .1 9 8 9  ιεέχοι 
3 1 .1 2 .1 9 8 9 .

τ ,  τ _ . . .  £ Λ O.OOfi τ —.

β) Ένα (1) άτομο για την εκτέλεση του έργου «Υπηρεσία ύδρευσης 
της Κοινότητας».

Απαεαίτητα πσοσόντα για την εκτέλεση του παοαπάνω έσγου σοίζε- 
ται να διαθέτει εμπειρία από μηχανολογικές και υδραυλικές εργασίες.

Το νσονικό διάστηιεα εκτέλεσής του οσίζεται στους 12 μήνες (από 
1 .1 .1 9 8 9  ιεέχοι 31 .12 .19891. '

Το συνολικό ποσά αμοιβής ορίζεται στις 5 0 0 .0 0 0  δρχ.

Τα πασαπάνω έργα δεν αφορούν εργασίες που ανάγονται στον κύκλο 
καθηκόντων των υπηρετσύντων υπαλλήλων. Η αμοιβή θα καταβάλλε
ται βάσει δελτίου παροχής υπηρεσιών θεωρημένο από την εφορία.

Η απόβαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εσημεοίδα της Κυβερνήσεως. 
ς - ; ; ( j  Πολύγυρος, 5 -Δεκεμβρίου 1988^  j  ς ,

0  Νομάρχης

Ααιθ. 151 όό (2 l i

Ανάθεση με μίσθωση έργου κοινότητας -ΐτανού Ν’. Χαλκιδικής.

0  ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Έ χοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άοθρου 15 του Ν. 1 7 3 5 /8 7 .

2. Γο π.5. 2 6 0 /1 9 8 8  -Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Νομάρ
χες· (ΦΕΚ 119).

2. Τις 0 3 /1 9 8 8  και Ó 4/1988  αποφάσεις τσυ Κοινοτικού Συμβου
λίου Στανού σχετικά με την απασχόληση δύο (2) ατόμων στην παοα- 
πανω κοινότητα με μίσθωση έργου, αποβασίζουμε:

••’ τ...... τον αριθμό των ατόμων που τα απασχοληθούν στην
Κοινολτητα Στανού με σύμβαση έργου για το έτος 1 9 8 9 . όπως πα
ρακάτω:

α! μνα (1.1 άτομο για την εκτελεση τσυ ερ—ου «Συγκέντρωση κα:

Χρονικό διάστημα εκτελεσης του έσγου οείζεται στους 12 μήνες.
Το συνολικό ποσό αμοιβής ορίζεται στο ποσό των 3 3 0 .0 0 0  δοχ. μας:

"■ με- το—ΦΠΑ. —  —  ------  ---------
Β) Ένα (1) άτομο ria την εκτέλεση του έρ~ου «Καθαριότητα γρα

φείων και χώρων του Κοινοτικού Καταστήματος».
Χρονικό διάστημα εκτέλεσης έργου ορίζεται στους 12 μήνες.
Το συνολικό ποσά αμοιβής ορίζεται στο ποσό των 1 3 2 .0 0 0  δρχ.
Η εργασία όλων των παραπάνω δεν ανά~:ται στον κύκλο καθηκό

ντων των υπαΜήλων της κοινότητας και το ποσό της αμοιβής τους 
θα καταβάλλεται με βάσει δελτίο παροχής υπηρεσιών θεωοημένο 
από την Εφορία.

Η απόφαση αυτή ·λ  δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως.

-  -------- Πολύγυρος, 5 ΔεκεμβρίουΜΟΒΕ * * .  ι·.?'■· - - . ϊ· υ f  » * « t *■ f < s
ε _



AotC. lAc.ôo (22)

Ανάθεση ai αισθωστ έργ ou κοινστπτος Παλαιόχωρας N. Χαλκιδι-
*ήί·

0  ΝΟΜΑΡΧΗ! ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Εχοντας υπόώη:
1. Τις διατάζεις του απόρου 15 του Ν. 1735/87 .
2. ιο - . ο .  2 60 /1  98S «Μεταόίόαση αοιιοδιοτήτων στους Νομάο-

χες- (ΦΕΚ 119).

2 . Την 5 4 /1 9 8 8  απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλαιόχω- 
ρας σχετικά με την απασχόληση 5ϋο (2) ατόμων στην παραπάνω 
κοινότητα ιιε μίσθωση έργου, αποσασιζουμε:

ΚαΘορίζουιιε τον αριθμό των ατόμων που θα απασχοληθούν στην 
Κοινότητα Παλαιοχώρας με σύμβαση έργου για^ το έτος 1 9 8 9 ,  
όπως παοαχάτω:

α) ‘Ενα (1 ) άτομο για την εκτέλεση του έργου «Μεταφορά και αποκο
μιδή απορριμίίττων της Κοινότητας«.

Χρονικό διάστημα εκτέλεσης του έργου ορίζεται στους 12 μήνες.

Το συνολικό ποσό αμοιβής σσίζεται στο ποσά των 250.000 όσ; lu - ; ;  
με το ΦΠΑ.

β) tv a  (1) άτομο για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση υδσα«·ω- 
γείου. έλεγχος υδρομετρητών κ.λ.π. της κοινότητασ-.

Χρονικό διάστημα εκτέλεσης του έογου ορίζεται στους 12 αίτνες.

Το συνολικό ποσό αμοιβής οοίζεται στο ποσό των 3 0 0 .0 0 0  δρχ. ααζί 
με το ΦΠΑ.

Η εργασία οκών των παραπάνω δεν ενάγεται στον κύκλο καθηκό
ντων των υπαλλήλων της κοινότητας και το ποσό της ααοιΒής τους 
θα καταβάλλεται με βάσει δελτίο παοοχής υπηοεσ,ών θεωσημένο 
από την Εφορία.
Η αποσαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εσημεοϊδα της Κυβεσνόσεως. 

Πολύγυρος, 5 Δεχεμόριου 1988

0  Νοαάρχης 
ΠΟΡΓΟΣ ΚΙΡΚΟΣ

« „  κ. «L. . . . . .  ___________ . · · . . ■ .  ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ * 4

_________________ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ_________  Αρ. Φύλλου 1516

4 Δεκεμβρίου 2002

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ανάκληση της 2/42580/Α0024/9.8.2002 απόφάσης 

ανάθεσης της Ταμιακής Διαχείρισης του Ειδικού 
Λογαριασμού Λειτουργίας Προγράμματος EOT για
την Ελληνική Κουζίνα στην Τοάπεζατης Ελλάδος. 1 

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων των Υπηρεσιών ΤΕΚ για
το έτος 2002.........................................................  2

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Αναπτυξια
κού Συνδέσμου με την επωνυμία «Αναπτυξιακός
Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.)»...............  3

Σύσταση στο Δήμο Σπάρτης Ν. Λακωνίας Νομικού 
Προσώπου Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία 
«Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευ
σης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Δήμου Σπάρτης.. 4

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού στην Ταταροπούλου Κυριακή του Σάβ
βα.......................................................................... 5

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής 
Λεπουργού στηνΛΕΝΤΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Νικολάου. 6 

Χορήγηση άδειας λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής
χορού στη Νατάσσα Σωτηρίου.......................    7

Τροποποίηση της ΑΑ 369/28.1.2002 απόφασης «Επι
τροπή γνωμοδότησης για την εφαρμογή του Ν.
2520/97........................ !.......................................  8

Καθορισμός λατομικής περιοχής εκτάσεως 84255,34 
τ.μ. στην περιοχή του Δ.Δ. Μικρού Σουλίου του Δή
μου Ροδολίβους Ν. Σερρών..................................  9

Συγκρότηση Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Ια
τρών και Οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. του Πε.Σ.Υ. Δυτικής 
Ελλάδας για τις ειδικότητες: Αιματολογία. Ακτινο
διαγνωστική, Αναισθησιολογία, Γενική Ιατρική, 
Δερματολογία - Αφροδισιολογία. Ιατρική Βιοπαθο- 
λογία (Μικροβιολογία). Καρδιολογία. Μαιευτική - 
Γυναικολογία, Μ.Ε.Θ.. Νευρολογία, Νεφρολογία, 
Οδοντιατρική, Ορθοπαιδική, Ουρολογία. Οφθαλ-
μολονία. Παθολογία: Παθολογική Ανατομικήτ Πο* 
ΘΟΛονικη Ογκολογία. Παιδιατρική, Παιόοψυχιατρι- 
κή, Πνευ.μονολογία-Φυματιολογία, Χειρουογική,
Χειρουργική Παιδων ΩΡΛ...................................... 10

Συμπλήρωσή απόφασης συγκρότησης Περιφερεια
κών Συμβουλίων Επιλογής Επιμελητών ΙατρώνΈΣΥ 
του Α' Πε.Σ,Υ. Νοτίου Αιγαίου................................ 11

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην 290365/31.10.2002 από

φαση του Υπουργού Γεωργίας.............................  12
Διόρθωση σφάλματος στην Τ.4405/342/Α0019 απόφα

ση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών..... 13

ΑΠΟ Φ ΑΣΕΙΣ
Αριθ. 2/61993/Α0024 (1)
Ανάκληση της 2/42580/Α0024/9.8.2002 απόφασης ανάθε

σης της Ταμιακής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαρια
σμού Λειτουργίας Προγράμματος EOT για την Ελληνι
κή Κουζίνα στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του από 20.1.1932 Π. Δ/τος «Διαχείριση 

Νομικών Προσώπων από την Τράπεζα της Ελλάδος».
2. Το από 7.10.1958 Β.Δ/γμα (ΦΕΚ 175/Α/24.10.1958) 

«Τροποποίηση του από 20.1.1932 Π.Δ/τος.
3. Το Π.Δ/γμα 496/74 «Περί λογιστικού ΝΠΔΔ».
4. Το Π.Δ/γμα 343/01 (ΦΕΚ 231/Α/11.10.2001) «Οργανι

σμός Διάρθρωσης Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανι
σμού Τουρισμού (EOT).»

5. Την 2/42580/Α0024/9.8.02 απόφαση ανάθεσης της 
ταμιακής διαχείρισης του Ειδικού Λογ/σμού λειτουργίας 
Προγράμματος για την Ελληνική Κουζίνα στην Τράπεζα 
της Ελλάδος.

6. Το 23547/5.11.2002 έγγραφο της Τράπεζας της Ελ
λάδος με το οποίο ζητείται η ανάκληση της 2/42580/ 
Α0024/9.8.02 απόφασης ανάθεσης της ταμιακής διαχείρι
σης του Ειδικού Λογ/auoù λειτουργίας Προγράμματος 
για την Ελληνική Κουζίνα στην Τραπεζα της Ελλάδος η 
οποία εκδόθηκε εκ παραδρομής καθ' οσον δεν απαιτείται 
η εγκριτική απόφαση του Υπ. Οικονομικών που προθλέ- 
πεται από το ανωτέοω Π.Δ. του 1932.
— 7. Την 2/38554/ 0004/ 23.5.2000 απάωασ^ "ου Ϋπουσ- 
γού Οικονομικών Μεταβίβαση της εξουσίας να υπογρά
φουν αε εντολή Υπουονου στο Γεν. ToauuaTéa. Γεν. 
Δ/ντες Προϊσταμένους Δ/νσεων κλπ.

8. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δα
πάνη σε βάρος του Προύπολογισμού-του-Νομικού-Προσώ- 
που, αλλά επιλύονται θέματα διαδικαστικά, αποφασίζουμε:

i  Η  1 Μ  » .·. « ! ΐ· ¥ f t  î  ϊ



20022 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ανακαλούμε την 2/42580/Α0024/9.8.02 απόφαση ανά
θεσης της ταμιακής διαχείρισης του Ειδικού Λογ/σμού 
λειτουργίας Προγράμματος για την Ελληνική Κουζίνα 
στην Τράπεζα της Ελλάδος η οποία εκδόθηκε εκ παρα
δρομής, καθ' όσον δεν απαιτείται η εγκριτική απόφαση 
του Υπ. Οικονομικών που προβλεπεται από τις διατάξεις 
του από 20.1.1932 Π.Δ/τος «Διαχείριση Νομικών Προσώ
πων από την Τράπεζα της Ελλάδος» όπως αυτό τροπο
ποιήθηκε με το από 7.10.1958 Β.Δ/γμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2002 
Με εντολή Υπουργού 

Ο Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΟΡΔ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

--------♦--------
Αριθ. 1090645/3239/0005 (2)
Αναπροσαρμογή μισθωμάτων των Υπηρεσιών ΤΕΚ για το 

έτος 2002.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ247/Α/27.11. 95) 

«Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.».

2. Την 2/75731 /0020/27.12.2001 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Περί διαθέσεως των πιστώσεων στον Προϋ
πολογισμό του Οικ. Έτους 2002 από τους Υπουργούς».

3. Τις διατάξεις του 4 της 194902/22.12.69 (ΦΕΚ 774/ 
Β/22.12.69) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

4. Τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0813 του Ειδ. Φορέα 23-710 
Οικ. Έτους 2002.

5. Την 1115093/1378/Α0006/17.12.2001 (ΦΕΚ 1720/ Β/ 
21.12.2001) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών,»περί με
ταβίβασης αρμοδιοτήτων, καθώς και εξουσίας να υπο
γράφουν «με εντολή υφυπουργού» στους Γενικούς 
Δ/ντές κ.λ.π.

6. Την ανακοίνωση της ΕΣΥΕ,του δείκτη τιμών για την 
αναπροσαρμογή των μισθωμάτων, αποφασίζουμε:

1 .Καθορίζουμε την αναπροσαρμογή των μισθωμάτων 
των Υπηρεσιών ΤΕΚ του 2002 ως εξής:
Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ0Υ ΚΑΕ 0813 ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1. 5ο ΤΕΚ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Ευρώ

290,53 25/10-31/12/02
2. 7ο ΤΕΚ ΔΑΦΝΗΣ 331,04 27/9-31/12/02
3. 10ο ΤΕΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 571.43 9/8-31/12/02
4. 13ο ΤΕΚ ΑΧΑΡΝΩΝ 78,39 30/11-31/12/02
5. 14ο ΤΕΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 291,30 10/10-31/12/02
6. 17ο ΤΕΚ Α'ΠΕΙΡΑΙΑ 321,78 5/10-31/12/02
7. 340ΤΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 113,57 23/11-31/12/02

ΣΥΝΟΛΟ 1.998.04
Η απόφαση αυτή προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρα

τικού Προϋπολογισμού Ευρώ (1.998,04) που βαρύνει τις 
πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 23-710 και ΚΑΕ 0813 του 
Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών οικον. έτους 2002.

3. Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών βεβαίωσε την ύπαρξη πίστω
σης μεάοιθ. Υποχρ. 5/2002.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα. 11 Νοεμβρίου 2002 
Με εντολή Υφυπουργού 

Η Προίσταυένη της Δ/νσης κ.α.α.
ΑΘ. ΤΣΟΠΑΝΑΣ

Αριθ. οικ. 56851 (3)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Αναπτυξιακού 

Συνδέσμου με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Σύνδε
σμος Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.)».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την 20676/30.11.1988 απόφαση του Νομάρχη Δυτικής 

Αττικής, που αφορά την σύσταση Αναπτυξιακού Συνδέ
σμου Δήμων και Κοινοτήτων με την επωνυμία «Αναπτυξια
κός Σύνδεσμος Διπικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.)» και δημοσιεύ- 
θηκε στο Φ.Ε.Κ. 915/Β/21.12.1998, όπως μεταγενέστερα 
τροποποιήθηκε με την 24649/31.12.1992 απόφαση του Νο
μάρχη Δυτικής Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 
312/Β/4.5.1993 και την 55159 + 53993/ 2000/13.3.2001 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, 
που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 485/Β/ 27.4.2001.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 206 έως 211 του Π.Δ. 
410/95 (Δ.Κ.Κ.).

3. Την 612/2002 ορθή επανάληψη της 375/2001 απόφα
ση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού που αφορά 
στην ένταξη του Δήμου Κορυδαλλού στο «Αναπτυξιακό 
Σύνδεσμο Δυπκής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.)».

4,.Την 7/2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
«Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυπκής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.)»για 
τροποποίηση της συσταπκής πράξης του με ένταξη του 
Δήμου Κορυδαλλού στο Σύνδεσμο, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 1 διάταξη της 20676/30.11.1988 
απόφασης του Νομάρχη Δυπκής Ατπκής ως εξής:

1. Συστήνουμε Αναπτυξιακό στο Νομό Ατπκής με την 
επωνυμία «Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυπκής Αθήνας 
(Α.Σ.Δ.Α.)» αποτελούμενο από τους Δήμους :Καματερού, 
Αιγάλεω, Περιστεριού, Πετρούπολης, Χαίδαρίου, Ιλίου, 
Αγίων Αναργύρων, Αγίας Βαρβάρας, Ζεφυρίου και Κορυ
δαλλού. Ο συνιστώμενος Σύνδεσμος αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. 
και διέπεται από πς διατάξεις των άρθρων 206 έως 211 
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.)

Κατά τα λοιπά ισχύει η 20676/30.11.1998 απόφαση του 
Νομάρχη Δυπκής Ατπκής, όπως μεταγενέστερα τροπο
ποιήθηκε.

Κάλυψη δαπάνης
1. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Κορυ
δαλλού ύψους 137.382,21 Ευρώ για το τρέχον οικονομικό 
έτοςκαι 137.382,21 Ευρώ περίπου γιακαθένα από τα επό
μενα οικονομικά έτη.

2. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγράφει πίστωση 
137.382,21 Ευρώ στον προϋπολογισμό 2002 του Δήμου 
Κορυδαλλού στον Κ.Α.Ε. 2/211.9.17.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2002 
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας Περιφέρειας 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
-------- ♦--------

Αριθ. 13752 (4)
Σύσταση στο Δήμο Σπάρτης Ν. Λακωνίας Νομικού Προ

σώπου Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «Εργα-
ππτίριο Ειδικής ΕπαγγελμαπκήοΈκπαίδεσσπς και Κα
τάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Δήμου Σπάρτης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις-διατάξεις των άρθρων-106 και 203-του Π .Δ. 410/95 

(Δ. K. Κ.).
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